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دبيرخانه اوپک هم زمان با شصتمين سالروز تأسيس سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اقدام 
پنج کشور مؤسس اين سازمان در سال 19۶0 ميالدی را قهرمانانه و پيشگامانه توصيف کرد؛

اوپک: با نگاه به جلو 
آماده ايم با چالش های 
جديد روبه رو شويم

شماره

737

 سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نامه ای به مسعود کرباسیان اعالم کرد:

کسب رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز سال ۲۰۱۹ جهان
بنا بر گزارش مؤسسه بین المللی وود مکنزی درخصوص اکتشافات منابع هیدروکربنی جهان در سال ۲۰۱۹ میالدی، شرکت ملی نفت ایران در جایگاه نخست کشف نفت و گاز در جهان قرار گرفته است

8و9

وزير نفت به پرسش های نمايندگان در صحن علنی پاسخ داد

زنگنه: برای امتياز ندادن به ترکمنستان بايد تنبيه شوم؟ 
استقبال زنگنه از پيشنهاد تشکيل کارگروهی مشترک با مجلس

 ترکمنستان در سال های پيش، چهار بار گاز صادراتی به ايران را قطع کرد و هر بار از ايران امتياز گرفت. 
من ايستادم و گفتم امتياز نمی دهم. در داوری هم چيزی نصيب ترکمنستان نشد. اين مستحق تنبيه است يا تحسين؟

با رعايت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود؛

21 تا2۴ مهر؛ 
بيست و پنجمين نمايشگاه 

بين المللی نفت، گاز، پااليش و 
پتروشيمی تهران 

بر اساس تصميمات اتخاذ شده با همکاری انجمن های 
صنفی غيردولتی در شورای سياست گذاری نمايشگاه، اين 

دوره از نمايشگاه ويژه متخصصين برگزار خواهد شد

با اصالح ابالغيه وزارت صمت؛

نفت و گاز کشور از 
خدمات فوالد اکسين 
محروم نمی شوند
امين ابراهيمی: با اصالح ابالغيه اخير، صنعت 
نفت و گاز کشور از خدمات استراتژيک و 
خاص فوالد اکسين محروم نمی شوند

دانش نفت منتشر می کند
ويژه نامه بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللی 

نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی تهران

تکميل زنجيره ارزش در پترول از حرف تا عمل؛

بهره برداری از واحد پايين 
دستی توليد سولفات پتاسيم 

پتروشيمی اروميه
کريم دلجوان، مديرعامل پتروشيمی اروميه: 

خط توليد سولفات پتاسيم با ظرفيت ساالنه ۴0 
هزار تن با موفقيت راه اندازی گرديد و باتوجه 

راه اندازی اين خط توليد؛ سبد محصوالت 
شرکت تکميل تر شده است

 پس از معرفی به عنوان پروژه برتر کشور و کسب 
جايزه ملی مديريت پروژه ايران

پروژه بيدبلند خليج فارس
 در ميان چهار نامزد نهايی 
جايزه جهانی پروژه های 
برتر و مگا پروژه  های 2020 
 قرار گرفت
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@daneshenaft

نشانی اينترنتی:
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری:

صنعت نفت ایران موفقیت های بزرگی به دست آورده است
در  کشور  امروز  گفت:  رئیس جمهوری 
زمینه های زیرساختی، گاز، نفت، پتروشیمی، 
فوالد، آب رســانی، برق رســانی، سدسازی، 
راه سازی، توسعه خطوط ریلی و مقابله موفق 
با کرونا، موفقیت های بزرگ و عظیمی به دست 

آورده است.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
دکتر حســن روحانی، روز چهارشــنبه، ۲۶ 
شهریورماه در نشست هیئت دولت خطاب 
به مقام های کاخ ســفید گفت: شما چطور 
موفق شدید؟ شــما که اصاًل نتوانستید به 
جز رژیم صهیونیســتی و دو کشور کوچک 
منطقه، کشوری را با خود همراه کنید، چطور 
صحبــت از موفقیت می کنیــد.وی افزود: 
ملت ما کاماًل حواس شــان جمع باشد، روز 
شنبه و یکشــنبه روز پیروزی ملت ایران و 
روز شکســت مفتضحانه آمریکاســت. باز 
کانال های ضدایرانی خارج از کشــور نیایند 
برای خودشــان خبر جعــل کنند و بگویند 

آمریکا یــک ادعایی کــرده و یک ماه هم 
صبر کرده، بنابراین می تواند از این مکانیزم 
استفاده کند. اصاًل مکانیزمی شروع نشد تا به 
نتیجه ای برسد.رئیس جمهوری با بیان اینکه 
آمریکایی ها به دنبال آن بودند تا در ماه های 
خرداد و تیر سال ۹۷ فروپاشی اقتصادی، در 
ماه مرداد فروپاشی اجتماعی و تا پایان پاییز 
همان سال کشور را با فروپاشی امنیتی مواجه 
کننــد، تصریح کرد: در اثر همین فکر خام و 
کودکانه حاکم بر کاخ سفید، آنها دنبال این 
بودند که به تعبیر خودشان در ۲۲ بهمن در 
ایران حضور یافته و بر اوضاع کشور مسلط 
شوند.روحانی با بیان اینکه در سه ماه نخست 
امسال در زمینه کشاورزی و صنعت از رشد 
خوب برخوردار بوده ایم، گفت: امروز کشور در 
زمینه های زیرساختی، گاز، نفت، پتروشیمی، 
فوالد، آب رســانی، برق رســانی، سدسازی، 
راه سازی، توسعه خطوط ریلی و مقابله موفق 
با کرونــا، موفقیت های بــزرگ و عظیمی 

به دست آورده است.

یادداشت اول

خرب

پیام روشن حفظ جایگاه شرکت صنایع 
ICIS پتروشیمی خلیج فارس در رده بندی

احمد مددی
جایـگاه شـرکت صنایـع پتروشـیمی 
ICISحفـظ  رده بنـدی  در  خلیج فـارس 
شـد، این مهـم یکـی از بهتریـن خبرهایی 
اسـت کـه در کـوران تحریـم های سـخت 
و ظالمانـه ایـاالت متحـده آمریـکا شـنیده 
شـد. پیـام ایـن خبر اما روشـن اسـت؛ می 
تـوان در بحبوحـه تحریـم هـا و ویـروس 
منحـوس کرونـا نیـز بهترین بـود و خم به 

ابـرو نیـاورد. شـرط آن امـا ایـن اسـت؛ »تـوکل بـه خـدا، اعتمـاد به 
تولیدکننـدگان داخلـی و اعمـال مدیریـت مدبرانـه«. بـر این اسـاس، 
رده بنـدی ۱۰۰ شـرکت برتـر صنایع شـیمیایی جهان در سـال ۲۰۲۰ 
توسـط مؤسسـه معتبر ICIS اعالم شـد و شـرکت صنایع پتروشـیمی 
 خلیج فـارس کـه تحت شـدیدترین تحریم هـا قـرار دارد، در رده چهلم 
جهـان و دوم منطقـه قـرار گرفـت و  جایـگاه خـود را در فهرسـت ۴۰ 
شـرکت برتـر ایـن رده بنـدی  حفـظ کـرده اسـت. نکتـه جالـب توجه 
این اسـت که ۱۰ شـرکت از ۱۰۰ شـرکت برتر سـال ۲۰۱۸ در سـال 
۲۰۱۹ زیـان خالـص شناسـایی کرده انـد امـا عملکرد شـرکت صنایع 
در  ایرانـی حاضـر  تنهـا شـرکت  به عنـوان   پتروشـیمی خلیج فـارس 
ایـن فهرسـت در مقایسـه بـا متوسـط عملکـرد ۱۰۰ شـرکت برتـر، 
افتخارآمیـز بـوده و درصـد کاهـش سـود آن از متوسـط فهرسـت و 
همچنیـن رقیـب منطقـه ای آن شـرکت سـابیک به مراتـب بهتر بوده 
اسـت. در همیـن حـال، شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج فـارس در 
شـاخص هزینه هـای سـرمایه گذاری نیـز بـرای دومیـن سـال پیاپـی 
در رتبـه دوم فهرسـت و  بعـد از شـرکت BASF قـرار گرفتـه که این 
موضـوع نشـان از سـرمایه گذاری پیوسـته به منظـور حفـظ و توسـعه 
مزیـت رقابتـی ایـن  شـرکت در بازارهـای جهانـی دارد،  همچنیـن در 
زمینـه درصـد رشـد هزینه هـای تحقیـق و توسـعه و درصـد رشـد 
دارایـی، ایـن شـرکت در سـال ۲۰۱۹ جزو ۱۵  شـرکت برتر فهرسـت 
قـرار گرفتـه اسـت که در سـال های آینده بـه افزایش تولیـد و فروش 
منجـر خواهـد شـد. رتبه شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج فـارس در 
ایـن رده بنـدی در سـال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بـه ترتیب 
 برابـر بـا ۳۴، ۴۴، ۳۸ و ۳۵ بـوده اسـت و بـا وجـود فشـار حداکثـری 
آمریـکا بر محدودسـازی فعالیت صنعت پتروشـیمی در ایـران  و بدون 
دسترسـی بـه منابع مالـی بین المللـی و همچنین دشـواری در فروش 
و حمـل محصـوالت و کاهـش شـدید قیمـت ریـال در برابـر  ارزهای 
خارجـی در سـال ۲۰۱۹ کـه بـه کاهـش مبلـغ دالری فـروش منجر 
می شـود، همچنـان جایگاه خود را در فهرسـت ۴۰ شـرکت برتر  حفظ 
کـرده اسـت. با ایـن اوصاف و بـا کارکردهـای عملیاتی و توسـعه ای 
هلدینـگ پتروشـیمی خلیـج فـارس، بی اغـراق می تـوان گفت؛ پس 
از فرآینـد خصوصی سـازی در کشـور، ایـن هلدینگ با شایسـتگی جا 
پـایNPC )شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی( در جهـان پتروشـیمی 

است. گذاشـته 

در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب؛

سیستم تصفیه و تزریق پساب واحد نمک زدایی 
دهلران راه اندازی شد

سیسـتم تصفیه و تزریق پسـاب واحـد بهره بـرداری و نمک زدایی 
دهلـران به منظـور تصفیـه پسـاب حاصـل از فرآیند شیرین سـازی نفت 

نمکـی و جلوگیـری از آلودگی های زیسـت محیطی راه اندازی شـد.
بـه گـزارش دانش نفت به نقل از شـرکت نفـت مناطق مرکزی 
ایـران، سـعید ناصـری پـور، مدیرعامـل شـرکت بهره بـرداری نفت و 
گاز غـرب بـا اشـاره بـه رویکـرد صیانـت از محیط زیسـت در انجـام 
ایـن پـروژه گفـت: بـا توجه بـه حفاری چـاه تزریـق پسـاب و احداث 
خـط لولـه و نصب تسـهیالت سـرچاهی، عملیـات راه اندازی سیسـتم 
تصفیـه و تزریـق پسـاب واحـد نمک زدایی دهلـران به صـورت جدی 
در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـا صـرف زمان حـدود یک ماه توسـط 
گروهی متشـکل از کارشناسـان سـتاد نفت مرکزی، نفت و گاز غرب 
و منطقـه عملیاتـی چشـمه خـوش/ دهلران/ سـرکان برای نخسـتین 
بـار پـس از احـداث بـا موفقیـت کامـل بـه پایـان رسـید.وی دربـاره 
پیش راه انـدازی ایـن پـروژه افـزود: سیسـتم تصفیه پسـاب در روز ۱۸ 
شـهریورماه بـه مدت ۷۲ سـاعت به صـورت آزمایشـی پیش راه اندازی 
شـد و پـس از در سـرویس قـرار گرفتـن سیسـتم های کنترلـی، ابزار 
دقیـق و مکانیـکال، راه انـدازی سیسـتم پسـاب نمک زدایـی و هدایت 
خروجـی آن بـه مخـزن ذخیـره پسـاب، عملیـات تزریـق پسـاب بـه 
چـاه تزریقـی بـا موفقیـت کامـل انجام شـد.بر اسـاس این گـزارش، 
روزانـه حـدود ۷ هـزار و ۵۰۰ بشـکه آب شـور همراه نفـت از چاه های 
میدان هـای دهلـران و دانـان وارد سیسـتم تصفیـه و تزریـق پسـاب 
می شـود؛ ایـن سیسـتم شـامل دو مخـزن جداکننـده و دو عـدد فیلتر 
اسـت کـه نفـت نمکـی شـامل آب و نمـک همـراه نفـت بـه این دو 
مخـزن ارسـال  می شـود تـا پـس از جداسـازی نفـت و رسـوب های 
همـراه بـه مخـزن پسـاب هدایـت و توسـط پمـپ بـه چـاه تزریـق 
شـود کـه بـا راه انـدازی ایـن سیسـتم و دفـع پسـاب از آلودگـی های 
زیسـت محیطـی به طور کامـل جلوگیـری می شـود.واحد بهره برداری 
دهلـران در حـوزه عملیاتـی شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز غـرب 
از شـرکت های زیرمجموعـه شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی ایـران، 
نفـت تولیـدی میدان هـای دهلـران و دانـان را پـس از فـرآورش و 
شیرین سـازی به وسـیله یـک خط لولـه ۱۶ اینچ به طـول ۶۲ کیلومتر 

بـه واحـد بهـره بـرداری چشـمه خوش ارسـال می کند.

رئيس مجلس شورای اسالمی:

پيشرفت های صنعت نفت در خوزستان باعث افتخار است

تکميل عمليات کشش خط لوله دومين گوی شناور پارس 2

ساخت تجهيزی کاربردی در شرکت پايانه های نفتی

اســامی  شــورای  مجلس  رئیس 
گفــت: در ســفری که چنــدی پیش به 
استان خوزســتان داشتم از نزدیک شاهد 
پیشــرفت های صنعت نفت از جمله طرح 
پاالیش بیدبلند خلیج فارس بودم که باعث 

افتخار است.
محمدباقر قالیباف، روز سه شــنبه، ۲۵ 
شــهریورماه پس از شــنیدن گزارش بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در نشســت علنی مجلس 
شــورای اســالمی و پرســش های برخی 
نماینــدگان از وی، گفت: آنچه مشــخص 
و روشن اســت در شــرایط امروز با توجه 
به اقدام های دشــمن که ســبب تحریم و 
فشــار بر کشور شده است، در موضوع نفت 

برنامه های  و  هدفگذاری هــا  با  نمی توانیم 
گذشــته پیش برویم.وی افزود: همه ما در 
دولت و مجلس و در پژوهشــگاه ها و حوزه 
صنعت باید بپذیریم که تهدید دشمن را به 
فرصــت تبدیل کنیــم و رویکرد و روش و 
ابزار و تجهیزات فنی را با رویکرد که امروز 
اتخاذ می شــود انجام دهیم.رئیس مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: این توان در 
مجموعه وزارت نفت وجود دارد که تهدید را 
به فرصت تبدیل کند، این کار شدنی است 
و گام های خوبی نیز در این مســیر برداشته 
شــده اســت و اگرچه در بعضی از حوزه ها 
عقب ماندگی داریم، اما پیشــرفت هایی نیز 
داریم. در سفری که چندی پیش به استان 

خوزستان داشــتم از نزدیک پیشرفت های 
صنعت نفــت از جمله طرح پاالیش بیدبلند 
خلیج فارس را مشــاهده کــردم که باعث 

افتخار بود.قالیباف عنوان کرد: اگر این باور 
در مجوعه مدیران و تصمیم گیران باشــد، 
موفق خواهیم شــد. در حــوزه  انرژی باید 

پاسخ دهیم چرا این حوزه آن گونه که باید و 
شاید رونق نگرفته و تغییر رویکردهایی باید 
اتفاق بیفتد، همچنین در بحث خام فروشی، 
فرآورده ها، اولویت هــا و بحث مهم الگوی 
مصرف کــه در مصرف جزو کشــورهای 
پرمصرف هستیم و کار و عملکرد ما در این 
بخش قابل قبول نیســت.وی گفت: دلیل 
منطقی و قابل بحث بودن نشست امروز این 
است که وزیر نفت و همکاران وی بسیاری 
از موضوع هــا و بحث های مطرح شــده از 
ســوی نمایندگان را پذیرفته اند، این مسیر 
بایــد ادامه یابد تا بتوانیم مشــکالت حوزه 
 انرژی را در ســال پایانی دولت حل و رفع

 کنیم.

قائم مقام فاز ۱۹ پارس جنوبی گفت: 
لوله دومین گوی شناور  عملیات کشش خط 
فازهای منطقه ۲ پارس جنوبی برای نخستین 
بار در کشــور با روش حفاری افقی جهت دار 

پایان یافت.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت نفت و گاز پارس، ســید حسین 
با اشــاره بــه تکمیــل عملیات  عظیمی 
 SPM خــط لوله دومین Shore Pulling
فازهای پــارس ۲ به طــول ۱.۳ کیلومتر 
گفت: این عملیات بــا روش حفاری افقی 
جهت دار )HDD(، برای نخستین بار توسط 
متخصصــان داخلی و از ســوی شــرکت 
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران 
به عنوان پیمانکار این پروژه اجرا شــد.وی 

اجــرای این عملیــات را دســتاورد جدید 
متخصصان صنعت نفت در پارس جنوبی و 

جایگزین روش متداول حفر کانال و اجرای 
خط لوله در بستر آن عنوان کرد و گفت: در 

 Horizontal( روش حفاری افقی جهت دار
Directional Drilling(، تونلی زیر بســتر 
دریــا حفر و لوله از داخل تونل به ســمت 
خشکی کشیده می شــود.قائم مقام فاز ۱۹ 
عــدم نیاز به عملیات Backfilling و حذف 
معضل های زیســت محیطی ناشی از این 
عملیات در بســتر دریا را از مزایای روش 
 Shore برشمرد و افزود: در عملیات HDD
Pulling خــط لولــه دومین گوی شــناور 
فازهای پارس ۲، حفــاری افقی جهت دار 
در عمــق ۱۶ متری زیر بســتر دریا اجرا 
شــد.عظیمی با بیان اینکه این عملیات از 
اوایل خردادماه امســال با استقرار دستگاه 
حفاری در خشکی و شناور ابوذر ۱۲۰۰ در 
دریا با حفاری حفره راهنما آغاز شد، تصریح 

کرد: در ادامه این عملیات، قطر تونل در ۱۰ 
مرحله تا رسیدن به سایز ۵۲ اینچ افزایش 
یافت و پس از آن ۱.۳ کیلومتر خط لوله ۳۶ 
اینچ که توسط شــناور سی مستر در بستر 
دریا لوله گذاری شده بود، از سمت خشکی 
به داخل تونل کشــیده و در ساحل دریافت 
شد.وی با اشاره به اجرای دومرحله ای خط 
لوله این گوی شــناور به طول ۷ کیلومتر 
گفت: با توجه به تکمیل عملیات کشــش 
لولــه میان خشــکی و دریــا، مرحله دوم 
لوله گذاری به طــول ۵.۷ کیلومتر از هفته 
آینده با استفاده از شناور لوله گذار سی مستر 
 ،PLEM آغاز و پــس از آن عملیات نصب
اســپول و سامانه SPM و تجهیزات جانبی 

انجام و پیش راه اندازی خواهد شد.

یک نمونه تجهیز مرتبط با گوی های 
شــناور با اســتفاده از تــوان متخصصان 
شرکت پایانه های نفتی ایران و شرکت های 
دانش بنیان داخلی بومی سازی شد و پس از 
انجام تست های الزم روی دو دستگاه گوی 
شناور پایانه میعانات گازی عسلویه نصب و 

عملیاتی شد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت پایانه هــای نفتی ایــران، عباس 
اســدروز، مدیرعامــل این شــرکت گفت: 
از  داخلــی  توانمندی هــای  از  اســتفاده 
اولویت های اصلی این شــرکت اســت تا 
بر اســاس آن در خریــد تجهیزات خارجی 
بی نیاز شــویم و واحدهای فنی و مهندسی 
این شرکت گام های مؤثری در خودکفایی 
تولید قطعات و تجهیزات موردنیاز شــرکت 

این کارهــا صرفه جویی  با  برداشــته اند و 
ارزی باالیی رقم خورده اســت.وی افزود: 
در شــرایط خــاص کنونی و بــا توجه به 
از سوی کشورهای خارجی،  اعمال تحریم 
متخصصان شــرکت پایانه های نفتی ایران 
داخلی  دانش بنیان  با همکاری شرکت های 
موفق شــدند یکی از تجهیزات کاربردی با 
عنوان گوی شناور را طراحی و بومی سازی 
کنند.مدیرعامــل شــرکت پایانه های نفتی 
ایران اظهار کرد: همه گوی های شناور که 
برای بارگیری سیاالت  استفاده می شوند با 
توجه به ماهیت چرخشی در حین بارگیری 
و اتصال به کشتی دارای تنش های حرکتی 
روی خطــوط جریانی هســتند کــه این 
ارتعاش ها و تنش های ناشــی از نوســانات 
فشار ســیال و همچنین حرکت تجهیزات 

از ســوی اتصال ارتجاعی )لرزه گیر( جذب 
و مهار می شود.اســدروز تأکید کرد: تجهیز 
  EXPANSION( لرزه گیــر  ساخته شــده 
JOINTS( به عنوان یک تجهیز تولید خارج 
و در انحصار شــرکت گارلوک آمریکا است 
و بــا توجه به نبود امکان خرید، از ســوی 
متخصصان شــرکت پایانه های نفتی ایران 
و شــرکت های داخلی طراحی و ساخته شد 
که بــا این کار گام های مؤثــری در زمینه 
خودکفایی تولیــد قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز پایانه های نفتی ایران برداشــته شد و 
صرفه جویی ارزی باالیی حــدود ۱۰ برابر 
قیمت کمتر نســبت به نمونه خارجی آن به 
همراه داشته است.وی اظهار کرد: خرید از 
داخل افزون بر منافع مادی ســبب کاهش 
زمــان و هزینه های تأمیــن کاال، افزایش 

کیفیت قطعات ساخت داخل کشور، کاهش 
وابســتگی به خارج از کشــور، جلوگیری 
از خــروج ارز و حمایــت از ســازندگان و 
تولیدکنندگان کشــور و همچنین استمرار و 

پایداری زنجیره ارزش نفت و گاز می شــود 
که دستاورد آن حرکت به سمت خودکفایی 
و تولید قطعات یدکی حساس پرمصرف در 

داخل کشور خواهد شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

یادداشت

اخبار نفت 

ظرفیت های صنعت پتروشیمی ایران شاخصی 
اثربخش برای بهبود رشد اقتصادی

جال رحیمی جهان آبادی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

صنعــت  در  موجــود  ظرفیت هــای 
پتروشــیمی ایران مزیت و شاخصی مهم و 
اثربخش برای بهبود رشــد اقتصادی ایران 
ایران در مسیر  محسوب می شــود. اقتصاد 
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت 
می کند و در این راه، صنعت پتروشــیمی با 
توجه بــه تولید محصوالت متنوع که دارای 
ارزش افــزوده باالیی هســتند نقش آفرین 

خواهد بود. بدون شــک رونق اقتصادی رکن توســعه بوده و در این 
میان پتروشــیمی می تواند آینده اقتصادی کشور را متحول کند، گرچه 
هم اکنون نیز بیشتر درآمدهای ارزی کشور از طریق پتروشیمی تامین 
می شود. باید صنعت پتروشــیمی کشور را بیش از پیش تقویت کرد و 
همه متولیان امر باید با همدلی و تعامل صنعت پتروشــیمی کشورمان 
را تقویــت کنند، حمایت دولــت و مجلس در کنــار تالش و حضور 
بخش خصوصی می تواند راهگشــای توسعه صنعت پتروشیمی باشد. 
پتروشــیمی همواره موتور محرک توسعه پایدار و اشتغال است، توسعه 
صنعت پتروشــیمی از اولویت ها و سیاست های اقتصادی صنعت نفت 

به شمار می رود.

پیشرفت پروژه احداث مخازن جاسک
 به 3۰ درصد رسید

پروژه احداث مخازن در پایانه جاســک هم اکنون پیشــرفت ۳۰ 
درصدی دارد و در صورت تأمین کاالهای مورد نیاز، این پروژه در ماه های 

آتی شتاب بیشتری می گیرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، 
عبــداهلل احمدی، مدیر پروژه مخازن ذخیره ســازی نفت خام در طرح 
گوره - جاسک، میزان پیشرفت ساخت این مخازن را ۳۰ درصد اعالم 
کرد و با اشــاره به اهمیت احداث مخازن ذخیره ســازی در طرح ملی 
و راهبردی گوره - جاســک، تولید،  انتقال،  ذخیره سازی، اندازه گیری 
و صــادرات نفــت را از مؤلفه های مهم در زنجیــره تولید تا صادرات 
نفت برشــمرد و افزود: ذخیره ســازی به منظور عرضه کافی، بهنگام، 
بی وقفه و بدون آســیب پذیری تقاضاهای داخلی و خارجی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت.مدیر پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام در 
طرح گوره - جاســک همچنین ایجاد یک پایانه نفتی جدید در شرق 
تنگه هرمز را از اهداف مهم طرح دانســت و تأکید کرد: ذخیره سازی 
برای کنترل، ثبــات و تداوم عرضه نقش مهمی ایفا می کند و مخازن 
این طــرح مهم کاربردی به منظور کاهش ریســک و همچنین ایجاد 
ثبــات و اطمینان در بازار نفت طراحی شــده و در حال اجرا اســت تا 
بتوانیم ذخیره ســازی مطمئنی در این خصوص داشــته باشیم.احمدی 
در ادامه با اشــاره به پیچیدگی موجود در این پروژه اظهار کرد: برای 
ســاخت این مخازن باید بیش از ۲۷۰۰ مدرک مهندســی در بخش 
طراحــی تفصیلی تهیه کرد که تاکنون تعــداد ۲۰۰۰ مدرک آن آماده 
شــده و در مرحله اجرا اســت و مابقی آن نیز براساس پیشرفت پروژه 
تهیه خواهد شد.وی رسوب زدایی از مخازن نفتی را از جمله معضالت 
موجود در ســاخت مخزن دانست و در ادامه به تجربیات کاری که در 
حوزه ســاخت و تعمیر مخازن نفتی داشته اســت، اشاره کرد و افزود: 
در گذشته عملیات رســوب زدایی افزون بر اینکه چند ماه مخزن را از 
ســرویس خارج می کرد،  سبب می شــد بخش زیادی از حجم مخزن 
را حین عملیات از دســت بدهیم و همچنین احتمال آسیب به محیط 
زیست نیز وجود داشت، اما خوشبختانه شرکت مهندسی و توسعه نفت 
امروزه با بهره گیری از تجربیات گذشــته و درس آموزی از موارد مشابه 
پیشــین، در مخازن طرح گوره - جاسک از سیستم های جلوگیری از 
تشــکیل رسوب )SRJ( استفاده خواهد کرد که این سیستم در مخازن 
۵۰۰ هزار بشــکه ای به طور صددرصدی مانع تشکیل رسوب می شود.
مدیر پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام در طرح گوره - جاسک برای 
تأکید بر راهبردی بودن این طــرح ملی اعالم کرد: با توجه به برنامه 
زمانبندی طرح گوره - جاســک، تا پایان امســال نفت آماده ارسال و 
صادرات است.پروژه احداث مخازن نفت خام که ۱۸ درصد از کل طرح 
خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک را به خود اختصاص داده، در 
مرحله نخســت مشتمل بر احداث ۲۰ مخزن هر یک به ظرفیت ۵۰۰ 
هزار بشــکه، یک نیروگاه برق ۱۵ مگاواتی و یــک واحد تصفیه آب 
است که در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در منطقه جاسک و سواحل 

مکران در حال اجراست.
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای وزارت 

نفت منصوب شد
معاون امور حقوقــی و مجلس وزارت نفت با صدور حکمی، منصور 
احمدنژاد را به عنوان مدیرکل امور حقوقــی و قراردادهای این معاونت 

منصوب کرد.
در حکم شجاع الدین بازرگانی به منصور احمدنژاد آمده است:

»نظــر به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم 
به عنــوان مدیرکل امور حقوقی و قراردادهــای وزارت نفت منصوب 
می شــوید.امید است با بهره گیری از دانش و تجربیات ارزنده در انجام 
وظایــف محوله و ایفای نقش مؤثر در پیشــبرد و تحقق اهداف امور 
حقوقی وزارت نفت موفق و مؤید باشید.توفیقات اروزافزون جنابعالی را 

از خداوند متعال خواستارم«.

سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نامه ای به مسعود کرباسیان اعالم کرد: 

 کسب رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز 
سال ۲۰۱۹ جهان

بنا بر گزارش مؤسسه بین المللی وود مکنزی درخصوص اکتشافات منابع هیدروکربنی جهان در سال ۲۰۱۹ میالدی، شرکت ملی نفت ایران
 در جایگاه نخست کشف نفت و گاز در جهان قرار گرفته است

نظر  از  ایــران  نفت  شــرکت ملی 
مجموع حجم اکتشــافات نفــت و گاز در 
ســال ۲۰۱۹، با کشــف ۴.۹۷۳ میلیارد 
بشــکه معادل هیدروکربــن مایع ذخیره 
در  را  نخســت  جایگاه  برداشــت،  قابل 
بین شــرکت های بزرگ نفتی دنیا اعم از 
شرکت های نفت ملی و بین المللی به خود 

اختصاص داد.
اکتشاف  مدیر  هندی،  ســیدصالح 
شــرکت ملی نفــت ایــران در نامه ای 
به مســعود کرباســیان، مدیرعامل این 
شــرکت، اعالم کرد: »با کمال مسرت 
اعالم می شــود بنا بر گزارش مؤسســه 
بین المللــی وود مکنــزی درخصــوص 
اکتشــافات منابع هیدروکربنی جهان در 
ســال ۲۰۱۹ میالدی، شرکت ملی نفت 
ایران در جایگاه نخســت کشف نفت و 
گاز در جهان قرار گرفته است«. براساس 
گزارش موسســه معتبــر بین المللی وود 
مکنزی که با عنوان »اکتشافات جهانی 
۲۰۱۹ - اســتمرار ســودآوری« منتشر 
شده است، شــرکت ملی نفت ایران در 
ســال ۲۰۱۹ میالدی از نظــر مجموع 
حجم اکتشــافات انجام شده )نفت و گاز( 
با کشــف ۴.۹۷۳ میلیارد بشــکه معادل 
هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشــت، 
جایگاه نخســت را در بین شرکت های 
بزرگ نفتــی دنیا اعم از شــرکت های 
نفت ملی و بین المللی به خود اختصاص 

داده اســت. این رقم معادل ۳۱ درصد از 
مجموع حجم هیدروکربن کشــف شده 
دنیا در ســال ۲۰۱۹ میالدی اســت.در 
این گزارش کشــف میدان ارم با ذخیره 
قابل برداشــت معادل ۲.۷ میلیارد بشکه 
)معادل ۲۰ درصد کل گاز کشــف شده 
در جهــان( و میدان نــام آوران با ذخیره 
قابل برداشت ۲.۳ میلیارد بشکه )معادل 
۱۰.۵ درصد از کل نفت کشــف شده در 
جهان( به ترتیب جایگاه های اول و سوم 

اکتشــافات صورت گرفتــه در جهان در 
سال ۲۰۱۹ میالدی را به خود اختصاص 
از این گزارش  داده اند.در بخش دیگری 
آمده اســت: میزان اکتشــافات جهانی 
در ســال ۲۰۱۹ میالدی معــادل ۲۱.۲ 
میلیارد بشــکه قابل برداشت بوده است 
که این میزان حدود ۲ برابر سال ۲۰۱۸ 
و بیشــترین مقدار بعد از ســال ۲۰۱۵ 
میالدی بوده اســت، همچنین در سال 
۲۰۱۹ در سراســر جهان حدود ۶۰۰ چاه 

اکتشافی، حفاری و تکمیل شده که منتج 
به کشف حدود ۲۲۰ میدان هیدروکربنی 
شده اســت. در این دوره زمانی دو چاه 
اکتشــافی و توصیفی در ایران حفاری و 
تکمیل شده است.بر مبنای این گزارش، 
بسیاری از اکتشاف های عمده انجام شده 
در سال ۲۰۱۹ به گاز دست یافته است، 
به گونه ای که دوســوم از اکتشاف های 
هیدروکربنی انجام شــده در سال ۲۰۱۹ 
یعنی معادل ۱۰.۸ میلیارد بشــکه با ۸۲ 

تی ســی اف از اکتشــاف های انجام شده 
مربوط به گاز بوده اســت. ۹ اکتشــاف 
بزرگ در ســال ۲۰۱۹ در کشــورهای 
ایران، روسیه، موریتانی، قبرس، سورینام 
آفریقای جنوبــی و مالزی اتفاق افتاده و 
۲۰ کشــف بزرگ اول، معادل ۷۵ درصد 
حجم هیدروکربن کشف شــده در دنیا را 
بــه خود اختصاص می دهد. ۱۳ کشــف 
از ۲۰ کشــف بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۹ 
میالدی نیز ذخیره قابل برداشــتی کمتر 
از ۵۰۰ میلیون بشکه دارند.شرکت ملی 
نفت ایران با مجموع ۴.۹۷ میلیارد بشکه 
معادل هیدروکربن مایع، با اختالف قابل 
توجه با شرکت گازپروم روسیه )رتبه دوم 
با ۳.۱۸ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن 
 BP مایــع(، شــرکت نفــت بریتانیایی
)رتبه ســوم با ۱.۴ میلیارد بشکه معادل 
موبیل  اکسون  شــرکت  و  هیدروکربن( 
ایاالت متحده )رتبه چهارم با ۰.۹ میلیارد 
بشــکه معادل هیدروکربن(، در رتبه اول 
قرار گرفته اســت. در این رتبه بندی بین 
۱۵ شرکت برتر، شرکت فرانسوی توتال 
رتبه ششــم، شــرکت ایتالیایی انی رتبه 
هشــتم و شــرکت چندملیتی شل رتبه 
ســیزدهم را اتخاذ کرده است.هندی در 
پایان این گزارش، در نامه به کرباســیان 
از تالش همه همکاران خود در مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، قدردانی 

کرده است.

با رعايت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود؛
21 تا 2۴ مهر؛ بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی تهران 

آزمايش توليد 21 از 2۸ روز ميدان آذر آغاز می شود

با توجه به شرایط همه گیری ویروس 
کووید ۱۹، بیســت و پنجمین نمایشــگاه 

بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی در بازه 
زمانی ۲۱ تا ۲۴ مهرماه سال جاری برگزار 
خواهد شــد.به گــزارش دانــش نفت، بر 
اساس تصمیمات اتخاذ شــده با همکاری 
در شــورای  غیردولتی  انجمن های صنفی 
سیاســت گذاری نمایشــگاه، ایــن دوره از 
نمایشــگاه ویژه متخصصین برگزار خواهد 

شد.
به ایــن منظور، در ایــن دوره صرفًا 
مدیران ارشد و میانی و عملیاتی بخش های 
دولتــی، مدیــران بخش هــای خصوصی 
و تعاونــی، اســاتید و دانشــجویان ممتاز 
دانشــگاه های کشــور، مقامات سیاسی و 
مدعوین شرکت های غرفه دار و انجمن های 
تخصصــی و حرفه ای به صــورت هدفمند 

حضور خواهند داشت.

