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سیدکاظم وزیری 
هامانه: آیندۀ 
صنعت نفت را 

به جوانان واقعاً  
نفتی  واگذار کنید

نایب رئیس اول 
کمیسیون انرژی 

مجلس:   پوپولیسم 
بنزینی و ثروتی که 

همچنان دود می شود

خوداتکایی در صنعت 
نفت از نگاه مهندس 

احمد محمدی 
مدیرعامل  شرکت  

مناطق نفتخیز جنوب

هوش مصنوعی 
و آیندۀ پیچیدۀ 

صنعت نفت
از نگاه مهندس 
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مهندسی ارزش و 
اهمیت منابع انسانی 
در پروژه های صنعت 

نفت در گفت و گو با 
OEID مدیرعامل

»نفـت« شخصیت حکومت را تعیین کرد
بررسی نفت و سیاست در انقالب ایران در میزگرد »تازه های انرژی« با حضور لطف اله میثمی، محمد عطریانفر و عباس عبدی
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COMPARISON SHEET DRILLING STARCHES:
Product Temperature Stability Fermentation Stability Cross linked Carboxy Methyl

Drillamyl 125°C Low N.A. N.A.

Drillamyl WP 125°C High N.A. N.A.

Drillamyl HT 140°C Very High High Moderate

Fermadrill LV 140°C Very High Low High

Stabodrill HT 150°C Very High High High

DRILLING STARCH
Drilling Starches from Novidon are based on pre – gelatinized potato starch. Our products are used 
as a fluid loss reducer in water based drilling muds for drilling and mining operations.

DRILLING STARCH / DRILLING FLUID FOR DRILLING MUD FROM NOVIDON, BENEFITS:

 Performance over a width PH – range
 Excellent Fluid loss reducing properties
 Stabilizes rheology
 Performes in water types like; KCL, NaCL, MgCl2 and CaCl2
 100% Natural and bio-degradable
 All our drillings starches meet and even exceed the standards, laid down in the API 13A : ISO 13500

Tehran (Iran)
Unit 5, No. 30, Koshesh St,
North Sohrevardi Ave, 
Tehran, Iran
Tel: + 98 (21) 88 53 00 20
info@aryarahbord.com
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We are investing all of our energy into creating 
solutions for sustainable prosperity. That’s why we 
have changed our name from MAN Diesel & Turbo 
to MAN Energy Solutions.

Step by step, we advance marine, power, and 
industry solutions. This is future in the making. 
For customers, stakeholders, and society.

www.man-es.com

Economy or 
    ecology?  
We have  
    the energy 
for both.

1805_10871_MAN_Imageanzeige_EnergySolutions_210x290mm_ISO_V2.indd   1 06.06.18   15:43
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مشاوره
مهند سی
تأمین تجهیزات
صنعت آب و محیط زیست

www.aryarahbord.com

ن ولیعصر، برج ملت، طبقه 7، واحد 6 
خیابا

تهران، 
تلفن: 26291349-26291332 

نمابر: 26291306 

سرمایه گذاری انــدک

در منابع نامحدود و پــاک 

حمایت و همراهـــــــی مادام العمر 

با کیفیت و تجربه 

100 ساله 
2۵ درصد سود از انرژی خدادادی 

ـــراهی نوین برای  درآمد مناسب و بلندمدتـــ
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حامیان »تازه های انرژی«

مهند  س س��ید  کاظم وزیری هامانه )وزیر اسبق نفت(، د  کترحس��ین امیری خامکانی )نایب رئیس اول کمیسیون انرژی 
مجلس(، مهند  س س��تار محمود  ی )مش��اور عالی وزیر نیرو(، مهند  س سید  عماد   حسینی )عضو هیئت مد  یرۀ هلد  ینگ 
انرژی تاپیکو(، د  کتر منصور معظمی )معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل اید  رو(، د  کتر امیرحسین زمانی نیا، )معاون 
وزی��ر نف��ت د  ر امور بین المل��ل و بازرگانی(، مهند  س همایون حائری )مع��اون وزیر نیرو د  ر امور ب��رق و انرژی(، د  کتر 
سید  محمد  مجابی )قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی(، د  کتر حمید  رضا کاتوزیان )دانشگاه صنعتی امیرکبیر(، دکتر علی 
مبینی دهکردی )رئیس مؤسس��ۀ مطالعات بین المللی انرژی(، محمد میردامادی )دبیر کمیتۀ آب کمیس��یون عمران 
مجل��س(، د  کت��ر د  اریوش کریمی، مهند  س رکن الد  ین جواد  ی، د  کتر مجید   ش��فیع پور، د  کتر محس��ن بهرامی )رئیس 
پژوهشکد  ه مطالعات آیند  ه د  انشگاه امیرکبیر(، د  کتر د  اوود   منظور )د  بیر کمیتۀ ملّی انرژی(، د  کتر جالل الد  ین شایگان، 
د  کتر مجید   عباس��پور، د  کتر علی نوری بروجرد  ی )د  انش��گاه صنعتی ش��ریف(، د  کتر رضا امراللهی )رئیس د  انش��کد  ۀ 
مهند  سی انرژی د  انشگاه امیرکبیر(، د  کترعلی وطنی )انستیتو نفت د  انشگاه تهران(، د  کتر سعید   متصد  ی، د  کتر منصور 
قربانی، د  کترعلیرضا یزد  ی زاد  ه، دکتر فاطمه باکویی )د  انشگاه شهید   بهشتی(، د  کتر ریاض خراط )د  انشکد  ه نفت تهران(، 
د  کتر محمد   کرامتی )پژوهش��گاه صنعت نفت(، د  کتر ش��اهین محمد  نژاد  ، د  کترعبد  الرضاکرباس��ی )د  انش��گاه تهران(، 
د  کتر ش��قایق بهرامی راد   )د  انشگاه ایلینوی شیکاگو(، د  کتر ابراهیم تیموری، د  کتر سید  مهد  ی حسینی مطلق )د  انشگاه 
علم و صنعت ایران(، د  کتر عباس اکبرزاد  ه )مؤسسۀ تحقيقات آب(، د  کتر عباس طلوعی، دکتر رضا رادفر، د  کتر محمدعلی 

افشارکاظمی )د  انشگاه علوم و تحقیقات(، د  کترحمید  رضا قضاوتی )د  انشگاه آزاد   اسالمی(

هیئت علمی

محمدج��واد روح، مه��د  ی افش��ارنیک، لیال مرگن، پروین فغفوری، نس��یم زرین، پانیس��ا حس��ن زاد  ه، 
فاطمه س��اد  ات نجفیان، س��ارا ملکی، س��میه متقی، نفیس��ه زارع کهن، فاطمه لطفی، س��یاوش دریابار، 
س��یدصالح الدین حسینی، احسان صابونی ها، سمیه کاظم زاد  ه د  هکرد  ی، سید فؤاد  نبوی، هادی مهاجر، 

فاطمه قربانی

هیئت تحریریه

مهند  س بیژن قاسمی، مه�ند  س علی�رضا میربل�وک، مهند  س منوچهر مائین، مهند  س محمد  رضا طبیب زاد  ه، مهند  س 
فریبرز گرد  انی نژاد  ، مهند  س غالمرضا معینی، مهندس بهنام س��الک، مهندس علی فرجی، مهند  س محمد  حس��ن 
موحد  ی، مهند  س علیرضا اصل عربی، مهندس امین لطیفی، مهند  س زهرا آقالو، مهند  س محبوبه سلیمانی، مهند  س 

علی تحسری، د  کتر سعید   خیراللهی حسین آباد  ی، مهند  س آزاد   سعید  ی، مهند  س بابک معروفی

 کارشناسان علمی
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مرتضی پاکروان
مد یرعامل شرکت حفاری استوان کیش

توسعۀ مسئوالنۀ
صنایع باالدستی نفت و گاز

بخش های باالدستی صنعت نفت ایران دورۀ 3سالۀ بعد از برجام 
را به تالش برای تکامل قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC و 
قراردادهای EPD و EPDF موسوم به قراردادهای مناطق نفت خیز 
 IPC جنوب گذراند. حاصل این تالش ها امضای 3 قرارداد در قالب
با مشارکت 3 شرکت بین المللی توتال فرانسه، CNPC چین برای 

توسعۀ فاز 11 پارس جنوبی و زاروبژنفت روسیه برای...

سجاد عالی زاد ه
کارشناس صنعت نفت

اگرچه صنعت نفت به درستی لقب پیشران توسعۀ صنعتی کشور 
را در یک قرن گذشته به یدک می کشد، اما به جرئت و مبتنی بر 
شواهد و حقایق آشکار، می توان گفت که ساختار و سازمان های 
مدیریت منابع انس��انی در سراس��ر صنعت نفت، س��ازمان هایی 
عقب افت��اده، ارتجاع��ی و به ش��دت سیاس��ت زده و متن گریزند؛ 

مدیریتی که بیشترین زاویۀ  دید به مشتریان سازمانی، یعنی...

محمدجواد روح
دبیر ارشد تحریریۀ »تازه های انرژی«

بحران بودجه و ناکارآمدی مدیریِت مدیران برای هزینه کرد عواید 
نفتی، این روزها خیلی جّدی تر از قبل شده است. حاال دیگر واقعاً 
باید کمربندها را سفت تر از همیشه بست. به روزهایی رسیده ایم 
که هر بخشی از دولت و حکومت باید خودی نشان دهد و حداقل، 
بگوید که »مرد روزهای سخت« است؛ حتی شخص رئیس جمهور 

که ناگهان لحن و مواضعش تغییر می کند، لباس حقوق  دانی...

بازگشت به خاطرات برقـی سال های جنـگ

آیندۀ فّناوری جمع آوری و ذخیره سازی کربن 

جمع آوری و ذخیره س��ازی کربنیکی از راه ه��ای کربن زدایی از 
فعالیت های متکی بر سوخت های فسیلی و احتماالً عمده ترین 
فّناوری کاهش همه جانبۀ گازهای گلخانه ای است. این فّناوری 
ش��امل جمع آوری CO2 از تأسیسات با شدت تولید باالی این 
گاز، انتقال و در نهایت، ذخیره سازی آن در مخازن عمیق موجود 
در س��اختارهای امن زمین شناسی است. همچنین می تواند در 
افزایش بازیافت نفت )EOR( یا در صنایع شیمیایی نیز استفاده 
شود. CCS در 2 دهۀ گذشته به طور موفق، اما محدود فعالیت 

کرده و استفاده از آن در مقیاس صنعتی با 17 پروژه...

آیا این روزها می توان زندگی بدون برق را تصور کرد؟ شاید فقط 
یکی، دو ساعت و نه بیشتر. امسال قطعی برق در سراسر ایران، 
تجربۀ قطع برق در دوران جنگ تحمیلی را دوباره در یادها زنده 
ک��رد؛ اما این بار عامل قطعی برق، نه جنگ با ارتش صدام که 
گرم��ای بیش از حّد ه��وا و البت��ه ناتوان��ی وزارت نیرو برای 
پیش بینی و پاس��خ گویی به نیازهای برقی کشور بود. قطعی ها 
برق امس��ال به جایی رسید که وزیر نیرو، اواخر تیرماه به دلیل 
قطعی های مکرر برق، از مردم عذرخواهی کرد. براس��اس آنچه 

وزیر نیرو اعالم کرد، امسال تولید نیروگاه های برق آبی...

36

68

حمایت از سازندگان ایرانـیمهندسی ارزش و منابع انسانی
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انرژی و انتخابات 2020 آمریکا

مهند  س سیدعماد حسینی
عضو هیئت مدیرۀ تاپیکو

مهند  س سید  کاظم وزیری هامانه
وزیر اسبق نفت

 نفت مـا و نفت دیگـران

همچنان ک��ه »هوش مصنوع��ی« و »داده ه��ای کالن «  عرصه 
را بر دیگر پیش��ران های وقوع چهارمین انقالب صنعتی تنگ تر 
می کنند و شاهد رقابت تنگاتنگ  و نفس گیر شرکت های نوظهور 
و کش��ورهای صنعتی در این زمینه هستیم، بسیاری از بازیگران 
اصلی عرصۀ کسب و کارهای انرژی و به خصوص غول های نفتی 

نیز درصدد آن هستند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای...

12
پوپولیسم نفتی و

ثروتی که همچنان، دود می شود

در تاری��خ معاصر ایران، به جز بازۀ زمانی اردیبهش��ت 1330 تا 
مرداد 1332 و هم زمان با دوران نخس��ت وزیری دکتر مصدق، 
هیچ گاه درآمدهای نفتی کش��ور قطع نشده است و با کاهش یا 
افزایش میزان تولید و صادرات آن، وابس��تگی تار و پود اقتصاد 
ایران ب��ه چاه های نفتی، همچنان باقی مانده اس��ت. برهمين 

اساس است كه مي توان گفت دولت مصدق، يگانه دولت...
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د  کتر حسین امیری خامکانی
نایب رئیس اول  کمیسیون انرژی مجلس

آیندۀ صنعت نفت را به
جوانان واقعاً  نفتی  واگذار کنید

ای��ن روزها و درس��ت در زمانی که قان��ون و قانون گذاران منع 
به کارگی��ری بازنشس��تگان ظاهراً تمامی بهانه ه��ا و روزنه ها را 
برای قانون گریزی مس��دود کرده اند،  امید آن می رود با سپردن 
مناصب مدیریتی ارشد و میانی به جوانان واقعاً نفتی و شایسته 
که مراحل جذب، کارآموزی و رش��د خود را به صورتی قانونی و 

طبیعی طی کرده اند، اوضاع نابه سامان صنعت نفت و...

14

رویایی که همچنان دود می شود

اگرچه افزایش مسافرت های جاده ای می تواند یکی از دالیل رشد 
افسارگسیختۀ مصرف روزانۀ بنزین باشد، اما از نگاه بسیاری از 
کارشناس��ان، ثبات قیمت هزارتومانی بنزین ب��رای هر لیتر از 
1394 تا کنون، دلیلی جّدی تر برای افزایش روزافزون س��رعت 
رشد مصرف محسوب می ش��ود. به عقیدۀ کارشناسان با وجود 
رشد تولید بنزین به دلیل وارد مدار شدن 2 فاز تولید بنزین در 
پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس، چنانچه دولت در راستای اصالح 
قیمت س��وخت و کنترل مصرف آن اقدامی جّدی نکند، رشد 

مصرف بنزین در کشور هیچ گاه...

»ارزآوری« اسم رمز پتروشیمی ها

»امید اقتصاد ایران به ارز آوری پتروشیمی هاس��ت.« این جمله 
شاید خالصه ای کامل از نقش پتروشیمی ها در اقتصاد ایران باشد 
که حسن روحانی در آیین افتتاح 3 طرح پتروشیمی در عسلویه 
به آن اشاره کرد. منطقۀ ویژۀ پارس جنوبی درحالی شاهد افتتاح 
این 3طرح در فاصلۀ زمانی 2ماه مانده به اعمال تحریم های ثانویۀ 
آمریکا علیه ایران بود که این مراسم، از یک سو حکایت از تالش 
ایران برای افزایش درآمدهای ارزی در دوران تش��دید تحریم ها 
داش��ت و از دیگرس��و، حاکی از دلجویی و توجه ویژۀ مقام های 

ارشد دولت نسبت به صنعت پتروشیمی بود که...

پروند  ۀ ویژه: گروگان گیری نفتی و تحریم های  صنعت نفت
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پروندۀ دوم: نمایشگاه نفت اهواز

مقالۀ علمی

»نفـت«  شخصیت حکومت 
را تعیین کرد

ازهزینه های بی تأثیر
تا مدیریت بی  تدبیر!

منبع الهامـی که
 زندان روح شده است!

بررسی نسبت نفت و سیاست در انقالب 
ایران و تحوالت 40 سالۀ پس از آن در 
میزگرد »تازه های انرژی« با حضور لطف اله 
میثمی، عباس عبدی و محمد عطریانفر
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در تاری��خ معاصر ای��ران، به جز بازۀ زمانی اردیبهش��ت 1330 تا مرداد 
1332 و هم زم��ان ب��ا دوران نخس��ت وزیری دکتر مص��دق، هیچ گاه 
درآمدهای نفتی کش��ور قطع نشده اس��ت و با کاهش یا افزایش میزان 
تولید و صادرات آن، وابستگی تار و پود اقتصاد ایران به چاه های نفتی، 
همچنان باقی مانده است. برهمين اساس است كه مي توان گفت دولت 
مصدق، يگانه دولت معاصرى اس��ت كه تجربة ادارة اقتصاد كشور بدون 
اتكا به نفت را داشته است. اگرچه اين موفقيت ارزشمند با ارادۀ قبلی و 
برنامه ريزي منسجم به دست نيامد و با قطع ناگهاني درآمدهاى نفتی، 
دولت مصدق در برابر عملى انجام شده قرار گرفت؛ اما ناگزير از مواجهه با 
واقعیتی به نام »اقتصاد بدون نفت« شد تا براى ادارة كشور، نگاه خود را 
به منابعي غير از عواید نفتی معطوف كند. بدين ترتيب بود كه تجربه ای 
منحصربه فرد، كوتاه و البته آميخته با بحران هاي گوناگون سياسي، در 
صفحات تاريخ معاصر ايران رقم خورد؛ تجربه اي كه تكرار آن در روزگار 
كنونى که رئیس جمهور ایاالت متحده عزم خود را برای »به صفررساندن 
صادرات نفت ایران« جزم کرده اس��ت، تقریب��اً غیرممکن و به آرزويى 

دست نيافتنى تبديل شده است!
مرورى بر این تجربة تاریخی گران بها و تناظر تقریبی آن با شرايط 
فعلىکه س��اکنان کاخ س��فید و دولت مردان آمریکا برای اجرایی کردن 
راهبرد »به صفر رساندن صادرات نفت ایران« از هیچ کوششی فروگذار 
نمی کنند، ح��اوی نکات و آموزه های بس��یاری خواهد بود. درحالی که 
کارشناسان بسیاری در سراسر دنیا، هشدارهای گاه و بیگاهی درخصوص 
احتمال جهش ناگهانی بهای نفت به کانال 100دالری و حتی باالتر از 
آن را می دادند، اما مجموعۀ سیاست های آمریکا در نخستین گام بعد از 
لغو برجام و به رغم معافیت های 6ماهه، نه تنها محدودیت های مطلوب 
ترامپ و کاهش معنادار بهای جهانی نفت خام را محقق س��اخته، بلکه 
با همراهی عربستان و روسیه برای افزایش تولید نیز همراه شده است. 
افزون بر این موارد، چالش های گسترده ای نیز برای تداوم روند صادرات 
نفت و مبادالت پولی و بانکی ایران ایجاد شده که ریشۀ اصلی این موارد 
را نیز می توان در همان وابس��تگی تاریخی اقتصاد یگانه س��وز ایران به 

درآمدهای ناشی از خام فروشی نفت، جست وجو کرد.
اقتصاد ایران، اکوسیس��تمی با وابس��تگی کامل ب��ه نفت قلمداد 
می ش��ود و برهمین اس��اس، تحوالت صنعت نفت، از یک سو مهم ترین و 
بزرگ تری��ن آثار را بر اقتصاد ایران برجای می گذارد و از دیگرس��و، نفت 
ایران بیشترین پیوستگی و همبستگی را با دنیای بیرون از اقتصاد ایران 
نیز دارد. به همین دلیل، هدف نخست تحریم های اقتصادی ایران، همواره 

صنعت نفت بوده و خواهد بود. با مرور اجمالی روند و آثار تشدید تحریم ها 
در اواسط 1391 و ترسیم تصویری از پیشینۀ  آن تحریم ها، به خوبی قابل 
پیش بینی بود که با اجرایی شدن دور جدید تحریم های جدید آمریکا در 
14 آبان 1397، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. اگرچه 
تحریم ه��ای این دوره مختص دولت آمریکاس��ت و تفاوت های عمده ای 
با تحریم های پیش��ین ازجمله فقدان اجماع  جامعۀ بین الملل و همراهی 
ش��ورای امنیت دارد، اما س��اکنان کاخ س��فید در می��زان جدیت اعمال 

تحریم ها با دولت پیشین، تفاوت هایی اساسی و ماهوی دارند.
درحالی که مس��ئوالن ایران از گذر تجربۀ تحریم های پیش��ین، 
کارآزموده  تر ش��ده و راه های دور زدن تحریم ها و دورماندن از گزند این 
محدودیت ها را نیز به خوبی آموخته اند، برخالف گذش��ته نه تنها این بار 
با چالش بزرگی به نام »تحریم بنزین« و تأمین سوخت مورد نیاز کشور 
مواجه نیس��تیم؛ بلکه اتفاق��اً افزایش ظرفیت تولید بنزین در کش��ور، 
زمینه س��از ابرچالش بزرگی به نام »قاچاق س��وخت« را در پی کاهش 
ارزش پول ملّی و تفاوت معنادار بهای داخلی و خارجی سوخت، پدیدار 
ساخته است که متأس��فانه همچنان با توجهی مسئوالن در بخش های 

مختلف اجرایی ازجمله وزارت نفت، همراه است.
نفت و سرنوشت آن اگرچه در جنوبى ترين نقاط ايران رقم خورد 
و ثروت��ى مثال زدنى براى ايرانيان ب��ه ارمغان آورد، اما نه تنها چرخش 
پايدارى را در مدار توس��عه يافتگى كشورمان تاکنون برجاى نگذاشته، 
بلکه اقتصاد ایران و سرنوشت ایرانیان را نیز با معضالت عدیده ای همراه 
س��اخته است. هرچند مى توان روزها، ماه ها و سال ها در حسرت اينكه 
»اگر چنين مى شد و چنان، روزگار بهترى را تجربه مى كرديم« صحبت 
كرد، اما مى توان و باید اين پرسش را نيز مطرح كرد كه چرا دولت مردان 
ما با گرایش های مختلف سیاس��ی در سدۀ گذشته، نه تنها نتوانسته اند 
ثروت هاى عظي��م زيرزمينى را به س��رمايه هاى روزمينى بدل كنند و 
درآمده��اى نفتى را در خدمت توس��عة پايدار بگيرن��د، بلکه با افزايش 
روزافزون دالرهاى نفتى در رديف هاى بودجه هاى س��نواتى، تخصیص 
یارانه ه��ای پی��دا و پنه��ان برای پوش��ش بس��یاری از ناکارآمدی های 
سیاس��تی، اجرایی و مدیریتی، آن را با س��رعت و ول��ع فراوان در همة 

رگ ها و بنيان های اقتصاد ايران فروبرده اند؟
این مسائل و مصائب اینچنینی، نشانگر آن است که دولت مردان 
ما پس از 110 س��ال تکیه بر دالرهای بی زبان نفت��ی و نفت د ار بود ن، 
نخواس��ته و البته این روزها نیز نمی خواهن��د یا نمی توانند  به »اقتصاد  

بد ون نفت« فکر کند !