بهره منـدی  بـا  آذر  نفتـی  میـدان   
فـرآورش  واحـد  جانبـی  تأسیسـات  از 
مرکـزی )CPF( در آسـتانه دسـتیابی به 
ظرفیـت تولیـد ۶۵ هـزار بشـکه نفت در 

روز اسـت.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل 
نفـت،  توسـعه  و  مهندسـی  شـرکت  از 
طـرح  مجـری  یاراحمـدی،  کیـوان 
توسـعه میـدان نفتـی آذر اعـالم کـرد: 
ردیف هـای  موفقیت آمیـز  راه انـدازی  بـا 
نفتی و تأسیسـات جانبـی واحد فرآورش 
و  آذر  نفتـی  میـدان   )CPF( مرکـزی 
تولیـد نفـت بـا مشـخصات کیفـی مورد 
نظـر، ایـن طرح در آسـتانه تحقـق تولید 
افـزود:  اسـت.وی  گرفتـه  قـرار  نهایـی 

تسـت SAT سـامانه اندازه گیـری نفـت 
بـه زودی  مشـترک  میـدان  ایـن  خـام 
انجـام می شـود و آزمایـش تولیـد ۲۱ از 
۲۸ روز تولیـد نهایـی از ایـن میـدان نیز 
آغـاز می شـود. هـدف نهایی توسـعه این 
میـدان، رسـیدن به ظرفیت تولیـد روزانه 
۶۵ هـزار بشـکه نفـت خام از ایـن حوزه 
نفتـی مشـترک خواهـد بود.مجری طرح 
توسـعه میـدان نفتـی آذر اظهـار کـرد: 
تولیـد تجمعـی از ایـن میـدان مشـترک 
مـرز ۳۰  از  زودهنـگام  قالـب طـرح  در 
میلیـون بشـکه نفـت خـام فراتـر رفتـه 
اسـت.میدان نفتـی آذر در بلـوک اناران، 
در دماغـه کوه هـای زاگـرس و در امتداد 
مـرز ایـران و عـراق واقـع شـده اسـت.

بر اساس تصمیمات 
اتخاذ شده با همکاری 

انجمن های صنفی 
غیردولتی در شورای 

سیاست گذاری 
نمایشگاه، این دوره 

از نمایشگاه ویژه 
متخصصین برگزار 

خواهد شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دکتر حجت نظری، مدیر عامل  شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد تشریح کرد؛

طرح »مهری دیگر« با هدف خدمات بهتر به ذینفعان
دکتر حجت نظری، مدیر عامل  شرکت 
عملیات غیــر صنعتی پازارگاد در تشــریح 
طرح »مهری دیگر« این شرکت گفت: طرح 
»مهری دیگر« از دو جنبه قابل بررسی است؛ 
یکــی از جهت معنا به معنــی مهری دیگر، 

محبتی دیگر و خدمتی دیگر. 
وی در ادامه افزود: ما یک شــرکت 
خدماتی هستیم که مشتری و رضایتمندی 
دینفعــان در مناطق عملیاتی عســلویه و 
ماهشــهر جنبه ی اصلی را در کار ما دارد 
و هرکاری که می کنیم باید در جهت این 
باشد که کیفیت محصوالتمان را باال ببریم 
و خدمات بهتــری را ارائه کنیم و رضایت 

مشتریمان را جلب کنیم. 
وی در مــورد جنبه دیگــر این طرح 
تصریح کرد: جنبه ی دوم »مهری دیگر« 
از جهت زمان اســت که امیــدوارم که از 
اول مهرمــاه بتوانیم خدمات جدیدی را که 
برنامه ریزی کرده ایــم به همه ی جامعه 
ی مشــتریانمان ارائه دهیــم. دکتر نظری 
در ادامه افزود: ایــن خدمات جدید چه در 
مجموعــه هتل های تحت پوشــش و چه 
در ســایر مکان ها و سایت هایی که داریم 
به همه مشــتریان و ذینفعــان عزیز ارائه 
خواهد شــد. خدمتهای جدیــدی که تازه 
مجموعه  داخل  کردیم مخصوصا  شــروع 
هتل شــیرینو بحث تفریحــات دریایی و 
ســواری های دریایی اســت، یک سری 
وســایل تفریحی و ســواری را تهیه کرده 
ایم که شــامل قایق هــای کایاک، قایق 
های موتوری و ... اســت که میهمانانمان 
و ذینفعــان عزیزمان بتوانند از این خدمات 

استفاده کنند.

یادداشت

ضرورت سرمایه گذاری صنایع نفت و گاز در 
اتصال ریلی اهواز به شیراز و بوشهر

احسان اسدی پور
کارشناس حوزه انرژی و بین الملل

راه آهــن اهواز بــه شــیراز و اهواز 
به بوشــهر ضمــن اتصال چهار اســتان 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و 
بوشهر به یکدیگر و بهره مندی مردم این 
استان ها از مزایای آن، با سرویس دهی به 
صنایع به ارتقاء بهــره وری و اجرای آنها 

کمک کند.
از ســال ۱۲۲۷ هجری شمسی که 

برای نخســتین بار صدای ســوت قطار در ایران به گوش رســید و 
مسیر رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی به وسیله لوکوموتیو بخار به 
یکدیگر متصل گردیدند، تاکنون )ســال ۱۳۹۹ هجری شمسی( که 
اقصی نقاط کشور دارای خطوط ریلی است ، راه آهن ایران برهه های 
زمانی و تاریخی مختلفی را پشت سرگذاشته اما آنچه که در همه این 
برهه ها مشترک بوده اهمیت و جایگاه راه آهن و خطوط ریلی است 
به نحوی که با وجود گســترش ســایر صنایع حمل و نقل همچون 
حمــل و نقل هوایــی، باز هم صنعت حمل و نقل ریلی در سراســر 
جهان و خاّصه ایران جایگاه رفیع خود را حفظ کرده است.استان های 
خوزســتان و بوشهر به جهت مجاورت با خلیج فارس و کشور عراق 
خصوصا شــهر بصره که بسیار مورد توجه اســتعمارگران بریتانیایی 
بــود ، از اولین و مهمترین مناطقــی بودند که دارای خطوط ریلی و 
راه آهن شــدند به گونه ای که در سال ۱۲۹۷ )ه.ش( ، انگلیسی ها 
راه آهنی از بوشهر تا برازجان به طول ۶۰ کیلومتر احداث کردند که 
جهت مقاصد اســتعماری نظامی و واردات کاالهای انگلیسی از آن 
اســتفاده می کردند اما پس از پایان جنگ جهانی اول آن را جمع و 

به بصره منتقل کردند.
ضرورت سرمایه گذاری بخش انرژی در اتصال ریلی اهواز به شیراز 

و بوشهر
استان خوزســتان نیز پیش از آنکه با مصوبه اسفندماه مجلس 
وقت در سال ۱۳۰۵ )ه.ش( به راه آهن سراسری بپیوندد و در سنوات 
بعد بنادر استراتژیک خرمشــهر و امام خمینی )بندر شاهپور سابق( 
به این خط ریلی مرتبط شــوند  در مناطــق نفتی خود دارای » راه 
آهن شــرکت نفت« بود که طــول آن را ۱۶۵ کیلومتر تخمین می 
زننــد و دارای خصوصیــت ضد حریق و ضد انفجار بوده اســت.راه 
آهن سراسری، در ســال های جنگ تحمیلی خدمات ممتازی را در 
جابجایی رزمنــدگان و تجهیزات و ادوات نظامی ارائه کرد و پس از 
پایان جنگ ، در همه دولت ها و ادوار مجلس شــورای اسالمی در 
خصوص گسترش و تقویت آن اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفت 
لیکن حق مطلب در خصوص اســتان های خوزســتان ، بوشــهر و 
کهکیلویه و بویراحمد که خطوط مقدم دفاع و اولین عقبه آن خطوط 
بودنــد و امروز نیز از معابر اصلــی زّوار کربال و کاروان های راهیان 
نور هســتند، ادا نشد و همچنان بسیاری از طرح ها و لوایح راه آهن 
آنها روی کاغذ مانده اســت.اتصال ریلی این سه استان که به همراه 
استان فارس ، اســتان های زرخیز کشور هستند و عمده منابع نفت، 
گاز، آب و برق کشــور را تامین می کنند، از اساســی ترین اقداماتی 
اســت که می بایست تا کنون به مرحله اجرا در می آمد اما با وجود 
وعده هایــی که عمر آنها به بیش از دو دهه می رســد یا عملیاتی 
نگردیده اند و یا عملیات اجرایی آنها به اتمام نرســیده است.راه آهن 
اهواز به شــیراز و اهواز به بوشهر می تواند ضمن اتصال چهار استان 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر به یکدیگر و بهره 
مندی مردم نجیب این اســتان ها از مزایای آن، با سرویس دهی به 
صنایع به ارتقاء بهره وری و اجرای آنها کمک کند. این راه آهن می 
تواند به صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی مثل 
تاسیسات نفتی مناطق نفت خیز جنوب، پاالیشگاه های گاز بیدبلند و 
بیدبلند خلیج فارس بهبهان، پتروشیمی و تاسیسات نفتی گچساران، 
طرح های پتروشیمی دهدشت، ممسنی و کازرون و ابرپاالیشگاه ها و 
پتروشیمی های عسلویه و کنگان و ... خدمات رسانی کند اما تجربه 
طوالنی شدِن اجرای راه آهن شیراز به بوشهر و عسلویه که موجبات 
گالیه مردم استان های بوشهر و جنوب فارس را در پی داشته است 
حکایت از آن دارد که در این استان ها بدون سرمایه گذاری مجموعه 
ثروتمند انرژی )بخش دولتی و بخش خصوصی(، اجرای پروژه های 
راه آهن به نتیجه مطلوب و در زمان مناسب نخواهد رسید. به همین 
دلیل می طلبد که مجموعه وزارت نفت و هلدینگ های پتروشیمی و 
سایر شــرکت ها و تاسیسات و کارخانجات مستقر در این استان ها 
در امر ســرمایه گذاری و تامین مالی این پروژه های ریلی مشارکت 
نمایند؛ سرمایه گذاری زیربنایی که با کاهش بسیاری از هزینه های 
حمل و نقل مسافر و کاال )صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه( 
عالوه بر ســودآوری، شکوفایی و پیشرفت بیشــتر این استان ها و 
بالطبع کل کشــور را در پی خواهد داشــت. باالترین سطِح از عمل 
مجموعه انرژی کشور به مســئولیت های اجتماعی می تواند همین 
موضوع ســرمایه گذاری در اجرای طرح های راه آهن باشد. اجرای 
این طرح ها همچنین می تواند زمینه اشتغال گسترده و رونق صنایع 
مرتبط با آن مثل فوالد، ســیمان، واگن سازی و غیره را فراهم کند.
سرگذشــت شهرهای مهم قدیمی نفتی ایران که روزی هر کدام به 
نوعی شــهر اولین ها بودند و بهترین امکانات کشور و شاید روز دنیا 
را در اختیار داشتند با افول ذخایر و یا تغییر شرایط و اوضاع از رونق 
آنها کاسته شــده و یا متاسفانه متروکه شده اند. این وضعیت، زنگ 
هشدار را برای سایر مناطق دارای ذخایر نفت و گاز به صدا درآورده 
است که تضمین آینده پر رونق و جلوگیری از مهاجرت های مخّرب 
مستلزم اجرای طرح های زیربنایی از جمله همین خطوط ریلی است 
و ایــن مهم نه یک لطف به ایــن مناطق زرخیز، بلکه یک ضرورت 

و وظیفه است.

پس از معرفی به عنوان پروژه برتر کشور و کسب جايزه ملی مديريت پروژه ايران

پروژه بيدبلند خليج فارس در ميان چهار نامزد نهايی جايزه جهانی 
پروژه های برتر و مگا پروژه  های 2020  قرار گرفت

پـروژه پاالیـش گاز بیدبلنـد 
خلیـچ فـارس کـه اخیـرا از سـوی 
نهمیـن دوره جایزه ملـی مدیریت 
پـروژه ایـران به عنوان پـروژه برتر 
کشـور معرفی شـد، در میان چهار 
بخـش  مگاپـروژه  نهایـی  نامـزد 
انـرژی جایـزه جهانـی پروژه هـای 
 ۲۰۲۰ مگاپروژه هـای  و  بـزرگ 

گرفت. قـرار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج 
فـارس، داوران مسـابقه بین المللی 
پروژه هـای بـزرگ و مگاپروژه هـا، 
نامزدهـای نهایـی سـال ۲۰۲۰ را 

کردند. مشـخص 
انتخـاب  اسـاس  بـر 
بین المللـی،  رقابـت  ایـن  داوران 

دسـته  دو  بـه  مگاپروژه هـا 
زیرسـاخت و انرژی تقسـیم شدند؛ 
که نـام پاالیـش گاز بیدبلند خلیج 
فـارس و کنسرسـیوم ایرانی سـازه 
جهان پـارس بـه عنـوان پیمانکار 
پـروژه، در میـان چهـار برگزیـده 
گرفـت. قـرار  انـرژی  بخـش 
IPMA جهانـی  جوایـز  برنـدگان 

روز  ۳۱ اکتبر در مراسـمی رسـمی 
اعـالم می شـوند.گفتنی اسـت مگا 
پـروژه بیدبلنـد خلیـج فـارس بـه 
عنـوان بـزرگ تریـن طـرح گازی 
غرب آسـیا بـا سـرمایه گذاری ۴/۳ 
مرحلـه  در  اکنـون  دالر،  میلیـارد 
در   و  گرفتـه  قـرار  بهره بـرداری 
آینـده بسـیار نزدیک رسـما افتتاح 

. د می شـو
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

با اصالح ابالغیه وزارت صمت؛

نفت و گاز کشور از خدمات فوالد اکسین محروم نمی شوند
امین ابراهیمی: با اصالح ابالغیه اخیر، صنعت نفت و گاز کشور از خدمات استراتژیک و خاص فوالد اکسین محروم نمی شوند

فوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
اکسین خوزســتان، اصاح اباغیه 
اخیــر وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت را باعث حرکــت قوی تر 
حوزه  در  ملی  پروژه های  در  اکسین 
صنایع نفت و گاز دانســت و گفت: 
اباغیه اخیر، صنعت نفت  با اصاح 
استراتژیک  از خدمات  گاز کشور  و 
محروم  اکســین  فــوالد  خاص  و 

نمی شوند.
امیــن ابراهیمــی بــا بیان 
اینکه فوالد اکســین به عنوان تنها 
تولیدکننــده ورق هــای عریــض 
و آلیــاژی در کشــور، کارخانه ای 
منحصــر به فرد بــوده و متفاوت 
است،  داخلی  نوردکاران  از ســایر 
تاکید کرد: بنابراین اگر به صورت 
دقیق تر بخواهیم اشکاالت ابالغیه 
شــماره ۱۱۰۸۸۸/ ۶۰ مورخ ۰۱/ 
بازرگانــی  معاونــت   ۱۳۹۹  /۰۵
بازار  تنظیــم  کارگروه  و  داخلــی 
را  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توضیح دهیم می توانیم به اختصار 
به موارد ذیل اشــاره کنیم: عرضه 
ورق معــادل ۹۵ درصــد اســلب 
دریافتی: با توجه به تولیدات خاص 
و عریض فوالد اکســین بر اساس 
مشــخصات ورق موردنیاز صنایع 
دریایی،   پتروشــیمی،  گاز،  و  نفت 
تولیــدی  ضایعــات   ... و   CNG
کارخانه فوالد اکسین متغیر بوده و 
برای این تولیدات خاص به صورت 
میانگین بین ۱۶ تا ۱۸درصد است، 
از این رو میزان پرت تولید کارخانه 
کامال  مختلف  پروژه های  برحسب 
متغیر بوده و ســنخیتی با تولیدات 
تولیدکننده  کارخانه هــای  ســایر 
ورق تجــاری ST۳۷ بازار ندارد و 
ایــن باعث می شــود عمال امکان 
تحقــق ارائه ۹۵درصد محصوالت 
توسط  هیچ گاه  بخشــنامه  مدنظر 
همچنین  نشــود.  میسر  اکســین 
ماننــد عملیات حرارتی،  کارهایی 
تمپــر،  کوئنــچ  نرماالیزینــگ، 
خوردگی  آزمایشگاهی،  هزینه های 
و ســایر هزینه های مرتبط با تولید 

مبنای  خــاص،  عریض  ورق های 
نرخ گــذاری ورق هــای تولیــدی 
شرکت فوالد اکســین با توجه به 
خاص بودن ورق از تمامی جهات، 
بوده  اختصاصی  برای هر سفارش 
و قابل عرضه عمومی نیست. همه 
این عوامل باعث شــده که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متمایل به 
ابالغیه  این  از  اصالح بخش هایی 
در جهت خدمات رسانی بهتر فوالد 
اکســین در کشور شــود.از طرفی 
بخشی از تعهدات معوق سال های 
گذشته شرکت فوالد اکسین که در 
مرحله صدور احکام قضایی است. 
این میزان در شــهریور ماه حدود 
۸۰ هــزار تن ورق تجاری اســت 
که تامین اســلب برای این میزان 
قاعدتا در تعهد فوالد اکسین بوده 
که برای جلوگیری از جاری شدن 
احــکام قضایی این تعهدات که در 
حدود ۱۰درصد تولید ما می شــود 

باید تسویه شوند.
بــه گزارش روابــط عمومی 
شرکت فوالد اکســین خوزستان، 
پاسخ  در  اکسین  فوالد  مدیرعامل 
به این سوال که در صورت اجرایی 
شدن این بخشــنامه و الزام ورود 

شــرکت  این  تولیدی  محصوالت 
چه اثــری بر پروژه هــای نفتی و 
گاز کشــور خواهد گذاشت، گفت: 
با توجــه به اینکه فوالد اکســین 
جهت تامیــن ورق های پروژه های 
صنعتی و خاص کشــور طراحی و 
تاسیس شده و تمرکز این شرکت 
تولید محصوالت غیرتجاری  روی 
و جهــت مصــارف پــروژه ای و 
صنعتی اســت، امکان عرضه ورق 
در بورس کاال میسر نیست، تولید 
و فروش محصوالت فوالد اکسین 
پروژه محور بوده و خرید اســلب و 
فروش ورق بر اساس قراردادهای 
منعقد شــده و مصارف خاص هر 
پروژه صــورت می پذیرد، بنابراین 
اکســین  فوالد  محصوالت  عمال 
خارج از بازار محصوالت تجاری و 
به صورت مستقیم جهت پروژه های 
کشــور به ویژه خطوط لوله انتقال 
نفت و گاز تولید و تحویل می شود 
غیربازاری  و  خــاص  و مصــرف 
اســلب های  و عمــال خرید  دارد 
غیرتجــاری و فــروش ورق های 
غیرتجاری کارخانه از طریق بورس 
کاال غیرمنطقی بــوده و موجبات 
تعویق و تاخیر در تامین مواد اولیه 

پروژه های کشور می شود.
ابراهیمــی ادامه داد: در کنار 
این موارد تعهــدات صادراتی ۱۷ 
هزار تنی و نیاز های ارزی شرکت 
برای خرید قطعات پیچیده قفســه 
نورد مــا را مجبور می کند که روند 
صادراتی خود را حفظ کنیم و سهم 
کشــور را در بــازار  محصوالت با 
ارزش افــزوده باالتــر فوالدی از 
دست ندهیم. اگر ما به حداقل های 
اینکه  صادراتی نرســیم عالوه بر 
در پرونده هــای بین المللــی دچار 
عدم  در صورت  می شویم  شکایت 
تامین قطعات خاصــی که در ۱۰ 
سال گذشته در خط تولید تعویض 
نشدند، ممکن است دچار صدمات 

جبران ناپذیری بشویم.
در حــال حاضــر مصــرف 
در   ،ST۳۷ تجــاری  ورق هــای 
محــدوده ضخامت هــای تولیدی 
فــوالد اکســین کمتــر از ماهانه 
۴۰ هزار تن اســت کــه به راحتی 
نــوردی  کارخانه هــای  توســط 
دیگر کشــور قابل تولید بوده و در 
صــورت اســتفاده از ظرفیت های 
در  آن، هیچ گونه کمبود عرضه ای 
این حوزه در کشــور وجود نخواهد 

داشت، اما در زمینه تولید ورق های 
عریض و خاص مورد نیاز صنایع، 
این  تولیدکننده  اکسین  تنها فوالد 
متریال بوده و الزم اســت تمرکز 
این شرکت کامال معطوف به این 
حیطه شــود. عالوه بــر این خط 
تولید خاص شرکت، نیاز به قطعات 
و لوازم یدکی خاص نیز داشته که 
قابل تامین در داخل نبوده و الزاما 
وارداتی هســتند. تامین این اقالم، 
نیازمند میزان مشــخصی ارز است 
و  شــرکت برای تامیــن این نیاز 
ارزی از طریق صادرات مشــترک 
بــا فــوالد خوزســتان و از محل 
ســهمیه صادراتی فوالد خوزستان 
و به نام این شــرکت، کمتر از ۱۰ 
درصد محصول تولیدی خود را به 
صادرات اختصاص داده که تمامی 
تامین  ارز حاصلــه صرفا جهــت 
قطعات وارداتی خط تولید مصروف 
می شــود و اخــالل در این تامین 
تولید اکسین  پایداری خط  مطمئنا 

را مورد تهدید قرار خواهد داد.
وی در پایان گفت: از وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت تقاضا 
داریم دســتور دهد تمهیدات الزم 
جهت تسریع در صدور مجوزهای 
تمدید صــادرات این شــرکت از 
طریق نماینده خود )شرکت فوالد 
خوزســتان( انجام گیرد و با توجه 
بــه تولیدات غیرتجاری شــرکت، 
پروژه های  و  خــاص  مشــتریان 
خاص، خریــد مواد اولیه یا فروش 
محصوالت کارخانه در بورس کاال 
عمــال با توجه بــه ماهیت بورس 
امکان پذیر نبوده و در صورت الزام 
به انجام موجبات اختالل و تعویق 
در تامین نیاز پروژه های حســاس 
کشــور را فراهم می کند، بنابراین 
این کارخانه را  خواهشمند اســت 
از تامیــن تختال و فروش ورق در 
بورس معاف کرده، اما این شرکت 
اطالعــات تمامــی محصــوالت 
خــود را طبق مقــررات به وزارت 
 صنعــت، معدن و تجارت ارســال 

خواهد کرد.

مدير بخش حمل ونقل شرکت بهينه سازی مصرف سوخت:
طرح سپهتن به زودی اجرايی می شود

شرکت  حمل ونقل  بخش  مدیر 
ضمن  سوخت  مصرف  بهینه ســازی 
این  امســال  برنامه هــای  تشــریح 
مدیریت گفت: طرح سیســتم پایش 
جــاده ای  نــاوگان  تردد  هوشــمند 
اجرایی  نزدیک  آینده ای  در  )سپهتن( 

می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از 
مشعل، ساسان کاظمی نژاد از اجرای 
طرح سپهتن در آینده ای نزدیک خبر 
داد و گفــت: بــه زودی اجرای طرح 
سیســتم پایش هوشمند تردد ناوگان 
هزار  برای ۳۶۸  )ســپهتن(  جاده ای 
دســتگاه ناوگان دیزلی برون شهری 
رقم خواهد خــورد. ضمنًا اقدام هایی 
حمل ونقل  هوشمندسازی  درباره  نیز 
اتوبوس های هیبریدی  و به کارگیری 
و برقــی در حــال انجام اســت که 
امیدواریم به زودی مصوبات شــورای 
اقتصــاد آنها اخذ شــود.وی با بیان 
اینکه طرح های ماده ۱۲ در حال اجرا 
است و بازپرداخت ۷ مصوبه شورای 
اقتصاد در این حوزه در دســتور کار 
شــرکت  حمل ونقل  بخش  مدیریت 
بهینه سازی مصرف سوخت قرار دارد، 
گفــت: اجرای برخــی از مصوبات از 

سال های قبل آغاز شده و امسال نیز 
ادامــه دارد.کاظمی نژاد افزود: اجرای 
طرح های نوســازی ۶۵ هزار دستگاه 
کامیون و کشــنده بــاالی ۱۰ تن، 
توســعه حمل ونقل بار و مسافر با راه 
آهن، توسعه حمل ونقل مسافر با قطار 
شــهری در تهران و هشت کالنشهر 
در حال انجام اســت و همچنین در 
حوزه ریلــی چند قرارداد جدید منعقد 
شــده یا در حال انعقاد اســت.مدیر 

بخش حمل ونقل شرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت به جایگزینی ۱۲۹ 
هزار دســتگاه تاکسی فرسوده اشاره 
و اظهار کــرد: امیدواریم با توجه به 
اصــالح مصوبه شــورای اقتصاد در 
امســال طرح  اواخر ســال گذشته، 
اجرایی شود،  بیشــتری  با ســرعت 
همچنین طرح تولیــد قوای محرکه 
کم مصــرف در خودورهــای داخلی 
و طــرح ایجاد ســامانه اجرای طرح 

سیســتم پایش هوشمند تردد ناوگان 
هزار  برای ۳۶۸  )ســپهتن(  جاده ای 
دســتگاه ناوگان دیزلی برون شهری 
از جمله طرح هایی اســت که امسال 
اجــرای آن شــروع شــده اســت.

و  جایگزینــی  کاظمی نــژاد طــرح 
مسافری  حمل ونقل  ناوگان  نوسازی 
و باری درون شهری و برون شهری را 
نیــز به عنوان یکی دیگر از طرح های 
در دســت اجرا یــاد کــرد و افزود: 

اقتصاد،  براســاس مصوبه شــورای 
اجــرای آن با وزارت صمت اســت 
و تأییــد فنــی ناوگان وارد شــده و 
بازپرداخــت صرفه جویی برعهده این 
وزارتخانه اســت. همچنین بر اساس 
ماده ۱۱ قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی، امسال بازنگری سه استاندارد 
در حــوزه حمل ونقل در دســتور کار 
ایــن مدیریت قرار دارد.وی گفت: در 
حال حاضر با توجه به نظام مندکردن 
طرح های ماده ۱۲ و رفع مشــکالت 
مربــوط به آن، خوشــبختانه اجرای 
طرح های ماده ۱۲ با سرعت بیشتری 
در حال انجام است و در حال حاضر 
با ابالغ مصوبات شــورای اقتصاد در 
فاصلــه ۶ تا ۹ ماه طرح هــا اجرایی 
می شــود، در حالی که در گذشته این 
زمان قریب به دو سال بود. همچنین 
امکان ســرمایه گذاری در طرح های 
مــاده ۱۲ بــرای بخــش خصوصی 
فراهم اســت و با توجه بــه اجرایی 
شــدن طرح هــا و بازپرداخت هــای 
ســرمایه گذاران،  به  صورت گرفتــه 
از  گسترده تری  استقبال  با  امیدواریم 
سوی سرمایه گذاران جدید در طرح ها 

مواجه شویم. 

یادداشت

تامین سرمایه با تأسیس صندوق های هجینگ
سیدحسن حسینی

یکــی از بهترین راه ها برای تأمین مالی پروژه های مختلف دســتگاه های مختلف اجرایی اعم 
از وزارت نفت، وزارت مســکن و شهرســازی، وزارت صنعت و بسیاری از دستگاه های اجرایی دیگر 

صندوق هجینگ است.
این روزها نزولی بودن روند شــاخص موجب شــده تا مهم ترین سؤالی که مطرح می شود این 
باشــد که در شــرایط نزولی بازار، آیا دولت باید اقدامی انجام دهد یا خیر؟ و حمایت دولت در چه 
محدوده ای باشد؟ در این راستا معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تالش های زیادی را در طول این  مدت انجام داده است تا به نمایندگی از دولت، باقی مانده 
 )ETF( ســهام خود در بانک ها و بیمه های مختلف را از طریق صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله
واگــذار کند و به نوعی از این بازار حمایت به عمل آورد. به رغــم همه حمایت ها، به  دلیل کم عمق 
بودن بازار مالی کشــور، عماًل سرمایه گذاران با نوسانات بازار دچار زیان می شوند. در همین راستا در 
گفت وگویی که با بســیاری از مدیران صندوق های سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در کشورمان 
صورت گرفته و همچنین نظرســنجی از فعاالن بازار ســرمایه، همگی متفق القول بودند که ایجاد 
صندوق هجینگ )Hedge Fund( در شــرایط فعلی می تواند راهگشا باشد. صندوق هجینگ که به 
اشــتباه در ایران صندوق پوششی نامگذاری شده، در حقیقت صندوق سرمایه گذاری انعطاف پذیری 
اســت که می تواند با استراتژی های مختلف ســرمایه گذاری در بازارهای مختلف داخلی، بین المللی 
و در دو جهــت بازار صعودی و به ویژه نزولی کاربرد داشــته باشــد.صندوق های هجینگ به عنوان 
نوآورترین و خالقانه ترین محصول پیچیده مالی در بیشــتر کشورهای جهان به خوبی در بحران های 
مالی توانسته اند صعودی باشند. انعطاف صندوق هجینگ برای سرمایه گذاری در دارایی های مختلف 
مثل ســهام، اوراق قرضه، ارزهای مختلف و کاالها می تواند استراتژی های سرمایه گذاری مختلف 
با قابلیت ارائه ســود باال به سرمایه گذاران را ارائه کند. برخالف صندوق مشترک سرمایه گذاری که 
استراتژی خرید و نگهداری دارند، مدیران صندوق های هجینگ ابزارهای مالی را طراحی می کنند تا 
از فرصت های بازار برای سرمایه گذاری در دارایی های غیرنقدشونده از قبیل شرکت های ورشکسته، 
بازارهای نوظهور، عدم قیمت گذاری درست در بازارهای آربیتراژی و شرکت هایی که در مرحله ادغام 
و تملک )Merger& Acquisition( هســتند، اســتفاده کنند.از مزایای صندوق های هجینگ این 
است که مدیران این صندوق ها سرمایه شخصی خود را نیز در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنند 
و در معرض خطر قــرار می دهند، بنابراین در انتخاب فرصت های ســرمایه گذاری محتاطانه عمل 
می کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. عموم صندوق های هجینگ در دنیا تحت قوانین و مقررات 
ســازمان بورس نیســتند و مجاز نیستند به عموم مردم عرضه شــوند و باید سرمایه گذاران معتبر و 
محدود در آنها سرمایه گذاری کنند و الزم نیست استراتژی سرمایه گذاری خود را به عموم افشا کنند، 
همچنیــن هزینه های مدیریت و عملکردی که به مدیران این صندوق ها پرداخت می شــود، موجب 
شده فرصت های سرمایه گذاری سودآوری برای سرمایه گذاری مناسب شناسایی شود.باید عنوان کرد 
که بیشــتر محصوالت مالی که در بازار سرمایه کشورمان تعبیه شده است برای سرمایه گذاران خرد 
بوده و برای ســرمایه گذاران ثروتمند که دارای اشتهای ریســک باال و در عین حال به  دنبال بازده 
ســرمایه گذاری باالیی هستند، محصولی تعبیه نشده است. در همین راستا بورس کاالیی ما توسعه 
نیافته اســت و برخی ابزارهای مالی مشتقه از قبیل فروش آتی، پیمان آتی در کشور وجود دارد که 
به صورت ناچیز در برخی بازارها برای بعضی کاالهای کشاورزی به صورت محدود تجربه شده است.
در همین راســتا فروش اســتقراضی )Short Selling( که یکی از ابزارهای صندوق هجینگ است 
و می تواند بازویی برای خرید و فروش ســهام در شرایط نزولی باشد، عماًل وجود ندارد. اخیراً مجوز 
صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی نیز به سرمایه گذاران ارائه شده که ضمن اینکه اقدام مثبتی 
اســت، کارکرد متفاوتی نســبت به صندوق های هجینگ دارد. به عبارت دقیق تر، صندوق هجینگ 
برای سرمایه گذارانی تعبیه شده است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری سودآور هستند.از دیگر 
کارکردهای صندوق هجینگ سرمایه گذاری در پرونده های حقوقی تجاری داخلی و بین المللی است 
که می توانند با بررســی پرونده های حقوقی تجاری و استفاده از وکالی حرفه ای با استفاده از هزینه 
خود، ذی حق را به حقوق خود برســانند. عماًل یکی از مشــکالت پرونده هــای تجاری هزینه های 
دادگاهی ســنگین اســت و بســیاری از افراد به علت ترس از این هزینه ها از شکایت به دادگاه ها 
منصرف می شوند. این صندوق ها با سرمایه گذاری در این گونه پرونده ها تأمین مالی و سرمایه گذاری 
می کنند تا شــرکت ها بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند.ایــن صندوق ها در عین حال می توانند 
در ارزهای فیزیکی مختلف ســرمایه گذاری و سود ســاالنه ثابتی را به سرمایه گذارانی که تمایل به 
اخذ بازده ارزی دارند، ارائه کنند و جلو ســرمایه گذارانی که برای حفظ ارزش ریال خود به بازارهای 
مختلــف هجوم می برند بگیرنــد. این صندوق ها می توانند حتی در خرید هواپیما و توســعه ناوگان 
حمل ونقل مشــارکت داشــته باشــند و با اجاره آن به شرکت های هواپیمایی، ســود دریافتی را به 
ســرمایه گذاران پرداخت کنند.از سوی دیگر، صندوق های هجینگ می توانند در بخش های مختلف 
تکنولوژی های نو و بخش های مختلف دیگر ســرمایه گذاری کنند و به پروژه هایی که نیاز به تأمین 
مالی دارند، ضمن سرمایه گذاری در پروژه ها سود خوبی را نیز به سرمایه گذاران اعطا کنند.شاید یکی 
از بهترین راه ها برای تامین مالی پروژه های مختلف دستگاه های مختلف اجرایی اعم از وزارت نفت، 
وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و بسیاری از دستگاه های اجرایی دیگر صندوق هجینگ 
اســت.هم اکنون روند مسکن در کشور به صورتی شده است که عرضه از تقاضا کمتر شده و هجوم 
ســرمایه گذاران به این بخش موجب سردرگمی شده اســت، در صورتی  که صندوق های هجینگ 
به راحتی می توانند با پیش بینی عرضه و تقاضا برای ســال های آینده در این بخش ســرمایه گذاری 
کنند و بیشــتر از عرضه، مســکن مناسب را برای اقشــار مختلف تولید کنند.صندوق های هجینگ 
حتی در بخش کاالیی نیز وارد می شــوند و می توانند با اخذ پوزیشــن خرید یا فروش و اســتفاده از 
تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال در کاالهای مختلفی از قبیل سرمایه گذاری در صنایع لبنی و... که 
پیش بینی می شود مورد نیاز کشور است، آنها را مدیریت کنند.از دیگر کارکردهای صندوق هجینگ 
ســرمایه گذاری در ارزهای مجازی است که در بسیاری از کشورهای همسایه راه اندازی شده است.
بنابراین دولت می تواند به عنوان سیاست گذار ضمن استقبال و بهره گیری از ایده های نوین و تجارب 
مختلف بین الملل که در دنیا برای  مدت زمان زیاد مورد آزمون قرار گرفته، اســتفاده کند. در همین 
راســتا دولت می تواند با بهره گیری از نخبگان ابزارهای نوین مالی که در فضای نوآوری مالی وجود 
دارد، قوانین دســت و پاگیر را برداشــته و به ایجاد صندوق های هجینگ کمک شایانی کند. قوانین 
ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در کشورمان روندی پیچیده و زمانبر است که عماًل ایجاد صندوق 
ســرمایه گذاری را با مشــکالتی همراه کرده است. چنانچه این مسیر تســهیل شود، صندوق های 
هجینگ بین المللی نیز می توانند در کشور راه اندازی شوند.باید تأکید کرد که حمایت دولت به صورت 
مقطعی از بازار ســرمایه و بدون فراهم کردن زیرســاخت های فنی تنها می تواند به عنوان ُمسکنی 
موقت باشــد تا اینکه داروی دائمی! بنابراین حمایت دولت و شــورای  عالی بورس می تواند تهیه و 
تدوین قوانینی درخصوص تأســیس صندوق های هجینگ باشد تا محیط رقابتی برای سیستم مالی 
کشور ایجاد شود و فشار از بانک ها برداشته شود و این نهادهای مالی مجبور نباشند برای پروژه هایی 
که دارای ریســک های باالیی هســتند، تأمین مالی کنند، بلکه دولت می توانــد با حمایت خود از 
تشــکیل ابزارهای مالی نوآورانه و به نوعی دموکراســی مالی و تسهیل فضای کسب وکار، تسهیل 
ورود شــرکت های کوچک و متوسط به بازار ســرمایه، تنظیم سیاست های کالن اقتصادی از قبیل 
کنترل تورم، روند ســرمایه گذاری و تأمین مالی برای ســرمایه گذاران و صاحبان پروژه ها را تسهیل 
کند. در پایان باید تأکید کرد که دولت می تواند با حمایت از ســرمایه گذاران صندوق های هجینگ 
و ارائه تضمین های الزم و مشــوق های مربوطه از جمله معافیت های مالیاتی، از ایجاد و راه اندازی 