همچنان که »هوش مصنوعی« و »داده های کالن «  عرصه را بر دیگر 
پیشران های وقوع چهارمین انقالب صنعتی تنگ تر می کنند و شاهد 
رقابت تنگاتنگ و نفس گیر شرکت های نوظهور و کشورهای صنعتی 
در این زمینه هس��تیم، بس��یاری از بازیگران اصلی عرصۀ کس��ب و 
کارهای انرژی و به خصوص غول های نفتی نیز درصدد آن هس��تند 
با بهره گیری از آخرین دس��تاوردهای نوآورانه در این زمینه، پویایی 
اقتصادی و گسترۀ توانمندی های فّناورمحور خود را برای رهبری این 

حوزه، بیش از پیش گسترش دهند.
در روزهایی که کاربردهای تجاری و صنعتی هوش مصنوعی و 
کالن داده ها، اقتصاد جهانی و سبک زندگی مردم را از بخش درمان 
و ماش��ین های خودران گرفته تا مدل کس��ب وکار و روابط دولت ها 
و ملت  ها و ش��کل دادن آینده، ناگزی��ر از پذیرش تحوالت بنیادین 
آن هم با س��رعتی شگفت آور کرده اند، باور وقوع و پذیرش الگوهای 
متناسب با پارادایم های نوین متناسب با چهارمین انقالب صنعتی، 
بازیگران عرصۀ کس��ب و کار انرژی و مدیران ارشد این شرکت ها را 
نیز به تکاپو انداخته است تا با فهم و استفاده از این فرصت کم نظیر، 
آن را به س��وی آینده ای که نشانگر چشم انداز و ارزش های آنهاست، 

هدایت کنند. 
کاربس��ت فّناوری های نوین و مبتنی بر هوش مصنوعی، این 
امکان را برای ش��رکت های فع��ال در صنعت نفت ایجاد می کند  تا 
قادر به کاهش هزینه ها و بهبود کارایی فرایندهای اجرایی ش��وند و 
بدین ترتیب با ده ها میلی��ارد دالر صرفه جویی مالی، بیش از پیش 
در راس��تای اهداف مالکان و توسعۀ این صنعت راهبردی در سراسر 
جه��ان قدم بردارند. توج��ه به این مهم را می ت��وان در بخش های 
مختلف گزارش اخیر  مؤسسۀ »وودمکنزی« دریافت که براساس آن 
و در سالیان فرارو، بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت نفت می توانند با 
بهره گیری بیشتر از از فّناوری های نوین دیجیتالی و هوش مصنوعی، 
کارایی خود را به طور خارق العاده ای افزایش دهند و سودآوری خود 

را میلیاردها دالر افزایش دهند.
ب��رای درک و لمس بیش��تر این واقعیت، می ت��وان به وقایع 
رخ داده در کنفران��س »CERAWeek« به عن��وان یکی از بزرگ ترین 
رویدادهای بین المللی صنعت نفت اشاره کرد  از 5 تا 9 مارس 2018 
در هیوس��تون برگزار ش��د اش��اره کرد؛ رویدادی که شور و اشتیاق 
برای نمایش فّناوری های نوی��ن و عموماً مبتنی بر هوش مصنوعی 
در آن موج می زد و انتشار دیدگاه های مدیران اجرایی و متخصصان 

برجستۀ صنعت نفت درخصوص نوآوری های دیجیتال و راه حل های 
نوی��ن، حکای��ت از درانداختن طرحی نو برای تحوالت اساس��ی در 
صنعت نفت داش��ت. ارائۀ سیس��تم های نوین حفاری و جایگزینی 
ربات های هوش��مند به ج��ای انس��ان،  خودنمایی »ش��لمبرژه« با 
معرفی ط��رح نوآورانۀ »دکلی برای آین��ده« و اعالم جزئیات ادغام 
»بیکرهیوز« در »جنرال الکتریک« نش��ان از تصمیم های هوشمند 
و تغییرات هدفمند در راس��تای ایجاد تحول��ی بنیادین در صنعت 
 IMB« نفت دنیا داش��ت. همکاری »رپسول« با شرکت کامپیوتری
Watson« با هدف استفادۀ بهینه از فرایندهای تحلیل داده ها برای 
ارتقای کارایی سیس��تم های پش��تیبان تصمیم های استراتژیک و 
مدیریت بهینۀ مخازن، افزایش قدرت پیش بینی و کنترل افت فشار 
در خطوط لوله با اس��تفاده داده های اطالعاتی براس��اس راه کارهای 
نوین شرکت »آپاچی«، رونمایی »بریتیش پترولیوم« از جدیدترین 
حس��گرهای انعطاف پذیر با هدف کنترل نشتی آب و کاهش تولید 
در اعماق چاه های حفاری ش��ده که باع��ث افزایش ضریب بازیافت 
2 درصدی مخازن قدیمی نفت و گاز می شوند و بسیاری از اتفاقات 
اینچنینی، حکای��ت از عزم جزم غول های نفتی برای تولید ارزان تر 
و عرضۀ میلیاردها بش��که نفت بیشتر در آیندۀ نزدیک به بازارهای 

جهانی دارد.
براساس توصیه  های مدیریتی منتشرشده در آخرین گزارش 
ش��رکت خدمات مش��اورۀ مدیریت��ی Accenture، اگ��ر ابزارهای 
دیجیتال و هوش مصنوعی به صورت بهینه و مناسبی استفاده شوند، 
بی��ش از یک تریلی��ون دالر در دهۀ آینده در ح��وزۀ انرژی، ارزش 
افزوده ایجاد خواهد ش��د و هم اکنون، زمان بس��یار مناس��بی برای 
بهره بردن از فرصت هاست. به دلیل افزایش رقابت شرکت ها برای بقا 
یا فنا در فضای مملو از عدم قطعیت های کس��ب و کارهای جهانی، 
راهبرد کاهش هزینه ها  به خوبی می تواند تضمین کنندۀ بقا و تداوم 

بازیگری یک شرکت باشد. 
درک و تحلی��ل مناس��ب از ای��ن واقعیت  ها، اتخ��اذ تدابیر و 
راهبردهای اثربخش ازس��وی مس��ئوالن طلب می کند تا از رهگذر 
آن، بتوان اس��تواری صنعت نفت کشورمان را در مقابل ارادۀ آهنین 
دونالد ترامپ برای توس��عۀ روند تولید گاز و نفت از منابع نامتعارف 
و متعارف، فشار سیاس��ی مضاعف برای افزایش تولید نفت ازسوی 
اوپک و تش��دید تحریم ها با هدف »به صفر رس��اندن صادرات نفت 

ایران« تضمین کرد.

هوش مصنوعی یک تریلیون دالر در حوزۀ انرژی، ارزش افزوده ایجاد می کند
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پوپولیسم نفتی و ثروتی که دود می شود
دردم از »نفت« است و درمان نیز هم



* چگونه می توان »جامع نگری« را در مقابل »بخشی نگری« های 
مرسوم و »اعمال سالیق شخصی« در روند تصمیم گیری های 
مّلی، آن هم در ساختار فرا بروکراتیک سازمان های عریض و 

طویل کشور، رواج داد؟
این پرس��ش، ازجمله دغدغه های عمیق و ریشه داری است که 
به خصوص در صنعت نفت، پاس��خ به آن را نه از الگوهای ذهنی یک 
فرد و عالئق ش��خصی برخی مدیران و تصمیم گیران، بلکه از مجرای 
عل��وم نوین مدیریت و البته، دانش گروهی و انباشته ش��ده از تجارب 

متخصصان و مدیران توانمند اجرایی، می توان و باید یافت.
هم زمان با توس��عۀ علوم نوین مدیریت و بسط و توسعۀ پارادایم 
»تفکر سیس��تمی«، این موضوع نیز ازس��وی اندیشمندان و مدیران 
هوشمند در سازمان های انسان محور مطرح شد که درک علل تغییر و 
تحول مجموعه ها، کنترل و هدایت تغییرات در جهات مطلوب و نیل 
به اهداف تعیین شده، نیازمند رویکردی جامع نگر و توأمان به گذشته، 
حال و آینده است. در نگرش پویای سیستمی، پدیده ها در گذر زمان 
تحلیل می شوند و بدین ترتیب، زمان به عنوان یکی از ابعاد بسیار مهم 
در فرایند تحلیل و تفسیر مسائل، مطرح می شود. اینچنین است که 
»رخداد«ها از مجاری »روند«ها نمود پیدا می کنند و براس��اس آن، 
تفک��ر تصمیم گیران در امتداد زمان، از گذش��ته به حال می آید و با 
تداوم چنین رویکردی، می ت��وان حال را نیز به آینده ای که مطلوب 

است و در پیش، متصل کرد.
»جامع نگ��ری« به عنوان یک��ی دیگر از ضرورت ه��ای رویکرد 
سیس��تمی، جوامع انس��انی و س��ازمان ها را مجموعه ای هدفمند و 
متش��کل از اجزای مرتبط می پندارد که بر یکدیگر، هم تأثیرگذارند 
و ه��م تأثیرپذیر. هدای��ت تغییر و تحوالت در دنی��ای واقع، متأثر از 
تعامل بین اجزا و عواملی است که یک »کل« یا »سیستم« را تشکیل 
می دهند؛ درواقع هیچ زیرسیس��تم و عاملی نباید در انزوا به سر  برد؛ 

زیرا به تنهایی، توانایی ایجاد تغییر و تحول را نخواهد داشت. 
صنعت نفت، پیشرو در برنامه محوری

صنعت نفت ايران مدت ها قبل از پيروزى انقالب اسالمى داراى 
برنامه ه��اى بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت بود كه از اوایل 1360 
دوباره اين روش احيا و تدوين برنامه هاى غلطان، ش��روع شد و ادامه 
ياف��ت. اين برنامه ه��ا در 2 بخش كوتاه مدت يك س��اله و ميان مدت 
4س��اله )در مجموع، برنامه ای 5ساله( و در راستاى برنامة بلندمدت 
20 س��الة صنعت نفت تدوين مى ش��د و تمامى بخش هاى اجرايى و 
عملياتى ش��ركت های تابعه را نیز دربرمى گرفت. در زمانى كه عنوان 
برنامه، به ويژه برنامه ريزى منابع انس��انى به عنوان يكى از بخش هاى 
اصلی اين برنامه هاى غلطان مطرح مى شد، حتی مورد تمسخر برخى 

دیگر ماجرا، اما وقتی فضای کارشناس��ی، شرایط مدیریتی و فرهنگ 
س��ازمانی در صنعت نفت باثبات و پایدار باش��د، اف��راد دارای قدرت 
سیاسی و مدیران، پاسخگو شوند و زیر نور نظارت افکار عمومی قرار 
گیرند تا قادر به کسب امتیازهای خاص اقتصادی، اختیارات فراقانونی 
و رانت اطالعاتی نباشند، در آن صورت می توان امیدوار بود برنامه های 
ازپیش تعیین ش��دۀ صنعت نفت، به خوبی اجرایی و منتهی به اهداف 

مّدنظر خواهند شد. 
ای��ن یک واقعیت گریزناپذیر و پذیرفته ش��ده در عرصۀ جهانی 
مدیریت اس��ت ک��ه امروزه، بخش��ی نگری و راه حل ه��ای مبتنی بر 
جزئی نگری، نه تنها مسئله ای را حل  نمی کنند، بلکه ممکن است ابعاد 
آن را نیز بیش��تر و پیچیده تر، اوضاع را نابه سامان تر و ابعاد معضل و 
مشکل را بزرگ تر کنند. با این تفاسیر، آیا می توان صنعتی به بزرگی 
نفت را که باید پیشران توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد با تصورات 
ش��خصی، یکس��ونگرانه، بدون توجه به تغیی��رات محیطی جامعه و 

الزامات بین المللی به پیش برد؟
همان طور که در ابتدای این نوش��تار نیز اشاره شد »رخداد«ها 
را ن��ه به طور مجرد و انتزاع��ی، بلکه باید در گذر زمان و »روند«ها به 
بوتۀ نقد و نظر س��پرد. برهمین اساس، معتقدم آنچه بر منابع انسانی 
صنعت نفت در چندسال اخیر رفته است را نه به عنوان یک »رخداد« 
مرسوم و متناظر با شرایط عمومی کشور، بلکه باید در قالب »روند«ی 
هدفمند و البته مبتنی بر عالیق شخصی و سالیق فردی برشمرد که 

آثار سوء آن، در چند سال آینده برای همگان نمایان خواهد شد.
چالش های جانشین پروری در صنعت نفت

مقررات جانش��ین پروری در صنعت نفت ای��ران که با آموزش 
سرپرس��تی و مدیریت همراه اس��ت، به صورت روشی مدون و کاماًل 
تعریف ش��ده وج��ود دارد و در مجموع��ۀ مقررات صنع��ت نفت نیز 
پیش بینی ش��ده اس��ت. در ج��دول انتصاب ها به عنوان دس��تورکار 
واگذار س��مت های س��ازمانی ب��ه کارکنان صنعت نف��ت، به راحتی 
می ت��وان مالحظه کرد که یک فرد با دارا بودن مدارک کارشناس��ی 
ارشد و دکترا و حتی کارشناسی در رشته های تخصصی، در صورت 
داش��تن اس��تعداد و توان کاری، پ��س از ورود به خدمت در س��ّن 
حدود 25سالگی، به راحتی می تواند مراحل تجربه اندوزی و آموزش 
سرپرستی و مدیریت را فراگرفته و در 40سالگی به مدیریت ارشد با 
رتبۀ شخصی خود که در آن قرار گرفته، نائل شود. با عنایت به اینکه 
برحسب همان مقررات و در صورت داشتن شرایط الزم ازنظر دانش 
فنی و مدیریتی و تجربه، با کس��ب موافقت مقام های مجاز ازجمله 
وزیر، قائم مقام وزیر یا معاون وزیر، می توان فرد صاحب صالحیت را 
حتی در موقعیت س��ازمانی با 4 رتبه باالتر از رتبۀ ش��خصی فرد نیز 
منصوب کرد؛ همین فرد در آس��تانۀ 40 سالگی و به درستی می تواند 
س��مت های باالتر از گری��د D که به مدیران  ارش��د تعلق می گیرد 
ازجمله و قائم مقام و معاونان وزیر، اعضای هیئت مدیرۀ شرکت های 
اصلی و فرعی نیز دست یابد. این روند نه تنها برخالف مقررات اداری 
نخواهد بود و باعث تضییع حقوق دیگران نیز نمی شود، بلکه اتفاقاً از 
انتصاب افراد به سمت های ارشد صرفاً به دلیل عالقه مندی رأس هرم 
سازمانی و بدون توجه به تجربه و آموزش از بین دوستان و آشنایان 
و بی توجهی به ضوابط و مقررات صنعت نفت، جلوگیری خواهد کرد.
به راس��تی آیا در صنعت نفت ایران،  شمار افرادی که در سنین 
40 تا 45 سالگی به سر می برند و به رغم برخورداری از شرایط کامل 
دانش و تجربه و تخصص، صرفاً به دلیل نداشتن رابطه و وابستگی به 
افراد خاص و کانون های قدرت به آنها بی توجهی می شود، کم است؟ 
آیا برای استفاده از خدمات یک مدیر که به درستی و پله پله رشد کرده 
و به سطوح سرپرستی و مدیریت میانی دست یافت است، بازۀ بیش از 
2 دهه از سّن 40 تا 65سالگی، زمان کمی است که نتوان از خدمات 

از همراهان وزير نفت وقت نیز قرار مى گرفت! آن زمان در كّل كشور 
و حتی س��ازمان برنامه و بودجة وقت نيز هيچ نشانی از برنامه وجود 

نداشت.
پرهیز از بخشی نگری و تصمیم های خلق الساعه

این مس��ئله، امری بدیهی  و مبرهن اس��ت که مجموعۀ صنعت 
نفت، سیستمی پویا و زنده است و به دور از بخشی نگری های مرسوم، 
باید نگاه سیس��تمی به آن داش��ت؛ زیرا اگر هر زیرسیس��تمی از آن 
خارج ش��ود، کّل مجموعه را تحت تأثیر قرار می دهد. برهمین اساس 
و به هیچ وج��ه نباید همۀ بخش های تصمیم گی��ری که برای آنها در 
رده های مختلف مدیریت، جایگاه مربوطه تعریف و پیش بینی ش��ده 
اس��ت را با صدور بخشنامه های ش��خص محور یا متناسب با جایگاه 
دوستان و برخی نورچش��می ها، به جایگاه های دیگر یا به نوک هرم 
س��ازمانی منتقل کرد؛ زیرا با توجه به فقدان آش��نایی کافی و الزم، 
نظارت بر عملکرد و رسیدگی کافی به  چنین مسائلی، عموماً به صورت 
ناصحیح و سلیقه ای انجام می شود. آنچه متخصصان و مديران اصیل 
و خوش نام صنعت نفت را آزار داده و مى دهد، نگاه غيرآشنا و منفى 
به اين صنعت عظيم است كه در تمامى دنيا با ضوابط و نگاه خاصی 
مورد توجه دولت ها و مديران ش��ركت هاى نفت��ى قرار مى گيرد، اما 
در كش��ور ما و در بس��یاری از مواقع به آن از موضع رقابت و از س��ر 
ستيز نگاه می ش��ود. در برخی مواقع نیز متأسفانه شاهد آن بودیم و 
هس��تیم که تمام همت خود را در راس��تای تضعيف اين صنعت قرار 
می دهند و برای همسانى و یک سطح كردن امكانات آن با وزارتخانه ها 

و ارگان هاى ديوانى و خدماتی، از هيچ كارى فروگذار نمی کنند!
زمانی که در یک سازمان اجتماعی، حفظ موقعیت های شغلی و 
جایگاه های سازمانی مستلزم تأیید مقامات باالتر باشد و نقد مدیران 
و مسئوالن ارشد با محرومیت ها و محدودیت ها همراه شود، فرهنگ 
نف��اق و دورویی بدون هیچ تردیدی در آن گس��ترش می یابد. وقتی 
ش��خصیت کارشناسان و موقعیت تخصصی آنها به لحاظ ابراز عقیده 
و دفاع از دیدگاه های تخصصی و کارشناس��ی سس��ت ش��ود، در آن 
ص��ورت فرهنگ و نظ��ام تک صدایی بر س��ازمان احاطه پیدا خواهد 
ک��رد و مدیران اس��توار و کارآمِد کمتری برای بهبود امور س��ازمان، 
فرصت��ی برای بروز و ظهور پیدا خواهند کرد. برهمین مبنا و هنگامی 
که ساختارهای درهم تنیده و سازمان اجتماعی صنعت نفت، فرصت 
بح��ث و گفت و گو دربارۀ سیاس��ت های مهم و کالن را در س��ازمان 
فراهم نکند، سیاست های توسعه ای مناسبی که حاصل خرد جمعی 
باش��د تا بتواند منافع عمومی و ملّی را در کنار اهداف کالن کش��ور 
را به پیش ببرد، تدوین و پیاده نمی ش��وند و اینچنین، رشد و تعالی 
صنعتی و سازمانی در صنعت نفت، کند یا متوقف می شوند. در سوی 

چنین افرادی برای سطوح میانی و ارشد مدیریتی استفاده کرد؟
این مسئله اوج بی انصافی است که مجموعه ای از مقررات مدون و 
تجربه شده را به دلیل روابط شخصی یا وابستگی های مختلف، دانسته 
یا ندانسته، نادیده گرفت و این ادعا را مطرح کرد که رسیدن جوانان 
به مدیریت س��طوح باال در صنعت نفت، امکان پذیر نیست! از طرفی 
وقتی ورودی صنعتی به بزرگی نفت، بیش از 6 س��ال متوقف شود و 
به غیر از نورچشمی های خاص، نیروهای جدیدی جذب نشوند، بسیار 
بدیهی است که نظام آموزش و ارتقا، کاماًل مختل می شود و در چنین 

صورتی، نباید ضعف و گناه را مرتبط با ضوابط و مقررات برشمرد!
باور مقاومت در برابر سیاست

»ج��ان دیوی��د اس��ترمن« در کت��اب مان��دگار خ��ود به ن��ام 
»پویایی شناسی کسب و کار« اینطور اشاره می کند که از زمان توماس 
مور در 1516 تا دوران پوگو در اواس��ط قرن بیس��تم، مدت هاس��ت 
که پذیرفته ش��ده اف��رادی که با جزئی نگری به دنبال حّل مش��کلی 
هس��تند، غالباً اوضاع را بدتر می کنند؛ زیرا سیاست های خلق الساعه 
و بخش��ی نگری برای پایدارکردن یک سیستم اجتماعی، اتفاقاً بسیار 
ممکن اس��ت به ناپایداری بیشتر منجر ش��ود. او با برشمردن روایتی 
تاریخ��ی از سیاس��ت افزایش جمعی��ت در رومانی به دس��تور ژنرال 
چائوشس��کو در اواخر دهۀ 1960و البته سرنوش��ت ش��وم او، عنوان 
می کند:  »مقاومت در برابر سیاست، فقط محدود به دیکتاتورها نیست 
و مرزهای ملّی، مکتب سیاسی و دورۀ تاریخی خاصی را نمی شناسد.«

»جی رایت فارس��تر« به عنوان بنیان گذار علم پویایی شناس��ی 
سیستم ها، چنین پدیده ای را »رفتار غیرقابل پیش بینی سیستم های 
اجتماعی« یا »مقاومت در برابر سیاست«  نامیده است. برهمین اساس، 
باید قبول کرد که به صنعت نفت در جایگاه یک ابرسیس��تم صنعتی 
و اقتصادی پیچیده در ایران، باید با رویکرد کل نگر، پویا و سیستمی 
نگریس��ت و »رخداد«های آن را در گذر زمان و »روند«ها با تأکید بر 
تعامالت و ارتباطات تمامی زیرسیس��تم های آن اعم از منابع انسانی، 

تولید، مالی، روابط بین الملل و... تحلیل و بررسی کرد. 
آیندۀ نفت را به نفتی ها بسپارید!

هم گذش��تگان و اهالی واقعی صنعت نفت و هم انبوه میهمانان 
غیرنفت��ی ک��ه از وزارت نیرو گرفته تا س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
برهه های مختلف زمانی، س��کان هدای��ت و مدیریت صنعت نفت را 
برعهده گرفته اند و البته جوانانی که قرار است سکان هدایت صنعت 
نف��ت را در آین��ده برعهده بگیرند، به این واقعیت باید توجه داش��ته 
باش��ند که صنعت نفت را نمی توان و نباید با رویکردهای مکانیکی و 
غیرانسان محور و روش های پادگانی اداره کرد. صنعت نفت به معنای 
واقعی سازمان اجتماعی پیچیده  با انبوهی از عدم قطعیت هاست که 
ادارۀ آن را ناگزیر باید به اهالی نفت سپرد، نه غریبگانی از حوزه های 

ساختمان، نیروگاه، معدن و سیاست.
ای��ن روزها و درس��ت در زمانی که قان��ون و قانون گذاران منع 
به کارگیری بازنشس��تگان ظاه��راً تمامی بهانه ه��ا و روزنه ها را برای 
قانون گریزی مس��دود کرده اند،  امید آن می رود با س��پردن مناصب 
مدیریتی ارش��د و میانی به جوانان واقعاً نفتی و شایس��ته که مراحل 
ج��ذب، کارآموزی و رش��د خود را به صورتی قانون��ی و طبیعی طی 
کرده اند؛ همان جوانانی که فرهنگ نفت و نفتی بودن را در گذر زمان 
آموخته اند و نه همانند برخی انگشت ش��مار که یک شبه ره صدساله 
را طی کرده اند، اوضاع نابه س��امان صنعت نفت و معضالت عدیده ای 
که گریبان سرمایه های انسانی ارزشمند آن را همچنان نیز می فشارد، 

رو به بهبود رود.
به باور اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت و دانش سیستمی، 
آینده آنجایی نیست که »قرار است« برویم، بلکه آینده آنجایی است 

که »می خواهیم« برویم! 