صندوق های هجینگ در کشور حمایت کند.
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گاز

یادداشت

رونق کسب وکار سازندگان ایرانی با توسعه  
گازرسانی

حسن منتظرتربتی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
ــر رفــاه مــردم، ســبب توســعه  توســعه گازرســانی افــزون ب
صنایــع وابســته یــا همــان صنایــع خــرد می شــود و بــه 
کســب وکار کارخانه هــای کوچــک ســازنده کاالهــای مــورد نیــاز 
صنعــت گاز رونــق می بخشــد. به دنبــال اتفاق هــای خــوب 
پارســال در بخــش افزایــش تولیــد پــارس جنوبــی، ایــن روزهــا 
ــادل  ــون بشــکه مع ــه ۵ میلی ــدود روزان ــه ح ــد گاز کشــور ب تولی
ــده ای در  ــاک ســهم عم ــن ســوخت پ ــیده اســت و ای ــت رس نف
ــور دارد.  ــرای کش ــی ب ــع آن، درآمدزای ــه تب ــرژی و ب ــن ان تأمی
ــای  ــتر در مجتمع ه ــزوده بیش ــا ارزش اف ــوالت ب ــد محص تولی
پتروشــیمی و صــادرات بــه بازارهــای جهانــی بــه مــدد دریافــت 
خــوراک گاز، مصــداق بــارز پرهیــز از خام فروشــی و نشــان دهنده 
ــدان  ــل توجــه در افزایــش برداشــت از می ــوع رخدادهــای قاب وق

ــی اســت. ــارس جنوب گازی پ
 امــروز مــا گاز را افــزون بــر بــرآورده کــردن نیــاز مــردم در 
ــه تأمیــن خــوراک مجتمع هــای پتروشــیمی ها  بخــش خانگــی ب
اختصــاص داده ایــم؛ بخــش عمــده ای از گاز در صنایع پتروشــیمی  
بــه محصــوالت بــا ارزشــی تبدیــل می شــود کــه در ایــن روزهــا 
ــای  ــرای طرح ه ــور دارد. اج ــرای کش ــی ب ــیار خوب ارزآوری بس
ــوارد  ــر م ــزون ب ــانی اف ــعه گازرس ــت گاز و توس ــعه ای صنع توس
یادشــده و رفــاه مــردم ســبب توســعه صنایــع وابســته یــا همــان 
ــه کســب وکار کارخانه هــای کوچــک  ــع خــرد می شــود و ب صنای
ســازنده کاالهــای مــورد نیــاز صنعــت گاز رونــق می بخشــد. در 
شــرایط ســخت ناشــی از تحریم هــا ایــن صنایــع نیــز می تواننــد 
افــزون بــر دســتیابی بــه منافــع بــه حیــات خــود ادامــه 
ــانی،  ــای گازرس ــعه  طرح ه ــار توس ــه در کن ــن آنک ــد، ضم دهن
ــد. گاز امــروز دو وجهــه  اشــتغال زایی ایــن صنایــع بهبــود می یاب
ــردم و  ــرای م ــاه ب ــن رف ــه تأمی ــم وجه ــت؛ ه ــرده اس ــدا ک پی
ــوان  ــه به عن ــور ک ــرای کش ــد ب ــن ارز و درآم ــه تأمی ــم وجه ه
ــود دارد  ــار وج ــن انتظ ــا، ای ــر گازی در دنی ــده ذخای ــن دارن دومی
ــه  ــرف، ب ــی ص ــرف گرمایش ــث مص ــم از بح ــه گاز را کم ک ک
ــم ان شــاءاهلل، زمینه هــای  ــی ســوق داده و بتوانی بحــث درآمدزای

ــم. ــش دهی ــی گاز را در کشــور افزای درآمدزای

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تشریح کرد: 

تدارک شرکت ملی گاز در سه فاز تعمیرات پاالیشگاهی
 خطوط لوله و مخازن ذخیره سازی برای عبور بی دغدغه از زمستان ۹۹

ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شــرکت 
از زمســتان  بی دغدغه  برای عبور  گفت: 
۹۹ و اطمینــان از پایــداری و تاب آوری 
انتقال گاز، برنامه مشــخصی را در ســه 
فاز تعمیرات پاالیشــگاهی، خطوط لوله و 

مخازن ذخیره سازی تدارک دیده ایم.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی 
در این باره اظهار کرد: تعمیرات اساسی 
۱۱ پاالیشگاه در کشــور از مجموع ۱۸ 

پاالیشگاه موجود پایان یافته و دو مورد 
هم در حال انجام اســت؛ تعمیرات پنج 
پاالیشگاه دیگر نیز ان شــاءاهلل تا پایان 
داد:  ادامه  مهرماه تکمیل می شــود.وی 
بــا این عملیات، قابلیــت اطمینان ما در 
پاالیشــگاه ها افزایش می یابد و به این 
ترتیــب می توانیم تولید را بــه حداکثر 
ممکن برســانیم و مطمئن باشــیم که 
انتقال پاک، ایمن و بهــره ور گاز انجام 
خواهد شــد.معاون وزیر نفت در امور گاز 

با بیان اینکه در بخش شــرکت انتقال و 
خطوط لولــه گاز از ۷۷۴ آیتم مربوط به 
پیگرانــی تا به امروز ۷۰ درصد آن پایان 
یافته است، تصریح کرد: تا پایان مهرماه 
با برنامه ریزی انجام شده، مابقی آنها نیز 
انجام خواهد شــد.تربتی درباره مخازن 
ذخیره سازی که سومین فاز از این برنامه 
از پیش  تعیین شــده است، گفت: در این 
پیوند که آیتم بســیار مهــم و راهبردی 
برای ما به ویژه در فصل زمســتان است 

موفق شــدیم ۳۲ درصد باالتر از برنامه 
عمل کنیم و ذخیره ســازی مخازن را با 
موفقیــت انجام دهیم کــه این موضوع 
می تواند در ذخیره ســازی های راهبردی 
ما در فصل زمســتان بسیار یاری دهنده 
باشــد.وی با بیــان اینکه در ســال ۹۸ 
کل برداشــت گاز از منابــع، حدود ۲۷۰ 
تأکید  اســت،  بوده  مترمکعب  میلیــارد 
کرد: هم زمان بــا افزایش مصرف گاز و 
توسعه شبکه خطوط لوله و بهره برداری 

از تأسیســات جدید تقویت فشار، برای 
انتقــال و توزیع همه گاز تولیدشــده با 
مشــکلی روبه رو نشــدیم که این روند 
امســال هم ادامه دارد.به گزارش شانا، 
محمدرضا جوالیی، سرپرســت مدیریت 
دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران نیز 
پیش از ایــن اعالم کرده بــود که این 
شرکت برای تأمین پایدار گاز در زمستان 
امســال آمادگی دارد و تمهیدات شرکت 
ملــی گاز ایران در بخش تولید، انتقال و 
توزیع گاز از ماه ها پیش برای زمســتان 
امسال بسیار مثبت پیش رفته، از این رو 
امســال هم هیچ مشکلی در مصرف گاز 
به ویژه در بخش خانگی نخواهیم داشت.

تعمیرات اساسی ۱۱ 
پاالیشگاه در کشور از 
مجموع ۱۸ پاالیشگاه 
موجود پایان یافته و 
دو مورد هم در حال 
انجام است؛ تعمیرات 
پنج پاالیشگاه دیگر 

نیز ان شاءاهلل تا پایان 
مهرماه تکمیل می شود
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پرتوشیمی

یادداشت

اخبار

رنسانس صنعت پتروشیمی با تکیه بر توان 
شرکت های دانش بنیان

داود باقری
مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر 
باتوجه به ریل گذاری مســتحکم در حوزه تولید متانول کشور، 
هدایت این ریل به سمت زنجیره ارزش را اجتناب ناپذیر می دانیم و از 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ملی برای ایجاد بستری 
نوین بهره خواهیم برد.این هلدینگ پتروشــیمی پس از بهره برداری 
از پروژه های تولید متانول در اقصی نقاط کشــور، تولید کننده عمده 
این محصول در دنیا خواهد شد و به همین جهت باید افق جدیدی را 
برای این حوزه تدوین و ترســیم کرد. با تولید ۲۰ میلیون تن متانول 
در آینــده نزدیک، دریچه جدیدی تحت عنوان زنجیره ارزش را پیش 
رو خواهیم داشــت از همین رو با تشکیل یک کارگروه از متخصصان  
و کارشناســان صاحب نظر در این حــوزه، برنامه های جدیدی را در 
خصوص ورود به این آوردگاه تدوین کرده ایم و اکنون در میانه مسیر 
هســتیم. در ادامه برنامه ریزی های هلدینگ انرژی ســپهر، نشست 
های تخصصی با دانشــگاهیان، استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیــان برگزار و برنامه های نوینی را پیــش بینی کرده ایم تا با تکیه 
بــر دانش و توان ملی، فرصت های جدیدی را برای تولید ســودمند، 
اشتغال پایدار و توسعه تکنولوژی موجود ایجاد کنیم و شاهد رنسانس 
صنعت پتروشــیمی با تکیه بر توان بومی باشیم. انرژی سپهر برنامه 
محور اســت و »۳ رویکرد اصلی هلدینگ انرژی سپهر برای سنوات 
آتی »افتتاح پروژه ها«، »ایجاد بازار فروش جدید« و »گام نهادن در 
صنایع پایین دست« پتروشیمی اســت تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، 
ســرمایه گذاری های بلند مدت و سودآوری را برای مجموعه تعریف 
کنیم. ایستایی در این دوره حساس از تاریخ پتروشیمی قطع به یقیین 
آینده روشــنی را رقم نخواهد زد و میبایســت بــا پویایی و خالقیت، 
بســترهای نوینی را برای ارزش آفرینی خلق کرد. »انرژی ســپهر و 
هلدینگ پتروفرهنگ در ســال های پیش رو تولید کننده حدود یک 
ســوم از کل متانول کشــور خواهند بود و فرصت های یگانه ای را 
ایجاد خواهند کرد. و سه مگامتانول سبالن، دنا وسیراف ظرفیت تولید 

صنعت پتروشیمی ایران را افزایش خواهند داد.

عمادی خبر داد:
تمهیدات راهبردی مقابله با کرونا

 در نیمه دوم سال
مدیرHSE  و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: تمامی شــرکت های پتروشیمی ملزم به رعایت دستورالعمل های اباغی 

برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا هستند.
داود عمادی مدیر HSE و دبیر کمیته شــرایط اضطراری شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در گفتگو بــا خبرنگار نیپنا اظهارکرد: بــا توجه به تداوم 
شرایط اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور که تهدید جدی برای 
سالمت شــاغالن و عملکرد صنعت اســت حفظ آمادگی صنعت پتروشیمی 
برای شش ماهه دوم سال به دلیل احتمال تشدید و همزمانی با بروز احتمالی 
ســایر بحران ها ،ضروری است.عمادی افزود: ضمن تداوم اجرای کلیه اقدام 
های پیشگیرانه ضروری است کلیه شرکت های پتروشیمی تمهیداتی از قبیل 
پیش بینی بودجه الزم جهت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تامین مواد 
اولیه اســتراتژیک برای تولید ملزومات مقابله با بیماری توسط شرکت های 
تولیدی ذیربط، پیش بینی تمهیدات الزم جهت اســتمرار تولید شــرکت ها، 
تامین وســایل حفاظت فردی الزم همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
و انجام اقدامات الزم جهت تامین واکســن فصلی انفوالنزا را در دســتور کار 

خود قرار دهند.
پارسیان قطب جدید پتروشیمی؛

صدور مجوز احداث چهارمین مجتمع پتروشیمی در 
منطقه پارسیان

رئیس هیئت عامــل ایمیدرو از صدور موافقت اصولی احداث چهارمین 
کارخانه فرآورده های پتروشیمی زنجیره GTX در منطقه ویژه صنایع انرژی 

بر پارسیان خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور با بیان این مطلب اظهار کرد: 
ظرفیت ۴ طرح پیشــنهادی شرکت ملی صنایع پتروشــیمی در زمینه تولید 
فروآرده های پتروشیمی در زنجیره GTX برای اجرا در منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارســیان حدود ۲.۸ میلیون تن است.وی افزود: این طرح ها 
در زمینه تولید متانول، پلی پروپیلن، پلی اتیلن، بنزین پیرولیز، گاز مایع و غیره 
است که مجموع سرمایه گذاری این طرح ها، ۶.۴ میلیارد دالر است که پیش 
بینی شــده ۴ ساله احداث شــود و با پیگیری ایمیدرو این طرح ها شتاب می 
گیرند.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به جزئیات زیرساختی طرح های 
آماده اجرای پتروشــیمی در منطقه ویژه پارسیان تصریح کرد: برای این طرح 
ها، ۳۲۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده است. این طرح ها ۲۵۵ مگاوات برق 
و ۴۴ میلیون متر مکعب آب نیاز دارند.وی ادامه داد: خوراک این طرح ها، گاز 
طبیعی اســت که در مجموع ۱۸.۷ میلیون متــر مکعب نیاز دارد که فراخوان 
مناقصه ایســتگاه تقلیل فشــار گاز به مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان در حال انجام 
است که به زودی احداث ایستگاه وارد فاز اجرایی می شود .بنا به این گزارش، 
در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان، فرصت های 
ســرمایه گذاری برای تولید ۱۸ میلیون تن محصوالت پتروشیمی، ۴ میلیون 
تــن فوالد، ۶۰۰ هزار تن آلومینیوم و ۴ میلیون تن پودر آلومینا در نظر گرفته 
شده اســت.همچنین، در بخش زیرساختی، احداث نیروگاه برای تولید ۴۳۰۰ 

مگاوات برق و تولید ۷۵۰ هزار مترمکعب آب پیش بینی شده است.

مهندس نشان زاده خبر داد:

عرضه اولیه پتروشیمی اروند، در آینده نزدیک
سهام اروند به زودی کشف قيمت می شود

مدیرعامــل پتروشــیمی ارونــد 
نماد  با تاش های صورت گرفته،  گفت: 
پتروشــیمی اروند به زودی روی تابلوی 
بورس قرار خواهد گرفت و ســهام آن، 

عرضه اولیه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهندس 
پتروشیمی  نشــان زاده گفت:  حســن 
اروند بــه عنوان بزرگترین تولید کننده 
pvc  ایــران، از روز چهارشــنبه ۲۶ 
شهریورماه گام مهمی را برای ورود به 
بازار  افزود:  بازار سرمایه برداشت. وی 
سرمایه کشــور با حضور بالغ بر ۶۰۰ 
شرکت بعنوان یکي از بازارهای شفاف 
و مورد اقبال ارکان نظام بوده که ورود 
پتروشــیمی اروند به این بازار می تواند 
بیافزاید. اعتبار بین المللی شــرکت  بر 
تصریح  اروند  پتروشــیمی  مدیرعامل 
کرد: در حال حاضر اقتصاد کشــور از 
بانک محــوری به ســمت محوریت 
بازار سرمایه در حرکت است و در این 
موج خروشان شرکت پتروشیمی اروند 

بایستی جایگاه خود را بدست آورد.وی 
با بیان اینکه با تالش بی وقفه کارکنان 
و مدیــران مجموعــه و حمایت های 

با  پذیرش  فرآیند  عمده  ســهامداران، 
ســرعت باالیی در حدود ۴ ماه تکمیل 
شده ، اظهار داشــت: این تالش ها به 

زودی به مقصد نهایی خواهد رســید 
و نماد معامالتی شــرکت بر روی تابلو 
اروند  بورس خواهد نشســت و سهام 

عرضه اولیه خواهد شد.نشــان زاده در 
پایان بــا بیان اینکــه گام های نهایی 
پذیرش پتروشیمی اروند در حال انجام 
است، خاطر نشان کرد: پس از جلسات 
انجام شده با مدیران سازمان بورس و 
جلسه نهایی که صورت گرفت، بایستی 
منتظر کشف قیمت سهام برای عرضه 
اولیه به بورس در زمانی نزدیک باشیم.

ايوب بنوی، مدير چهاردهمين نمايشگاه بين المللی ايران پالست خبر داد:
آغاز پيش ثبت نام چهاردهمين نمايشگاه ايران پالست از 25 شهريور

مهندس عباس کريمی در بازديد محمود مخدومی از مجتمع پتروشيمی غدير خبر داد: 
رشد ۸1 درصدی درآمد پتروشيمی غدير در 5 ماه نخست امسال

پیش ثبت نام چهاردهمین نمایشــگاه 
به عنوان مهم ترین رویداد  ایران پاســت 
بین المللی صنعت پتروشیمی از ۲۵ شهریور 

ماه آغاز می شود.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
ایوب  شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
نمایشــگاه  چهاردهمین  مدیــر  بنــوی، 
بین المللی ایران پالســت از پیش ثبت نام 
این رویــداد مهم صنعت پتروشــیمی از 
۲۵ شــهریور خبر داد و گفت: نمایشــگاه 
بین المللی ایران پالست به عنوان مهم ترین 
رویــداد بین المللــی صنعت پتروشــیمی 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
اســتانداردهای ویــژه که متعاقبــًا اعالم 
می شــود از ۲۴ تا ۲۷ آبان در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللــی تهران برگزار 
می شــود.وی بــا بیان اینکه بــا توجه به 
 ۱۹ کووید-  ویروس  همه گیری  شــرایط 
در کشور، چهاردهمین دوره ایران پالست 
بسیار هدفمندتر و تخصصی تر از دوره های 
گذشــته و برای رضایتمنــدی ذی نفعان 
برگزار می شــود، اظهار کرد: عالقه مندان 

به حضور و مشــارکت در این نمایشــگاه 
iranplast. می تواننــد از طریــق آدرس
ir در این نمایشــگاه پیش ثبت نام کنند.به 

گفته بنوی، چهاردهمین نمایشــگاه ایران 
پالست در مقطعی که صنعت پتروشیمی 
در مســیر جهــش دوم و تحقق ظرفیت 

۱۰۰ میلیــون تــن تا ســال ۱۴۰۰ قرار 
دارد، می تواند مســیر را برای جلب توجه 
بیشتر به ملزومات توسعه بازارهای داخلی 

محصوالت پتروشــیمی و رونق گرفتن 
صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش در 
کند.نمایشگاه  هموارتر  پتروشیمی  صنعت 
ایران پالست با شــعار کسب وکار جهانی 
در چهــار گروه مواد اولیه، ماشــین آالت، 
کاالی ساخته و نیمه ساخته و خدمات فنی 

و مهندسی برگزار می شود.

غدیر  پتروشیمی  شرکت  سرپرست 
از رشــد ۸۱ درصدی درآمد این شرکت 
در ۵ ماه نخســت امسال نسبت به مدت 

مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
تاپیکو، مهندس عباس کریمی در بازدید 
محمــود مخدومی، مدیرعامل شــرکت 
ســرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشــیمی 
تأمین )تاپیکو( از این مجتمع پتروشیمی 
گفت: این شــرکت موفق شده است در 
پنج ماه نخســت امســال بیش از ۵۴۵ 
میلیارد تومان از محل فروش محصوالت 
خود درآمد کســب کند کــه این رقم به 
نسبت میزان فروش ۳۰۱ میلیارد تومانی 
سال گذشته، حدود ۸۱ درصد رشد داشته 
است.وی با اشاره به تولید حدود ۴۸ هزار 
تن انواع پی وی ســی در پنج ماه نخست 
پارســال اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
اجرای تعمیرات اساســی کــه مردادماه 
امســال با تکیه بر دانش فنــی و توان 

تخصصی کارکنان در کارخانه انجام شد، 
تولید پتروشیمی غدیر در پنج ماه ابتدایی 
سال به بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ تن رسید، 
اما با این حال میزان فروش شــرکت در 
همین مدت ۱۴ درصد افزایش داشته و از 
۳۷ هزار تن به ۴۲ هزار تن رسیده است.

سرپرســت پتروشیمی غدیر از مهم ترین 
اقدام های انجام شــده در پنج ماه ابتدایی 
سال را رفع انحصار در فروش محصوالت 
صادراتی پتروشیمی غدیر عنوان و اظهار 
کرد: در نخســتین مزایده برگزارشده در 
شهریورماه امسال، تعداد شرکت کنندگان 
به ۳۶ شرکت افزایش یافت و در راستای 
مشتریان،  اعتمادسازی  و  انحصارشکنی 
تعــداد محموله هــای صادراتــی به ۱۵ 
شــرکت اختصاص یافت.کریمی به اخذ 
تخفیف در قراردادهای منعقد شــده در 
ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: برای 
نمونــه موفق شــدیم در دو محموله ۷ 
هزار تنی خوراک EDC خریداری شــده 

تخفیف های قابل توجهی به میزان حدود 
۹۰۰ هزار دالر به نفع شرکت اخذ کنیم.

وی با بیــان اینکه سیاســت جدید این 
شرکت کاهش اتکا به واردات مواد اولیه 
تا جای ممکن اســت، ادامه داد: از دیگر 
اقدام های انجام شده، قطع واردات خوراک 
EDC از خارج کشور بود که در این راستا 
تصمیم به تأمین خوراک از شرکت های 
داخلی از جمله پتروشیمی اروند گرفتیم.

سرپرست پتروشیمی غدیر اظهار کرد: در 
راستای داخلی ســازی قطعات پمپ های 
حساس و کمپرســورهای اصلی مجتمع 
پتروشــیمی غدیر، موفق شدیم پس از 
۱۲ سال در زمان انجام تعمیرات اساسی، 
کمپرســورهای کارخانــه را از طریــق 
مهندسی  فرآیند  انجام  و  نقشــه برداری 
معکوس بازســازی کنیم که گام بسیار 
مهمی در داخلی سازی قطعات، به حداقل 
رســاندن خریدهای خارجی و خروج ارز 
از کشــور به حساب می آید.کریمی ادامه 

داد: به منظور تأمیــن قطعات پمپ های 
خــاص مورد نیــاز یک ســال مجتمع، 
تمامی تالش خود را روی داخلی ســازی 
آنها قرار دادیم و موفق شــدیم با قیمتی 
معــادل یک چهارم نمونه هــای خارجی 

این محصــوالت را تأمین کنیم و از این 
راه ســعی کردیم افزون بر صرفه جویی 
در هزینه های خریــد مجتمع، در جهت 
توسعه دانش  فنی و اعتماد به مهندسان 

داخلی گام برداریم.

بازار سرمایه کشور با حضور 

بالغ بر ۶۰۰ شرکت بعنوان 

یکي از بازارهای شفاف 

و مورد اقبال ارکان نظام 

بوده که ورود پتروشیمی 

اروند به این بازار می تواند 

بر اعتبار بین المللی شرکت 

بیافزاید

نمایشگاه بین المللی ایران پالست 

به عنوان مهم ترین رویداد 

بین المللی صنعت پتروشیمی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی و 

استانداردهای ویژه که متعاقبًا 

اعالم می شود از ۲۴ تا ۲7 آبان 

در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود
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گزارش

مهدی عسلی
مدیرکل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت و نماینده ملی پیشین 
ایران در اوپک

امســال ۶۰ ســال از بنیانگذاری سازمان کشــورهای صادرکننده نفت »اوپک« 
می گذرد. افزون بر مراســمی که به طور معمول در سالروز تأسیس این سازمان یعنی ۱۴ 
سپتامبر در دبیرخانه اوپک برگزار می شود، امسال قرار بود مراسمی هم در بغداد، با حضور 
دبیرکل اوپک و هیئت همراه و مقام های ذی ربط عراقی در سالن الشعب بغداد یعنی جایی 
که تأسیس اوپک در ۶۰ سال پیش در سپتامبر ۱۹۶۰ اعالم شد برگزار شود. افزون بر آن 
یک نشست کارشناسی نیز در ۲۳ ژوئن از طریق ویدئوکنفرانس به میزبانی دبیرخانه اوپک 
برگزار شد. در این هم اندیشی که شمار قابل توجهی از مدیران و کارشناسان کشورهای 
عضو و نیز برخی صاحب نظران برجسته نفت و انرژی دنیا در آن شرکت کرده بودند، محمد 
سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک، در سخنانی اوپک را سازمانی دانست که گذشته، حال و 
آینده را به هم مرتبط می کند. وی به مناسبت شصتمین سال، فعالیت دستاوردهای قابل 
توجه اوپک را برشمرد و به خدمات این سازمان به کشورهای عضو و نیز برقراری تعادل 
در بازار پرتالطم جهانی نفت و دستیابی به ثبات قیمت های این حامل مهم انرژی اشاره 
کرد. متعاقباً کارشناسان و صاحب نظران نیز در این نشست ها به اهمیت و ضرورت حضور 
اوپک در بازار نفت، ابعاد مختلف اثرگذاری آن بر بازار نفت و چالش های پیش رو پرداختند. 
ما در اینجا در چارچوبی وسیع تر ضمن اشاره به عملکرد و تجربه های مهم این سازمان در 
مقاطع مهم دوران فعالیت خود، به دســتاوردهای عمده آن و چالش های اصلی که اوپک 
هم اکنــون یا به احتمال زیاد در آینده با آنها روبه رو خواهد بود می پردازیم. این بررســی 
استفاده از تجربه های ۶۰ ساله اوپک در همکاری آن با دیگر بازیگران مهم صنعت نفت، 
تأثیرگذاری تصمیم های اوپک بر اقتصاد جهانی، چالش هایی که اوپک با آن روبه روست و 

تحوالتی که آینده این سازمان را متأثر می کند شامل می شود.
مروری بر عملکرد اوپک در ۶ دهه فعالیت این سازمان

در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ نمایندگان کشورهای بنیانگذار اوپک، یعنی دکتر فواد روحانی 
از ایران، خوان پابلو پرزه آلفونسو از ونزوئال، دکتر طلعت الشیبانی از عراق، احمد سید عمر 
از کویت و عبداهلل الطریقی از عربستان سعودی در کنفرانس تاریخی که در سالن الشعب 
بغداد برگزار شــد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک را بنیان نهادند. بنیانگذاری 
اوپک پیامدهایی وســیع و به طورکلی مثبتی برای همه اعضای این سازمان و بازار نفت 
داشته است. در آغاز امید زیادی به بقا و رشد این سازمان بین الدولی که توسط چند کشور 
در حال توســعه ایجاد شده بود، نمی رفت، آن هم در بازار مهمی مانند بازار نفت که تحت 
ســلطه شرکت های بزرگ نفتی بود. با این حال اوپک به تدریج جای خود را در بازار نفت 
باز کرد و نمونه بارزی از حاکمیت کشــورهای در حال توسعه بر منابع ارزشمند خود ارائه 
داد. مذاکره سازنده اعضا با هدف رسیدن به اتفاق نظر، شیوه معمول اعضای سازمان اوپک 
در ۶۰ ســال گذشته بوده و موفقیت های زیادی به همراه داشته است. یکی از دالیل این 
روحیه همکاری موفقیت آمیز اساســنامه روشن و کم و بیش بدون ابهام اوپک است که 
همه اعضا قائل به احترام به آن هستند. باور و احترام به اساسنامه اوپک سبب شده است 
روحیه اتفاق نظر و همکاری بنیانگذاران اولیه در همه نشست های وزارتی اوپک از همان 
روزهای اولیه تأسیس اوپک تاکنون حاضر باشد. در ۶۰ سال گذشته نمایندگان کشورهای 
عضو به خوبی دریافته اند که انطباق چشم انداز و دیدگاه کشور متبوع با خیر جمعی سازمان 
سرانجام به نفع کشور آنها هم است و در عمل هم ثابت شده که عالیق کشورهای عضو 

با رعایت خیر عمومی سازمان بهتر تأمین می شود.
برخی ســخنگویان دولت های غربی و نیز نویسندگان از اوپک به کارتل نفتی یاد 
کرده اند اما اوپک هرگز یک کارتل اقتصادی به مفهوم واقعی نبوده اســت. سهم اوپک 
در تولید جهانی نفت در ســال های اخیر حدود یک سوم تولید کل و در بازار نفت کمتر از 
۴۵ درصد بوده اســت و اوپک برخالف کارتل های شناخته شده اقتصادی براساس تعیین 
قیمت نفت و تقسیم بازارها بین خود عمل نکرده است. در عین حال تالش اوپک بر آن 
بوده اســت که ثبات بازارهای نفت با قیمت منصفانه ای برای باارزش ترین حامل انرژی، 
یعنی نفت حفظ شود. قیمت عادالنه نفت از نظر اوپک قیمتی بوده است که ضمن جذب 
سرمایه الزم برای جلب سرمایه گذاران و حفظ ظرفیت های تولید و پاسخگویی به تقاضا 
به حدی باال نباشــد که رشد اقتصادی مصرف کنندگان نفت را به طور منفی تحت تأثیر 
قرار دهد. اوپک درواقع برای مقابله با کارتل نفتی کمپانی های معروف به هفت خواهران 

)شــرکت های نفتی اکسان، شل، شــورون، موبیل، تگزاکو، بی پی و کلف( به وجود آمد. 
کارتلی که بازارهای نفت را در ســال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ میالدی تقریباً به طور کامل در 
اختیار خود داشــت. اعضای این بازارهای نفت را میان خود تقسیم کرده بودند و با تبانی 
قیمت نفت را تعیین می کردند. آنها تقریباً همه بازار نفت دنیا )خارج از بلوک اتحاد جماهیر 
شوروی سابق( از فعالیت های باالدستی و پاالیشگاهی و خرده فروشی را در اختیار داشتند 
و منابع نفتی باارزش کشــورهای مالک این حامل انرژی بــاارزش را با کمترین قیمت 
برداشــت می کردند و بخش کمی از درآمدهای نفتی را به کشورهای صاحب این منابع 
می دادند. هنگامی که اوپک تشکیل شد، قیمت واقعی نفت رو به کاهش داشت، در حالی  
که تقاضای جهانی نفت و تولید نفت این کشورها افزایش می یافت و این برای کشورهای 

دارای منابع نفت قابل قبول نبود.
در دوره حاکمیــت کارتل هفت خواهران نفتی بر بازارهای نفت، تولید نفت به طور 
عمده تحت قراردادهای امتیاز )Concession Contracts( تولید می شــد. در آن دوره، 
همه حقوق اســتخراج و بهره برداری از منابع نفتی به شــرکت های نفتی داده می شد و 
کشورهای مالک منابع نفتی تنها بخش کوچکی از درآمد نفت تحت عنوان بهره  مالکانه 
دریافــت می کردند. این قراردادها در آن زمان در چارچوب روابط اســتعماری دولت های 
بزرگ غربی با کشورهای دارای منابع نفتی در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی بود و 
تالش های اوپک در دهه نخست شکل گیری خود، یعنی دهه ۱۹۶۰ در واقع معطوف به 
بهبود شرایط سیاسی، حقوقی و مالی قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت و آماده سازی 
زمینه برای ملی کردن منابع نفت در کشــورهای عضو بود. ایران خود از پیشگامان این 
نهضت ضداستعماری و ملی کردن صنعت نفت خود در اوایل دهه ۱۹۵۰ میالدی بود و 
به عنوان یکی از بنیانگذاران اوپک در واقع سرمشــقی برای دیگر کشورها به منظور ملی 
کردن صنعت نفت در آن کشورها بود. این روند پس از تشکیل اوپک تشدید و ملی شدن 
صنعت نفت این کشورها در دهه ۱۹۷۰ میالدی تقریباً کامل شد. در این دهه صنایع نفت 
لیبی، الجزایر، عراق، ونزوئال، کویت و عربستان ملی شدند. بعید است بدون وجود اوپک 
چنان فرآیندی از ملی کردن صنعت نفت توســط کشورهای نفت خیز دنبال می شد. به 
رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی خود در اعالمیه سال ۱۹۶۲ 
سازمان ملل متحد نیز در واقع تأییدی بر فرآیند ملی شدن صنایع نفت این کشورها بود. 
بعضی از کشورهای دارنده منابع طبیعی دیگر، مانند صادرکنندگان کاکائو و قهوه تالش 
کردند که آنها هم سازمان هایی نظیر اوپک برای کاالی صادراتی خود تشکیل دهند، اما 

هیچ کدام از آنها مانند اوپک موفق نبوده اند.
اثرگذارترین دوره اوپک تاکنون دهه ۱۹۷۰ میالدی بوده است؛ زمانی که اوپک در 
عمل به مهم ترین بازیگر بازار نفت و تعیین کننده اصلی قیمت نفت بدل شد. در دهه های 
بعد به دالیلی که به اختصار اشــاره می شود تأثیرگذاری اوپک بر بازار کاهش یافت. برای 
درک دلیل این وضع باید توجه کرد که تأثیر اوپک در بازار نفت )هر ســازمانی شبیه آن؛ 
برای نمونه اثرگذاری مجمع کشــورهای صادرکننده گاز - GECF بر بازار جهانی گاز( 
تحت تأثیر سه متغیر مهم است: سهم اوپک در بازار نفت، ضریب کشش قیمتی تقاضای 
جهانی برای نفت اوپک و ضریب کشش قیمتی عرضه تولیدکنندگان غیر عضو اوپک. در 
دهه ۱۹۷۰ میالدی هم سهم اوپک در بازار نفت بسیار باال بود )برای نمونه در سال ۱۹۷۳ 
میالدی که تحریم نفتی آمریکا و چند کشــور دیگر توسط کشورهای عرب عضو اوپک 
اجرا شد سهم اوپک از بازار نفت حدود ۵۶ درصد بود(، هم ضریب کشش قیمتی تقاضای 
جهانــی برای نفت اعضای اوپک خیلی کم بود، زیرا جایگزین زیادی برای نفت اعضای 
این ســازمان وجود نداشت و شــدت انرژی و نفت در آن زمان به طور کلی بسیار باال و 
ضریب کشش قیمتی عرضه غیر عضو اوپک بسیار پایین بود؛ به این معنا که فناوری های 
موجود در آن زمان اجازه افزایش سریع تولید نفت برای جایگزینی نفت اوپک را نمی داد، 
بنابراین تأثیرگذاری اوپک در بازار نفت در دهه ۱۹۷۰ میالدی بسیار باال بود. در دهه های 
بعد به دلیل باال بودن قیمت نســبی نفت به تدریج از یک طرف کارآیی مصرف انرژی و 
نفت افزایش یافت و ازسوی دیگر تولیدکنندگان دیگری مانند نروژ، بریتانیا، کانادا و ... به 