یادداشت ماه

آیندۀ صنعت نفت را به
جوانان واقعاً  نفتـی  واگذار کنید

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

مدیریت تک نفره، بخشی نگری و غریبه پروری، بالی جان صنعت نفت شده است

مهند  س 
سید  کاظم 
وزیری هامانه

وزیر اسبق نفت 
 رئیس شورای 
سیاست گذاری 
»تازه های انرژی«

ول
سئ

ه م
گا
ن

»جان دیوید استرمن« در 
کتاب ماندگار خود به نام 

»پویایی شناسی کسب و کار« 
با برشمردن روایتی تاریخی 
از سیاست افزایش جمعیت 
در رومانی به دستور ژنرال 
چائوشسکو در اواخر دهۀ 

1960و البته سرنوشت شوم او، 
عنوان می کند:  »مقاومت در 

برابر سیاست، فقط محدود به 
دیکتاتورها نیست و مرزهای 
مّلی، مکتب سیاسی و دورۀ 

تاریخی خاصی را نمی شناسد.«

وقتی فرهنگ سازمانی در 
صنعت نفت باثبات و پایدار باشد 

و مدیران نیز زیر نور نظارت 
افکار عمومی قرار گیرند تا 

قادر به کسب امتیازهای خاص 
اقتصادی، اختیارات فراقانونی 

و رانت اطالعاتی نباشند، 
می توان امیدوار بود برنامه های 
ازپیش تعیین شدۀ صنعت نفت، 

به خوبی اجرایی و منتهی به 
اهداف مّدنظر خواهند شد.

به راستی آیا در صنعت نفت 
ایران،  شمار افرادی که در 

سنین 40 تا 4۵ سالگی به سر 
می برند و به رغم برخورداری از 

شرایط کامل دانش و تجربه و 
تخصص، صرفاً به دلیل نداشتن 

رابطه و وابستگی به افراد خاص 
و کانون های قدرت به آنها 

بی توجهی می شود، کم است؟
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وقتی رئیس و معاون اول و وزیر جوان چنان کنند، معلوم اس��ت که 
دیگران هم باید نش��انی از »تدبیر« و »اق��دام و عمل« از خود بروز 
دهند. در این میان، اما وزیر »پیر« و »بِرند« کابینه هم نمی توانست 
و نباید از »نمایش اقدام در دوران دش��وار« دور بماند. چنین بود که 
شورای معاونان در باالترین سطح تشکیل شد؛ معاونانی که البته جز 
یکی، همه به برکت یک مصوبۀ خودنمایانه دیگر ازسوی مجلس، به 

جرم بازنشستگی باید در همین روزها کنار روند!
تدبیر »برند« کابینه!

به  راس��تی معاونان وزارتخانه ای به  ن��ام و بزرگی »نفت« در این 
روزهای به باور زنگنه »ویژه«، برای چه باید گردهم آیند؟

* یافت��ن راهکاری ب��رای مقابله با تش��دید قریب الوقوع تحریم  های 
خرید نفت ایران؟

* حّل معضل س��وخت نیروگاه های برق که در تابس��تان امس��ال، 
ساعات خاموشی را هر روز بر سر سفرۀ همۀ ایرانیان می برد؟

* تعیین تکلیف ارز پتروش��یمی ها که از یک س��و خود، مدعی اند از 
این بلبش��وی اقتصادی و مدیریتی، خس��ارت  ها می بینند و ازسوی 
دیگر، اهالی بورس و دولت و اقتصاد، آنها را متهم به سوء استفاده و 

رانت های چند ده میلیارد دالری می کنند؟
* یا ش��اید گردهم آمده  اند تا برای آیندۀ نرخ س��وخت که ش��ایعه 

2نرخی شدن و افزایش آن پیچیده، سازوکاری فراهم کنند؟
* شاید هم دوباره بحث کرسنت و افزایش اتهام زنی مخالفان وزیر و 

ماجرای استیضاح داغ شده باشد...
اما این بار، هیچ کدام از ش��ایدهای و بایدهای برش��مرده مطرح 

مروری بر بخشنامۀ »شرایط ویژه« وزارت نفت که روال عادی ساختار رانتی را بروز می دهد

نشد و مسئله، خیلی مهم  تر از اینها بود. به باور »برند کابینه« که به 
زع��م رئیس دولت تدبیر و امید، قرار بود حداقل یکصد میلیارد دالر 
س��رمایه برای صنعت نفت جذب کند، باید متناسب با »شرایط ویژۀ 
کش��ور« تصمیم های جّدی گرفته می شد. باید اقدامی قاطع صورت 
داد، زیرا کیک بودجه از همیشه کوچک  تر شده و دهان ها از همیشه، 

بیشتر و گشوده تر.
باید فرمانی قاطع داده می ش��د که مبادا خ��رده ای از کیک، به 
زمین افتد یا به دهان هایی برس��د که نباید! از پول دس��ته  های ُگل 
تا کارت هدیه و همایش و س��فر خارجی و تیم های ورزشی و چاپ 
و خرید نش��ریات و خرید تجهیزات و اجاره س��اختمان و استخدام 
جدی��د، همه و همه به تیغ تدبیر جدید برای »صرفه جویی و کاهش 

هزینه های بی تأثیر در کارایی وزارت نفت« گرفتار آمده اند.
براساس این تدبیر ویژه، بخشنامه ای صادر شده که مخاطب را به 
یاد ادبیات احکام سریال مختارنامه و قطعنامه های پرشور ایام انقالب 
می اندازد. ریزه خواران س��فرۀ رانت )در بخش های توزیع و مصرف و 
کسب پورسانت آن( باید غالف کنند و بدانند کشتی بان را سیاستی 

دیگر آمده است!
فرصتی برای پوشاندن سفرۀ رنگین رانت!

در میان این همه نابه سامانی باید توجه داشت کارکرد اصلی این 
بخش��نامه، امر دیگری است؛ پوشاندن مقوله و سهم وزارت نفت در 
مس��ئولیت اصلی خود، یعنی تولید منابع برای سفرۀ رانت! سفره ای 
که از یکصد و اندی سال پیش، به شکلی ساختاری در جامعۀ ایران 
پهن ش��ده و هر دولت و حکومتی که آمده، صرفاً کوشیده میهمانان 

تازه ای را پای آن آورد. اینکه سیاست ها و برنامه های وزارت نفت، تا 
این حد متأثر از شرایط باشد، آیا نشانی از پویایی نظام مدیریتی است 
یا برعکس، نشانه  ای از فقدان تدبیر و حاکمیت مدیران هزینه محور و 

مّتکی بر منابع بی حساب و کتاب دولتی است؟
برچیدن این سفره، البته شعار و ایده آل خیلی ها بوده و همچنان 
نیز هست، اما اتفاقاً صادقانه ترین شعار را همان داد که از »آوردن پول 
نفت بر سر سفرۀ مردم« می گفت؛ همانی که مدعی بود سفرۀ رانت 
نفت را با سفرۀ مردم، منطبق خواهد کرد. بی صداقتی اش البته آنجا بود 
 که نفی می کرد این سفره، سال هاست پهن شده و همۀ ملّت بیش وکم 
س��ر آن نشسته اند؛ گویی وظیفۀ وزارت نفت، این است که این سفره 

را همواره پُر نگاه دارد.
2 س��ال پس از برجام، گام هایی در این جهت برداش��ته ش��د و 
تولید با سرعتی قابل قبول به شرایطی کمابیش مشابه قبل از تحریم 
بازگش��ت. اما ح��اال، دوباره به »ش��رایط ویژه« رس��یده ایم و ظاهراً 
راه حلّی برای پُرکردن این س��فره س��راغ نداریم. حتی امید و امکان 
چندانی برای ظهور دوبارۀ بابک زنجانی ها هم برای مس��یرهای ویژۀ 
فروش نفت، نیس��ت. ناچار باید نمایش داد که »ویژه بودن« شرایط 
را می دانیم و متناسب با آن، تدابیری اندیشیده  ایم و اینچنین، شاهد 
صدور بخشنامه »صرفه جویی و کاهش هزینه های بی تأثیر در کارایی 

وزارت نفت« به عنوان کارستانی بودیم از این منظر!
آیا نباید پاسخگوی بخشنامه  های گذشته بود؟

اگرچ��ه این بخش��نامه و به ط��ور کلّی، هرگون��ه کاهش هزینۀ 
دستگاه های دولتی، البته اقدام و هدفی درست و در چارچوب منافع 
ملّی محس��وب می شود؛ اما پرسش آن اس��ت که چرا حتماً باید به 
این ش��رایط ویژه برس��یم تا این تدابیر صورت گیرد؟ به  راس��تی آیا 
فعالیت هایی که تاکنون در حوزه های فرهنگی، انتشاراتی، رسانه ای، 
همایش ها و سمینارها، ورزشی، سفرهای خارجی، تبلیغاتی، هدایا و 
جوایز، اس��تخدام و... صورت گرفته و اتفاقاً بخش  های بسیار و اصلی 
آن نی��ز در 4 دوره حکم رانی بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت انجام 
ش��ده، همگی اقداماتی »زائد« و »قابل چشم پوشی« بوده که صرفاً 
به دلیل وفور منابع و از سر ناآگاهی، برای آنها هزینه می شده است؟ 
اگر این گونه است، مسئولیت هزینه هایی که تاکنون برای اقدام های 
زائد در مجموعۀ عریض و طویل وزارت نفت صورت گرفته، با کیست؟
چ��را ای��ن اقدام ه��ا تح��ت عناوی��ن ب��ا آب و تاب��ی همچون 
»مس��ئولیت  های اجتماعی«، »پیوس��ت  های فرهنگی، رس��انه ای و 
تبلیغی«، »جذب افکار عمومی به فعالیت های وزارتخانه«، »حمایت 
از مردم مناطق نفت خی��ز«، »افزایش انگیزه و کارایی کارکنان« و... 
توجی��ه و حتی ترویج و تبدیل به آیین  نامه و بخش��نامه های متعدد 

پیشین  شده است؟
* آیا احداث س��اختمان جدید وزارت نفت که با سفارش وزیر نفت 
و با س��رعتی ویژه ازس��وی معاون و مشاور پیشین او دنبال می  شود 
و چن��دی پیش نیز از ط��رح ویژۀ آن رونمایی و ب��ر ضرورت وجود 
آن صحبت ه��ای پرطمطراقی به می��ان آمد، جزو همین هزینه  های 

بی  خاصیت و ناکارآمد و زائد محسوب می  شود؟
* آیا همراه با س��مینارها و همایش  ها و نمایش��گاه  های بدون فایده 
از نگاه وزی��ر نفت، کنگره هایی همچون »نفت و نیرو« که ازس��وی 
»باش��گاه نفت و نیرو« با حمایت قاطع ش��خص وزیر نفت و تدابیر 
دس��تیار جوان و ویژۀ او، بس��یاری از مجموعه های وابسته به وزارت 
نفت را ناگزیر از حمایت و حضور در آن می س��اخت و می سازد، نیز 