تولیدکنندگان عمده تبدیل شدند بنابراین سهم اوپک از بازار جهانی نفت کاهش یافت.
از اواخر دهه ۱۹۷۰ میالدی این نگرانی وجود داشت که کمبود نفت سبب افزایش 
شدید قیمت های آن شود. این نگرانی ها پس از انقالب ایران در سال ۱۹۷۹ میالدی که 
تولید و صادرات نفت ایران را به طور قابل توجه ای کاهش داد و نیز جنگ هشــت ساله 
ایران و عراق در سال های دهه ۱۹۸۰، کشورهای مصرف کننده نفت را وادار کرد به دنبال 

منابع جایگزین انرژی باشند. در عین حال کشورهای صنعتی ذخیره سازی های نفت خام و 
فرآورده های نفتی خود را که پس از تحریم نفتی اعراب ایجاد کرده بودند گسترش دادند 
تا مانند حایلی بین قطع یا کاهش ناگهانی تولید نفت ازسوی کشورهای صادرکننده و نفت 
موجود در بازار ایجاد کنند. در آن زمان فناوری ها هنوز اجازه استفاده از منابع نفت شیل را 
نمی داد، بنابراین استفاده از زغال سنگ برای تولید برق نیز افزایش یافت. در مقابل در اوایل 
دهه ۱۹۸۰ میالدی اوپک سیاست سهمیه بندی تولید میان اعضای خود را اعالم کرد تا 
از مازاد عرضه در بازار جلوگیری کند. سقف تولید سازمان در آن زمان حدود ۱۷ میلیون و 

۵۰۰ هزار بشکه در روز بود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ میالدی عربستان سعودی نقش موازنه گر بازار نفت را ترک 
کرد و در نتیجه سیاســت کاهش تولید عربستان برای حفظ قیمت بازار کنار گذاشته شد 
و بازار با مازاد عرضه نفت روبه رو شــد که قیمت ها را به شدت کاهش داد. سستی بازار و 
قیمت های نفت تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میالدی ادامه یافت، زیرا در اواخر دهه ۱۹۸۰ میالدی 
از یک  طرف جنگ ایران و عراق پایان، در نتیجه تولید نفت ازسوی این دو کشور افزایش 
یافت و از سوی دیگر اتحاد جماهیر شوری سقوط کرد که نابسامانی هایی در تولید نفت 
بلوک شوری ســابق در پی داشت. قیمت نفت در اواخر دهه ۱۹۹۰ میالدی بار دیگر به 
دلیل بحران اقتصادی در کشــورهای جنوب شرقی آسیا و نیز سیاست اوپک برای حفظ 
سهم در بازار نفت به شدت کاهش یافت و این کاهش تا زمانی که اعضای اوپک توافق 
کردند تولید خود را برای تعادل بازار تعدیل کنند، ادامه یافت. تصمیم نشست وزیران نفت 
و انرژی اوپک در جاکاراتا در ســال ۱۹۹۸ میالد مبنی بر افزایش تولید برای حفظ سهم 
بازار اوپک آن هم در شرایط بحران اقتصادی در منطقه جنوب شرقی آسیا که مهم ترین 
مصرف کنندگان نفت در آن قرار دارند به کاهش شدید قیمت نفت انجامید و درس بزرگی 

برای اوپک داشت. این تجربه بعدها در مقاطع مهم دیگر استفاده شد.
در دهه ۲۰۰۰ میالدی تا سال ۲۰۰۸ میالدی دنیا با رشد فزاینده تقاضا برای نفت 
که عمدتاً به دلیل رشد ســریع اقتصادی جهان و به ویژه رشد اقتصادی کشور چین بود، 
روبه رو شد. به همین دلیل اوپک با افزایش ظرفیت تولید تالش می کرد از کمبود عرضه 
و افزایش بیش از اندازه قیمت هــا جلوگیری کند. با آغاز بحران اقتصادی بین المللی در 
نیمه دوم سال ۲۰۰۸ که به رکود بزرگ اقتصادی معروف شد، تقاضا برای نفت و انرژی 
به شدت کاهش یافت و قیمت های نفت ســقوط کرد. به همین دلیل نیز اوپک در یک 
نشســت تاریخی در وهران الجزایر تصمیم به کاهش قابل توجه عرضه خود گرفت. این 
تصمیم موفق شد بازار نفت را به تدریج متعادل و قیمت ها را در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به 

سطحی منطقی برگرداند.
در سال های اخیر و به ویژه با اوج گیری انقالب نفت شیل و گاز شیل در آمریکا که 
آن را به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت تبدیل کرد اظهارنظرهایی مبنی بر تضعیف 
موقعیت اوپک و حتی بی اثر شدن آن در بازارهای نفت منتشر و در مقاله ها و گزارش های 
مختلف بازتاب داده  شده است. برای نمونه در اکتبر سال ۲۰۱۳ میالدی یک مقاله مجله 
 ،»)The End of OPEC( فارین پالســی تیتری به این مضمون داشــت: »پایان اوپک
اما هفت ســال از آن تاریخ گذشــته و باوجود چرخه های نامطلوب بزرگ قیمت نفت در 
ســال های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به دلیل امتناع اوپک از کاهش تولید خود برای حفظ سهم بازار 
در مقابل افزایش تولید نفت در آمریکا و چرخه اخیر در سال ۲۰۲۰ میالدی به دلیل شیوع 
همه گیری ویروس کووید-۱۹ و کاهش بی سابقه تقاضا برای نفت و قیمت آن در بازارهای 

جهانی، اوپک هنوز زنده و در بازار نفت تأثیرگذار است.
در همه این ســال ها نقش اوپک در گفت وگو با مصرف کنندگان مهم انرژی مانند 
چین و هند و دیگر ســازمان های مهم بین المللی انــرژی مانند آژانس بین المللی انرژی 
)IEA(، ایجاد مجمع بین المللی انرژی )IEF( و ابتکار داده های انرژی )JODI( نیز قابل توجه 
بوده است. اوپک در موضوع مهم کاهش و حذف فقر انرژی که در سطح جهانی از طریق 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد پیگیری می شود نیز از طریق سرمایه گذاری های 

ســازمان خواهر خود صندوق توسعه اوپک )OPEC Fund( که در سال ۱۹۷۶ میالدی 
توسط اعضای وقت اوپک ایجاد شد، در کشورهای در حال توسعه همکاری داشته است. 
افزون بر آن، این سازمان از همان ابتدا در مذاکرات تغییر اقلیم سازمان ملل متحدمشارکت 
داشــته و موافقتنامه پاریــس را حمایت و اعضای خود را برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای ترغیب کرده است. اوپک با توجه به آثار گازهای گلخانه ای مصرف انرژی های 
فسیلی، اعضای خود را به تنوع بخشی به اقتصاد و صرفه جویی در مصرف انرژی ترغیب 
کرده اســت. باید توجه داشت در کشورهایی که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ 
نفت و گاز هســتند قیمت سوخت های فسیلی به طور معمول پایین تر از سطح بین المللی 

بوده است.
 استفاده از تجربه های دهه های پیش در اعاده ثبات بازار نفت در چرخه های قیمتی 

اخیر
باید توجه کرد که ســقوط اخیر قیمت نفت تنها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 
نبوده، بلکه چند عامل مهم دیگر در ضعف بازار نفت مؤثر بوده است. نخست انباشته شدن 
بی سابقه ذخیره سازی های نفت خام و فرآورده های نفتی در کشورهای عمده مصرف کننده 
نفت، دیگر افزایش قابل توجــه تولید نفت در آمریکا به ویژه در میدان های نفتی حوضه 
پرمین )Permian Basin( در تگزاس و تا حدودی نیز باکن )Bakken Fields( در ایالت 
داکوتای شمالی و سرانجام افزایش تولید دیگر تولیدکنندگان نفت.  برای نمونه در سال 
۲۰۱۹ میالدی برزیل، نروژ، کانادا، روسیه و آمریکا روی هم رفته بیش از کل تولید اوپک 
نفت تولید کردند. در نتیجه با شیوع ویروس همه گیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ و 
تعطیل شدن فعالیت های اقتصادی و به ویژه مسافرت های بین المللی و بین شهری درون 
کشورهای صنعتی قیمت نفت به پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۱ میالدی به این سو سقوط 
کرد. این تغییرهای ساختاری همراه با شوک های غیرمترقبه مانند بیماری های همه گیر 
چالش هــای بزرگی برای اوپک آن  هم زمانی کــه برخی اعضای مهم آن مانند ایران و 
ونزوئال درگیر تحریم های ظالمانه بوده و شماری از اعضای دیگر مانند لیبی و عراق درگیر 
مسائل و ناآرامی های سیاســی داخلی هستند، ایجاد می کند. این وضع از یک سو سهم 
اوپک در بازار نفت را کاهش می دهد، از سوی دیگر کشش قیمتی تقاضا برای نفت این 

دستاوردها، ضرورت بقا و چالش های پيش روی اوپک

دبیرخانه اوپک هم زمان با شصتمین سالروز تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اقدام پنج کشور مؤسس این سازمان
 در سال ۱۹۶۰ میالدی را قهرمانانه و پیشگامانه توصیف کرد؛

اوپک: با نگاه به جلو آماده ایم 
با چالش های جدید روبه رو شویم

دبیرخانه اوپک هم زمان با شــصتمین ســالروز 
تأسیس سازمان کشــورهای صادرکننده نفت، اقدام 
پنج کشــور مؤســس این سازمان در ســال ۱۹۶۰ 
میالدی را قهرمانانه و پیشــگامانه توصیف و تصریح 
کرد که با نگاه به جلو، این ســازمان آماده است تا با 
چالش های پیش روی خود در دهه ۷۰ سالگی روبه رو 
شــود ضمن اینکه همچنان به نفــع تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بر بازار متعادل و پایدار نفت متمرکز 

خواهد بود.
چهاردهم سپتامبر ۲۰۲۰ روز بسیار ویژه ای برای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است. روز 
جشن ۶۰ سالگی این ســازمان. ۶ دهه پیش بعید به 
نظر می رسید که این سازمان به سطحی که امروز در 
عرصه انرژی جهانی دارد، برسد. در آن زمان در بغداد، 
پنج نماینده کشــورهای مؤســس اوپک، خوان پابلو 
پرز آلفونزو از ونزوئال، عبداهلل الطریقی از عربســتان 
ســعودی، طلعت الشــیبانی از عراق، فواد روحانی از 

ایران و احمد ســید عمر از کویت در ســالن الشعب 
بغداد گرد هم آمدند تا اوپک را تأســیس کنند.با توجه 
به شــرایط آن زمان، گرد هم آمدن اعضای مؤسس 
این سازمان، در شرایطی که صنعت نفت تحت سلطه 
شــرکت های بزرگ نفتی قرار داشــت و این امر در 
ساختار و رفتار آنها نیز منعکس بود؛ اقدامی قهرمانانه 
و پیشــگامانه  به شمار می آمد.رویداد مهم »کنفرانس 
بغداد«، شــاهد گردهمایی این پنج دوراندیش بود که 
با هدف همکاری و با نیاز به نوشتن داستان خود دور 
هم جمع شــدند. پرز آلفونزو پس از این نشست گفته 
بود: »اکنون متحد شــده ایم. در حال رقم زدن تاریخ 
هستیم.« ثابت شد که چقدر این سخنان ژرف بودند.در 
دهه ۱۹۶۰، اوپک با شجاعت، پایداری و کوشش خود 
اساســنامه ای را تدوین کرد که امروز هم پابرجاست. 
این اساســنامه در ۶ نوامبر ســال ۱۹۶۲ در قطعنامه 
شماره ۶۳۶۳ سازمان ملل متحد و در دبیرخانه سازمان 
ملل متحد )UN( ثبت شد و به تصمیم های برجسته ای 

مانند »بیانیه سیاســت نفت در کشورهای عضو« در 
سال ۱۹۶۸ و گسترش عضویت در اوپک انجامید.۶۰ 
ســال بعد، ســازمانی که امروز ۱۳ کشور عضو دارد، 
اکنون به بخشی جدایی ناپذیر از جامعه جهانی انرژی 
و سیســتم چندجانبه تبدیل شده است. از این سازمان 
به طور گسترده درباره امور صنعت نفت مشورت گرفته 
می شود. همچنان متعهد به تأمین منابع امن و ثابت و 
بازدهی عادالنه برای سرمایه گذاران است. کشورهای 
عضو، بخش های داخلــی نفت خود را در کل زنجیره 
ارزش اداره می کنند و این سازمان فعالیت های خود را 
به پرداختن به مسائل مربوط به کل بشریت گسترش 
داده اســت.محمد سانوســی بارکیندو، دبیرکل اوپک 
در این باره گفته اســت: اغلب به شــرایط آن روز در 
بغداد می اندیشم، به اینکه دوراندیشان مؤسس اوپک 
آینده اوپک و صنعت نفت را چگونه مجسم می کردند. 
آنچه واضح اســت اینکه آینده ثابت کرد که اقدام آن 
روز امتحانش را در طول زمان پس داده است. اوپک 

هنــوز همان اهداف اصلی نظــم و ثبات در بازارهای 
جهانی نفــت را دارد، اما  نقش این ســازمان از نظر 
همکاری بیشــتر با دیگر تولیدکننــدگان، گفت وگو با 
ذی نفعان صنعت و در نظر گرفتن نگرانی های انسانی 
مانند توســعه پایدار، محیط زیست و ریشه کن کردن 
فقر انرژی گســترده تر شده است.شــصتمین سالروز 
اوپک فرصتی برای انعکاس و قدردانی از تالش همه 
کســانی اســت که در طول تاریخ این سازمان بسیار 
تــالش کردند تا اوپک را به این موفقیت چشــمگیر 
برســانند. این افراد شامل رؤســای دولت ها، وزیران، 
نمایندگان هیئت های عامل و دیگر کارشناسان سطح 
باالی خــارج و داخل دبیرخانه، دبیرکل ها، مدیریت و 
کارکنان همه رشته های مرتبط می شود. تعهد، پشتکار 
و فداکاری همه آنها با وجود فراز و نشــیب های بسیار 
اوپک و کشورهای عضو آن، سبب پیشرفت این نهاد 
بین المللی شــده است.۱۴ ســپتامبر فرصتی است تا 
بار دیگر اوپک از اتریش و شــهر ویــن که از زمان 

انتقال اوپک به این شهر بزرگ و تاریخی در ۵۵ سال 
گذشته، میزبان گرم و سخاوتمند دبیرخانه بوده است، 
تشکر و قدردانی کند.عراق، شهر بغداد و تاالر الشعب 
برای بزرگداشت ۶۰ سالگی اوپک برنامه هایی از قبیل 
موســیقی و فعالیت های فرهنگی را ترتیب داده است 
که برگــزاری آن به بیماری همه گیر کرونا بســتگی 
دارد. جزئیات بیشــتر این برنامه به محض دسترسی 
اعالم می شــود.با نگاه به جلو، سازمان آماده است تا 
با ورود به ۶۰ ســال پیش رو، با چالش های بســیاری 
روبه رو شــود. ما همچنان - هم به نفع تولیدکنندگان 
و هم مصرف کنندگان - بر بازار متعادل و پایدار نفت 
متمرکز هســتیم که به تازگی در توافقنامه همکاری و 
توافق کاهش تولید تاریخی سال ۲۰۲۰، ارتقای بیشتر 
گفت وگو و همکاری از طریق منشــور همکاری، ارائه 
گزینه ها و راه حل هایی برای بعضی از چالش های مهم 
بشریت، مانند توســعه پایدار و کاهش فقر انرژی به 

نمایش گذاشته شده است.
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گزارش

سازمان و کشش قیمتی عرضه غیر اوپک را باال برده است که هر سه این تغییرها برای 
کاهــش اثرگذاری اوپک بر بازارهای نفت عمل می کند، بنابراین اوپک بهترین راه اعاده 
ثبات بازار را همکاری با تولیدکنندگان غیرعضو اوپک برای افزایش ســهم بازار و قدرت 

اثرگذاری بر بازار تشخیص داده است.
طبیعی اســت اوپک در ۶۰ سال گذشــته با تجربه هایی که از چرخه های مختلف 
قیمت، یعنی دوره هاییکه افزایش بیش از اندازه با سقوط قیمت ها دنبال شده، داشته بسیار 
آموخته اســت. چرخه قیمت نفت در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ و به ویژه چرخه اخیر قیمت 
نفت ناشی از شیوع ویروس کرونا بزرگ ترین تالطم های قیمت نفت را سبب شد. اوپک در 
سال ۲۰۱۶ میالدی یعنی سه سال پیش از پیدایش ویروس کرونا با بعضی از کشورهای 
غیرعضو اوپک تولیدکننده نفت به رهبری روسیه، برای مدیریت بازار نفت و اعاده ثبات 
آن به توافق رســیده بودند. این توافق منتهی به صدور بیانیه مهمی شد که به »اعالمیه 
همکاری« میان اعضای اوپک و ۱۱ کشــور تولیدکننده نفت غیراوپک )بعدها با پیوستن 
گینه به اوپک ۱۰ کشــور( معروف شــد. این بیانیه دوباره در سال ۲۰۱۷ تنفیذ و در سال 
۲۰۱۸ هم با اصالحاتی اجرا شــد. پس از شیوع ویروس کرونا و ناهماهنگی هایی که به 
رقابت کوتاه مدتی که بین عربستان و روسیه بر سر سهم بازار منتهی شد در آوریل ۲۰۲۰ 
 Declaration( اوپک با روسیه و کشورهای تولیدکننده غیراوپک که به اعالمیه همکاری
of Cooperation( پیوسته اند در تصمیمی تاریخی به کاهش عرضه روزانه ۹ میلیون و 
۷۰۰ هزار بشکه از تولید خود از یکم ماه مه ۲۰۲۰ تا دو ماه رأی دادند که سپس برای یک 
ماه دیگر تمدید شد. اوپک با اجرای این موافقت با کشورهای تولیدکننده غیراوپک موفق 
شد از سقوط عمیق تر بازار نفت جلوگیری کند. با این  حال به دلیل مازاد عرضه عظیم ۱۵ 
تا ۲۰ میلیون بشکه ای نفت در بازار، قیمت ها برای مدت ها به کاهش ادامه داد. تصمیم به 
کاهش بی سابقه تولید در حد ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز ازسوی کشورهای عضو 
و غیرعضو اوپک »اعالمیه همکاری« در ماه های مه و ژوئن امســال نتیجه تجربه های 
طوالنی اوپک در اعاده ثبات به بازارهای نفت است که اکنون با حضور کشورهای غیرعضو 
اوپک عضو اعالمیه همکاری ظرفیت مانور و تأثیرگذاری بیشتری را یافته است. در این 
موقعیت اســتثنایی اوپک موفق شد حتی همکاری عملی دو تولیدکننده عمده نفت غیر 

اعالمیه همکاری یعنی کانادا و نروژ را هم جلب کند. این فعالیت ها ســبب شد از سقوط 
کامل بازار نفت جلوگیری شود.

گزارشی که دبیرکل اوپک در بیستمین نشست )ویدئوکنفرانسی( کمیته مشترک 
وزیران منتخب اوپک و کشــورهای عضو »اعالمیه همکاری« )DoC( برای رصد بازار 
نفت )JMMC. Joint Ministrial Monitoring Committee( که در پانزدهم ژوئیه ۲۰۲۰ 
ارائه داد از اجرای ۸۷ درصدی کاهش تعیین شده تولید در ماه مه و در عین حال پشتیبانی 
همه کشورهای شرکت کننده در توافق برای اجرای ۱۰۰ درصدی توافق دوازدهم آوریل 
۲۰۲۰ خبر داد. همچنین مقرر شد کشورهایی که قادر به تطبیق تولید خود با رقم تعیین 
شــده نبوده اند در ماه های آینده با تعدیل بیشــتر تولید خود این عقب افتادگی از توافق را 
جبران کنند. با وجود افزایش بی سابقه روزانه ۲۹ میلیون بشکه ای به ذخیره سازی های نفت 
کشــورهای صنعتی در سه ماه آوریل، مه و ژوئن ۲۰۲۰ )در مجموع ۲۷۰ میلیون بشکه( 
زمینه های ثبات بازار نفت با افزایش نسبی تقاضا نسبت به سه ماه گذشته و نیز کاهش 
تدریجی ذخیره ســازی های نفت روی آب پدیدار شده است. در هر حال از آنجا که تقاضا 
برای نفت اوپک امســال حدود روزانه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه برآورد می شود که 
حدود روزانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کمتر از پارسال است، معلوم می شود که اوپک 
سیاست تعدیل تولید خود و کشورهای متعهد را تا زمانی که اقتصاد جهانی به شرایط عادی 

بازنگشته است ادامه دهد.
ضرورت وجود اوپک و تبعات بازار نفت بدون اوپک

بسیاری از کارشناســان و صاحب نظران بازارهای نفت به این نکته اشاره کرده اند 
کــه بدون اوپک بازار نفت در معرض تالطم ها و بی ثباتی بیشــتری می بود. از آنجا که 
تالطم های شدید قیمت نفت تبعات منفی دارد بنابراین وجود و تصمیم های اوپک برای 
حفظ ثبات بازار نفت ازسوی اوپک ارزش زیادی برای اقتصاد جهانی ایجاد می کند. ظرفیت 
مازادی که اوپک نگهداری می کند اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به ظرفیت نفت شیل 
آمریکا در جذب شوک ها و حفظ ثبات بازار نفت دارد، زیرا بخش بزرگی از نفت شیل آمریکا 
قادر به ادامه تولید در زیر قیمت های ۴۰ دالری نفت نیســت، اما اوپک به طور میانگین 
قادر به تولید نفت در قیمت های حدود ۲۰ دالر به ازای هر بشکه است، بنابراین در اصل 
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک قادر به تولید در قیمت های پایین نیستند، اما اوپک قادر به 
ادامه تولید در این قیمت هاســت. در هر حال اوپک به منظور استمرار تولید در بلندمدت با 
حفظ ظرفیت مازاد تولید و حفظ قیمت در سطحی که برای دیگر تولیدکنندگان نیز امکان 
تولید و فروش نفت داشته باشند به ثبات بازار نفت کمک می کند. از این نظر ظرفیت مازاد 
اوپک مانند حائل و ضربه گیری برای شوک های واردشده بر اقتصاد جهانی است و بدون 

اوپک این شوک ها به مراتب ویرانگرتر می بود.
در تجربه ســال های اخیر مالحظه می کنیم که تأثیر همکاری اوپک و کشورهای 
 Declaration of »تولیدکننــده نفت غیرعضو اوپک در چارچوب »اعالمیه همــکاری
Cooperation قابل توجه بوده اســت، زیرا به تعادل بازار سریع تر از گذشته کمک کرد. 
در عیــن حال نباید فراموش کرد که کاهش قابل توجه عرضه نفت ازســوی اوپک در 
شــرایطی که ظرفیت تولید ایجاد شده اســت در واقع افزایش مازاد ظرفیت تولید اوپک 
به شــمار می آید. به عبارت دیگر، چنانچه اوپک وجود نداشت با تداوم تولید کشورهای 
عضو اوپک و کشورهای متعهد )شرکت کنندگان در اعالمیه همکاری( در حداکثر ظرفیت 
تولید، اکنون جهان شاهد مازاد عظیم عرضه نفت نسبت به تقاضا و سقوط قیمت نفت به 
قیمت های بسیار پایین بود که نه تنها به ضرر تولیدکنندگان، بلکه برخالف منافع بلندمدت 
مصرف کنندگان نیز بود. در حالی که همان طور که گفته شد گزارش های کمیته مشترک 
وزیران کشورهای رصد بازار اوپک و کشورهای شرکت کننده در اعالمیه همکاری حکایت 
از اجــرای حدود ۹۰ درصدی تصمیم این گــروه در کاهش تولید ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار 
بشــکه ای در روز و تالش برای رســاندن آن به ۱۰۰ درصد دارد. باید توجه کرد در بازار 
جهانی نفت بازیگری مانند اوپک هنگامی بازیگری کلیدی باقی می ماند که بتواند خود 

را با شــرایط متغیر در عرضه و تقاضای نفت تطبیق دهد. این مستلزم وسعت بخشیدن 
به چشــم انداز سازمان و داشــتن راهبردی برای باقی ماندن در فعالیت های باالدستی با 
حفظ برتری رقابتی تولید در مقایســه با تولیدکنندگان دیگر است. از طریق اجرای چنان 
راهبردهایی اســت که تصمیم های اوپک می تواند تأثیر بزرگی بر اقتصاد جهانی و رفاه 
مصرف کنندگان انرژی در کشورهای دنیا داشته باشد. از آنجا که حفظ ظرفیت مازاد کافی 
اوپک برای ثبات بازار اساسی است، چالش بزرگ اوپک نه رکود اقتصادی و کمبود تقاضا، 
بلکه رونق اقتصادی و کمبود ظرفیت به خاطر نبود سرمایه گذاری الزم است. انرژی برای 
زندگی بشــر و فعالیت اقتصادی و امنیت ملی الزم الزامی و عرضه انرژی در یک محیط 
با ثبات و پایدار برای توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. نفت هنوز باالترین سهم را در 
میان حامل های انرژی دارد و بزرگ ترین کاالی تجاری در جهان است و اوپک می تواند 

با اتخاذ راهبردی مؤثر و واقع بینانه به ایفای نقش مهم خود برای ثبات بازار ادامه دهد.
چالش های آینده اوپک

 اوپــک برای تداوم اثرگذاری بر بازار نفت و انرژی و حتی حیات خود با چالش های 
بزرگی روبه روست. یکی از بزرگ ترین این چالش ها تغییرات اقلیمی ناشی از تولید و مصرف 
سوخت های فسیلی است که به موجودیت و بقای اوپک ارتباط می یابد. به نظر می رسد در 
ســال های آینده جامعه جهانی به طور اجتناب ناپذیری کاهش تولید و مصرف زغال سنگ، 
نفت و حتی گاز طبیعی در بخش های حمل ونقل و ســاختمان را در اولویت سیاست گذاری 
خود قرار دهد. با افزایش روزافزون نشــانه های تغییرات اقلیمی حفظ محیط زیست اهمیت 
بیشــتری یافته و تالش های جهانی برای کارآمدتر کردن مصرف انرژی در وسایط نقلیه 
و ســاختمان ها و انتقال از مصرف حامل های انرژی های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و 
گاز طبیعی به حامل های انرژی از منابع تجدیدشــونده افزایش می یابد. برخی کارشناسان 
اظهارنظر کرده اند که اگر قرار باشد افزایش میانگین دمای کره زمین در ۳۰ سال آینده به 
کمتر از ۱.۵ درجه سانتی گراد محدود شود الزم است مصرف سوخت های فسیلی و به ویژه 
زغال ســنگ و تا حدود زیادی نیز نفت به شدت کاهش یابد و حتی به صفر برسد. بسیاری 
از شــهرهای کشورهای پیشــرفته در واقع از هم اکنون برنامه ریزی برای به صفر رساندن 
مصرف انرژی های فسیلی در ۳۰ سال آینده را آغاز کرده اند. تغییرات اقلیمی در وضعی که 
میانگیندرجه حرارت کره زمین بیشتر از این مقدار باال برود می تواند به حدی ویرانگر باشد 
که بســیاری از نقاط کره زمین غیرقابل سکونت شود. این وضع می تواند تبعات دامنه داری 
به ویژه در بخش هایی از کره زمین، مانند خاورمیانه که در آن درجه حرارت باالتر از میانگین 
دنیا افزایش می یابد، داشته باشد. از این رو برخی کارشناسان منابع نفتی کنونی را نسل پایانی 
منابع نفت )Last Generation Oil( خوانده اند. این واقعیت چالشی بزرگ برای کشورهای 
اوپک به شمار می آید که روی هم رفته بیش از ۷۵ درصد منابع نفت خام متعارف را در اختیار 
دارند. از آنجا که هم اکنون حدود ۶۰ درصد درآمد دولت های عضو اوپک ریشه در استحصال 

و صدور منابع نفتی دارد عظمت چالش پیش رو برای اعضای اوپک روشن تر می شود.
این چالش ها گسترش و عمق بخشیدن به بحث های کارشناسی درباره چشم انداز 
آینده اوپک را ضروری می سازد. به نظر می رسد یک راهبرد سه شاخه ای می تواند اوپک را 

در مواجهه با چالش یادشده کمک کند.
-  ســرمایه گذاری مناسب در ظرفیت های تولید نفت همراه با توسعه فناوری های 
حبــس، ذخیــره )Carbon capture and storage )CCS ( ( و اســتفاده از کربــن 

منتشرشده در تولید و مصرف نفت و گاز؛
- افزایش کارآیی انرژی و متنوع سازی اقتصاد کشورهای عضو اوپک برای افزایش 

صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت؛
-  استفاده از نفت خام )و گاز طبیعی( نه برای تأمین سوخت و حرارت در حمل ونقل 
و ســاختمان ها، بلکه به عنوان مواد اولیه بــرای تولید کاالهای نفت و گاز پایه در صنایع 

پایین دستی و به ویژه صنایع پتروشیمی.
این راهبرد ضمن تثبیت اقتصاد کشــورهای عضــو اوپک که همواره تحت تأثیر 
قیمت های متالطم نفت و چرخه های کاهش و افزایش آن قرار داشــته اند می تواند زمان 
اســتفاده از منابع نفتی را حتی تا نیمه دوم قرن حاضر افزایش دهد. این به کشــورهای 
عضو اجازه خواهد داد ضمن بهره برداری از منابع نفتی خود زمان بیشتر برای از بین بردن 

وابستگی دولت به درآمدهای صادرات نفت خام داشته باشند.
 بنابرایــن اوپک باید پژوهش های خود را افزایــش دهد و بر ابداع ها و ابتکارهای 
مرتبط با توسعه فناوری های سوخت های فسیلی کم کربن، فناوری های حبس، ذخیره و 

استفاده از دی اکسید کربن متمرکز شود. برای این منظور اوپک می تواند با مؤسسه های 
پژوهشــی بین المللی انرژی و اتاق های فکری فناوری های نو مرتبط با انرژی همکاری 
بیشتری داشــته باشد، همچنین حمایت از ابتکارها و همکاری های دوجانبه و چندجانبه 
بــرای انجام پروژه های ابتکاری فناوری های نفــت کم کربن و زنجیره ارزش نفت و نیز 
شرکت در مجامع جهانی و مباحث چندجانبه بین المللی مرتبط با تعیین مقررات مربوط به 
بهره برداری از منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد. در فرآیند انتقال انرژی عدم قطعیت های 
کلیدی نظیر بروز همه گیری هایی مانند ویــروس کووید-۱۹ و آثار آن بر بازارهای نفت 
وجود دارد. در فرآیند انتقال انرژی ســرعت عمل، گرفتن تصمیم های کارشناسی شده، 
حمایت های حساب شــده دولت از بخش خصوصی و شرکت های فعال در فناوری های 
انرژی و نیز جهت گیری سرمایه گذاری ها مؤثر است. به طور کلی عدم قطعیت ها، هم در 
بخش عرضه به دلیل تغییر ســریع در فناوری های تولید و هم در بخش تقاضا به دلیل 
تغییر رفتار مصرف کنندگان و جایگزینی حامل های دیگر انرژی در حال افزایش است. از 
طرفی رقابت های سیاسی و اقتصادی در جهان بیشتر می شود که خود به عدم قطعیت ها 
دامن می زند، بنابراین اوپک ناگزیر است خود را برای آینده ای متفاوت آماده کند. اصالح 
اساسنامه اوپک برای گنجاندن مواردی که برای مواجهه با چالش های آینده ضروری است 
می تواند مفید باشــد. اوپک می تواند مأموریت های جدیدی برای خود تعریف کند، مانند 
کمک به کشورهای عضو برای متنوع کردن اقتصادهای خود و توسعه فناوری های الزم 
برای برداشت نفت و گاز کم کربن و هدایت کشورهای عضو در جریان انتقال انرژی. اوپک 
می تواند پژوهش های هدفمندی را برای ارتقای ظرفیت و کارایی ســازمان در مواجهه با 
شوک های بازار نفت انجام دهد و دانش مدیریت شرایط بحرانی، مانند آنچه را که شیوع 
ویروس کووید-۱۹ ایجاد کرد، تقویت کند. به طور خالصه اوپک باید با دقت مخاطره ها 

)ریسک های( چالش های آینده را مدنظر داشته باشد.
داللت های شرایط موجود و چالش های آینده صنعت نفت برای ایران

همان شــرایطی که برای تأثیرگذاری اوپک بر بازار نفت عنوان شد دربره اعضای 
این سازمان و بی گمان ایران نیز صدق می کند، یعنی سهم ایران در بازار جهانی نفت )و 
کل تولید اوپک(، کشش قیمتی تقاضا برای نفت ایران و کشش قیمتی عرضه نفت تمام 
کشــورهای دیگر از جمله اعضای اوپک غیر از ایران عواملی است که میزان اثرگذاری 
ایــران در بازار نفت را تعیین می کند. با توجه به ظرفیت تولید روزانه نفت جهان )بیش از 
۱۰۰ میلیون بشکه( در مقابل ظرفیت تولید ایران )کمتر از ۴ میلیون بشکه( و نیز امکان 
جایگزینی نفت دیگر کشورها با نفت ایران و انعطاف پذیرتر شدن فناوری های تولید واضح 
است که ایران به تنهایی قادر به اثرگذاری بر بازار نفت جهان نیست و مشاهده کردیم که 
حذف نفت ایران از بازار جهانی به ویژه در شرایط رکود اقتصاد جهانی مسئله ای برای دنیا 
ایجاد نمی کند. از آنجا که در دهه های گذشته باوجود منابع عظیم ثابت شده نفت در ایران 
ظرفیت تولید نفت کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری های مورد نیاز به اندازه کافی افزایش 
نیافت سهم کشور در کل تولید اوپک و کل تولید نفت جهان کاهش یافته است، به طوری 
که تحریم های ظالمانه و خارج کردن عملی نفت ایران از بازارها تأثیری بر بازارهای نفت 
نداشت و قیمت نفت را تحت تأثیر قرار نداد. به همین دلیل نیز اتخاذ یک راهبرد مناسب 
مانند راهبرد سه شــاخه  یادشده در باال برای کشور ضروری است. ایران الزم است ضمن 
سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های برداشت منابع نفت و گاز خود به تدریج از صادرات 
نفت خام به سمت تولید و فروش فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی روی آورد. 
از نظر نگارنده، ایجاد ظرفیت تولید حدود ۷ میلیون بشکه نفت در روز که تنها یک میلیون 
بشکه آن به صورت نفت خام صادر شود و بقیه در بخش های پاالیشگاهی و پایین دستی 
به تولید فرآورده های نفتی با کیفیت باال و محصوالت فازهای باالتر پتروشیمی اختصاص 
یابد هم امکان پذیر و هم مطلوب اســت. به موازات آن الزم است کشور بر فناوری های 
ارتقــای کارآیی و صرفه جویی در انرژی و نیز بر توســعه فناوری های حبس و نگهداری 
کربن اهتمام ورزد و سرمایه گذاری کند تا بتوان برای دهه های آینده از منابع عظیم نفت 
و گاز کشور اســتفاده کرد. به دالیل ساختاری مانند سابقه صنعتی شدن کشور، وسعت 
ایران، جمعیت جوان و تحصیل کرده تجربه هــای ایران در تجارت جهانی متنوع  کردن 
اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای اوپک امکان واقعی بیشتری دارد. کشور می تواند 
و الزم اســت با اصالح سیستم مالی و شیوه های مالیاتی خود کاهش وابستگی دولت به 
درآمدهای نفتی را تحقق بخشد تا از منابع نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی کشور 

به مفهوم واقعی استفاده شود.

دستاوردها، ضرورت بقا و چالش های پيش روی اوپک

چالش های اوپک در ۶0 سالگی
صفرعلی کرامتی
مدیرکل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت و نماینده ملی پیشین ایران در اوپک

ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( که در سال 
۱۹۶۰ با ابتکار ونزوئال و همکاری کشــورهای ایران، عربســتان، 
عراق و اندونزی تشــکیل شــد در طول ۶ دهه گذشته با تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی جهان و بروز و ظهور رشد تولید نفت از منابع 
متعارف کشــورهای غیر عضو اوپک نظیر رشد تولید دریای شمال 
در اواســط دهه ۷۰ قرن بیستم میالدی و رشد تولید نفت از منابع 
نامتعارف )نفت شیل( در سال های اخیر با چالش های بزرگی روبه رو 
بوده است.تنش سیاسی و نظامی بین کشورهای مؤثر این سازمان، 
نظیر جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اســالمی ایران، تهاجم 
عراق علیه کویت در سال ۱۹۹۰ و تشدید مواضع خصمانه سیاسی 
عربســتان سعودی علیه جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر 
ســبب تشدید مشکالت این ســازمان در دوره های خاصی از عمر 
این سازمان شده است.در ۶۰ سال عمر این سازمان شاید دهه ۵۰ 
را بتوان موفق ترین دوران عمر اوپک برشــمرد، زیرا کاهش نسبی 
تولید نفت دریای شمال و روسیه با فروپاشی شوروی در این دوران 
با رشــد اقتصادی اقتصادهای نوظهور به ویژه کشــورهای چین و 
هند ســبب افزایش جدی تقاضای نفت شده بود.ازسوی دیگر، در 
دهه یادشده با کاهش نســبی تنش های سیاسی میان کشورهای 
مؤثــر عضو اوپک و تقویت وحدت نســبی درونی این ســازمان، 
کشــورهای عضو اوپک به مهم ترین هدف خود که حداکثر کردن 
درآمد کشورها بود دســت یافتند.در دهه اخیر با افزایش چشمگیر 
تولیــد نفت از منابع نامتعارف )نفت شــیل( و افزایش دوباره تنش 
سیاسی میان کشورهای بزرگ عضو، به همراه افزایش نگرانی های 

زیست محیطی، چالش های این سازمان افزایش یافته است.
مهم ترین چالش های اوپک در ۶۰ سالگی آن عبارت اند از:

۱ -افزایش عرضه ازسوی کشورهای غیرعضو اوپک به ویژه 
از منابع شیل؛

۲- کاهش وابستگی رشد اقتصادی به مصرف انرژی به ویژه 

مصرف سوخت های فسیلی؛
۳ - ادامه سیاســت های حمایتی 
پروژه های  از  بزرگ صنعتی  کشورهای 
انرژی های  و  غیرفســیلی  سوخت های 

تجدیدپذیر؛
نگرانی هــای  افزایــش   -۴
زیســت محیطی و تأثیــر آن بر کاهش 
مصرف ســوخت های فســیلی به ویژه 

مصرف مواد نفتی.
در ماه های گذشــته با گســترش ویروس کرونا در سراســر 
جهان، اقتصاد جهان به ویــژه زنجیره اقتصاد صنعت نفت در همه 
بخش های باالدســتی و پایین دستی دچار آسیب جدی شده است، 
به طوری  که بسیاری از شرکت های بزرگ ناگزیر به اخراج بسیاری 
از کارکنان خود، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی شان 
شده اند.شرایط یادشده سبب کاهش چشمگیر تقاضای نفت و مواد 
نفتی در سال جاری میالدی شده است، به طوری  که دولت آمریکا 
بزرگ ترین دشــمن ســنتی اوپک در ماه مارس ۲۰۲۰، خواستار 
مداخله این سازمان در ایجاد ثبات در بازار نفت شد.باوجود حمایت 
مقطعی آمریکا از اوپک، رشــد تولید نفت از ذخایر شــیل آمریکا 
همچنــان تهدید جدی علیه ثبــات بازار و اهداف اوپک شــامل 
حداکثرکردن درآمد کشــورهای عضو اوپک و ایجاد ثبات در بازار 
نفت است.با توجه به چالش های فوق و آثار آنها بر ثبات بازار نفت 
و درآمدهای کشورهای عضو اوپک در آینده، الزم است کشورهای 
عضو این ســازمان ضمن متنوع کردن اقتصاد کشورشان و کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی، راهبرد مؤثرتری برگرفته از وحدت 
بیشتر میان کشــورهای عضو برای همگرایی بیشتر با بسیاری از 
کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک و مقابله با چالش ناشی 

از منابع شیلی امریکا اتخاذ کنند.
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بهداشت و 
درمان

اخبار

رئیس مرکز هدایت اورژانس شهید تندگویان :

 اعزام ۲35 بیمار مشکوک به کرونا توسط 
مرکز هدایت اورژانس شهید تندگویان 

از زمان شیوع ویروس کرونا تا پایان مرداد ماه ۹۹ تعداد ۲۳۵ مورد 
بیمار مشکوک به کرونا بوســیله آمبوالنس های مرکز هدایت اورژانس 
شــهید تندگویان به مراکز مختلف اعزام شده اند. علیزاده  با اعام این 
خبر گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۹۹ تعداد ۱۳۰ اعزام 

شرکتی و ۴۹۳ اعزام غیر شرکتی داشته ایم .
وی اظهار کرد: کارشناســان اورژانس در هنــگام اعزام بر بالین بیمار 
مشــکوک به کرونا، ماسک، دستکش،کاله ایمنی مخصوص ،شیلد صورت 

،لباس ایمن  و چکمه به تن میکنند  تا به این ویروس آلوده نشوند. 
علیزاده گفت : آمبوالنسها پس از هر اعزام بوسیله ماده ضدعفونی کننده 
سطوح به طور کامل ضدعفونی می شوند و توسط همکاران مرکز به جهت 
اهمیت موضوع هر هفته یک مرحله هم توسط واحد بهداشت کلیه آمبوالنسها 

و تجهیزات داخل آمبوالنس گندزدایی می شود.
وی گفت : از شروع بیماری کرونا به خاطر رعایت بیماران غیرکرونایی 
یک دستگاه آمبوالنس به بیماران مشکوک به کرونا اختصاص داده شده و با 
این حال گاها به دلیل همزمانی چند بیمار از آمبوالنسهای دیگر هم استفاده 
و ســپس ضدعفونی می گردد.وی به مردم اطمینان خاطر داد که در راستای 
خدمت رســانی به بیماران هیچ گونه کوتاهی نمی شــود.علیزاده یادآور شد: 
میانگین ماموریت ها  برای مرکز هدایت اورژانس شهید تندگویان ۲ ماموریت 

در روز است .
علیزاده افزود: جهت برقراری تماس با مرکز هدایت اورژانس شهرک 
شهید تندگویان گفت : ساکنین شهرک توحید می توانند تلفن ثابت ۱۱۵ را 
شماره گیری نمایند و ساکنین شهرک های شهید تندگویان و ۳۷۲ واحدی 
با شــماره گیری )#۱۱۵ ( می توانند با مرکز هدایت اورژانس تماس حاصل 

نمایند.
وی افــزود: از طریق تلفن همراه نیز می توان از طریق شــماره های 
)۹۲۲۰-۳۷۶۸-۰۷۷ ( و )۹۲۳۰-۳۷۶۸-۰۷۷ ( بــا مرکــز هدایت اورژانس 

شهید تندگویان تماس حاصل نمود.
آقای علیزاده در پایان با تبریک ۲۶ شهریور ماه روز فوریتهای پزشکی 
ضمن بر شمردن حرفه سخت و طاقت فرسای فوریتهای پزشکی به عنوان 
فعالتی جهادگرانه در عرصه سالمت ،از پرسنل تالشگر و دلسوز مرکز هدایت 
اورژانس شــهید تندگویان به عنوان جهادگران بی منــت خط مقدم حوزه 
سالمت تشکر و قدردانی نمود و از خداوند متعال برای آنها آرزوی موفقیت و 

پیروزی ، سالمتی و تندرستی  را خواستار شد.
خدمات دهی اورژانس بیمارستان بعثت 

گچساران به۴هزار بیمار و مصدوم 
مسئول واحد اورژانس بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت: در ۵ ماه امســال بیــش از ۴ هزار بیمار و مصــدوم به اورژانس 
بیمارســتان نفت مراجعه و از خدمات پزشــکی، درمانــی و دارویی آن 

بهره مند شدند. 
رحمان رضایی کیا به مناســبت ۲۶ شــهریور ماه روز ملی اورژانس و 
فوریت های پزشــکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشت و 
درمان صنعت نفت گچســاران اظهار داشــت: تعداد مراجعــات به اورژانس 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران نسبت به مدت سال گذشته حدود ۴۱ 

درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: شیوع کرونا و موج نگرانی از ابتال به این ویروس باعث 

شده مراجعه به این مرکز درمانی به صورت قابل توجهی کاهش یابد.
وی آمار مراجعه کننــدگان به اورژانس در فروردین مــاه را۷۷۶ مورد، 
اردیبهشــت ماه را ۸۴۲ مــورد، خردادماه ۸۷۱ مورد، تیرمــاه را ۸۰۲ مورد و 

مردادماه را ۷۶۷ مورد اعالم کرد.
رضایی کیا در ادامه با اعالم اینکه خدمات انجام شده در اورژانس شامل 
احیاء، حادثه  و تریاژ در سطوح مختلف می باشد افزود: حدود ۸۴ درصد مراجعه 

کنندگان معادل سه هزار و ۴۱۹ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.
وی همچنین شــمار مصدومان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان 

بعثت صنعت نفت گچساران تا پایان مردادماه را ۹۲ نفر اعالم کرد.
۲مورد احیای موفق

رضایــی کیا گفت: در این مدت ۲ بیمار با تالش کادر درمانی اورژانس 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران احیا و به زندگی دوباره بازگشتند.

وی بیان کرد: هم اکنون بخش اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت 
گچساران دارای ۶ پزشک عمومی و ۱۰ پرستار است که در ۲۴ ساعت شبانه 

روز به بیماران و مراجعان خدمات درمانی ارایه می دهند .
پذیرش ۱۷۳ بیمار مشکوک به کرونا در اورژانس بیمارستان نفت

رضایی کیا گفت: طی پنج ماه ســاعت گذشــته ۱۷۳ تَن با تشخیص 
احتمالی و مشــکوک بــه کرونا در اورژانس بیمارســتان بعثت صنعت نفت 

گچساران پذیرش و بستری شدند.
تجهیز اورژانس به واحد تریاژ

وی با اعالم اینکه اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران در 
دی ماه سال گذشته به واحد تریاژ مجهز شد گفت: با راه اندازی واحد تریاژ ، 
بیماران با اولویت بندی های الزم و با نظم و ترتیب خاصی درمان می شوند.

مســئول واحد اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران ادامه 
داد: همچنین ۱۶۴ ماموریت ظرف پنج ماه اخیر در ارتباط با بیماران و انتقال 
آنها توســط آمبوالنس های واحد اورژانس انجام کــه ۲۴ درصد آن خارج 
از شهرســتان بوده اســت.در حال حاضر افزون بر ۱۳هزار نفر تحت پوشش 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران قرار دارند.اورژانس پیش بیمارستانی 
ایران در ۲۶ شــهریور ۱۳۵۴ در شــهر تهران تاســیس و این روز در تقویم 
رسمی جمهوری اسالمی ایران »سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی 
و فوریتهای پزشکی« نامگذاری شــد. در چهل و پنجمین سالگرد تاسیس 
اورژانس، قدردان زحمات فرشتگان نجات بی ادعایی هستیم که با تالش بی 
حد، خالصانه و بدون توقع، شب و روز در سرما و گرما، زندگی ارزشمندشان را 
وقف سالمت مردم کرده اند.  درود بی پایان بر شما فرشتگان نجات اورژانس 
که در همه لحظات ســخت و جان فرسا، از آسایش خود چشم پوشیده و در 

جهت نجات جان انسان ها از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید.

مرکز پی سی آر تهران از وزارت بهداشت
 تاییدیه رسمی گرفت 

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت از اخــذ مجوز بهره برداری و 
تأیید رسمی برای بخش پی سی آر تهران 
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی خبر داد و گفت: هم اکنون این 
مرکز در بیمارســتان صنعت نفت تهران 
آزمایشگاه های  فعال است و مشابه دیگر 
فعالیت عمومی هم  سطح شهر می توانیم 

داشته باشیم. 
 دکتر حبیب اله سمیع در گفت وگو 
با شــانا با بیان اینکه ســازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفت بــرای راه اندازی 
بخش پی سی آر عســلویه آمادگی دارد، 
گفت: البته این مسئله منوط به تخصیص 
اعتبار الزم از سوی سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس اســت که طبق 
بــرآورد اولیه بــرای خرید ســاختمان، 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز، رقمی بالغ بر 
۲ میلیارد تومان اعتبار الزم است که به 
محض هزینه کرد آن، سازمان بهداشت و 
درمان اقدام های الزم را برای راه اندازی 

این بخش انجام خواهد داد.
وی به خرید و تجهیز بیمارستان ها 
و مراکز درمانی ســازمان بهداشــت و 
درمان به دستگاه های ونتیالتور اشاره و 
اظهار کرد: بر این اساس، مصوبه هیئت 
مدیره تأیید شد و هم اکنون مراحل خرید 
۲۰ دســتگاه ونتیالتور رو به اتمام است. 
این دستگاه ها بر حسب برنامه ریزی های 
انجام شــده در مناطق مــورد نیاز توزیع 
خواهد شــد و ظرفیــت تخت های ویژه 

سازمان را افزایش خواهد داد.
ارائه خدمات درمانی به پتروشیمی ها 

منوط به تمدید قرارداد است
و  بهداشــت  مدیرعامل ســازمان 
درمان صنعت نفت بر الزام شــرکت های 
پتروشیمی به پرداخت سرانه های درمان 
کارکنان خــود تأکید کــرد و گفت: در 
صورت عــدم تمدید قرارداد از ســوی 
شرکت های پتروشیمی برای ۶ ماهه دوم 
سال، خدمات درمانی به جمعیت مذکور 

ارائه نخواهد شد.
به مطالبات سازمان  دکتر ســمیع 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت از 
شرکت های پتروشــیمی اشاره و عنوان 
کرد: شــرکت های پتروشیمی رقمی بالغ 
بر ۸۰ میلیارد تومان بابت سرانه ۶ ماهه 
اول امسال به ســازمان بدهکار هستند 
که متأســفانه هنوز مبلغی پرداخت نشده 

است.
وی با بیان اینکه تنها منبع درآمدی 
سازمان دریافت ســرانه درمان از سوی 

افزود: نیمی  شرکت های متقاضی است، 
از شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر 
ســرانه های خود را تا پایان ۹۸ پرداخت 
کرده انــد و با این اوصــاف همچنان از 
خدمات سازمان استفاده می کنند، هرچند 
قرارداد سازمان با این شرکت ها تا پایان 
شهریورماه امسال است؛ بنابراین سازمان 
آمــاده تمدید قرارداد اســت کــه بتواند 
خدمات درمانی را ادامه دهد، اما طبیعی 
اســت در صورت عدم تمدیــد قرارداد 

نمی توانیم به ارائه خدمات ادامه دهیم.
و  بهداشــت  مدیرعامل ســازمان 
درمان صنعت نفــت اظهار کرد: با توجه 
به بحــران پیش آمــده در ســطح دنیا 
تقاضــا داریم همه شــرکت های دولتی 
و خصوصــی با پرداخت به موقع ســرانه 

درمان خود، ما را حمایت کنند.
روند نزولی ابتا به کرونا موقتی است

دکتر سمیع با اشاره به روند نزولی 
مبتالیان به ویروس کرونا در استان های 
جنوبی کشــور عنوان کرد: خوشبختانه 
تعداد بســتری ها در مراکز درمانی تحت 
پوشــش ســازمان فروکش کرده است، 
به گونه ای  که تعداد کل بستری ها رقمی 
بالغ بر ۸۰ مورد را نشــان می دهد که از 
این تعداد ۳۰ مورد آن در تهران بستری 

هستند.
البته پیش بینی می شود  افزود:  وی 
در هفته های آتی شــاهد افزایش تعداد 
مبتالیان باشــیم، چراکه متاســفانه به  
 رغم توصیه های اکید مســئوالن وزارت 
بهداشــت و درمان مبنی بــر به تعویق 
این مسئله  انداختن سفرهای غیرضرور، 

اتفاق نیفتاد و ما با روند افزایش بی سابقه 
سفرها در تعطیالت اخیر روبه رو بودیم.

تاش برای تامین کمبودها
و  بهداشــت  مدیرعامل ســازمان 
درمان صنعت نفــت در ادامه به کمبود 
ماسک در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
تحت پوشش سازمان اشاره کرد و گفت: 
هم اکنون مراکز درمانی سازمان به شدت 
بــا کمبود ماســک روبه رو هســتند، به 
همین دلیل به دنبال خرید دستگاه تولید 
ماسک هســتیم؛ هرچند شــرکت هایی 
هســتند که می توانند با شرایط مناسب 
و کیفیت عالی این دســتگاه را در اختیار 
ما قرار دهند اما ضوابط و شــرایط خرید 
سازمان را مبنی بر دریافت ضمانت نامه و 
شــرکت در مناقصه نمی پذیرند، بنابراین 
شرکت های پتروشیمی و خصوصی قبول 
زحمت کردند و قرار اســت دســتگاه از 
سوی آنان خریداری و براساس مطالبات 

فی مابین حسابرسی شود.
دکتر ســمیع عنوان کرد: همچنین 
تــرک تشــریفات برای خرید دســتگاه 
اکسیژن ســاز و مخزن اکسیژن برای دو 
بیمارستان انجام شده و در مراحل خرید 

این دستگاه ها هستیم.
واکسن آنفلوآنزا برای عموم توصیه 

نمی شود
وی در ادامه یادآور شد: الزم است 
بار دیگــر پیرامون واکســن آنفلوآنزا و 
شــبهاتی که در این زمینه در بین آحاد 
جامعه وجود دارد مسائلی را عنوان کنم. 
اواًل تزریق این واکســن بــرای عموم 
جامعه توصیه نشده اســت، عمدتًا افراد 

باالی ۶۵ ســال، کــودکان و در نهایت 
بیماران دیابتی، آســم، بیمــاران قلبی، 
کبدی و کلیوی و افرادی که به هر دلیلی 
نقص ایمنی دارند باید واکســن آنفلوآنزا 
را تزریق کنند و ثانیًا این واکســن هیچ 
ایمنــی در برابر کرونــا ایجاد نمی کند و 
اینکه اگر فردی واکسن آنفلوآنزا را بزند 
دیگر کرونا نخواهــد گرفت یا کمتر در 
معرض خطر این ویروس است، سندیت 

ندارد.
و  بهداشــت  مدیرعامل ســازمان 
درمان صنعت نفت تصریح کرد: سازمان 
مکاتبات زیادی با وزارت بهداشت درباره 
دریافت سهمیه واکســن آنفلوآنزا انجام 
داده اســت که گویا سیاست اخیر وزارت 
بهداشت بر این اساس است که هیچ گونه 
سهمیه ای به ارگان یا سازمانی اختصاص 
داده نخواهد شد. هرچند ما پیگیر هستیم 
در صورتی  که وزارت بهداشــت سهمیه 
اختصاص دهــد حتمًا برای وزارت نفت، 
شــاغالن و بازنشســته ها و کسانی که 
به نوعی در معرض خطر هســتند، تهیه 

کنیم.
واکسن کووید ۱۹ ایمنی پایدار و 

طوالنی مدت ندارد
وی در ادامــه به اخبار ضدونقیضی 
که پیرامــون تولید واکســن کووید ۱۹ 
در فضای مجازی مطرح اســت، اشــاره 
کرد و گفت: کشــورهای روســیه، چین 
و آمریکا مدعی هســتند این واکســن 
را تولیــد کرده اند، اما هیــچ کدام از آنها 
به ویژه کشور روســیه که در این زمینه 
عنوان می کند به تولید انبوه نیز رســیده 

است، تأییدیه ســازمان بهداشت جهانی 
را نگرفتــه و این واکســن امکان توزیع 

عمومی در سطح دنیا را ندارد.
بهداشــت و  مدیرعامل ســازمان 
درمان صنعت نفــت تصریح کرد: مردم 
این واکســن حتمــًا مفید  تصور نکنند 
و مؤثر خواهد بــود و ایمنی قابل توجه 
باید همچنان نســبت به  بلکه  می دهد، 
رعایــت دســتورعمل ها و پروتکل های 
بهداشــتی مبنی بر زدن ماسک، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و شســتن مکرر 

دست ها حساس بود.
دکتر ســمیع عنوان کرد: بررسی ها 
نشان داده است که ۲۰ درصد مبتالیان 
مجدداً بــه این ویروس دچار شــده اند، 
بنابراین نباید این شــائبه وجود داشــته 
باشــد که تولید این نوع واکسن، ایمنی 
صددرصدی را به همراه خواهد داشــت، 
چراکه حتی این واکســن ایمنی پایدار و 

طوالنی مدت هم نخواهد داد.
شرمنده کادر درمانیم

وی در اظهــارات پایانــی خود به 
کادر درمان اشــاره و بیان کرد: متأسفانه 
شرمنده این عزیزان هستیم و نتوانستیم 
آن گونه کــه باید و شــاید از زحمات و 
تالش هــای آنان در ایــن برهه از زمان 
به نحو شایســته ای قدردانی کنیم. روز 
پزشک را پشت ســر گذاشتیم و در چند 
ماه آینده هم روز پرســتار را داریم، اما با 
وجود تنگناهای مالی که در وزارت نفت 
وجود داشــت این امکان برایمان فراهم 
نشد که بتوانیم الاقل گوشه ای از زحمات 

این دوستان را ارج نهیم.
بهداشــت  ســازمان  مدیرعامــل 
و درمــان صنعــت نفت افــزود: برخی 
پرستاران زحمت کش بیمارستان سازمان 
به بنده اعالم کردند که وزارت بهداشت 
در حوزه پرستاری افزایش حقوق داشته 
است، اما متأســفانه این امکان برای ما 
مقدور نیست که البته امیدوارم در آینده 
بــا اتخــاذ تدابیــر الزم و اصولی بتوان 
گامــی هرچند کوچک برای این عزیزان 

برداشت.
دکتــر ســمیع عنوان کــرد: بنده 
خســتگی را در چهره هــای کادر درمان 
می بینــم که الزم اســت همــکاران ما 
بیشــتر مورد توجه قرار بگیرند تا انگیزه 
الزم برای ادامه کار داشــته باشند و نیز 
بتوانیم با ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
شایســته و به موقع در قبال خانواده نفت 
به خصوص در مناطق عملیاتی روســفید 

باشیم.

اعمال استانداردهای برتر در دندانپزشکی صنعت نفت تهران 
رعایــت اصــول بهداشــتی درمراکز 
دندانپزشــکی بهداشت ودرمان صنعت نفت 
تهران ، نســبت بــه مراکزخــارج از نفت ، 

استاندارد های برتری دارد. 
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
بهداشــت ودرمــان صنعت نفــت تهران، 
دکتر فرشــته جهانی  رییس پلی کلینیک 
نفت  ودرمان صنعت  بهداشت  دندانپزشکی 
تهــران  گفت: ارتباط نزدیــک  با بیماران، 
شــغل دندانپزشــکی را  دردوران کرونا به 
مشاغل پرخطر تبدیل کرده است به  همین 
دلیل و برای کاهش ابتالی دندانپزشــکان 
ومراجعین ، پروتکل های وزارت بهداشت و 
دستورالعمل ها  اجرا و تالش شد  با رعایت 

اصول،  بیماران پذیرش شوند .
 وی با اشاره به روند  پذیرش بیماران 
بیمارستان نفت  در کلینیک دندانپزشــکی 
تهران گفت:  امسال در ماه های فروردین، 
اردیبهشت ،خرداد و تیرماه  فقط مراجعینی 
که  نیاز به اقدامات اورژانسی دندان داشتند 
پذیرش شدند که به ترتیب، ۱۰۹ ،۷۹۰،یک 

هزار و۷۲۴ بودند.
 به گفته دکتر جهانی، تیرو مرداد ماه 
سال ۹۹  ، عالوه برموارد اورژانس، درمان 
های الکتیــو نیز با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی شروع شــد و پذیرش بیماران در 
تیرماه  به ۴ هزار و ۶۵۴ نفر و درمرداد ماه  

به ۵ هزار و  ۱۶۱  نفر رسید.
 وی  در خصوص اقدامات انجام شده 
در پلی کلینیک دندانپزشــکی در مواجهه با 
کرونا  گفت:  باتوجه  به اینکه پیش از کرونا 
نیزپروتکل های  بهداشتی سختگیرانه ای 
حاکم بود  شــرایط ایمنی برای  بیماران  و 
دندانپزشــکان  فراهم بود، مهمترین  اقدام 
سخت افزاری ، برای افزایش ایمنی  بعد از 
کرونا ، تغییر درسیستم  تهویه  دندانپزشکی 
بود تا امــکان انتقال  بیماری از این طریق 

به کمترین حد برسد.
 وی توضیــح داد:  از ابتدای شــیوع 
کرونــا،  مراجعیــن  پــس از تکمیل  فرم 
غربالگــری  کرونا  پذیرش می شــوند  و  
درپایان  شیفت  های کاری  هوای محیط  

دندانپزشکی با  با دستگاه های خاص ، ضد 
عفونــی  می شــود  که  این دســتگاه  در 
بســیای از مراکز دندانپزشکی خارج از نفت  

استفاده نمی شود.
دکتر جهانی  ضد عفونی  سطوح بعد 
از انجام کار هر بیمار، رعایت  فاصله زمانی 
پذیرش بین دو بیمــار )۴۰ دقیقه(،  حذف 

پرونده هــای کاغذی  و الکترونیکی کردن  
پرونده ها  و پذیرش بخشــی از بیماران  از 
طریق ۱۵۱۹  و فعالیت کادر دندانپزشــکی  
در دوشــیفت کاری  صبــح وعصــر برای  
کاهش ازدحام  بیماران  را از دیگر اقدامات 
انجام شده  برای قطع زنجیره انتقال کرونا 

دردندانپزشکی دانست .

بهداشــت  دندانپزشــکی  رییــس    
ودرمان صنعــت نفت تهران با اعالم اینکه 
رعایــت  دقیق اصول  استریلیزاســیون  و 
کنتــرل  چندالیه  عفونت در کلینیک های 
دندانپزشــکی  صنعت نفت تهران صورت 
 CSR مــی گیرد  گفت: ضد عفونی  داخل
پلــی کلینیک ، ضــد عفونــی مکانیکال،  
شیمیایی واستفاده از دستگاه های اتوکالو 

برای ضدعفونی  استفاده می شود.
 وی اطمینــان خاطــر داد:  رعایت 
اصول بهداشــتی  در مراکز دندانپزشــکی  
 ، بهداشــت ودرمان صنعت نفــت تهران 
نسبت به مراکزخارج از نفت ، استاندارد های  
باالتری دارد ، همچنین  استفاده از ماسک 
بــرای  مراجعین  و پرســنل ، لباس های 
حفاظتی  پرســنل  و  دیگروسایل حفاظتی  
ها بــا  حمایت  وهمکاری  مســئولین  و 
رییس بهداشــت  ودرمان تهران  به خوبی 
تامین می شــود ، به همیــن دلیل بیماران 
نفتــی ترجیح می دهند بیشــتر از  خدمات 

دندانپزشکی این مراکز استفاده کنند.
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گزارش

اخبار

حادثه در جاده اهواز – آبادان؛
سانحه رانندگی، جان 3 تن از کارکنان 

اروندان را گرفت
بر اثر برخورد دو دســتگاه تریلــی و اتوبوس در کیلومتر ۱۵ 
محور اهواز - آبادان، سه نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان 
جان خود را از دست دادند و ۱۶ مصدوم نیز به بیمارستان گلستان 

اهواز انتقال یافته اند.
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشــکی اهواز، زمان وقوع حادثه را ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح 
امروز )شنبه، ۲۲ شهریورماه( اعالم کرده است و بر اساس اعالم 
اولیه رئیس پلیس راه خوزستان، بی احتیاطی از سوی کشنده در 
عــدم رعایت حق تقدم هنگام دور زدن، علت بروز این ســانحه 
بوده است.شــرکت نفت و گاز اروندان نیز اعالم کرده اســت بر 
اثر ســانحه پیش آمده برای اتوبوس کارکنان این شــرکت، سه 
نفر از کارکنان در دم جان باخته اند و ۱۶ نفر مجروح شده اند که 
مصدومان بالفاصله با همکاری فوریت های پزشــکی و امکانات 
شرکت به بیمارستان گلســتان اهواز انتقال یافته اند و اکنون به 
جز یک نفر، حال بقیه مصدومان رضایتبخش است.بر اساس این 
گزارش، مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان از همان ابتدای 
وقوع حادثه در مجل ســانحه و ســپس بیمارستان حاضر شده 
است و این شرکت، تمامی هماهنگی های الزم را با آتش نشانی، 
فوریت های پزشــکی و ... به منظور رسیدگی به حال مصدومان 

در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
متن پیام تســلیت شرکت نفت و گاز اروندان در سوگ سه 

تن از کارکنان این شرکت به شرح زیر است:
انااهلل و انا الیه راجعون

خبر ناگوار درگذشت سه نفر از همکاران عزیزمان در منطقه 
دارخویــن بر اثر بروز ســانحه رانندگی در حیــن انجام وظیفه، 
مایه تألم و تأثر فراوان شــد.این ضایعــه را به خانواده معزز آنها 
و همکاران شــرکت نفت و گاز اروندان تســلیت عرض نموده 
و ضمن آرزوی غفران و رحمت واســعه برای درگذشــتگان این 
حادثه، ســالمت عاجل و صحت کامــل مجروحان را از خداوند 

رحمان مسئلت می نماییم«.
پیام وزیر نفت به مناســب درگذشت ســه تن از کارکنان 

شرکت نفت و گاز اروندان 
وزیر نفت در پیامی به جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز اروندان درگذشــت سه تن از جوانان این شرکت را در 
ســانحه تصادف رانندگی تسلیت گفت.در متن پیام بیژن زنگنه، 
وزیر نفت آمده است: »از خبر درگذشت سه تن از همکاران جوان 
آن شــرکت، آقایان محمد مجلسی، امید ابولیان نوروزی و علی 
بازیار در ســانحه تصادف رانندگی بسیار متأسف شدم.از خداوند 
قادر و متعال برای آن عزیزان، رحمت و غفران واســعه الهی و 
برای بازماندگان محترمشــان صبر و اجر مسالت می کنم. لطفا 
مراتب همدردی و تســلیت اینجانب را به خانوده های داغدیده و 
همکاران این عزیزان ابــالغ فرمایید.گرچه التیام تالمات روحی 
و معنــوی خانواده های داغدار، تنها از خداونــد متعال برمی آید، 
اما الزم اســت با اختیاراتی که دارید، هرآنچه که می توانید برای 

کاهش تالمات مادی این خانواده ها به کار گیرید.«
مدیرعامل نفت و گاز اروندان درگذشــت همکاران خود را 

تسلیت گفت
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان در پیامی، درگذشت 
تنی چند از همکاران این شــرکت در حادثه غم انگیز رانندگی را 
تسلیت گفت. متن پیام تســلیت جهانگیر پورهنگ به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

ســانحه اندوهبار جان باختن غم انگیز سه تن از همکاران 
گرانقدرمــان در حیــن انجام وظیفه و خدمت به کشــور، غمی 
جانسوز بر دل های ما نشانده و موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

بی گمان درد و آالم خانواده های عزادار بزرگ تر از آن اســت که 
در وصف بگنجد و کلمات تسلی بخش دل های بیقرارشان باشد، 
لکن امروز همه کارکنان شــرکت نفــت و گاز اروندان در کنار 
یکدیگر یک خانواده بوده و در این غم بزرگ شــریک هستیم.

اینجانب با اندوه فــراوان، این ضایعه را به  خانواده های داغدیده 
و کارکنان شــرکت نفت و گاز اروندان از صمیم قلب تســلیت 
می گویم و برای آن عزیزان از دســت رفتــه علّو درجات، برای 
بازماندگان صبر جزیل و برای مجروحان شفای عاجل و سالمتی 

کامل را از درگاه خداوند مسئلت دارم.
سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت ملی 

نفت ایران منصوب شد
با حکم مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، زهرا گودرزی به 

عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی این شرکت منصوب شد.
در حکم مسعود کرباســیان خطاب به گودرزی آمده است: 
»با توجه به ســوابق، تجربیات ارزشمند و توانمندی های سرکار 
به موجــب این حکم بــا حفظ عضویت هیئت مدیره شــرکت 
ملــی نفت ایران، به عنوان »سرپرســت مدیریت امور حقوقی« 
منصوب می شــوید.امید اســت در پرتو الطاف الهی شــاهد به 
ثمر رســیدن تالش ها و توفیقات ســرکار و همکاران در انجام 
وظایــف محوله و تحقــق اهداف عالیه صنعت نفت باشــیم.بر 
اساس اعالم شــرکت ملی نفت ایران، سیدحسن موسوی، مدیر 
پیشــین امور حقوقی این شــرکت به تازگی به عنوان رئیس امور 
 حقوقی مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز )GECF( انتخاب

 شده است.