تعطیل خواهد شد؟
* آی��ا موزه های صنعت نفت نیز که به عن��وان ضرورتی گریزناپذیر 
ازسوی نورچشمی پیشین و البته مغضوب وزیر نفت با بودجۀ ویژه، 
همچنان نیز با اّما و اگرهای بس��یاری همراه اس��ت، مش��مول این 

بخشنامه و هزینه های مصرفانه و ناکارآمد می شود یا همچنان ادامه 
خواهد یافت و برای کارایی صنعت نفت، ضروری محسوب می شود؟
* تیم های ورزشی حرفه ای که در شهرها و بنادر فعال در حوزه های 
نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی از آبادان تا ماهش��هر، اهواز، جم، 
مسجدس��لیمان، گچس��اران، ماهش��هر و... در لیگ ه��ای فوتب��ال، 
بس��کتیال، وزنه برداری و سایر رشته  های ورزش��ی فعالیت جّدی و 
گس��ترده داشتند و دل خوش��ی اصلی مردمان این شهرها محسوب 
می ش��وند و برخ��ی از این تیم ه��ا حتی به نماد هوی��ت آنها تبدیل 

شده اند، چه تکلیف و سرنوشتی خواهند داشت؟
* به  راستی سفرهایی که پیش از این انجام می شد، رویدادهایی که 
برگزار می  ش��د و فرصتی برای سخنرانی  های آتشین و نمادین وزیر 
و مدیران ارش��د صنعت نفت فراهم می  آورد، نش��ریاتی که منتشر و 
خریداری می شد، س��اختمان ها و تجهیزاتی که ساخته و استفاده و 
حاال همگی باید ممنوع  ش��وند، تاکن��ون تحت چه عنوانی و با کدام 
استدالل و دستور موافقت و مساعدت کدام مسئوالن انجام می شده 

است؟
هزینه های بی تأثیر یا مدیریت بی  تدبیر!

 آیا می  توان به یک  باره مدعی شد که این اقدام  ها آن در سالیان 
متمادی، »هیچ« کارکردی نداش��ته اند و صرفاً برای هزینۀ نامناسب 
و ناکارآم��د منابع و مصرف بیت المال ص��ورت می گرفته اند یا اینکه 
به  هرحال کارکردی داشته اند که اینک بنا بر شرایط و محدودیت های 

منابع، از اولویت هزینه کرد خارج شده اند؟
 اگر روال پیش��ین و هزینه های قبلی، کارکردی نداشته است یا 
مازاد بر نیازهای واقعی وزارت نفت و دستگاه های تابعه بوده، آیا نباید 
مورد رسیدگی قرار گیرند و با همۀ مسئوالن مجوزدهنده و مدیران 
هزینه تراش و کارکنان البد پورسانت بگیر مربوطه، برخورد شود؟ اگر 
هم روال پیشین و هزینه های قبلی، کارکردی داشته و حاال باالجبار 
از اولوی��ت خارج ش��ده  اند، چرا و با چه هدف��ی عنوان »هزینه های 
بی تأثیر در کارایی وزارت نفت« بر آن گذاشته می شود و آدرسی غلط 

برای ردگیری ناکارآمدی مدیریت مدیران داده می شود؟
ضرورت اطالع رسانی، فقط برای دوران رأی اعتماد!

در یازدهمی��ن بند از فصل چهارم برنامه های بیژن نامدار زنگنه 
ب��رای اخذ رأی اعتماد در آغاز دولت یازدهم، این عبارات خودنمایی 
می کردند: »ذخایر نفت و گاز کشور، به اندازه ای است که به هر حال 
ت��ا ده  ها س��ال دیگر نیز نفت در ایران نقش مس��لط و تعیین کننده 
در اقتصاد کش��ور را خواهد داش��ت و از آنجا که نف��ت، نه فقط در 
اقتصاد ایران که در مس��ائل سیاس��ی، اجتماع��ی و حتی فرهنگی 
آن نیز مؤثر اس��ت و تا س��ال  های طوالنی آینده نیز همچنان موثر 
خواهد بود، بنابراین ارتقای س��طح دانش و درک عمومی از مس��ائل 
صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملّی است. پشتیبانی از نشریات 
تخصصی و صفحات ویژۀ نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، تخصصی 
و کاربردی نفت برای استفادۀ دانشجویان، کارشناسان، دانشگاهیان 
و برنامه  ریزی مناس��ب برای توسعه و گسترش این گونه فعالیت در 
آینده، به نظر اینجانب باید در دس��تور کار وزارت نفت قرار داش��ته 

باشد.«
اگ��ر این هزینه ها که هم اکنون ب��ا ادبیاتی برگرفته از چند دهه 
پیش و قطعنامه های انقالبی»بی تأثیر« محس��وب می ش��وند، وقتی 
منابع باش��د و پای منافع و رأی اعتماد از مجلس، اتفاقاً باید هزینه 
ش��وند و وقتی منابع نباش��د و البته منافع نیز ایجاب نکند، دستور 
ح��ذف آنها بدون توج��ه به ش��عارها و برنامه ه��ای مکتوبی که به 
واس��طۀ آن باید رأی اعتماد از مجلس گرفته ش��ود، ؛ بهتر آن است 
ک��ه کالهمان را کمی باالتر بگذاریم و اس��م این نوع مدیریت را نیز 

»مدیریت بی تدبیر« بگذاریم!

ازهزینه های بی تأثیرتا مدیریت بی  تدبیر!
بحران بودجه و ناکارآمدی مدیریِت مدیران برای هزینه کرد عواید نفتی، این روزها خیلی جّدی تر از قبل ش�ده است. حاال دیگر 
واقعاً باید کمربندها را س�فت تر از همیش�ه بست. به روزهایی رسیده ایم که هر بخشی از دولت و حکومت باید خودی نشان دهد 
و حداقل، بگوید که »مرد روزهای س�خت« اس�ت؛ حتی ش�خص رئیس جمهور که ناگهان لحن و مواضعش تغییر می کند، لباس 
حقوق  دانی از تن به در می کند و سردارتر از هر سرهنگ، از »بستن تنگه ها«، »مادر جنگ ها« و »خطر بازی با دم شیر« می گوید. 

رئیس که چنین کند، طبیعی و البته الزامی است که وزرا و معاونان هم باید خودی بنمایانند! 
آن یکی که پیشتاز بود، همان اول ساعت با معجزۀ »دالر 4۲00« تومانی نشان داد که الحق، شایستۀ جایگاه معاون اولی است؛ عصایی 
انداخت که اژدها شد و نه تنها مارهای شعبدۀ اهل اقتصاد که تمام بازار و صنعت و واردات و صادرات کشور را در کام خود فرو برد و 
بلعید. دیگری، نشان داد که اگرچه جوان است، اما آداب بازی های عصر مدرن را نیک می داند. وزیر جوان، فهرستی منتشر کرد و همه 
را از وزارت صنعت تا دستگاه قضا و خریدار و فروشنده موبایل، در بازی خود انداخت و خود، توئیت زنان و دست افشان و پای کوبان، 

گوی نیک نامی برد؛ تا آنجا که برخی گفتند با وجود جوانی، نشان داد گزینه ای است قابل تأمل برای ریاست دولت آینده!

محمدجواد روح

دبیر ارشد تحریریۀ
»تازه های انرژی«

اینکه سیاست ها و برنامه های 
وزارت نفت، تا این حد متأثر 
از شرایط باشد، آیا نشانی از 
پویایی نظام مدیریتی است 

یا برعکس، نشانه ای از فقدان 
تدبیر و حاکمیت مدیران 

هزینه محور و متکی بر منابع 
بی حساب و کتاب دولتی است؟

اگر این هزینه ها که هم اکنون 
با ادبیاتی برگرفته از چند دهه 

پیش و قطعنامه های انقالبی 
»بی تأثیر« محسوب می شوند،  

بهتر آن است که کالهمان را 
کمی باالتر بگذاریم و اسم این 
نوع مدیریت را نیز »مدیریت 

بی تدبیر« بگذاریم!

آیا همراه با سمینارها و 
همایش  ها و نمایشگاه  های 

بدون فایده از نگاه وزیر نفت، 
کنگره هایی همچون »نفت و 

نیرو« که ازسوی »باشگاه نفت 
و نیرو« با حمایت قاطع شخص 

وزیر نفت و تدابیر دستیار 
جوان و ویژۀ او، بسیاری از 

مجموعه های وابسته به وزارت 
نفت را ناگزیر از حمایت و 
حضور در آن می ساخت و 

می سازد، نیز تعطیل خواهد 
شد؟

نقد ماه: نفت و شرایط ویژه
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تیم اقتصادی دولت متأسفانه اقتصاددان نیستند؛ نه وزیر اقتصاد، نه 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نه رئیس کّل بانک مرکزی، تخصص 
هیچ کدام از این اعضای ارشد کابینه در حوزۀ اقتصاد نیست که البته 
ضعف بزرگی محس��وب می شود و ریشه در گذش��ته دارد. بنابراین 
تنها مش��کل موجود تغییر تیم اقتصادی نیس��ت،  زیرا با چالش های 
متعددی مواجه هستیم که حّل مسئلۀ اقتصاد از بستر آنها می  گذرد؛ 

»ابرچالش« ها را باید با »ابرتصمیم« هایی حل کرد که خارج از اختیار دولت است

این بار»کلیـد« دست »روحانـی« نیست!

دکتر داود سلیمانی

استاد دانشگاه و
نمایندۀ مجلس ششم

ابرچالش ها ی��ی که البته نیاز به تیم اقتصادی قوی دارد، هرچند این 
تیم نیز به تنهایی نمی توانند موفق باش��د. به نظر می  رس��د به دلیل 
همبستگی بین عوامل مؤثر در وضعیت کنونی اقتصاد، سهمی که تیم 
اقتصادی در حّل بحران می  تواند داشته باشد، بسیار اندک است. باید 
مشکالتی را که به عنوان زمینه و بستر مطرح و موجب این مشکالت 

هستند، حل کرد تا این مشکالت نیز به تبع آن، رفع شوند.