مجتمع گاز پارس جنوبی
 بهترین پشتیبان برای تحقق چشم انداز توسعه کشور

هادی هاشم زاده فرهنگ
 مدیرعامل شرکت مجتمع گاز
 پارس جنوبی

در مجتمــع گازی پــارس جنوبی 
تولیــد گاز از ابتدای ســال ۹۲ افزایش 
۲.۵ برابری داشــته اســت. صادرات گاز 
و دیگــر فرآورده هــای نفتــی همگام با 
افزایش تولید در پــارس جنوبی افزایش 
فعالیت های مجتمع  درباره  اســت.  یافته 
گاز پارس جنوبــی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم بایســتی گفت: صنعت گاز در 
این سال ها رشــد خیره کننده ای داشته و 
می توان ادعا کرد که این شــرکت اکنون 
از بزرگ ترین شــرکت های گاز دنیاست؛ 
این رشد هم بدون شک به برکت افزایش 
تولید در پارس جنوبی اتفاق افتاده است. 
در هر مسیری برای رســیدن به اهداف 
بزرگ باید ابزار مناسب در اختیار داشت، 
بی تردیــد مجتمــع گاز پــارس جنوبی، 
بهترین پشــتیبان برای تحقق چشم انداز 
توسعه کشور و رسیدن به قله انرژی برای 

سال صدم صنعت گاز است.
تاش برای تحقق تولید روزانه بیش از 

یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی
میدان گازی پارس جنوبی با فاصله 
۱۰۵ کیلومتری از آب های جنوبی ایران، 
بزرگ ترین میدان گازی مســتقل جهان 
است که به صورت مشــترک بین کشور 
ایران و قطر قرار دارد. چشم انداز مجتمع 
گاز پارس جنوبی به عنوان متولی تولید از 
میدان گازی پــارس جنوبی، تولید روزانه 
بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
و یــک میلیون بشــکه میعانــات گازی 
)در مجمــوع معادل ۷.۵ میلیون بشــکه 
نفت خام ( اســت. به اعتقاد کارشناسان 
اقتصادی تولید هر فاز پارس جنوبی یک 
 )GDP( درصد به تولیــد ناخالص داخلی
کشــور اضافه می کند، پس بــه این باور 
می رســیم که چرا توســعه پارس جنوبی 
اولویت نخســت فعالیت های صنعت نفت 
بوده اســت، افزون بر این موارد و طبق 
محاسبات انجام شده، پارس جنوبی گنجی 
معــادل ۱۵۵ هــزار و ۹۹۲ تن طال را در 
خود جای داده اســت. افزایش تولید گاز 
از میــدان گازی پارس جنوبــی یکی از 
اهداف مهم این مجتمع گاز برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در سال های گذشته بوده 
و ارزیابی دســتاوردهای این شــرکت در 
این زمینه نشــان می دهد با وجود موانع 
و چالش هایی از جملــه تحریم و کمبود 

منابع، این هدف مهم محقق شده است. 
از زمان بهره برداری فازهای جدید پارس 
جنوبی حدود دوســوم گاز کشور از پارس 
جنوبی تأمین می شــود، که امسال شاهد 
این افزایش تولید هســتیم و در ادامه نیز 
با توجه به مدیریت مناســب و تعمیرات 
برنامه ریزی شــده در مجتمــع گاز پارس 
جنوبــی تداوم خواهد داشــت که برکات 
این افزایش و تداوم تولید در جنوب کشور 

بسیار زیاد است.
همه پاالیشگاه های پارس جنوبی به جز 

فاز ۱۴ عملیاتی است
تــا ســال ۹۲ حداکثر تولیــد گاز 
در پــارس جنوبــی حــدود ۲۸۰ میلیون 
مترمکعــب و ۱۷ فاز نیمــه تمام بود، اما 
امــروز تولید کشــور در ایــن مجتمع به 
حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده که 
۲.۵ برابر شــده و همه ایــن ۱۷ فاز )۱۲ 
پاالیشــگاه( به جز یک پاالیشــگاه فاز 
۱۴ در مدار تولید قــرار گرفتند. به گفته 
مسئوالن وزارت نفت به این مقدار امسال 
نیز ۵۰ میلیون مترمکعب اضافه می شود و 
مراحل توسعه میدان عظیم پارس جنوبی 
امســال پایــان می یابد، امــا دولت های 
یازدهم و دوازدهم در حالی روند توسعه و 
افزایش تولید این میدان مشترک را شتاب 
دادند که در چند ســال اخیر با مشکالت 
زیادی از جمله تحریم ها و گرفتاری های 
مالــی روبه رو بودیم. در ســال ۹۴ مقدار 
تولید یک ساله گاز از پارس جنوبی ۱۳۱ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بود که 
ایــن رقم با افزایــش ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون مترمکعبی، در ســال ۹۵ به ۱۵۵ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و 
سبب شــد تولید تجمعی گاز ایران از این 
میدان مشــترک گازی بــه ۵۱۶ میلیارد 
مترمکعــب در چهــار ســال اخیر و یک 
میلیارد و ۱۱۲ میلیون مترمکعب در طول 
عمر این میدان در طرف ایرانی برسد. این 
روند در سال های بعد نیز ادامه داشت و با 
راه اندازی فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و بخشی 
از فازهای ۱۷ و ۱۸ تا ســال ۹۵ به ۴۳۰ 
میلیون مترمکعب در روز رسید و در سال 
۹۶ بــا آغاز تولید فازهــای ۱۹، ۱۷، ۱۸، 
۲۰ و ۲۱ که به عنوان فازهای توسعه ای 

اولویت دوم مشخص شــده بودند، ایران 
پس از ۱۲ ســال در تولیــد گاز از میدان 
گازی پارس جنوبی با قطر برابر شــد. در 
ادامــه این روند و طبق گزارش شــرکت 
ملی گاز ایــران، در مجموع ۱۷۸ میلیارد 
و ۹۷۷ میلیــون مترمکعب گاز ســبک از 
فازهای مختلف پارس جنوبی در سال ۹۷ 
تولید شــد که در مقایسه با سال ۹۶ که 
تولید گاز از این میدان گازی حدود ۱۵۲ 
میلیــارد و ۱۰۳ میلیــون متر مکعب بود، 
رشدی حدود ۱۷.۶ درصدی داشته است.
افزایش تولید ۱۵۵ درصدی گاز شیرین 

در پارس جنوبی
با راه اندازی پاالیشــگاه های جدید، 
تعداد پاالیشگاه های در حال بهره برداری 
در پــارس جنوبــی هم اکنــون بــه ۱۲ 
پاالیشگاه رســیده، در حالی که در سال 
۹۲، پنج پاالیشــگاه در مــدار تولید قرار 
داشت که به مدد این مهم سهم تولید گاز 
مجتمع هم اکنون در مقایسه با کل کشور، 
بیش از ۷۴ درصد اســت. گاز شــیرین 
تصفیه شــده مجتمع گاز پارس جنوبی در 
سال ۹۸ نسبت به ســال ۹۲ حدود ۱۵۵ 
درصد رشــد داشته اســت که این مقدار 
امســال نیز افزایش خواهد داشت و طبق 
گفته های مسئوالن وزارت نفت و شرکت 
ملــی گاز ایران ظرفیت برداشــت گاز از 
میدان مشــترک پارس جنوبــی از ۲۸۰ 
میلیون مترمکعب در ســال ۹۲، به ۷۵۰ 
میلیون مترمکعب تا پایان امسال می رسد.

افزایش ۱۴۳ درصدی تولید اتان 
پاالیشگاه ها

توســعه میدان های گازی کشــور 
به ویژه پــارس جنوبی از ســال های ۹۲ 
تاکنون نقش غیرقابل انکاری در افزایش 
ظرفیت خوراک مهم و راهبردی اتان دارد 
و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و 
همسو با برنامه ریزی های دقیق توسعه ای 
در این حــوزه، روند تولیــد محصوالت 
راهبــردی و مهــم در پــارس جنوبی و 
دیگر میدان ها افزایش یافت. وزارت نفت 
شــهریورماه ســال ۹۶ با انتشار گزارش 
عملکردی درباره جهــش تولید و عرضه 
اتان، اعالم کرد کــه مقدار اتان مصرفی 
صنایع پتروشــیمی به دنبــال راه اندازی 

فازهــای جدیــد پارس جنوبــی روندی 
افزایشی داشته، به طوری که از ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار  تن در سال  ۹۲ به ۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن تا پایان ســال ۹۶ رسیده 
اســت که رشدی حدودی ۷۷ درصدی را 
نشان می دهد؛ در آن زمان ظرفیت تولید 
اتان در پاالیشــگاه های پارس جنوبی به 
حدود ۶ میلیون تن در ســال رسیده بود. 
و  یازدهم  دولت های  دســتاوردهای  این 
و دوازدهــم در کنار افزایش ۲۳ درصدی 
صادرات غیرنفتی از پارس جنوبی نشــان 
می دهد کــه برنامه های محوری و کالن 
دولت در حوزه های مختلف در مدار منطق 
و تدبیر اقتصادی چگونه توانســته است 
چشم انداز کالن اقتصادی کشور را روشن 
کند و ریل گذاری درســتی در این عرصه 
انجام دهد. توســعه پاالیشگاه های پارس 
جنوبی از ســال  ۹۲ تاکنون ســبب رشد 
همه محصوالت مجتمع و توسعه صنایع 
وابسته نیز شــده است، گاز استخراج شده 
از مخــازن پــارس جنوبــی محصوالت 
متنوعی دارد که می تواند خوراک صنایع 
مختلف را تأمین کند.هاشــم زاده فرهنگ 
ادامه داد: این توســعه و افزایش تولید در 
کنار بهره برداری و نگهداری مناســب در 
پاالیشــگاه ها ســبب افزایش تولید ۱۴۳ 
درصــدی اتــان در مجتمع شــده که با 
این حســاب مقدار تولید اتان از سال ۹۶ 
تاکنون نیز افزایش خیره کننده ای داشــته 
اســت و با توجه به اینکه اتــان یکی از 
بــرای مجتمع های  اصلی خوراک  منابع 
پتروشــیمی اســت، جداســازی و تولید 
پتروشــیمی ها  خوراک  تامین  برای  اتان 
اولویت هــای مجتمــع گاز  از  همــواره 
پــارس جنوبی بوده اســت. تولید پروپان 
حدفاصل ســال های ۹۲ تاکنون افزایش 
۳۳۷ درصدی داشته اســت. مقدار تولید 
بوتــان نیز در ایــن بازه بیــش از ۲۱۰ 
درصد افزایش داشــته است که در ادامه 
با تکمیل فازهای دیگر این تولیدات روند 
افزایشــی خود را طــی می کنند.به گفته 
مدیرعامــل مجتمع گاز پــارس جنوبی، 
پروپان و بوتان تولیدات باارزشی در زمینه 
افزایش صادارت و ارزآوری برای کشــور 
هستند. در دولت های یازدهم و دوازدهم 

میــزان تولید میعانــات گازی ۸۷ درصد 
افزایش یافته که خوشبختانه با راه اندازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس این افزایش 
تولید دســتاورد مهمی برای کشور بوده 
اســت. تولید گوگرد افزایش ۹۹ درصدی 
داشــته است. این افزایش نیز در مصارف 
مختلف و صــادرات اهمیت فراوانی دارد. 
شــاید زیباترین اتفاق اما ایجاد رفاه برای 
مردم ســاده و زحمتکش روستایی کشور 
اســت. به واقع باید قدر این مخزن عظیم 
را دانســت، چراکه بدون شک گازرسانی 
به روســتاها بــه برکت توســعه پارس 
جنوبی انجام شده است، پوشش گسترده 
گازرســانی در شهرها و روستاها امروز در 
زندگی روزمره مردم به طور کامل احساس 
می شــود، اما نباید فراموش کنیم که باید 
در حفظ این برکت عظیم با مصرف بهینه 
تالش کــرد. از طرف دیگر ارزش افزوده 
گاز  مصرف  جایگزینی  به دلیل  ایجادشده 
به جای ســوخت مایع دستاورد ارزشمند 
دیگری به واســطه تولیــد گاز در پارس 
جنوبی اســت. تا چند سال پیش به دلیل 
کمبود گاز، مصرف سوخت مایع باال بود و 
به گفته وزیر نفت در سال ۹۲ نیروگاه ها 
۲۷ میلیــارد لیتر ســوخت مایع مصرف 
کردند، اما این عدد در سال های اخیر، به 
یک ســوم تقلیل یافت و به ۹ میلیارد لیتر 
رسید که این مقدار باز هم کمتر می شود. 
پارس جنوبی مخزنی راهبردی اســت و 
منافــع آن چه در داخل و چــه در خارج 
کشــور مشهود است و صادرات گاز نیز با 
افزایش تولیــد گاز پارس جنوبی افزایش 
یافته، صادرات محصوالت به ویژه انرژی 
افزون بر ایجاد منابع مالی دســتاوردهای 
فراوانی از جمله ایجاد مشترکات سیاسی 
و اقتصــادی در پی دارد کــه گاز پارس 
جنوبی این مهم را محقق کرده است. چه 
بسا اگر کارشکنی ها و تحریم های ظالمانه 
نبود، ایران امروز گاز خود را به چند کشور 
همسایه یا غیرهمســایه دیگر نیز ارسال 
می کرد. ایــن مجتمع گازی در توســعه 
صادرات گاز نقش دیگری هم به صورت 
غیرمســتقیم دارد و آن افزایش صادرات 
توســعه  دلیل  به  نفتــی  فرآورده هــای 
طرح های گازرسانی در کشور است. امروز 
اعداد صادرات فرآورده ها رشد چشمگیری 
دارد و برای کشور درآمد به همراه داشته 
اســت.ه تولید گاز در پارس جنوبی یک 
برنده دیگر نیــز دارد که آن حفظ محیط 
زیست است و دیگر کمتر کسی از هیزم و 
چوب برای گرم کردن خانه خود و پخت 
و پز اســتفاده می کند، از طرفی گاز یک 
انرژی پاک است که بی شک آثار زیست 
محیطی توسعه گازرســانی در چند سال 
آینده بیشــتر خود را نشــان می دهد.وی 
در پایان تأکید کــرد: اما پیروز دیگر این 
میدان گازی، تولیدکنندگان و پیمانکاران 
با  داخلی هستند، امروز سازندگان داخلی 
توجه به مشــارکت در پروژه ها و اعتماد 
صنعت نفت بســیار توانمند شده اند و این 
موضوع اشــتغال فراوانی را هم در کشور 

ایجاد کرده است.

مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران:

ضوابط ايمنی مناطق عملياتی ملی حفاری سختگيرانه تر اجرا می شود
ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ضوابط ایمنــی مناطق عملیاتی ملی 

حفاری سختگیرانه تر اجرا می شود.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی حفاری ایران، ســیدعبداهلل 
موسوی روز چهارشــنبه، ۲۶ شهریورماه 
در حاشــیه عیادت از کریم ســخیری از 
کارکنان عملیاتــی دکل حفاری ۵۶ فتح 
که در حین کار دچار حادثه شد، بر رعایت 

و به کارگیری مقررات ایمنی تأکید کرد و 
افزود: به منظور حفظ ســالمت کارکنان، 
در  ســختگیرانه تری  ایمنــی  ضوابــط 
موقعیت های عملیاتی اجرا خواهد شد.وی 
اظهار کــرد: درباره درمــان همکار عزیز 
آقای ســخیری که از کارکنان پرتالش و 
وظیفه شناس عملیات حفاری است، دستور 
اکید داده شده تا مســائل و ادامه درمان 
ایشــان پیگیری شــود تا هر چــه زودتر 

سالمت خود را به دســت آورد.مدیرعامل 
شــرکت ملی حفاری ایران ضمن اظهار 
تأسف از حادثه پیش آمده برای این همکار 
ســختکوش، گفت: کار در صنعت حفاری 
پرخطر و همراه با ریسک باالست و تنها 
راه کاهش ضریب حوادث که می تواند به 
دالیل مختلف از جمله خطای انســانی، 
نقــص و اشــکال فنــی در تجهیزات و 
رفتار چــاه و بروز فوران باشــد، دقت در 

استانداردهای  و  مقررات  به کارگیری  کار، 
اچ اس یی و ایجاد فضای ایمن با هم افزایی 
و رعایت نکات ضــروری در این مبحث، 
نظارت افزون تر مدیران و رؤســای دکل 
حفاری، افســران ایمنی و بررسی شرایط 
محیطی و عملیاتی پیش از آغاز کار است.

در حادثه دســتگاه حفــاری ۵۶ فتح در 
منطقه عملیاتی تنگ بیجار که سه شــنبه 
گذشته هنگام عملیات سیمانکاری چاه رخ 

داد دو نفر از کارکنــان عملیاتی مصدوم 
شــدند که یکی از آنان سرپایی مداوا شد 
و همکار دیگر به علت شــدت جراحات از 
امام  بیمارستان  ناحیه دست نخســت به 
خمینی )ره( ایالم انتقــال یافت و با نظر 
خانواده بــا تمهیداتی که از ســوی اداره 
بهبود روابط کار شــرکت اندیشیده شد به 
بیمارستان ابن سینای تهران منتقل شد و 

تحت درمان قرار دارد.
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Oil

Gas Pars Output 2.5 Times Up in 7 Year

Iranian Minister of 
Petroleum Bijan Zangeneh 
said Iran’s gas production 
from the South Pars gas 
field has increased by 2.5 
times since 2013 from 
280 million cubic meters 
per day to currently 700 
mcm/d.Addressing the 
parliament on Tuesday, 

Zangeneh emphasized: 
«These two industries (oil 
and gas) have developed 
dramatically under the 
Islamic Republic and the 
work that has been done 
during this time. The most 
important things has been 
done in South Pars. The 
average daily gas produc-

tion in South Pars in 2005 
was 140 million cubic 
meters, which in 2013 
reached 280 million cubic 
meters per day and now 
has reached 700 mil-
lion cubic meters, which 
means that the production 
of this joint gas field has 
increased 2.5 times in the 

last seven years.”He said: 
«South Pars gas produc-
tion capacity has increased 
by an average of 420 
million cubic meters per 
day in these seven years, 
which is equivalent to 2.6 
million barrels of oil, and 
if we wanted to supply this 
amount of fuel by building 

a refinery, we must have 
built 10 refineries with 
260,000 barrels of process-
ing capacity.”Zangeneh 
said that the 1,000-kilo-
meter Goreh-Jask pipeline 
is being built with the 
aim of diversifying the 
country›s export terminals, 
which, God willing, will 
be completed by the end of 
this year and can transfer 
one million barrels of 
crude oil from Goreh to 
Jask.Zangeneh said Iran’s 
petrochemical production 
in 1996 was 12 million 
tons, in 2013, 56 million 
tons and in 2017 reached 
66.4 tons and it will reach 
133 million tons by 2025.
He added: «In other words, 
petrochemical production 
was $2 billion in 1996, 
which reached $11 billion 
in 2013 and $15 billion in 
2019, and will reach $25 
billion by 2025. This year, 
17 projects with a capacity 
of 25 million tons will be 
put into operation, which 
is a leap and has also been 
considered by the Supreme 
Leader.”

News

Iran Bracing for Full
 Production at Azar Oilfield

Azar oil field is on the verge of achieving 
a production capacity of 65,000 barrels of oil 
per day by using the ancillary facilities of the 
Central Processing Facility (CPF).

According to the Petroleum Engineer-
ing and Development Company (PEDEC), 
Keyvan Yarahmadi, operator of the Azar oil 
field development project, announced: “With 
the successful commissioning of oil trains and 
ancillary facilities (CPF) of Azar oil field and 
oil production with the desired quality speci-
fications, this project is on the verge of reach-
ing its envisaged production capacity.”He 
added: «The SAT test of the crude oil 
metering system in the joint field will be done 
soon and the production test of 21 out of 28 
days of final production from this field will 
begin. The ultimate goal of developing this 
field is to reach a daily production capacity 
of 65,000 barrels of crude oil from this joint 
oil field.”The operator of the Azar oil field 
development project stated: “The cumulative 
production of this joint field in the form of 
an early production project has exceeded 30 
million barrels of crude oil.”Azar oil field is 
located in Anaran block, on the tip of Zagros 
mountains and along the Iran-Iraq border.

IOTC Builds Expansion 
Joints for SMBs

Experts at the Iranian Oil Terminals Com-
pany (IOTC) have successfully built expan-
sion joints used in Single Buoy Moorings 
(SBMs).

According to IOTC, the item was 
localized by IOTC experts and domestic 
knowledge-based companies.The equipment 
was installed and operated on two SBMs at 
Assaluyeh gas condensate terminal.Abbas 
Asadrooz, CEO of the company, said: «Us-
ing domestic capabilities is one of the main 
concerns for the company so that we will not 
need to buy foreign equipment and the techni-
cal and engineering units of this company 
take effective steps in self-sufficiency.»He 
added: «In the current special situation and 
due to the imposition of sanctions by foreign 
countries, the specialists of IOTC in coopera-
tion with domestic knowledge-based compa-
nies succeeded in designing and localizing 
one of the practical equipment.»The IOTC 
CEO stated that all SBMs that are used for 
loading fluids, due to the nature of rotation 
during loading and connection to the ship, 
have motion stresses on flow lines, which 
are vibrations and stresses caused by fluid 
pressure fluctuations and equipment move-
ment which is absorbed and restrained by the 
expansion joints.He said the joints have now 
be localized by IOTC which were previously 
only imported from an American supplier.

GECF Members Appoint 
Iran Official as Head of Le-

gal Affairs
Seyed Hassan Mousavi, the former legal 

director of the National Iranian Oil Company, 
has recently been appointed by members of 
the Gas Exporting Countries Forum (GECF) 
as the head of legal affairs of the forum.

According to the National Iranian Oil 
Company, Masoud Karbasian, CEO of the 
company, said at the farewell meeting of 
Seyed Hassan Mousavi, while appreciating 
his efforts, expressed optimism for his suc-
cess in his new port.Seyed Hassan Mousavi is 
a graduate of Shahid Beheshti University with 
a doctorate in law. His background includes 
managing the legal affairs of Pars Oil and Gas 
Company, managing legal affairs, and being 
a member of the board of directors of the 
National Iranian Oil Company.

Iran Ranks 1st in World Oil and Gas Discovery in 2019

PGPIC among ICIS 100 Top Chemical Firms

The National Iranian Oil Com-
pany (NIOC) ranked first among 
the world›s largest oil companies in 
terms of total oil and gas discov-
ery in 2019, with the discovery of 
4.973 billion barrels of equivalent 
hydrocarbon reserves.

Seyed Saleh Hindi, Director 
of Exploration of the National 
Iranian Oil Company, stated in a 
letter to Massoud Karbasian, CEO 
of the company: «The National 
Iranian Oil Company is the number 
one oil and gas discovery in the 
world.»According to a report by 
the prestigious Wood Mackenzie 
International Institute, published 
under the title «Global Discovery 
2019 - Continuation of Profit-
ability», the National Iranian Oil 
Company in 2019 in terms of total 
oil and gas exploration, discovered 
4.973 billion barrels or equivalent 
extractable hydrocarbon reserves 
which put the company first among 
the world›s major oil companies, 

including national and interna-
tional oil companies.This figure 
is equivalent to 31% of the total 
volume of hydrocarbons discovered 
in the world in 2019.In this report, 
Eram field was discovered with a 
recoverable reserve of 2.7 billion 
barrels (equivalent to 20% of the 
total gas discovered in the world) 
and Namavaran field with a recov-

erable reserve of 2.3 billion barrels 
(equivalent to 10.5% of the total oil 
discovered in the world) took the 
first and third places of discover-
ies made in the world during 2019, 
respectively.In another part of the 
report, it is stated that the amount 
of global discoveries in 2019 was 
equivalent to 21.2 billion barrels 
that could be produced, which is 

about twice as much as that in 2018 
and the highest amount since 2015.
Also in 2019, around 600 explora-
tion wells were drilled and com-
pleted worldwide, which resulted in 
the discovery of about 220 hydro-
carbon fields.During this period, 
two exploratory and appraisal wells 
were drilled and completed in Iran.
According to the report, many of 
the major explorations made in 
2019 were gas, accounting for two-
thirds of the hydrocarbon discovery 
in 2019, or 10.8 billion barrels, 
with 82 TCF of the explorations 
concerned natural gas.Nine major 
discoveries took place in 2019 in 
Iran, Russia, Mauritania, Cyprus, 
Suriname, South Africa and Malay-
sia, and the first 20 major discover-
ies account for 75% of the volume 
of hydrocarbons discovered in the 
world.13 of the 20 largest discover-
ies in the world in 2019 also have 
less than 500 million barrels of 
recoverable reserves.

Iran’s Persian Gulf Petrochemi-
cal Industries Company (PGPIC) 
has managed to maintain its posi-
tion as one of the top 40 chemical 
companies in the world in the ICIS 
100 Top Chemical Companies in 
2020 despite severs US sanctions 
on the company.

According to PGPIC, a report 
published by the ICIS Institute, 
which reviews the companies› 2019 
performance, states that the sales of 
the world›s top 100 chemical com-

panies have fallen by 4.9 percent 
in the year due to increased market 
competition and excess production 
capacity compared to the previous 
year.Moreover the sales have fallen 
by 10 percent for 34 companies, the 
reports said, adding their margin 
of profits had reduced dramatically 
compared to 2018.Interestingly, 10 
of the top 100 companies in 2018 
have reported net losses in 2019. 
The performance of PGPIC as the 
only Iranian company in this list, 

has been outstanding compared 
to the average performance of the 
top 100 companies in 2019, and 
its profit reduction percentage is 
much better than the average list 
and its regional competitor SABIC. 
 PGPIC is also ranked second in 
the investment cost index for the 
second year in a row, after BASF, 
which shows continuous invest-
ment in order to maintain and de-
velop its competitive advantage in 
global markets.Moreover, in terms 

of R&D cost growth percentage 
and asset growth rate, the company 
is among the top 15 companies in 
2019, which will lead to increased 
production and sales in the coming 
years.  PGPIC rankings for 2015, 
2016, 2017 and 2018, respec-
tively, stood at 34, 44, 38 and 35, 
despite maximum pressure from 
the US to restrict the activities of 
the petrochemical industry in Iran 
and without access to international 
funding.
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گزارش

وزیر نفت به پرسش های نمایندگان در صحن علنی پاسخ داد

زنگنه: برای امتیاز ندادن به ترکمنستان باید تنبیه شوم؟
استقبال زنگنه از پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با مجلس 

وزیر نفت گفت: ترکمنســتان در سال های پیش، چهار 
بــار گاز صادراتی به ایران را قطع کرد و هر بار از ایران امتیاز 
گرفت. من ایستادم و گفتم امتیاز نمی دهم. در داوری هم چیزی 

نصیب ترکمنستان نشد. این مستحق تنبیه است یا تحسین؟
بیژن زنگنه صبح روز سه شــنبه، ۲۵ شــهریورماه در 
صحن علنی مجلس حاضر شد و با اشاره به عملکرد صنعت 
نفت در اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی، گزارش خود 
را در صحن علنی مجلس در هشــت محور شامل افزایش 
ظرفیت تولید از میدان های مشــترک نفت و گاز، دوری از 
خام فروشی با توسعه صنعت پتروشیمی و پاالیش و تکمیل 
زنجیره ارزش، توســعه گازرســانی، افزایش صادرات گاز و 
فرآورده های نفتی و پتروشــیمی، حمایت از ســاخت داخل 
و شــرکت های دانش بنیان، جمع آوری گازهای ارســالی به 
مشــعل، مقابله با تحریم های نفتی و ریل گذاری برای آینده 
ارائــه داد.وی گفت: امروز جنگ تمام عیار اقتصادی از طرف 
آمریکا و صهیونیسم با همکاری منافقین و دیگر متحدانشان 
بر ملت ایران تحمیل شده است که دائماً هم تالش می کنند 
بر ابعاد آن بیفزایند. در چنین شــرایطی ضرورت دارد مانند 
دوران دفــاع مقدس همــه ارکان نظام از دولت و مجلس و 

دیگر قوا با هم اندیشی و به صورت یکپارچه عمل کنند.
تعیین تکلیف و افزایش ظرفیت تولید میدان های مشترک 

نفت و گاز
وزیر نفت در باب محور نخست گفت: درباره افزایش 
ظرفیت تولید از میدان های مشــترک باید بگویم که ما این 
میدان هــا را اولویت بندی کردیم و به همــه آنها پرداختیم، 
اما مهم ترین میدان ها بــرای ما دو بخش میدان های غرب 
کارون در خوزستان و میدان گازی پارس جنوبی بوده است 
که تولید میدان های غرب کارون در این هفت ســال از ۷۰ 
هزار بشــکه در ســال ۱۳۹۲ به روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در 
سال ۱۳۹۹ رسیده است و اکنون در این زمینه از همسایگان 
خود عقب نیستیم.وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای نفتی 
برای میدان های مشــترک دیگر نیز امضا شده است، افزود: 
این قراردادها برای فاز ۱۱ پارس جنوبی، آبان، پایدار غرب، 
چشمه خوش، دالپری، پایدار شرق، سپهر، جفیر و یاران بسته 
شــده اســت. طرح های دیگری هم برای توسعه و افزایش 
ســطح تولید نفت در حال اجراســت که از سال ۹۷ تاکنون 
۲۳ قرارداد در این زمینه امضا شــده و آقای قالیباف هم در 
سفر خود به خوزستان، در جریان این طرح ها قرار گرفته اند.

وی با اشــاره به افزایش تولیــد گاز در پارس جنوبی گفت: 
جمهوری اسالمی تاکنون ۱۵۰ میلیارد دالر در پارس جنوبی 
سرمایه گذاری کرده است؛ صنعت گاز و صنعت پتروشیمی به 
معنای واقعی محصول جمهوری اسالمی هستند. در بخش 
نفت خیلی کارها قبل از انقالب شــده بود، اما کاری که در 
بخش گاز پیش از انقالب انجام شده بسیار ناچیز بوده است.
نمایندگان بیایند و تمدن صنعتی ایجاد شده در پارس 

جنوبی را ببینند
زنگنــه تأکید کرد: ایــن دو صنعت هرچــه دارند از 
جمهوری اســالمی و کارهایی است که در این زمان انجام 
شده. مهم ترین اقدام هم در پارس جنوبی انجام شده است. 
میانگین تولید روزانه گاز در پارس جنوبی در ســال ۱۳۸۴، 
۱۴۰ میلیون مترمکعب بود که در سال ۱۳۹۲ به روزانه ۲۸۰ 
میلیون مترمکعب و اکنون به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده 
است، یعنی تولید این میدان مشترک گازی طی هفت سال 
اخیر ۲.۵ برابر شده است.وزیر نفت گفت: ظرفیت تولید گاز 
پارس جنوبی تا به امروز و در این هفت سال به طور متوسط 
۴۲۰ میلیــون مترمکعب در روز افزایــش یافته که معادل 
۲.۶ میلیون بشــکه نفت است و اگر می خواستیم این مقدار 
ســوخت را از طریق ساخت پاالیشگاه تأمین کنیم، باید ۱۰ 
پاالیشگاه ۲۶۰ هزار بشکه ای می ساختیم. چند روز پیش هم 
در صحبتی گفتم که با ساخت این پاالیشگاه ها محیط زیست 
به قدری آلوده می شــد که زندگی کردن در کشــور دشوار 
می شد اما ما از محیط زیســت هم حفاظت کردیم.زنگنه با 
بیان اینکه ما توانســتیم ۱۷ فاز پارس جنوبی را در قسمت 
دریا به اتمام برســانیم و در خشکی هم فقط یک پاالیشگاه 
مانده که آن هم تأثیر تعیین کننده ای در برداشــت گاز ما از 
میدان ندارد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: من رئیس 
مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس 
را دعوت می کنم که تشــریف بیاورنــد و از تمدن صنعتی 
ایجادشــده در پارس جنوبی بازدید کنند.وزیر نفت در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: خط لوله هزار کیلومتری 
گوره - جاسک با هدف تنوع بخشی به مبادی صادراتی کشور 
در حال احداث اســت که ان شاءاهلل تا پایان امسال به اتمام 
می رسد و می تواند یک میلیون بشکه نفت خام را از گوره به 

جاسک انتقال دهد.
مصادیق جلوگیری از خام فروشی

زنگنه با اشاره به دوری از خام فروشی با توسعه صنعت 
پتروشــیمی و پاالیش و تکمیل زنجیره ارزش، اظهار کرد: 
تولید پتروشیمی در سال ۷۵، ۱۲ میلیون تن، در سال ۹۲، ۵۶ 
میلیون تن و در سال ۹۶ به ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده 
و به ۱۰۰ میلیون تن هم خواهد رسید و طبق برنامه، در سال 
۱۴۰۴ به ۱۳۳ میلیون تن می رســد که مهم تر از آن ارزش 
این تولیدات است.وی افزود: به تعبیر دیگر، تولید پتروشیمی 
در سال ۷۵، ۲ میلیارد دالر بوده که در سال ۹۲، ۱۱ میلیارد 
دالر و در سال ۹۸، به ۱۵ میلیارد دالر رسیده و تا سال ۱۴۰۴ 
به ۲۵ میلیارد دالر می رســد. امسال ۱۷ طرح با ظرفیت ۲۵ 
میلیون تن به بهره برداری می رسد که این یک جهش است و 
مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است.وزیر نفت 
ادامه داد: مقدار معادل نفتی که تحویل پتروشیمی ها شده هم 
در ســال ۹۲، ۲۷ میلیون تن و در سال ۹۸، ۳۵ میلیون تن 
بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۷۲ میلیون تن و در ۱۴۰۴ به ۸۸ 
میلیون تن می رسد.زنگنه با بیان اینکه ظرفیت پاالیشگاه ها 
از ۱.۸ میلیون بشکه در سال ۹۱ اکنون به ۲.۲ میلیون بشکه 
رسیده اســت، افزود: صادرات فرآورده های نفتی با کارهایی 
که در توسعه پاالیش و گازرسانی روستایی و بهبود وضعیت 
پاالیشگاه ها انجام شــد، نسبت به سال ۹۱ چهار برابر شده 
است؛ یعنی دوری از خام فروشی و دور زدن تحریم ها انجام 
گرفته اســت.وی تأکید کرد: تولید بنزین در سال ۹۱، روزانه 
۵۲ میلیون لیتر بود که در ســال ۹۸ بــه ۱۰۷ میلیون لیتر 
رســید. طرح ســیراف از جمله طرح های مهم در این زمینه 
است و برای بهسازی و نوسازی پاالیشگاه های آبادان، تبریز 
و بندرعباس هم اقدام شده و اجرای قانون حمایت از توسعه 

صنایع و پتروپاالیشگاه ها هم در دستور کار است.
آخرین خبر از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع و 

پتروپاالیشگاه ها
وزیر نفت با اشاره به اقدام های انجام شده برای اجرای 
ایــن قانون، گفــت: در اجرای این قانــون، ۲۰ طرح دارای 
صالحیت شناسایی شــده که قبل از پایان هفته مجوزهای 
الزم را برای آنها صادر می کنیم. پنج پاالیشــگاه نفت هم 
با ظرفیت یک میلیون و ۲۲۰ هزار بشــکه، سه پاالیشگاه 
میعانــات به ظرفیت ۲۴۰ هزار بشــکه با ســرمایه گذاری 
۲۸ میلیارد دالر و ۱۲ طرح بهســازی در پاالیشــگاه های 
مختلف به ارزش ۷ میلیارد دالر در دســتور کار است.زنگنه 
گفت: صنعت نفــت از طریق بورس ۵.۸ میلیــارد دالر به 
پتروشیمی های پایین دستی خوراک تحویل می دهد، با اینکه 
این وظیفه اصلی وزارت صمت است. در عین حال به دنبال 
آن، اقدام هایی همچون تضمین بازار محصوالت و تضمین 
خوراک و دادن یارانه تسهیالت نیز انجام می شود. همچنین 
صنایع پیشران پتروشیمی را در برنامه داریم که برای آن نیاز 
به کمک مجلس است تا شامل معافیت های مالیاتی شوند.به 
گفته وزیر نفت، صادرات پتروشیمی با وجود تحریم نسبت به 
پارسال بیشتر شده است،   هرچند از نظر قیمت با مشکالتی 

روبه رو هستیم.
توسعه گازرسانی و صادرات گاز

وی در ادامه با اشــاره به توسعه گازرسانی در کشور، 
تصریح کرد: این اقدام با همکاری و ابتکار مشترک مجلس و 
دولت و با تصویب قانون رفع موانع تولید آغاز شد و اکنون ۸۳ 
درصد جمعیت روستایی کشور گاز دارد و بیش از ۹۹ درصد 
جمعیت شــهری هم گازدار هستند و در مجموع ۹۴ درصد 
جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره مندند. برنامه ما این است 

که پوشش گازرسانی را به ۹۵ درصد برسانیم، البته با اولویت 
مناطق سردســیر و جنگلی.وزیر نفت تصریح کرد: افزایش 
گازرســانی سبب شد استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها از 
۴۳ درصد در ســال ۹۲ به ۱۰ درصد برسد، به محیط زیست 
و تولید اشــتغال هم کمک زیادی شــد.زنگنه با بیان اینکه 
صادرات گاز نســبت به ســال ۹۲ دوبرابر شده است، گفت: 
مشکالتی همچون صادرات به پاکستان هم که خارج از اراده 
وزارت نفت بوده و اراده سیاســی مخالف از خارج پشت آن 
بوده اســت.وی با بیان اینکه صادرات گاز امسال رکورد ۸۰ 
میلیون مترمکعب در روز را نیز شکست، تأکید کرد: ما اکنون 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فرآورده های نفتی هستیم.
احداث بزرگ ترین تأسیسات جمع آوری گازهای همراه 

نفت
زنگنه بــه موضوع جمع آوری گازهای همراه نفت هم 
اشاره کرد و ادامه داد:  طرح بیدبلند خلیج فارس بزرگ ترین 
طرح کشور برای جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت 
است که در آستانه بهره برداری قرار دارد و تا سال ۱۴۰۱ همه 

گازهای همراه فرآورش و خوراک پتروشیمی ها می شود.وی 
با بیان اینکه نفت از موتورهای محرک صنعت و پیمانکاری 
در کشور است،   تأکید کرد:  با تحرک در صنعت نفت، اشتغال 
در صنایع سنگین و پیمانکاران هم ایجاد می شود، البته منابع 
ما برای حرکت توســعه ای کفاف نمی دهد.وزیر نفت یادآور 
شد:  چهار سند برای ریل گذاری تا سال ۱۴۲۰ آماده کرده ایم 
که شامل سند سوخت حمل ونقل کشور، تراز مصرف و تولید 
گاز، ســند تولید نفت و سند تولید محصوالت پتروشیمی و 
پایین دســتی آن است که انتظار داریم درباره آنها بحث شود 
و نظرات مجلس و کمیســیون انرژی را داشته باشیم تا در 

تصمیم گیری پخته تر عمل کنیم.
استقبال زنگنه از پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با 

مجلس
وزیر نفت به سؤاالت مطرح شده از سوی نمایندگان در 
حوزه های مختلف پاســخ داد و با استقبال از پیشنهاد رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس در صحن علنی مبنی بر ضرورت 
شــکل گیری کارگروهی مشــترک با مجلس برای بحث و 
بررسی درباره مباحث مختلف مربوط به صنعت نفت، عنوان 
کرد: من هم پیشنهاد می کنم چنین کارگروهی تشکیل شود 
تا بحث ها درباره مســائل مختلف که زمان بر است در آنجا 
مطرح و بررسی شود، چراکه طبیعتاً نمی توان به همه انتقادها 

و سؤاالت در این زمان کوتاه پاسخ داد.
عمده مجوزهای متانول مربوط به قبل است

زنگنه ادامه داد: خیلی از مواردی که نمایندگان محترم 
عنوان می کنند در چهار سندی که وزارت نفت در حوزه های 
مختلف آماده کرده، دیده شــده اســت. به طور مثال همین 
موضوع متانول که آقای زاکانی اشاره کردند، انتقاد من هم 
هست، اما عمده مجوزهای متانول قباًل داده شده بود و من 

نمی توانستم مجوزهایی را که قباًل داده شده است باطل کنم، 
اما به آنها گفتیم از شــما حمایت نمی کنیم که برای گرفتن 
وام از صندوق توسعه ملی در اولویت باشید.وی توضیح داد: 
در همین سند پتروشیمی گفته ایم که اگر متانول به پروپیلن 
تبدیل شــود، طیف وسیعی از فرصت های شغلی و درآمدی 
ایجاد می شــود. در همین راســتا طرحی مطرح است که بر 
مبنای آن گفتیم ۴ میلیون تن متانول در عسلویه به پروپیلن 
تبدیل شــود و با خط لوله تا مرکز ایــران بیاید و در حوالی 
شیراز به عنوان نزدیک ترین جا به شاهراه های اصلی کشور، 
به محصوالت دیگری تبدیل و به جاهای دیگر ارسال شود. 
طرح دیگری بــرای تولید ۴۰۰ هزار تــن پروپیلن در بندر 
امیرآباد داریم. برنامه های مختلف زیادی در این زمینه داریم.