گذر از ُمَسّکن به مخّدر
سال هاس��ت که اقتصاد در ایران به سیاست باج می  دهد و برای 
خواباندن صدای اعتراض ها، از اقتصاد به عنوان ُمَسّکن عمل کرده ایم. 
اگرچه برای حّل مشکل مردم به پیشگیری و درمان مؤثر نیازمندیم 
ک��ه به این مس��ئله نپرداخته ایم، اما تا توانس��ته ایم ُمَس��ّکن تجویز 
کرده ایم. این مس��کن ها در گذر زمان، اثر خود را از دست داده اند و 
ما نیز هرازچندگاهی که داروهای تسکین دهنده اثر خود را از دست 
داده اند، به دوز دارو اضافه کرده ایم و بدین ترتیب، مشکل مدام بزرگ 
و بزرگ تر ش��ده اس��ت و بدین ترتیب، نه تنها بهبودی حاصل نشده، 
بلکه مرگ بیمار نیز حتمی ش��ده یا ریس��ک مرگ به غایت رسیده 
اس��ت. برای برون رف��ت از این وضعیت در میان م��دت و بلندمدت، 

حاکمیت ناگزیر از آن است که تصمیم های سختی بگیرد. 
معتقدم هم اکنون برای کوتاه مدت راه حلّی متصور نیست، مگر 
همان ُمَسّکن ها که البته مخّدر نیز هستند، زیرا بیماری های موجود 
با ُمَسّکن بهبود نمی یابند. مثال بارز در این خصوص، نرخ بهرۀ بانکی 
اس��ت که 5س��ال غیرواقعی نگه داشته ش��د تا جلو تورم را بگیرند؛ 
مس��ئله ای که امروز پاشنۀ آشیل اقتصاد ش��ده است. به دلیل اینکه 
چارۀ اساس��ی ب��رای نقدینگی، ثروت و گردش آن در بازار کس��ب و 
کار و تولید نکرده ایم، به این وضعیت دچار شده ایم و حاال که مردم 
می  بینند دالر، ارز،  طال و ماشین سودآورتر و تضمین بیشتری برای 
تثبیت ارزش پولشان دارد، آنها به سّکه و ارز روی آورده اند. پول ها را 
از بانک ها بیرون می  کش��ند و نقدینگی خود را به حرکت درآورده اند 
که با توجه به عرضۀ نامناس��ب، موجب تورم و باال رفتن بهای ارز و 

طال می  شوند.
از تهدید تحریم با تحدید اعتماد عومی

توج��ه به آثار منف��ی خروج آمریکا از برج��ام و پیامدهای آن، 
همچنین هراس از گرانی مضاعف و کاهش ارزش پول ملّی،  کاهش 
اعتم��اد مردم به اقت��دار حاکمیت در سیاس��ت گذاری های کالن و 
کنترل روزآمد و علمی مشکالت باعث آن شده است که بیش از هر 
زمان دیگری، مردم اقدام به خرید ارز، س��هام بورس،  زمین، اتومبیل 
و کاالهای خارجی کنند. برهمین اس��اس تغییر تیم اقتصادی دولت 
اگر به معنای این باشد که حاکمیت، نه دولت و دستگاه اجرایی بلکه 
تم��ام حاکمیت اعم از دولت و نهاده��ای غیرانتخابی، منجر به اخذ 
تصمیم های سخت می شود )که البته به اعتقاد من، اینچنین نخواهد 
شد(، اقدام مناس��ب و مبارکی خواهد بود، در غیر این صورت تغییر 

اکثریت کابینه نیز تأثیری چندانی در پی نخواهد داشت.
از نگاه بسیاری از پژوهشگران حوزه های اقتصادی و اجتماعی، 
برای حّل این مس��ئله، باید اعتماد به م��ردم برگردد. بی اعتمادی 
مردم ریش��ه در اقتدار نداش��تن حاکمیت به معنای عام اس��ت. در 
چنین ش��رایطی، گرفتن تصمیم س��خت توس��ط دول��ت موجب 
واکنش ازس��وی رقیب می  ش��ود و بنابراین، تصمیم های اینچنینی 
بای��د فراجناح��ی، حاکمیت��ی و به ش��کل یکپارچه گرفته ش��وند. 
تصمیم س��خت در ش��رایط کنونی، این اس��ت دولت بخواهد برای 
یارانه ها، قیمت حامل های انرژی و نهادهای اقتصادی غیرپاس��خگو 
تصمیم بگیرد که معتقدم بالفاصله ازس��وی جناح ها و جریان های 
داخ��ل حاکمیت، با انتقادهای بس��یاری مواجه می ش��ود؛ زیرا این 
جراحی ها از یک س��و با مخالفان درونی بسیاری مواجه خواهد شد 
و ازس��وی دیگر، موجب تغییراتی ت��وأم با درد خواهد بود. افزون بر 
این موارد، باید توجه داشت که جراحی اقتصادی آیا با اقبال مردم 
و بخش های دیگر قدرت مواجه خواهد ش��د یا خیر؟ بدون تردید و 
برای مواجهه با چنین مس��ائلی، نیازمند هم اندیش��ی عمیق و ملّی 
هس��تیم. البته در شرایط کنونی و به صورت طبیعی چنین مواردی 
پذیرفته نخواهد شد،  مخالفان دولت به انحای مختلف کارشکنی و 
س��تیز خواهند کرد و باید قبول کرد که کارهای بزرگ اینچنینی، 

نیازمند همبستگی و انسجام ملّی است. 

آوار نقدینگی و خروج سپرده های بانکی
ازجمله مسائل مهم دیگر، این است که مجموع تورم در 5 سال 
گذش��ته به 100 درصد رسیده و طبیعی است که تداوم این شرایط، 
قاب��ل تحمل نخواهد بود. واقعیت ها را باید پذیرفت و به راه حل های 
علمی و تجربه ش��ده، گردن نهاد. میزان نقدینگی، بیش از یک هزار 
و پانصدهزار میلیارد تومان ش��ده و طبیعی اس��ت که این حجم از 
نقدینگی وقتی به حرکت درآید، نتایج اس��فباری به بار خواهد آورد. 
در چنین شرایطی که متأسفانه آمار دقیق خروج نقدینگی از بانک ها 
نیز در دس��ت نیس��ت، گمانه زنی ها حاکی از افزای��ش این میزان به 
10درصد اس��ت که درصورت واقعیت داشتن، عمق مسئله و حیاتی 

بودن توجه به آن، بیش از هر زمان دیگری روشن می  شود.
خروج س��پرده ها از بانک ها توسط مردم و به ویژه دانه درشت ها 
ب��رای ورود ب��ه بازراهای بورس، ارز، طال و ماش��ین، موجب افزایش 
تقاض��ا و در نتیجه افزای��ش نرخ تورم می  ش��ود و قیمت های ارز را 
ب��ه ناکجاآباد خواهد ب��رد که و به همان می��زان، از ارزش پول  ملّی 
می  کاهد. وقتی چاشنی س��ودآوری و تالش مردم برای حفظ ارزش 
دارایی ه��ا، همراه با افزایش روند بی اعتمادی به اقتدار دولت ش��ود، 

همه چیز به هم می  ریزد.
جّراحی دیرهنگام، اما ضروری

با توجه به شرایط خارجی و اوضاع داخلی، باید برای بی اعتمادی 
و هراس مردم، چاره اندیش��ی کرد و بهترین راهکار، تفاهم ملّی است؛ 
زیرا مردم دنبال اقتدار و حاکمیت یکپارچه هستند. حاکمیت دوگانه 
ما را به زمین می  زند و این دوگانگی را باید رفع کرد؛ این یک تصمیم 
سخت و توأم با جراحت و درد، اما ضروری و بلکه حیاتی است. معتقدم 
نهادهای موازی با دولت در حوزۀ اقتصاد، امنیت و روابط بین الملل باید 
جراحی شود که البته، تصمیمی سخت و جراحی بزرگی است که نیاز 
ب��ه اقتدار و حاکمیت یکپارچ��ه و عزم ملّی دارد. همچنین باید توجه 
داشت که آزادی های سیاسی و اجتماعی و التیام زخم های برجامانده 
از س��ال های گذشته در عرصۀ سیاست، رفع حصر و آزادی سیاسیون 

موجب افزایش اعتماد عمومی، اقتدار و انسجام ملّی می  شود.
در 2 سال گذشته نظام بانکی ما به دلیل سال ها دوری از مجامع 
بین المللی بانکی، همچنین سیاست های غلط در دیپلماسی کشور و 
تشدید تحریم ها و البته عناد و دشمنی قدرت هایی همچون آمریکا، 
ناتوان از برقراری ارتباط مؤثر با س��ایر کش��ورها بود؛ درحالی که در 
چندسال گذشته، تغییرات بسیاری در اقتصاد بین الملل و نظام های 
بانکی، پولی و حقوقی دنیا ایجاد شده است. برهمین اساس و با توجه 
به ضوابط و مقررات نوین بین المللی ازجمله حساس��یت های مربوط 
به پول شویی، پس از برجام نیز نتوانستیم یا سخت توانستیم ارتباط 
و هم��کاری مؤثری در حوزۀ بانکی و پول��ی برقرار کنیم. با توجه به 
اینکه نظام بانکی ما در عرصۀ بین المللی پذیرفته نمی ش��ود و ایجاد 
تغیی��ر در آن نیز فقط در محدودۀ اختی��ارات دولت قرار نمی گیرد، 
هرچقدر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه 
و بودجه را ه��م عوض کنیم، تغییر قابل مالحظ��ه ای در این زمینه 

حاصل نخواهد شد.
معجزۀ اعتماد مّلی

با توجه به آنچه گذشت، چارۀ  کار بسیار فراتر از تغییر وزیر اقتصاد 
و رؤس��ای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است . امور جزئی تر 
مثل نرخ بهره ، بدهی بانک ها، ترس گروه رقیب و... مسائلی هستند که 
خود، نیاز به وقت و حوصله و دانش روز دارد. معتقدم »ابر چالش« ها 
را باید با »ابر تصمیم «ها حل کرد و البته باید توجه داشت که اختیار 
ابرتصمیم ها، دست دولت نیست؛ بلکه با اقتدار حاکمیت، اقتدار ملّی و 

وحدت تصمیم گیری براساس منافع ملّی حاصل می  شود. 
این بار دیگر کلید در دست روحانی نیست، بلکه کلید در دست 
ملّت است؛  »اعتماد ملّی« سرمایه  و جریانی است که اگر به حرکت 

درآید، تمامی بحران ها در مقابلش رکوع خواهند کرد.

دولت دوازدهم با ابرچالش های متعدد و متنوعی مواجه اس�ت که بخش�ی از آنها، اساساً در حوزۀ اقتصاد نیست و البته بخشی از 
آن ها، جان مایۀ اقتصادی دارند. بحران آب و چالش های زیس�ت محیطی اگرچه در حوزۀ اقتصادی تعریف نمی ش�ود، اما بیکاری، 
پرداخت بازنشس�تگان، سرمایه های زیربنایی و اوضاع نابسامان بانک ها و بانک داری، از ابر چالش های اقتصادی قلمداد می  شود. 
این روزها با توجه به اتفاق هایی که در حوزۀ اقتصاد و به ویژه بهای ارز و طال افتاده و ارزش پول مّلی چندصد درصد کاهش یافته 
است؛ عده ای اشکال را متوجه تیم اقتصادی دولت می  دانند و راه حل برون رفت از شرایط کنونی را تن دادان دولت به تغییر تیم 
اقتصادی می  دانند. به نظر می  رسد در وهلۀ نخست، راه حّل این امر الزاماً محدود به دولت، به مفهوم اجرایی آن، نیست؛ بلکه نیاز 
به ارادۀ جمعی و هماهنگی مجموعۀ نهادها در حاکمیت دارد. در گام دوم و در حالی که تیم اقتصادی دولت به عنوان جزئی از این 
عوامل در مدیریت کالن اقتصادی کشور، حتماً به سهم خود مؤثر است، اما نمی توان گفت که این تغییر، الزاماً تعیین کننده است 

و به رفع تمامی مشکالت می  انجامد. 

سال هاست که اقتصاد در 
ایران به سیاست باج می  دهد 

و برای خواباندن صدای 
اعتراض ها، از اقتصاد به عنوان 
ُمَسّکن عمل کرده ایم. اگرچه 

برای حّل مشکل مردم به 
پیشگیری و درمان مؤثر 

نیازمندیم که به این مسئله 
نپرداخته ایم، اما تا توانسته ایم 

ُمَسّکن تجویز کرده ایم.

بی اعتمادی مردم ریشه در 
اقتدار نداشتن حاکمیت 

به معنای عام است.

این بار دیگر کلید در دست 
روحانی نیست، بلکه کلید 

در دست مّلت است؛  »اعتماد 
مّلی« سرمایه  و جریانی است 

که اگر به حرکت درآید، تمامی 
بحران ها در مقابلش رکوع 

خواهند کرد.

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

نقد ماه: اقتصاد کالن
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مد یریت منابع انسانی د ر صنعت نفت چگونه به قهقهرا رفت؟

منبع الهامـی که زنـدان روح شده است!