برای امتیاز ندادن باید تنبیه شوم؟
وزیر نفت در پاسخ به اظهارنظر یکی از نمایندگان مبنی 
بر متضرر شــدن ایران در قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، 
توضیح داد: ترکمنستان قباًل چهار بار گاز صادراتی به ایران 
را قطع کرد و هر بار امتیاز گرفت. من ایستادم و گفتم امتیاز 
نمی دهم. در داوری هم چیزی نصیب ترکمنستان نشد. این 
مستحق تحسین است یا تنبیه؟زنگنه در واکنش به سؤالی 
دربــاره وضعیت قرارداد صــادرات گاز به عمان هم توضیح 
داد: تمام اختیارات را به دوســتان قرارگاه دادیم و قرارگاه را 
به عنوان نماینده وزارت نفت به طرف عمانی معرفی کردیم. 
آنجا عمق آب هزار متر است و ما االن توانایی احداث خط در 

عمق هزار متری را نداریم.
قرارداد با توتال با موافقت نظام امضا شد

زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره چرایی امضای قرارداد 
فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: قرارداد توســعه فاز ۱۱ 
پــارس جنوبی با توتال را فقط وزارت نفت امضا نکرد؛ نظام 
جمهوری اسالمی امضا کرد. همه موافق بودند. اسناد آن هم 
موجود اســت. همین االن هم فاز اول این طرح در دســتور 
کار پتروپارس اســت و برای اجرا به حــدود ۲ میلیارد دالر 
ســرمایه نیاز دارد. پتروپارس برای توسعه فرزاد هم بیش از 
۲ میلیارد دالر سرمایه می خواهد.وی در توضیح بیشتر گفت: 
مــا در قرارداد فاز ۱۱ با توتال به تکنولوژی نیاز داشــتیم و 
همان طور که یکی از نمایندگان هم امروز اشــاره کردند، ما 
در سال های آینده در پارس جنوبی افت تولید خواهیم داشت 
و برای جلوگیری از این افت تولید، هر فاز یک میلیارد دالر 
سرمایه گذاری می خواهد. قرارداد با توتال بسته شد تا ما یک 
بار این فناوری را به کشــور بیاوریم و کار را یاد بگیریم که 
توتال نیامد. چینی ها هــم بعد از تحریم دیگر نیامدند. حال 

داریم فاز نخست توسعه را با توان داخلی پیش می بریم.
فرماندهی وزارتخانه ها؟ با کدام اختیار؟

وی در واکنش به پیشــنهاد امروز رئیس کمیســیون 
انــرژی مجلس مبنی بر اینکه وزیــر نفت به عنوان فرمانده 
وزارتخانه هــای نفــت، نیرو، صمــت و کشــور به منظور 
انسجام بخشی بیشتر به سیاست های حوزه انرژی کشور عمل 
کند، گفت: فرمانده وزارتخانه ها؟ با کدام اختیار؟ چه کســی 
این اختیار فرماندهی را به من داده است؟زنگنه درباره برخی 
انتقادهایی که به وزارت نفت در باب انجام مســئولیت های 
اجتماعی مطرح شــد، توضیح داد: اصاًل این اصطالح را ما 
به راه انداختیم و کارهای بســیار مهمی در این زمینه انجام 
داده ایم، اما قبول دارم که کافی نیســت. ضمن اینکه نفت، 
خــود با کمبود منابع مالی مواجه اســت. با این حال ما قباًل 
گزارش هایی به آقای قالیبــاف داده ایم که چه راهکارهایی 

برای ایفای هرچه بیشتر مسئولیت های اجتماعی پیدا کرده ایم 
و روی آنها کار می کنیم.وزیر نفت یادآور شــد: وضع طوری 
اســت که باید همه به هم کمک کنیــم و با همدلی کار را 

پیش ببریم.
فروش ۷ میلیون تن فرآورده در بورس انرژی

وزیــر نفت در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: 
یکی از نمایندگان محترم پرســید آیا شما به بورس انرژی 
اعتقاد دارید؟ بر اســاس گزارش رئیس بورس انرژی ایران، 
در پنج ماه ونیم ابتدای امسال ۷ میلیون تن فرآورده در بورس 
انرژی فروخته شــده است.وی در پاســخ به سؤال دیگری 
عنــوان کرد: در مورد ال پی جی به برخی ظلم می شــود؛ به 
همین دلیل داریم روند تخصیص سهم کپسول را الکترونیکی 
می کنیم و اطمینان خاطر پیدا می کنیم که سهم به دستشان 
برسد. ضمناً اگر اختالفی بین وزارت نفت و کشاورزی پیش 
آمد، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت نیز هست که باید رضایت 
آنها هم جلب شود.زنگنه درباره سهمیه بندی بنزین هم گفت: 
لغو ســهمیه بندی تصمیم دولت بــوده و مجلس هم با آن 
مخالفتی نکرده اســت. بنزین در خرداد سال ۹۴ با تصویب 
دولت تک نرخی شــد و مجلس هم اعتراض نکرد. افزایش 

مصرف هم ناشی از آن نبوده است.
منابع به بهینه سازی تخصیص داده نمی شود

وزیر نفت در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان درباره 
وضع نامطلوب بهینه ســازی مصرف انرژی در کشور، گفت: 
مسبب آنچه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در 
این زمینه نابود کرد، تبصره ۱۴ بود که بر اساس آن، تمامی 
منابع خرج یارانه ها می شود و مقدار کمی برای بهینه سازی 
در نظر گرفته شد که آن هم تخصیص داده نمی شود.زنگنه 
درباره انتقاد به نبود گازرسانی در معدود نقاطی از کشور متذکر 
شد: طبق مصوبه شورای اقتصاد، هزینه یک انشعاب نباید به 
۲۰ میلیون تومان برسد، اما برخی انشعاب ها تا ۱۰۰ میلیون 
تومان هزینه دارد و واقعاً توجیه اقتصادی ندارد.وزیر نفت در 
تأیید صحبت یکی از نمایندگان مبنی بر توسعه بندر جاسک، 
گفت: جاســک به یک هاب انرژی تبدیل می شود و یکی از 
پاالیشگاه هایی هم که مجوز دارد در جاسک احداث خواهد 
شد.وی درباره انتقادهایی که نسبت به نظام حقوق و دستمزد 
در نفت از ســوی نمایندگان مطرح شد، یادآوری کرد: اتفاقًا 
مشکل اصلی ما در این زمینه با مجلس و دولت است، چراکه 
در هر چه تصویب می کنند اعالم می شــود همه شرکت ها 
مشــمول این قوانین هستند و دســت و بال ما را می بندند. 
درباره ایثارگران هم تأکید کرده ام هر آنچه قانون گفته است 

اعمال شود.
می گویند صادرات پتروشیمی مشکل تحریم ندارد؛ همه 

چیز تحریم  است
زنگنه بــه تحریم های نفتی نیز اشــاره کرد و گفت:  
تالش زیادی بــرای دور زدن تحریم ها برای صادرات نفت 
انجام دادیم و از هر کســی که امکان بوده کمک گرفتیم؛ 
از قــرارگاه گرفته تا همه نیروهای امنیتی و... که انصافاً هم 
همه کمــک کرده اند، از مجلس هم می خواهیم از مســیر 
دیپلماســی بین المجالس به ما کمک کنند.وزیر نفت افزود: 
ما معتقد نیســتیم کارمان کامل و بی نقص است و به کمک 
شــما نمایندگان نیاز داریم و حاضریم هر طور که اطمینان 
حاصل شود کار کنیم. حتی برای عرضه در بورس راه هایی 
پیــدا می کنیم تا صادرات مویرگی را از هر طریقی داشــته 
باشــیم. در بحث فروش نفت، چه در داخل چه در خارج، از 
هر پیشنهادی استقبال می کنیم و مجلس هم می تواند به ما 
کمک کند.زنگنه گفت: می گویند صادرات پتروشیمی مشکل 
تحریم ندارد؛ چرا همه تحریم اند. ما هر چه صادر می کنیم به 
اســم ایران نیست؛ بارها سندها تغییر می کند. می گویند چرا 
نقشه دور زدن تحریم را توضیح نمی دهید، خب اگر توضیح 

دهم که نقشه عملیات مان را توضیح داده ام.
صادرات فعلی نفت و فرآورده را با دوره قبلی تحریم 

مقایسه کنید
وزیر نفت ادامه داد: هر کاری انجام می دهیم وظیفه مان 
است، اما حداقل یک نفر بگوید دستتان درد نکند. همه اش 
بر ســر ما می زنند. صادرات نفت و فرآورده فعلی را با دوره 
قبلی تحریم مقایســه کنید. من نمی توانم علنی بگویم، اما 
شــما )نماینده ها( که می توانید بیایید و ببینید. به هر ترتیبی 
می خواهید در مذاکرات ما حضور داشته باشید. ما برای شما 
اتاق تاریــک نداریم اما برای دشــمنان داریم. بچه های ما 
شــبانه روز در حال تالش اند. اینها سربازان گمنام ما هستند 
که دارنــد کار می کنند. اینها مجاهدند. یک نفر نباید بگوید 
دستشان درد نکند؟ همیشه باید خستگی ها بر تن ما بماند؟ ما 
درگیر جنگ نابرابر تجاوزگرانه علیه ملت ایران هستیم و در 
این جنگ هم در خط مقدم قرار داریم؛ انتظار داریم متناسب 

با این شرایط با ما برخورد و رفتار شود.

ترکمنستان در سال های پیش، چهار بار 
گاز صادراتی به ایران را قطع کرد و هر 
بار از ایران امتیاز گرفت. من ایستادم 
و گفتم امتیاز نمی دهم. در داوری هم 

چیزی نصیب ترکمنستان نشد. این مستحق 
تنبیه است یا تحسین؟
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پااليش و 
پخش

اخبار

صرفه جویی ارزی با ساخت و بازسازی 
تجهیزات در پاالیشگاه تهران

رئیس کارگاه مرکزی شــرکت پاالیش نفت تهران از صرفه جویی 
چشمگیر ارزی با ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات پاالیشگاهی در 

این پاالیشگاه خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پاالیش نفت تهران،  
 محمــود نیکو در این باره گفت: کارگاه مرکزی در کنار انجام وظایف 
روزانه و ســرویس دهی به تمامی واحدهــای عملیاتی و تعمیراتی به 
ساخت و بازســازی قطعات و تجهیزات پاالیشــگاهی با استفاده از 
امکانات موجود نیز می پردازد که از شــاخصه های مهم این امر، تولید 
سریع و اســتاندارد قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آالت، بازگرداندن 
قطعات و تجهیزات معیوب به چرخه تولید، جلوگیری از بروز وقفه در 
روند تولید، حرکت در راستای کاهش واردات و همچنین صرفه جویی 
ارزی اســت.وی افزود: ایــن واحد صنعتی متشــکل از کارگاه های 
ســاخت قطعات فلزی، مبدل های حرارتی، کارگاه تراشکاری، کارگاه 
تعمیــرات ابزار، کارگاه شــیرآالت و انبار ابزار اســت.رئیس کارگاه 
مرکزی پاالیشــگاه تهران گفت: کارگاه مرکزی بــا توجه به وجود 
ماشــین آالت و کارکنان متخصص دارای قابلیت های بسیاری بوده 
و بازوی مســتحکمی در زمینه تعمیرات تجهیــزات و نهایتًا تداوم و 
اســتمرار تولید در واحدهای عملیاتی است.نیکو تأکید کرد: بی شک 
تحریم های اقتصادی موجود به جهت کاهش و به صفر رساندن تولید 
توسط شبکه استکبار جهانی طرح ریزی شده که این موضوع، اهمیت 
وظایف تعمیر و نگهداری تجهیزات و جلوگیری از خرابی را دوچندان 
می کند.وی با اشــاره به انجام موفقیت آمیــز و صددرصدی کارهای 
ارجاعی بــه کارگاه مرکزی در تعمیرات اساســی اخیر تصریح کرد: 
کارگاه مرکزی اداره تعمیرات شــرکت پاالیش نفت تهران توانست 
در تعمیرات اساســی اخیر با رعایت همــه الزام های ایمنی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، تمامی 
دســتور کار ارجاع شده را با موفقیت انجام دهد.رئیس کارگاه مرکزی 
پاالیشــگاه تهران درباره افزایش ضریب ایمنی افــراد و تجهیزات 
و پایــش آن تأکید کــرد: طراحی نرم افزار )پــداک( پایگاه داده های 
ایمنی کارگاه توســط کارکنان کارگاه مرکــزی برای پایش عملکرد 
ایمن کارکنان و تجهیزات، انجــام اصالحات روی برخی تجهیزات 
پرخطر و حادثه ساز )نظیر ساخت و نصب تجهیز ایمنی برای دستگاه 
گیوتین و جلوگیری از آســیب به اپراتور(، طراحی و ســاخت ابزار و 
 Tube sheet باالنسر دستگاه بورینگ برای تراشکاری ناحیه پشت
)مبدل های حرارتی(  و...  از جمله اقدام های انجام شــده است.نیکو 
تصریح کرد: این فعالیت ها در کنار ســاخت و تولید و بازسازی صدها 
قطعه در کارگاه های مختلف بخش کوچکی از وظایف در حال انجام 

کارکنان این واحد بوده است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد:

اقدام های وزارت نفت قاچاق فرآورده های نفتی را 
کاهش داد

اقدام هــای وزارت نفت به منظور 
مقابله با قاچاق ســوخت مانند اصاح 
سامانه تجارت آسان، تخصیص سهمیه 
)دیزل(  ناوگان حمل ونقل ســنگین  به 
سیســتمی  پایش  پیمایش،  بر  مبتنی 
ســوخت مایــع ارســالی و مصرفی 
نیروگاه ها، اســتقرار ســامانه فروش 
سوخت مرزی و ... سبب شد تا به گفته 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 

 قاچاق سوخت کاهش یابد.
به  نفــت  دانش  بــه گــزارش 
نقــل از ایرنا، افزایــش پدیده قاچاق 
از جمله معضالتی  نفتی  فرآورده های 
بود که با اقدام هــای صورت گرفته از 
ســوی متصدیان صنعت نفت کنترل 
و مدیریت شــده اســت. با توجه به 
فرآورده های  قیمــت  اختالف فاحش 
نفتــی یارانه ای در داخــل و خارج از 
سوداگری  برای  پررونقی  بازار  کشور، 
و سوءاســتفاده شــبکه های گسترده 
قاچاق مهیا شــد. کاهش آمار قاچاق 
و  بنزیــن  به خصــوص  فرآورده هــا 
گازوئیــل که از طرفداران بیشــتری 
تولیدشــده  بیــن محصوالت  نیز در 
برخوردار اســت، از مدت ها پیش جزو 
دغدغه های اصلی مدیران و مسئوالن 
کشــوری بوده اســت. در این مسیر 
به عنــوان یک راهــکار کوتاه مدت و 
مقطعی یا باید نرخ فرآورده ها افزایش 
می یافــت، یــا باید با متوسل شــدن 
به شــیوه ای دیگــر، مجراهای اصلی 
قاچــاق در نحوه توزیع و دســتیابی 
سوءاســتفاده کنندگان کور می شد. به 

همین منظور شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده های نفتی ایران برای 
صیانــت از تولیدات نفتی به توســعه 
زیرساخت های نرم افزاری و همین طور 
اصالح سامانه ها و فرآیندهای موجود 
پرداخت که خروجی این کار  به نزولی 
کردن آمار قاچــاق فرآورده ها به ویژه 
گازوئیل منجر شــد.اصالح ســامانه 
ســهمیه  تخصیص  آســان،  تجارت 
)دیزل(  ناوگان حم ونقل ســنگین  به 
پایش سیســتمی  پیمایش،  بر  مبتنی 
ســوخت مایــع ارســالی و مصرفی 
نیروگاه ها، اســتقرار ســامانه فروش 
ســوخت مرزی و ایجاد سامانه ثامن 

از  نفتی(،  معامالت  الکترونیکی  )ثبت 
جمله راهکارهایــی بوده که به منظور 
کاهش قاچاق به اجرا درآمده اســت.

فرآورده های  درخواست  سامانه  درباره 
نفتــی )تجارت آســان( باید گفت که 
متقاضیــان در حوزه هــای مختلــف 
تأمین  دریایی،  حمل ونقل  کشاورزی، 
منابــع آب،  صنایع،  اصنــاف و معادن 
و... به صورتی شفاف می توانند به طور 
رایگان درخواســت خود را در سامانه 
ثبــت و پیگیری کننــد، این موضوع 
در شــرایطی محقق می شــود که با 
با دستگاه های  برخط  ارتباط  برقراری 
متولی اعم از وزارت کشاورزی، وزارت 

صنعت و... و دقــت فرآیند تخصیص 
ســهمیه افزایــش یافتــه و در ادامه 
از تخصیص ســهمیه مــازاد بر نیاز 
سامانه  ارتقای  جلوگیری شود.  واقعی 
هوشــمند ســوخت و آماده سازی آن 
برای طرح تخصیص سوخت مبتنی بر 
پیمایش نیز در مدت کوتاهی از سوی 
وزارت نفت عملیاتی شــد، همچنین 
الکترونیکی  ثبــت  ســامانه  ایجــاد 
معامــالت نفتی از دیگــر اقدام هایی 
بوده که فرآیندها و اســتقرار آن انجام 
شــده است.از سوی دیگر باید گفت با 
توجه به اینکه حدود نیمی از نفت گاز 
توزیعی در بخش حمل ونقل ســنگین 

مصرف می شــود، با تغییر زیرساخت 
کارت هوشــمند ســوخت در بخش 
گازوییل و آماده سازی آن برای طرح 
تخصیص سهمیه ســوخت مبتنی بر 
پیمایش و اجرای آن از نیمه دوم سال 
۹۴ از جمله اقدام های مهم و مؤثر در 
جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی 
بوده که در ادامه با یک تیر و دو نشان 
این طــرح، ضمن محدودیت  اجرای 
عرصه جــوالن قاچاقچیــان، روزانه 
۵ میلیــون لیتر در مصــرف نفت گاز 
صرفه جویی شده است.با توجه به این 
اقدام ها رئیس ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز در نامه ای گزارش 
این عملکرد و تأثیر آن را برای رئیس 
دفتر رئیس جمهوری ارســال کرد. در 
مقابل محمــود واعظی نیز در نامه ای 
به وزیر نفت از اقدام های مســئوالن 

این حوزه تشکر و قدردانی کرد.

اقدام های وزارت نفت به منظور 
مقابله با قاچاق سوخت مانند 
اصالح سامانه تجارت آسان، 

تخصیص سهمیه به ناوگان 
حمل ونقل سنگین )دیزل( مبتنی 

بر پیمایش، پایش سیستمی سوخت 
مایع ارسالی و مصرفی نیروگاه ها، 

استقرار سامانه فروش سوخت 
مرزی و ... سبب شد تا به گفته 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز،  قاچاق سوخت کاهش یابد

نوبت دوم اعطای مجوز بهره برداری از بندر نخيلو به نفت فالت قاره

تعميرات اساسی سکوی هشتم پارس جنوبی پايان يافت

شــرکت نفت فات قاره ایــران موفق به 
دریافــت مجوز بهره برداری یک ســاله از بندر 
بندر پشــتیبان در جزیره الوان  نخیلو به عنوان 
و ســکوهای نفتی از ســوی ســازمان بنادر و 

دریانوردی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
نفت فالت قاره ایران، ایرج جعفری، مســئول 
امور حقوقی منطقه الوان این شــرکت بر لزوم 
تعامل هرچه بیشــتر و افزایش سطح تعامالت 
فی مابین دریانوردی غرب هرمزگان با شرکت 
نفت فالت قــاره ایران برای پیشــبرد اهداف 
جمهوری اســالمی و برطرف شدن مشکالت 
تأکید کرد.وی گفت: حرکت ما  همسو با قوانین 
دریایی و حاکمیتی ســازمان بنادر و دریانوردی 
اســت و با دریافت مجوز بهره بــرداری از بندر 
نخیلو به عنوان بندر پشــتیبان شــرکت نفت 
فالت قاره در جزیره الوان و سکوهای نفتی از 
سوی سازمان بنادر و دریانوردی، با همه توان 
برای ایجاد امکانات الزم برای صادرات هرچه 

بیشتر نفت و فرآورده های نفتی تالش خواهیم 
کرد.در ادامه قاســم عسکری نسب، مدیر بنادر 
و دریانوردی غرب هرمزگان با اشــاره به لزوم 
توجه جدی به پشــتیبانی از جزایر و بنادر نفتی 
برای حمل ونقل صــادرات نفت و فرآورده های 
نفتی و ســرعت بخشــیدن بــه آن، همچنین 
تعامالت و همکاری بیشــتر بیــن ارگان ها در 
مسیر چشم انداز توسعه کشور اظهار کرد: بنادر 
غرب هرمزگان آمــاده هرگونه همکاری برای 
پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

در زمینه خدمــات به بنادر نفتی برای صادرات 
نفت اســت، زیرا افزایش صادرات نفت، تولید 
ســرمایه و ایجاد اشــتغال بیشــتر را به دنبال 
خواهد داشت.بندر نخیلو از توابع بخش شیبکوه 
شهرســتان بندر لنگه یکی از بنــادر تابع بنادر 
غرب استان هرمزگان در فاصله ۱۴ کیلومتری 
جزیره الوان و ۱۳۸ کیلومتری بندرلنگه است. 
این بندر موقعیت راهبردی و اســتثنایی برای 
لجســتیک منطقه الوان و سکوهای نفتی در 

این منطقه دارد.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس 
از پایان تعمیرات اساســی سکوی گازی SPD۸ خبر 
داد و گفت: با اتمام تعمیرات اساسی و تعویض سه 
خط لوله اصلی گاز، تولید در این ســکو از سر گرفته 

شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت 
و گاز پارس، علیرضا عبادی با اشاره به برنامه ریزی 
ســاالنه برای حفــظ تولید ایمن و پایــدار گاز با 
تعمیرات ساالنه ســکوهای دریایی پارس جنوبی 
اظهار کرد: پس از مطالعات و بررســی نهایی در 
 SPD۸ روی سکوی RBI سال ۹۸ توسط سامانه
و مشــخص شدن نقاط مورد نیاز اصالحی در این 
ســکو که از مجموعه ســکوهای فازهای ۶ تا ۸ 
پارس جنوبی به شمار می رود، موضوع اصالحات و 
رفع پانچ ها در پروژه تعمیرات اساسی این سکو در 

سال جاری در دستور کار مدیریت عملیات و تولید 
شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفت.وی افزود: به 
همین منظور سکوی مذکور از ۲۱ مردادماه امسال 
به مــدت ۲۵ روز بــرای انجام تعمیرات اساســی 
ســاالنه از چرخه تولید خارج شــد و در نیمه دوم 
شــهریورماه پس از پایان موفق عملیات تعمیرات 
در بازه زمانی پیش بینی شده، به مدار بهره برداری 
بازگشــت.به گفته مدیر تولید و عملیات شــرکت 
نفت و گاز پارس، انجام کالیبراســیون حدود ۵۰ 
عدد شــیر اطمینان در سکو، بازرسی هفت مخزن 
اصلی سکو و رفع نشتی شیرهای معیوب، تعویض 
سه خط لوله اصلی گاز سکو مشتمل بر ۷۰۰ اینچ 
از جملــه خط لوله زانویــی ۳۲ اینچ خروجی گاز 
ســکو به طول هفت متر و با وزن ۶ تن به صورت 
یکپارچه، انجام عملیات جوشــکاری و فیت آپ با 

بیش از ۹۰ نقطه ســرجوش در سایزهای متفاوت 
۳۲، ۱۲، ۸، ۶، ۴، ۲ اینچ، انجام فرآیند تست های 
رادیوگرافی و تســت های مکمل از جمله تســت 
غیرمخــرب NDT و در انتها هایدروتســت برای 
تأیید نهایی این عملیات، از مهم ترین فعالیت های 
انجام شــده در تعمیرات فوق ســنگین ســکوی 
SPD۸ پارس جنوبی به شــمار می رود.عبادی با 
بیان اینکه در مجموع با صرف نزدیک به ۸۰ هزار 
نفر ساعت کار بدون حادثه تعمیرات فوق سنگین 
این ســکوی گازی به  پایان رســید، تصریح کرد: 
 SPD۷ عملیات تعمیرات اساسی مشابه در سکوی
نیز همانند سکوی SPD۸ امسال به صورت کامل 
انجام شد و هر دو سکو هم اکنون با ظرفیت کامل 
برداشــت گاز از مخزن مشــترک پارس جنوبی 

عملیاتی شده اند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

اخبار

نشانی دیگر از پیشینه صنعت نفت غرب کشور؛

کشف ژنراتور با قدمتی بیش از ۶۰ سال در دل 
میدان نفتی نفت شهر

یک دســتگاه ژنراتور قدیمی با قدمتی بیش از ۶۰ ســال حین 
عملیات خاک برداری و تسطیح محوطه چاه های نفتی در منطقه مرزی 

نفت شهر از توابع بخش سومار شهرستان قصر شیرین کشف شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، این 
ژنراتور انگلیسی با ســازه هفت تنی متعلق به سال ۱۳۳۸ خورشیدی 
برابر با ۱۹۵۸میالدی اســت که توســط کارکنان نفت و گاز غرب در 
زمین های اطراف چاه شــماره ۱۱ در محل قدیم پاالیشگاه نفت شهر 
کشــف شــده و به موزه صنعت نفت غرب منتقل شــد.بر اساس این 
گزارش، ژنراتور در ســال ۱۹۵۸ میالدی به سفارش شرکت ملی نفت 
ایران جهت تامین برق پاالیشگاه نفت شهر در محل قدیم پاالیشگاه 
نفت شــهر نصب شــده که محرک آن از نوع انرژی بخار آب خشک 
بوده اســت. تاریخچه پایان کار آن مشخص نیســت ولی احتماال به 
علت خرابی و عدم تعمیر از رده خارج شده و به دلیل وزن سنگین آن 
در محل پاالیشــگاه قدیم با گذشت زمان طوالنی مدفون شده است. 
میدان نفت شــهر در  ۶۰ کیلومتری قصر شــیرین در استان کرمانشاه 

قرار دارد.
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی؛

طرح اصالح قانون حمایت از صنایع 
پایین دستی نفت و میعانات اعالم وصول شد

طرح الحــاق ۹ تبصره به قانون حمایت از صنایع پایین دســتی 
نفت خام و میعانات گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری مردمی اعالم 

وصول شد.
سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در نشست علنی روز چهارشــنبه، ۲۶ شهریورماه موارد اعالم وصولی 
را قرائت کرد کــه طرح الحاق ۹ تبصره به قانــون حمایت از صنایع 
پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی با اســتفاده از سرمایه گذاری 

مردمی از جمله این موارد بود.

توسط سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

طراحی و اجرای دوره مدیریت صنعت دارویی برای 
اولین بار در کشور

دارویی  مدیریت صنعت  دوره  معرفی  جلســه 
)Pharma-MBA( بــه صــورت آناین بــا حضور 
ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان مدیریت 
صنعتی و عباس کبریایی زاده رئیس مرکز تحقیقات 
مدیریــت و اقتصاد دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران و همچنین مدیران ارشــد و معاونین شرکت 
سرمایه  گذاری دارویی تامین )تیپیکو( و ۲۵ شرکت 

زیرمجموعه برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتی، در این جلســه ابوالفضــل کیانی بختیاری 
ضمن معرفی فعالیت های ســازمان مدیریت صنعتی 
در حوزه های آموزش، مشــاوره، تحقیق و انتشارات 
اظهار داشــت: مهمترین عامل جهش تولید، فناوری 
اســت و ایــن مهم در رشــته صنعت هــای دانش 
بنیان ظاهر خواهد شــد، که صنعت داروســازی در 
این زمینه پیشــران و دارای مزیت رقابتی است. در 

ادامه، مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، آمادگی 
همه جانبه این ســازمان را برای همکاری در جهت 
توسعه ظرفیت مدیریت دارویی کشور اعالم نمود.در 
این جلســه همچنین عباس کبریایی زاده به عنوان 
نماینده دانشگاه علوم پزشــکی تهران ضمن تبیین 
اهداف و تاریخچه شــکل گیری گــروه مدیریت و 
اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ضرورت 
توجــه به علوم و فنون مدیریتی به منظور بهره وری 

و چابکی بیشتر و کارآمد سازی ساختارهای مدیریت 
و اقتصاد این صنعت تاکید کرد. وی افزود: با توجه به 
ماموریت سازمان مدیریت صنعتی و تجارب آن این 
همکاری آغاز مبارکی برای حوزه مدیریت داروسازی 
کشور اســت.در ادامه این جلسه پس از معرفی دوره 
اعم از اهداف، چگونگی طراحی، سرفصل ها و نحوه 
ارزیابی، هر یک از مدیران شرکت کننده مختصری 

از تجارب و توانمندی های خود را بیان کردند.

23 دبيرکل اوپک؛ از ايران تا نيجريه
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در طول 
حیات ۶۰ ساله خود تاکنون ۲۳ دبیرکل و در یک برهه زمانی دو 
سرپرســت نیز داشته است. دبیرکل اوپک ازسوی وزیران نفت 
کشورهای عضو این سازمان و با تصویب در نشست های وزارتی 
تعیین می شــود، باالترین مرجع اجرایــی دبیرخانه اوپک باید 
فردی از کشــورهای عضو این سازمان باشد، دوره دبیرکلی سه 
ساله اســت و برای یک دوره سه ساله دیگر با تصویب وزیران 

نفت و انرژی نیز قابل تمدید خواهد بود.
دبیرکل اوپک در ســمت مدیــر اجرایــی دبیرخانه با 
همکاری شورای نمایندگان کشورهای عضو در هیئت  عامل، 
امور اجرایی این سازمان را به عهده دارد. اوپک در طول حیات 
۶۰ ساله خود، تاکنون حضور ۲۳ دبیرکل را تجربه کرده است 
و در طول ۶ دهه فعالیت این ســازمان در یک برهه زمانی در 
غیاب این مقــام اجرایی، پنج رئیس کنفرانس اوپک به عنوان 
سرپرســت در دبیرخانه باالترین ســمت اجرایــی را به عهده 
داشــتند.فواد روحانی از ایران در ســال ۱۹۶۱میالدی، یک 
سال پس از تأســیس اوپک در سال۱۹۶۰ میالدی، به عنوان 
نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد و محمد سانوسی بارکیندو 
از ژوئن ۲۰۱۶ تاکنون به عنوان بیست وسومین دبیرکل اوپک 

نیز عهده دار این سمت است. بارکیندو اهل نیجریه است.
فواد روحانی

فــواد روحانی در ســال ۱۹۰۷ میــالدی )یکم آبان ماه 
۱۲۸۵( در تهران چشــم به جهان گشود. وی مدرک دکترای 
حقوق خود را از دانشــگاه لندن دریافت کرد و در سال ۱۹۶۱ 
میالدی عنوان نخســتین دبیرکل اوپک را به خود اختصاص 
داد و تا سال ۱۹۶۴ میالدی در این سمت انجام وظیفه  کرد.

عبدالرحمان البزاز
عبدالرحمــان البــزاز در ۲۰ فوریــه ۱۹۱۳ میالدی در 
شــهر بغداد پایتخت عراق به دنیا آمــد. وی پس از گذراندن 
تحصیالت عالیه در دانشــگاه بغداد و کینگز کالج لندن موفق 
به کســب مدرک دکترای حقوق شــد. وی از ســال ۱۹۶۴ 

میالدی به مدت یک سال دبیرکل اوپک بود.
اشرف لطفی

اشرف لطفی از کویت متولد سال ۱۹۱۹ میالدی در جفا 
فلسطین، مدرک لیسانس خود را از کالج صفاد فلسطین گرفته 
اســت. لطفی در سال ۱۹۶۵ به سمت دبیرکل اوپک منصوب 

شد و به مدت یک سال در این سمت خدمت کرد.

محمد صالح جوخدار
محمــد صالح جوخدار ســال ۱۹۳۲ میــالدی در جده 
عربســتان چشم به جهان گشود. وی تحصیالت عالیه خود را 
در دانشگاه های کالیفرنیا و کالیفرنیای جنوبی آمریکا به پایان 
رســاند. این مقام عربستانی در سال ۱۹۶۷ به مدت یک سال 

دبیرکل اوپک بود.
فرانسیسکو آر. پارا

فرانسیســکو آر.پارا متولد۳۰ اوت سال ۱۹۲۹ میالدی 
در کاراکاس ونزوئال، مدرک لیســانس خود را در رشته علوم 
سیاســی در سال ۱۹۶۶ از مؤسســه مطالعات بین المللی ژنو 
ســوئیس دریافت کرد. آر.پارا ســال ۱۹۶۸ به سمت دبیرکل 

اوپک منصوب شد.
الریچ سانجر

الریچ ســانجر متولد ۱۴ ژانویه سال ۱۹۲۷ میالدی در 
گورنتالو اندونزی مدرک دکترای حقوق خود را از دانشگاه بن 
آلمان گرفت. وی در ســال ۱۹۶۹ میالدی به سمت دبیرکل 
اوپک منصوب شــد و به مدت یک سال در این سمت خدمت 

کرد.
عمر البدری

عمر البدری از لیبی متولد سال ۱۹۳۷ میالدی، لیسانس 
رشــته اقتصاد و علوم سیاسی خود را از دانشگاه دوبلین ایرلند 
دریافت کرده بود. وی در ســال ۱۹۷۰ میالدی به مدت یک 

سال به سمت دبیرکل اوپک منصوب شد.
ندیم پاچاچی

دکتر ندیم پاچاچی ۱۸ مارس ســال ۱۹۱۴ میالدی در 
بغداد چشم به جهان گشــود. وی تحصیالت خود در سطوح 
فوق لیســانس و دکترا را در امپریال کالج لندن گذراند. ندیم 
پاچاچی نیز از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲ میالدی دبیرکل اوپک بود.

عبدالرحمان خنه
عبدالرحمــان خنه متولد ششــم مارس ســال ۱۹۳۱ 
میــالدی در کولو الجزایر مدرک دکترای داروســازی خود را 
در سال ۱۹۶۸ از دانشــگاه الجزیره الجزایر دریافت کرد. وی 
در سال ۱۹۷۳ میالدی به سمت دبیرکل اوپک انتخاب شد و 

به مدت یک سال در این جایگاه انجام وظیفه کرد.
ام.او فید

ام.او فیــد در ۳۱ مارس ســال ۱۹۲۶ میالدی در اونادو 
نیجریــه به دنیا آمد، وی دوران تحصیــالت خود را در کالج 

دولتی ایبادان دانشکده معادن، دانشگاه اکستر و کالج امپریال 
علوم و فناوری دانشگاه لندن گذراند. فید سال ۱۹۷۵ به عنوان 

دبیرکل اوپک انتخاب شد.
علی ام. جیده

علی ام.جیده از قطر متولد ۱۹۴۱ دوحه مدرک لیسانس 
اقتصاد و فوق لیسانس در رشته اقتصاد نفت را از دانشگاه لندن 
دریافت کرد. وی در ســال ۱۹۷۷ میالدی به مدت یک سال 
سکان هدایت دبیرکلی ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 

را عهده دار بود..
رنه جی.اورتیز

رنــه جی.اورتیز از اکــوادور متولد ۳۱ دســامبر ۱۹۴۱ 
میالدی کیتو، پایتخت اکوادور، مدرک فوق لیسانس خود را در 
سال ۱۹۷۱ میالدی از دانشگاه میامی در ایالت فلوریدا آمریکا 
گرفت. اورتیز از ســال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ میالدی به مدت ســه 

سال دبیرکل اوپک بوده است.
مارک اس.نان نگوئما

مارک اس.نان نگوئما ۱۳ آوریل سال ۱۹۳۴ در المبارن 
گابن بــه دنیا آمد. وی با مدرک دکترای دانشــکده حقوق و 
اقتصاد دانشــگاه پاریس، در ســال ۱۹۸۱ میالدی به سمت 
دبیرکل اوپک منصوب شــد و تا سال ۱۹۸۳ میالدی در این 

پست حضور داشت.
منان سعید عطیبه

منان ســعید عطیبه متولد مه ســال ۱۹۴۶ میالدی در 
ابوظبی، موفق به دریافت مدرک دکترای اقتصاد از دانشــگاه 
قاهره شــد. عطیبه ســال ۱۹۸۳ میالدی به ریاســت اوپک 
رســید، اما به دلیل بعضی از مشکالت، در شصت و هشتمین 
نشست عادی تا زمان تعیین وضع انتصاب دبیرکل، سرپرستی 

دبیرخانه را هم به عهده گرفت.
کمال حسن معقور

کمال حســن معقور متولــد ســال ۱۹۳۵ لیبی دوران 
تحصیالت عالیه خود را در دانشگاه قاهره فرانسه گذراند. وی 
سال ۱۹۸۴ رئیس اوپک شد و در نبود دبیرکل، اعضای اوپک 
در شصت و نهمین نشســت عادی این سازمان رئیس اوپک 
را تا انتخاب دبیرکل به سرپرستی این سمت منصوب کردند.

سوبراتو
ســوبراتو ۱۹ سپتامبر ۱۹۲۸ در ســوراکارتا اندونزی به 
دنیا آمد. وی دکترای خود را ســال ۱۹۵۸ از دانشگاه اندونزی 

گرفت. وی ســال ۱۹۸۴ رئیس دوره ای اوپک شد و در هفتاد 
و یکمین نشســت وزارتی از سوی اعضا به سمت سرپرستی 

دبیرخانه اوپک به مدت یکسال منصوب شد.
آرتورو هرناندز گریسانتی

آرتــورو هرناندز گریســانتی متولد چهــارم اوت ۱۹۲۸ 
میــالدی در ریو کارائیــب در ایالت ســوکر ونزوئال، مدرک 
دکترای حقوق و علوم سیاســی خود را از دانشــگاه مرکزی 
ونزوئال دریافت کرد. وی در نشســت هفتاد و ششــم وزیران 
نفت و انرژی  این ســازمان  در سال ۱۹۸۶ تا مشخص شدن 

سمت دبیرکل اوپک سرپرستی دبیرخانه را عهده دار شد.
الحاجی ریلوانو لقمان

الحاجی ریلوانو لقمان،  نیجریه ای و متولد ۱۹۳۸ میالدی 
اســت. وی از ژوئیه ۱۹۸۶ تا ژوئن ۱۹۸۸ به ریاســت اوپک 
انتخاب شــد و همزمان عهده دار مسئولیت دبیر کل اوپک را 

نیز عهده دار بود. 
سوبراتو

دکتر ســوبراتو پس از گذشت پنج سال )۱۹۸۳-۱۹۸۸( 
و بالتکلیفی ســمت دبیر کل اوپک در سال ۱۹۸۸ به سمت 
دبیر کل اوپک منصوب شد. دوره دبیر کلی وی برای سه سال 
دیگر نیز تمدید شــد، به طوری که وی تا سال ۱۹۹۴ در این 

پست انجام وظیفه می کرد.
عبداهلل سالم البدری

عبداهلل ســالم البــدری از لیبی متولــد ۲۵ مه ۱۹۴۰ 
میالدی در شــهر قامینیس مدرک لیسانس حسابداری خود 
را از دانشــگاه فلوریدای جنوبی آمریکا دریافت کرد. البدری 
در سال ۱۹۹۴ میالدی به سمت دبیرکل اوپک منصوب شد.

لقمان
دکتر ریلوانو لقمان از نیجریه پس از یک دوره ریاســت 
اوپک از ژوئیه ۱۹۸۶ تا ژوئن ۱۹۸۸ به کشورش بازگشت. او 
سال  ۱۹۵۵ بار دیگر به اوپک بازگشت و از این سال تا ۲۰۰۰ 

بعنوان دبیرکل در این سازمان انجام وظیفه کرد.
علی رودریگز آرکوئه

علی رودریگز آرکوئه نهم ســپتامبر ۱۹۷۳ میالدی در 
شهر اجیدو ایالت مریدا ونزوئال چشم به جهان گشود، وی در 
دانشکده حقوق دانشــگاه مرکزی ونزوئال و دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه لوس آندس به تحصیل پرداخت. وی از سال ۲۰۰۱ 

تا ۲۰۰۲ در سمت دبیرکل خدمت می کرد.

آلوارو سیلوا کالدرون
آلوارو ســیلوا کالــدرون، متولد ســال ۱۹۲۹ بود. وی 
مدرک دکترای حقوق و علوم سیاســی خود را در سال ۱۹۵۶ 
میالدی از دانشــگاه مرکزی ونزوئــال دریافت کرد. کالدرون 
در ســال ۲۰۰۲ میالدی به سمت دبیرکل سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت منصوب شد.
پورنومو یوسجیانتورو

پورنومو یوســجیانتورو در ۱۶ ژوئن سال ۱۹۵۱ میالدی 
در ســمارانگ اندونزی به دنیا آمد. وی دکترای رشته اقتصاد 
منابع را از دانشکده معادن کلرادو آمریکا دریافت کرد. وی در 
سال ۲۰۰۴ میالدی هم زمان با سمت رئیس اوپک، دبیرکلی 

را نیز به عهده داشت.
شیخ احمد فهد االحمد الصباح

شــیخ احمد فهد االحمد الصباح از کویت متولد ۱۲ اوت 
۱۹۶۳ در لبنان به دنیا آمد. وی مدرک لیسانس علوم سیاسی 
خود را از دانشــگاه کویت دریافت کرده اســت. وی در سال 

۲۰۰۵ به سمت رئیس و دبیرکل اوپک انتخاب شد.
ادموند مادئوا به داکورا

دکتر ادموند مادئــوا به داکورا متولــد ۱۳ اکتبر ۱۹۴۳ 
در شــهر نمبه ایالت بایلســا نیجریه لیسانس خود را در رشته 
زمین شناسی از امپریال کالج لندن دریافت کرد. داکورا در سال 
۲۰۰۶ به سمت ریاســت اوپک و دبیرکل سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت رسید.
عبداهلل سالم البدری

عبداهلل ســالم البدری، لیبیایی که در سال ۱۹۴۴ سمت 
دبیرکلی اوپک را عهده دار بود بار دیگر البدری از سال ۲۰۰۷ 

تا سال ۲۰۱۶ در سمت دبیرکل اوپک انجام وظیفه کرد.
محمد سانوسی بارکیندو

محمد سانوسی بارکیندو سیاستمدار اهل نیجریه متولد 
سال ۱۹۴۴ میالدی است، وی در سال ۱۹۸۱ میالدی موفق 
به دریافت لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه احمدو بلو در شهر 
زاریا نیجریه شــد، وی همچنین دارای مدرک فوق لیسانس 
اقتصاد نفت از دانشگاه آکسفورد انگلیس و دکترای افتخاری 
علوم از دانشگاه فناوری مادبیو آداما نیجریه است. وی در دوم 
ژوئن ۲۰۱۶ به عنوان بیست وســومین دبیرکل اوپک انتخاب 

شد. وی هم اکنون عهده دار این سمت است.
امیر دشتی
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تکمیل زنجیره ارزش در پترول از حرف تا عمل؛

بهره برداری از واحد پایین دستی تولید سولفات پتاسیم 
پتروشیمی ارومیه

پــس از بهــره بــرداری کامــل 
پتروشــیمی اوره لردگان، واحد سولفات 
پتاسیم پتروشــیمی ارومیه از دیگر طرح 
های توسعه ای پترول که با هدف تکمیل 
زنجیره ارزش ، جلوگیری از خام فروشی 
و توسعه محصوالت متنوع و استراتژیک 
تعریف شده بود بدون حضور کارشناسان 
خارجی بــا موفقیت در مــدار تولید قرار 
گرفت تا جهش تولید در پترول شــکوفا 

شود.
مدیرعامــل  دلجــوان  کریــم 
پتروشــیمی ارومیه با اعالم این مطلب 
افزود: خط تولید ســولفات پتاســیم با 
ظرفیت ســاالنه ۴۰ هزار تن با موفقیت 
راه اندازی گردیــد و باتوجه راه اندازی 
این خط تولید؛ سبد محصوالت شرکت 

تکمیل تر شده است.
وی گفت : واحد تولید پتاسیم این 
شــرکت با هدف تولید محصول جانبی 

اســید کلریدریک با ظرفیــت ۵۰ هزار 
تن در ســال به سبد محصوالت شرکت 
اضافه شــد که یکی از مواد اولیه مورد 
اســتفاده در پروژه جدیدپلــی آلومینیم 
کلراید ) pac( می باشــدکه این پروژه 

نیز در راستای تکمیل زنجیره ارزش و از 
طرح های توسعه ای پتروشیمی ارومیه 
اســت که مقدمات اجرای آن آغازشده 

است.
وی با اشــاره به نامگذاری ســال 
۹۹ بــه عنــوان جهش تولید از ســوی 
پتروشــیمی  افزود:  رهبری  مقام معظم 
ارومیه برنامه های مبسوطی جهت تولید 
محصوالت متنوع در دست دارد که بهره 
برداری از طرح ســولفات پتاســیم سبد 

محصوالت را متنوع نموده است.
دلجــوان بهــره بــرداری از این 
واحد را مرهون تالش های مهندســین 
و متخصصیــن جــوان و عملیاتی خود 
دانســته که بدون حضور کارشناســان 
خارجی موفق شدند بهره برداری از طرح 
سولفات پتاسیم را به نام خود ثبت کنند.

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی 
واحدهای تولیدی در شرایطی که کشور 
عــالوه برفشــارتحریم های یک جانبه 
آمریــکا و متحدانش با بحــران کرونا 

نیز دســت و پنجه نرم می کند می تواند 
تنها راه برون رفت از فشــارهای مبتالبه 

اقتصادی باشد. 

دلجوان با تاکید براینکه محدودیت 
هــا و تحریم ها، مدیریت را به ســمت 
نگاه به داخل و بومی ســازی سوق داده 

اســت، تصریح کرد: بخــش عمده ای 
از تجهیــزات و قطعات واحــد تولیدی 
سولفات پتاسیم  توسط سازندگان داخلی 
ساخته شــده است. شــایان ذکر است؛ 
پتروشــیمی ارومیه زیر مجموعه شرکت 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
)پترول( می باشــد که به تازگی بورسی 

شده است.

یادداشت

صنعت گاز از خطرناک ترین صنایع
 بعد از صنعت اتمی 

محمدرضا یوسفی پور
مشاور مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

در اجرای پروژه ها حفظ جان یک نفر هم 
باید مدنظر قرار گیرد، زیرا افزون بر هزینه های 
جانــی و مالی و همچنین پاســخگو بودن در 
مقابل خداوند، آبروی شرکت و برندینگ آن نیز 
به مخاطره می افتد. صنعت گاز خطرناک ترین 
صنعت بعد از صنعت اتمی اســت. یک خطای 
کوچک یا سلســله ای از بی مباالتی ها ممکن 
اســت به فاجعه ای بزرگ منجر شود و در این 

بین همه واحدهای مختلف اجرا، بهره برداری، اچ اس یی، بازرسی فنی، حراست 
و دیگــر بخش هــا در جلوگیری از حوادث نقش بســزایی دارند. برای مثال، 
کارکنان بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت )اچ اس یی( باید در سایت حضور 
داشته باشند و ســایر واحدها نیز باید این واحد را نه به عنوان پلیس، بلکه یار 
و همــراه خود بدانند. از دیگر علل مهم بروز حوادث در پروژه های صنعت گاز 
کار با ماشــین آالت اســت و وجود راهنما، راننده آشنا و مجرب و همچنین 
ماشین آالت سالم و اصولی، از مهم ترین اقدام هایی است که توجه به آن، بروز 
حوادث از این ناحیه را نزدیک به صفر می کند. جلوگیری از حادثه بسیار ساده تر 
از حل و رفع آن بعد از وقوع اســت، اگر ما اقدام های ایمنی را به درستی اجرا 
کنیم. ضعف سامانه نظارتی، بی انضباطی در محیط های کاری، پایبند نبودن 
به موازین اولیه اچ اس یی، انجــام کار در زمان تعطیل و عدم رعایت الزامات 
رانندگــی، دالیل اصلی بروز حوادث منجر به خســارت های مالی و جانی در 
شرکت های گاز استانی در سال های اخیر بوده است. دلیل اصلی حوادث بزرگ، 
بی احتیاطی های کوچکی است که در اقدام های ما روی می دهد. امید است با 
عمل به برنامه ۱۴ بندی که در شرکت ملی گاز ایران تهیه و تدوین شده است 

شاهد به بار نشستن پروژه ها بدون بروز هیچ خسارت جانی و مالی باشیم.

اوپک؛ ورود به عصر فراوانی
محمد امینی

اوپـک بـه جـرأت یکـی از دیرپاتریـن سـازمان هایی 
اسـت که ازسـوی کشـورهای جهان سـومی تشـکیل شده 
اسـت. طـی ۶ دهـه سـپری شـده از عمـر ایـن سـازمان، 
ایـن  و  رقـم خـورده  فراوانـی  موفقیت هـای  و  ناکامی هـا 
کنـد  عبـور  هولناکـی  گردنه هـای  از  توانسـته  سـازمان 
امـا در ایـن میـان بـدون تردیـد دوره ۵۰ تـا ۶۰ سـالگی 
یکـی از سـخت ترین دوره هـا بـوده اسـت. طـی ایـن دهه 
شـاهد کاهـش چشـمگیر و همزمـان قیمت هـای نفـت و 
سـهم بـازار اوپـک در بـازار جهانـی نفـت بودیـم. میانگین 
قیمـت ماهانـه سـبد نفـت خـام اوپـک در سـپتامبر ۲۰۱۱ 
برابـر بـا ۱۰۷ دالر و ۶۱ سـنت بـرای هـر بشـکه بـود کـه 
در مـاه اوت ۲۰۲۰ بـه ۴۵ دالر و ۱۹ سـنت بـه ازای هـر 
بشـکه رسـید. تقاضـا بـرای نفـت خام اوپـک نیز در سـال 
۲۰۱۱ میـالدی روزانـه ۳۰ میلیون بشـکه بود که در سـال 
۲۰۱۹ میـالدی بـه ۲۹ میلیـون و ۳۰۰ هزار بشـکه در روز 
رسـیده اسـت. البتـه کاهش تقاضـای نفت در سـال ۲۰۲۰ 
میـالدی به دنبـال شـیوع ویروس کرونا سـبب شـده اسـت 
تقاضـای بـرای نفـت خـام اوپـک بـه سـطح بسـیار پایین 
در  برسـد.  نیـز  روز  در  بشـکه  هـزار   ۴۰۰ و  میلیـون   ۲۳
ایـن میـان طـی دهـه یادشـده تقاضـای نفـت روزانـه ۱۱ 
میلیـون بشـکه افزایـش داشـت کـه به طـور کامل توسـط 
کشـورهای غیراوپـک )بخوانیـد آمریـکا( جذب شـد. تولید 
نفـت کشـورهای غیرعضـو اوپـک از سـال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ 
میـالدی از ۵۴ بـه ۶۵.۱ میلیـون بشـکه در روز افزایـش 
داشـته اسـت. کنـار هـم قـرار دادن ایـن شـاخص ها برای 
اوپـک بـه خوبـی نشـان می دهد کـه اوپک در دهه ششـم 
عمـر خـود عملکـرد ضعیفـی را از خـود بـه جـای گذاشـته 
اسـت. گـزارش چشـم انداز میان مـدت بـازار نفـت دبیرخانه 
اوپـک نشـان می دهـد که رونـد کاهش سـهم بـازار اوپک 

در میان مـدت ادامـه خواهـد داشـت.
جـدای از بحث هـای کاهـش تولیـد اجبـاری برخـی 
به دلیـل  لیبـی  و  ونزوئـال  ایـران،  ماننـد  اوپـک  اعضـای 

ناآرامی هـای داخلـی کـه فرصـت  تحریم هـای آمریـکا و 
مناسـبی را بـرای بعضـی از کشـورهای عضـو و غیـر عضو 
اوپـک بـرای تصاحـب سـهم بـازار آنهـا فراهم کـرد، یکی 
از مهمتریـن دالیـل رونـد اشـاره شـده در بـاال یـک تغییر 
سـاختاری عمیـق در بـازار نفت بـوده که عالئـم ظهور آن 
بـه وضـوح در دهـه ششـم عمـر اوپـک ظاهـر شـد و آن 
چیـزی نبـود جـز گـذار از عصـر کمیابـی و ورود بـه عصـر 
فراوانـی نفـت. موضوعـی کـه بـه نظـر می رسـد هنـوز به 
درسـتی از سـوی کشـورهای عضـو اوپـک درک نشـده و 

راهبـرد مناسـبی بـرای مقابلـه بـا آن اتخاذ نشـده اسـت.
بـه نظـر می رسـد اوپـک همچنـان درگیـر رویکـرد 
از  بـازار نفـت در عصـر کمیابـی اسـت کـه  قدیمـی بـه 
دهـه ۱۹۷۰ میـالدی بـر بـازار نفـت حاکـم بـود. در ایـن 
دوران همـواره بحـث بـر سـر کمبـود عرضـه نفت خـام در 
جهـان و رسـیدن بـه اوج عرضـه نفـت بودیم. این بـاور در 
میـان تولیدکننـدگان نفـت جهـان وجـود داشـت کـه نفت 
به سـرعت در حـال تبدیـل شـدن بـه یـک منبـع کمیـاب 
اسـت بنابرایـن هر یک بشـکه نفـت خامی که امـروز تولید 
نمی شـد می توانسـت فـردا تولید شـود و با قیمت بیشـتری 
فروختـه شـود. با ایـن تفکـر بیشـتر تولیدکننـدگان عرضه 
نفـت خـود را جیره بنـدی کردنـد. بنابرایـن در بـازار نفـت 
شـاهد آن بودیـم کـه تولیدکننـدگان کم هزینـه و پرهزینـه 
همزمـان در بـازار نفـت فعال بودنـد و دلیل اصلـی آن این 
بـود کـه تولیدکنندگان نفـت کم هزینـه در فضایـی رقابتی 
به دنبـال حداکثـر کـردن سـهم بازار خـود نبودنـد و تالش 
می کردنـد تـا بـا جیره بندی عرضه قـدرت خـود را اعمال و 
منافـع خـود را حداکثـر کنند. در این سـاختار فکـری تصور 
بـر ایـن بود که ارزش نفـت در حال افزایش اسـت بنابراین 
نفـت یک دارایی میان نسـلی اسـت و نسـبت ذخیره سـازی 
بـه تولیـد، نشـان از قـدرت و عدالـت میان نسـلی کشـورها 

. د بو
امـا تحـوالت دهـه گذشـته در بـازار نفـت سـاختار 
فکـری فـوق را به طـور جـدی بـه چالـش کشـید. کاهـش 

رشـد تقاضـای نفـت جهـان در سـال های اخیـر و انتظـار 
تـداوم آن بـه دلیـل توسـعه فناوری هایی ماننـد خودروهای 
الکتریکـی و کاهـش همزمـان هزینـه تولیـد انرژی هـای 
تجدیدپذیـر بـه همـراه افزایـش فشـار مجامـع بین المللـی 
بـرای اعمـال اسـتانداردهای محیـط زیسـتی از یـک سـو 
سـبب شـده اسـت شـرکت ها و کشـورهای بـزرگ نفتـی 
در  نفـت  تقاضـای  اوج  دربـاره  شـدیدی  نگرانـی  جهـان 
دهه هـای پیـش رو داشـته باشـند. ازسـوی دیگـر مقـدار 
عرضـه نفـت از منابـع غیـر مرسـوم به ویـژه در آمریکا طی 
یک دهه گذشـته رشـد قابـل توجهی را تجربه کرده اسـت 
و انتظـار مـی رود این روند در سـال های آینده ادامه داشـته 
باشـد. ایـن تغییرات سـاختاری در بخش عرضـه و تقاضای 
نفت سـبب شـده اسـت تا دهه ششـم عمر اوپک همزمان 
با شکسـت تفکر سـنتی بـازار نفـت و عبور جهـان از عصر 

کمیابـی بـه فراوانی شـود.
یکـی از پیامدهای مسـتقیم این شـرایط باقـی ماندن 
قیمت هـای نفـت در سـطوح پایین تـر در بلندمـدت اسـت. 
در نظـم نویـن حاکـم بر بـازار نفت ایـن احتمال کـه مقدار 
زیـادی از نفـت خام موجود در جهان نتواند اسـتخراج شـود 
بـه شـدت افزایـش می یابـد و تولیدکننـدگان نفـت دارای 
هزینـه کمتـر، دارای ایـن انگیـزه خواهنـد بـود کـه بـرای 
به دسـت آوردن سـهم بیشـتر از بـازار نفـت، تولیدکنندگان 
دارای هزینـه تولیـد بیشـتر را از بـازار حـذف کننـد و بـازار 
نفـت را بـه سـمت یـک سـاختار رقابتـی هدایـت کننـد 
بنابرایـن در ایـن سـاختار این تصـور وجود نـدارد که ارزش 
نفـت در حـال افزایـش خواهـد بـود بنابراین نسـبت ذخیره 
بـه تولید نفت کشـورها نشـان قـدرت آنها نیسـت. چه بهتر 
کـه دارایی هـای شـما در بانـک باشـد تـا در زیـر زمین. در 
ایـن چارچوب جنگ برای سـهم بـازار میـان تولیدکنندگان 
کم هزینـه تشـدید خواهـد شـد و میـزان رانتـی کـه ایـن 
کشـورها از محـل فـروش نفت به دسـت می آوردند محدود 
می شـود و ایـن موضـوع بـه نفـع کشـورهای مصرف کننده 
خواهـد بـود کـه می تواننـد از قیمت هـای پایین تـر نفـت 

برند. بهـره 
البتـه پیگیـری راهبـرد بـه دسـت آوردن سـهم بـازار 
)تولیـد بیشـتر و قیمـت کمتر( به جـای راهبـرد جیره بندی 
پرهزینـه  بسـیار  نفـت  صادرکننـده  کشـورهای  بـرای 
اسـت. نخسـتین موضـوع افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرای 
ایـن کشورهاسـت کـه مسـتلزم صـرف منابـع قابـل توجه 
مالـی بـرای سـرمایه گذاری در ایـن بخـش اسـت. بحـث 
مهـم دیگـر کاهـش درآمدهـای نفتـی بـرای این دسـته از 
کشورهاسـت که وابسـتگی شـدیدی در تراز مالی و تجاری 
خـود بـه درآمدهای نفتـی دارنـد. کاهش درآمدهـای نفتی 
بـرای ایـن کشـورها منجـر بـه کسـری بودجـه و ناتوانـی 
دولت هـا بـرای ارائـه خدمـات سـالمت و آمـوزش و تأمین 
اجتماعـی خواهـد شـد. افـزون بر ایـن کاهـش درآمدهای 
ارزی سـبب می شـود قیمت ارز و کاالهـای وارداتی در این 
کشـورها بـه شـدت افزایش یابـد و رکود و تـورم و کاهش 
مسـائل  ایـن  باشـد.  داشـته  به دنبـال  را  اقتصـادی  رفـاه 
می توانـد سـاختار سیاسـی بعضـی از ایـن کشـورها را بـه 
شـدت بی ثبـات کند و هزینه هـای اجتماعی قیمـت نفت را 
افزایـش دهـد. انجـام اصالحـات اقتصادی و متنـوع  کردن 
اقتصـادی از طریق توسـعه صنایع جایگزیـن و فعالیت های 
تولیـدی جدیـد شـاید یک راه حـل گریـز از این شـرایط به 
شـمار آیـد، امـا بایـد توجه داشـت کـه ایـن اقدام ها بسـیار 
اثربخـش  میان مـدت  و  کوتاه مـدت  در  و  اسـت  زمان بـر 

بود. نخواهـد 
بـه نظـر می رسـد راه حـل بهینـه بـرای کشـورهای 
صادرکننـده نفـت در عصـر فراوانـی، افزایـش تولیـد نفـت 
و حرکـت بـه سـمت راهبـرد سـهم بـازار )تولیـد بیشـتر و 
قیمـت کمتـر( خواهـد بـود کـه تحقـق آن مسـتلزم تالش 
بـرای انجـام اصالحات اقتصـادی مناسـب، کارا و اثربخش 
در ایـن اقتصادهاسـت. در ایـن میـان برخـی از کشـورها 
ماننـد روسـیه و عربسـتان بـا درک شـرایط حاکـم بـر بازار 
برداشـته اند.  زمینـه  ایـن  در  را  مناسـبی  گام هـای  نفـت 
روسـیه در سـال های اخیـر با انجـام اصالح نظـام مالیاتی، 

پیاده سـازی یـک قاعـده مالـی و اجـرای سیاسـت پولـی 
شـناور  ارز  نرخ هـای  شـرایط  در  تورمـی  هدف گـذاری 
تـالش کـرده اسـت تـا اصالحـات اقتصـادی مناسـبی را 
بـرای افزایـش تـاب آوری در برابر کاهـش قیمت های نفت 
ایجـاد کننـد و به تدریـج بـه سـمت سیاسـت های کسـب 
سـهم بـازار حرکـت کنند. عربسـتان نیز در سـال های اخیر 
اصالحـات اقتصـادی مناسـبی را اجرایـی و تـالش کـرده 
اسـت ضمن سـرمایه گذاری بـرای تکمیـل زنجیـره تأمین 
نفـت بـا تمرکز بر توسـعه بخـش پتروشـیمی و گاز در ابعاد 
بین المللـی خـود را در برابـر فرآینـد گـذار از سـوخت های 
فسـیلی ایمـن کند، امـا به نظر می رسـد عربسـتان با توجه 
بـه وابسـتگی بـه آمریـکا به عنـوان یـک قربانـی اصلـی 
راهبـرد کسـب سـهم بـازار چنـدان در ایـن جهـت حرکت 
نکرده اسـت و بیشـتر در مسـیر حذف صادرکنندگان بزرگ 
بـازار نفـت ماننـد ایـران و ونزوئـال و ایجـاد فضای بیشـتر 

بـرای تولیـد و صـادرات نفـت آمریـکا حرکـت می کنـد.
کوتـاه کالم آنکـه بقـای اوپـک در دهه هـای آینـده 
عمیـق  سـاختاری  تغییرهـای  صحیـح  درک  مسـتلزم 
ایجـاد شـده در بـازار نفـت در عصـر فراوانـی نفـت اسـت. 
کشـورهای عضـو ایـن سـازمان باید هـر چه سـریعتر برای 
اجـرای اصالحـات سـاختاری و متنوع سـازی اقتصادهـای 
خـود برنامه ریـزی و اقـدام کننـد تـا زمینـه اجـرای راهبرد 
بـه دسـت آوردن سـهم بازار )افزایـش تولیـد حداکثری( در 
زمـان کوتاه تـری مهیـا شـود. غفلـت و کـم کاری در ایـن 
بـاره نـه تنهـا شـرایط بسـیار سـختی را از منظر سیاسـی و 
اقتصـادی بـرای کشـورهای صادرکننده نفت ایجـاد خواهد 
کـرد، بلکـه سـبب می شـود بخشـی از ذخایـر نفـت ایـن 
کشـورها بـرای اسـتخراج غیـر اقتصـادی شـوند و تـا ابـد 
زیـر زمیـن باقـی بماننـد. شـاید بـاز هـم بایـد ایـن جملـه 
زکـی یمانی، وزیر نفت پیشـین عربسـتان را یـادآوری کرد:
»عصـر سـنگ به دلیل کمبود سـنگ به پایان نرسـید 
و عصـر نفـت نیـز مدت هـا پیـش از آنکـه جهـان بـا اتمام 

نفـت روبه رو شـود به پایـان خواهد رسـید«.

کریم دلجوان، مدیرعامل 
پتروشیمی ارومیه: خط 
تولید سولفات پتاسیم با 
ظرفیت ساالنه ۴۰ هزار 

تن با موفقیت راه اندازی 
گردید و باتوجه راه اندازی 

این خط تولید؛ سبد 
محصوالت شرکت تکمیل تر 

شده است

پتروشیمی ارومیه برنامه 

های مبسوطی جهت 

تولید محصوالت متنوع 

در دست دارد که بهره 

برداری از طرح سولفات 

پتاسیم سبد محصوالت را 

متنوع نموده است

Potassium Sulfate unit 
of Urmia Petchem Plant 

Operational
Urmia Petrochemical Plant has launched 

its Potassium Sulfate Unit successfully as one 
of the downstream development projects of the 
petrochemical industry.

According to the Persian Gulf Petrochemi-
cal Industries Company (PGPIC), the unit is 
constructed with the aim of completing the 
value chain in northeastern Iran, prevent-
ing the sale of raw materials and developing 
various strategic products without the pres-
ence of foreign experts.Karim Deljavan, the 
CEO of Urmia Petrochemical, noting that the 
production line of potassium sulfate is oper-
ating with an annual capacity of 40,000 tons, 

said: «Considering the launch of this produc-
tion line, the company›s product portfolio is 
more diverse.»Potassium was added to the 
company›s product portfolio with the aim of 
producing a by-product of hydrochloric acid 
with a capacity of 50,000 tons per year, which 
is one of the raw materials used in the poly-
aluminum chloride (pac) project of the com-
pany, he said. This project is being developed 
in line with the goal of completing the value 
chain and is one of the development projects of 
Urmia Petrochemical Plant, for which prepa-
rations have begun.The CEO of Urmia Petro-
chemical Plant further declared his company 
had devised detailed plans for diversifying its 
product portfolio.Urmia Petrochemical Plant 
is a subsidiary of Iranian Investment Petro-
chemical Group (Petrol). 

موافقت وزیر نفت با استمرار شرایط گذشته 
مشموالن حالت اشتغال در شهریور

در پی درخواست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، وزیر 
نفت با استمرار پرداخت حقوق و مزایای مشمولین حالت اشتغال با شرایط قبل، در 

شهریورماه موافقت کرد.
پس از مذاکرات و رایزنی های متعدد با دادســتان دیوان محاسبات درباره 
درخواست بررسی مجدد امکان استمرار پرداخت مزایای موردنظر برای مشمولین 
حالت اشتغال صنعت نفت و تأکید بر لزوم تنظیم درخواست تجدیدنظر از هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری و اعاده دادرســی آرای هیئت ســوم مستشــاری، 
دادســتان دیوان محاسبات موافقت خود را با پرداخت حقوق و مزایای مشمولین 
حالت اشتغال به شــکل گذشته، برای شهریورماه اعالم کرد.همچنین بازگشت 
دائمی پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان به شکل گذشته موکول به انتصاب 
حاکم شــرع جدید و صدور دستور توقف اجرای احکام دیوان محاسبات از جانب 
وی شد. در پی این توافق با دادستان دیوان محاسبات، فرزین مینو، معاون توسعه 
مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت از بیژن زنگنه، وزیر نفت درخواست کرد 
که حقوق و مزایای شهریورماه مشمولین حالت اشتغال به شکل گذشته پرداخت 
شود که مورد موافقت وزیر نفت قرار گرفت و طبق هماهنگی های به عمل آمده 

در فیش حقوقی شهریورماه کارکنان منظور خواهد شد.