سجاد عالی زاد ه

کارشناس صنعت نفت

صنعت نف��ت در یکی از بلندآوازه تری��ن برنامه هایش، »نظام ارزیابی 
عملکرد کارکنان« را به »سیس��تم مدیریت عملکرد کارکنان« تغییر 
عنوان داده و البد، سرخوش از آن است که عملکرد کارکنان به موقع 
اندازه گیری و پایش می ش��ود و ارزش��یابی های ش��غلی و شایستگی 
کارکنان، »منصفانه تر« از گذشته امتیازدهی می شوند؛ غافل از اینکه 
زهی خیال باطل و مگر نه این اس��ت ک��ه یک دیوار کج با هر تغییر 
نم��ا و دکوری، همچنان کج اس��ت ؟ در صورتی که پیش نیاز هرگونه 
نظام سنجش عملکردی که انتظار خروجی کم و بیش منصفانه را از 
آن می رود، تبدیل سازمان مکانیکی کنونی به سازمان هایی با ساختار 
ارگانیک  اس��ت؟ س��ازمان هایی که تعهد به حرکت در مسیر توسعۀ 
سازمان و وفاداری به مأموریت های اصیل و بنیادین، ارزشی واالتر از 

اطاعت محض از مافوِق بی اعتنا به چنین اصولی در آنها دارد.

آهسته بیا و آهسته برو!
بی تعارف، مجموعۀ س��ازوکارهای منابع انس��انی و مدیریت آن 
در صنع��ت، همه در راس��تای تقوی��ت روحیۀ چاپلوس��ی و چاکری 
ب��وده و همچنان نیز هس��ت! همۀ نظام های تنبیه، تش��ویق، ترفیع 
و ارتقای نیروهای انس��انی در صنعت نفت، مبتنی بر نظام منس��وخ 
»ارباب– رعیتی« اس��ت. در بسیاری از س��ازمان ها، کارشناس متعهد 
صنعت نف��ت، فقط تا زمانی می تواند روی آرامش خود و خانواده اش 
حس��اب کند که »آهسته بیاید و آهسته برود!« بدین ترتیب و ناگفته 
پیداست که سرنوش��ت محتوم »مدیریت استعداد ها« در این فضای 
تنگ و تاریک که اس��تعدادها را به محض سر برآوردن، به روش های 
گوناگون س��رکوب و دعوت به سکوت سازمانی یا همان »خفه شدن 

سیستمی« می کنند، چه خواهد بود.
عوارض چنین برخوردی ک��ه حمایت علنی و ضمنی رویه های 
س��ازمانی را ب��ا خود به هم��راه دارد، پیدای��ش »جاذبه های غریب« 
چون حوادث گاه و بیگاه صنعتی، کژی های س��ازمانی و فس��ادهای 
شبه سیستمی اس��ت که گرچه از فاصلۀ نزدیک، دارای نظم خاص و 
به هم پیوسته  ای نیستند، اما با قدری فاصله گرفتن و دیدن از ارتفاعی 
دورتر، روندی سیستماتیک از آشوب سازمانی را تداعی می کنند. در 
این میان، مهم ترین خیانتی که اصرار بر تداوم این سیستم مدیریتی 
منابع انس��انی، به مفهوم سیستمی و نه شخصی آن، در حّق صنعت 
روا داش��ته است، سد زدن در مقابل رشد پویای سازمان و »بالندگی 
سازمانی« اس��ت. لجاجت در مقابل پذیرش امکان تغییر، باعث شده 

اس��ت که س��ازوکارهای حاکم بر این مدیریت، سرعت گیر پیشرفت 
س��رمایه های انس��انی اش با اتکا به »کارراهه های ش��غلی«، تابع یک 

مفهوم نه چندان پروزن در عصر دیجیتال به نام »زمان« باشد. 
س��ازمانی ک��ه نات��وان از کش��ف اس��تعدادها و اندازه گی��ری 
شایستگی های مس��تقل از زمان کارکنانش، همچنان بر طبل »لنگر 
انداختن« بر دس��ته  ای از مش��اغل متجانس برای ارتقای س��ازمانی 
کارکنان��ش، می کوب��د و ان��گار که غافل اس��ت از ماهی��ت متحول 
»چندمهارته ش��دن« مش��اغل و »انعطاف پذیری« در تجربۀ مشاغل 

گوناگون برای پرورش »کار تیمی« و »شناخت محیطی«!

به قهقرا رفته ایم
سوگ مندانه باید اعتراف کنیم که سال هاست به قهقرا می رویم 
و از اوج سیس��تم تجربه ش��دۀ خویش نیز فاصله های سرس��ام آوری 
گرفته ای��م. صنعت نفت که روزگاری منبع الهام و بهینه کاوی س��ایر 
سازمان های ایرانی بوده است، اینک تبدیل به »زندان روح« کارکنان 
شده اس��ت! دچار شدن ما به چنین س��قوط آزادی، نتیجۀ مستقیم 
دل خوش کردن و ماندن در گذش��ته بوده اس��ت. اکنون دیگر فرزند 
زمانۀ خویش نیس��تیم! س��ازمانی که چندان تمایزی میان مدیریت 
بر منابع انس��انی اش با مدیریت بر تجهی��زات نمی گذارد؛ آن هم در 
بره��ه ای که اتفاقاً مدیریت بر تجهیزات صنعت نفت نیز چندان حال 
خوشی ندارد! به راستی چگونه سعی می کنیم »قابلیت اطمینان« یک 
تجهیز صنعتی یا همان زمان کارکرد مفید بدون توقف و خرابی اش را 
با تعمیرات »پیش گیرانه« و »برنامه ریزی ش��ده« و »نگهداری بهره ور 
فراگیر« افزایش دهیم، اما برای »قابلیت اطمینان نیروی انسانی« در 

همین حد هم، برنامه ریزی اعالمی و اعمالی نداریم ؟ 

»رهبری منابع انسانی« به جای »داللی منابع انسانی«
در این میان، س��ازمان و ساختار مدیریت منابع انسانی نفت در زمانۀ 
پرش��تاب دیجیتالی و حاکمیت ه��وش مصنوعی، حداکثر اقدامی که 
انج��ام می ده��د، همان »بازتولید مناس��بات گذش��ته« در قالب های 
کهنۀ نرم افزاری اس��ت. آیا این روند به معنای فهم ناقص ما از ماهیت 
تحوالت بازگشت ناپذیر نسلی و فرهنگی و دیجیتالی زمانه نیست ؟ آیا 
فّناوری های تحول آفرین دیجیتالی، ما را مجاب نمی کند که به تحول 
در ساختارها، فرهنگ ها و تعامالت و ارتباطات سازمانی، اندکی بیشتر 
بیندیش��یم ؟ آیا سازمان مدیریت منابع انس��انی به ماهیت دیجیتالی 

برهم زنندۀ چارچوب مش��اغل موجود از جنبه های کّمی و کیفی فکر 
کرده است و خود و کارکنان و مدیران ارشد سرویس گیرنده اش را از 
این دگردیسی بنیادین، آگاه کرده است ؟ البته به احتمال بسیار، این 
را جزو وظایف و مسئولیت های خود نمی پندارد و اتفاقاً مسئلۀ ما نیز 

دقیقاً همین است!
به عن��وان یکی از کارکن��ان این صنعت، معتقدم که س��ازمان 
مدیریت منابع انس��انی، حتی در مقام مقایسۀ درون سازمانی صنعت 
نفت، جزو سازمان های درجازننده و بلکه پس روندۀ نفت است. دلیل 
این روند نیز آن است که خود را در پیلۀ مفاهیم و مقررات متعلق به 
پارادایم مدیریتی کالسیک مبتنی بر تقسیم کار خشک و نامنعطف، 
گرفتار کرده اس��ت. س��ازمان کنونی با محیط خود، به سختی تماس 
می گیرد، رفتارهای سازمانی مشتریانش را مطالعۀ اثربخش نمی کند 
و تحقیقاً به کارکنان، به چشم »موجودات مجبور« و نه »انسان هایی 

هوشمند« نگاه می کند.
راه ع��الج، اما آن اس��ت که س��ازمان مدیریت منابع انس��انی، 
نقش های جدیدش را در »رهبری منابع انسانی«، »راهبری مدیریت 
تغییر« و »ش��راکت اس��تراتژیک در پیش بری کسب وکار« بپذیرد و 
متناس��ب با آن، ساختار سازمانی و نیز، محتوا و فرهنگ و رویه های 
س��ازمانی را متناس��ب با نقش های جدید، متحول و بازآفرینی کند. 
اقتضای پذیرش این نقش های جدید، رخ نمایی س��ازمانی آینده نگر 
و نه گذشته گراس��ت که مشوق و مرّوج و حامی نوآوری و خالقیت و 

توس��عۀ سازمانی باشد. اگرچه تالش های انسانی، اغلب تالش هایی 
دیربازده هس��تند، اما ذهن پویا و س��ّیال کارشناس��ان صنعت 

نفت، ناتوان از دیدن تغییرجهت استراتژیک در مدتی کوتاه 
نیس��ت. یکی از نخس��تین نمودهای ای��ن تغییر جهت، 

می توان��د تغییر نقش میدانی مدیران منابع انس��انی 
صنعت از نقش تحمیل شده و زاید »داللی منابع 

انسانی« به نقش اس��تراتژیک »رهبری منابع 
انسانی« باشد. 

عالمی دگر باید ساخت
اگرچه تمرکز این نوش��تار 

بر نق��د س��ازمانی مدیریت 
مناب��ع انس��انی نفت بنا 

اس��ت،  ش��ده  نهاده 
ام��ا مخاطبان آن 

از  گس��تره  ای 

مدیران ارش��د صنعت نفت را نیز دربر می گیرد؛ مدیرانی که هرچند 
در بیان، اعتق��اد خود را به »مدیریت به عنوان یک��ی از ابعاد فّناوری 
و بلک��ه مهم ترین بعد آن« ابراز می دارند، ام��ا حتماً باید برنامه هایی 
ب��رای انتقال این نگاه مدیریتی و جذب این نگاه فّناورانه در سراس��ر 
س��ازمان و ساختار صنعت نفت داشته باش��ند. شفافیت در اینجا نیز 
حتماً کارساز است و کارشناسان نیز باید به عینه دریابند که باالرفتن 
از پلکان قدرت، جز از مسیر دانش افزایی و توانمندسازی خود در ابعاد 
گوناگون نیست. این روند، بهترین نحوۀ آدرس دهی به کارکنان برای 

حرکت مداوم در مسیر بهبود و حمل 
سازمان  مأموریت های  شایس��تۀ 
اس��ت که »عالمی دگ��ر بباید 

ساخت، وز نو آدمی.«

اگرچه برای علم مدیریت، تعاریف و تعابیر متعددی در سالیان اخیر ارائه شده، اما یکی از پرمعناترین گزاره های مورد توجه اندیشمندان 
منابع انس�انی، اینچنین است: »مجموعۀ اقدام هایی برای س�اختن آینده  ای مطلوب، با نگاهی به گذشته و حال.« اگرچه صنعت نفت 
به درستی لقب پیشران توسعۀ صنعتی کشور را در یک قرن گذشته به یدک می کشد، اما به جرئت و مبتنی بر شواهد و حقایق آشکار، 
می توان گفت که س�اختار و سازمان های مدیریت منابع انسانی در سراسر صنعت نفت، سازمان هایی عقب افتاده، ارتجاعی و به شدت 
سیاست زده و متن گریزند؛ مدیریتی که بیشترین زاویۀ  دید به مشتریان سازمانی، یعنی همان کارکنان صنعت نفت را صرفاً از دریچۀ 
نرم افزار قدیمی و ناکارآمد »سیستم جامع نیروی انسانی صنعت نفت« می نگرد و ارزیابی می کند. درحالی که این سیستم در بهترین 
حالت ممکن، تصویری کّلی از متغیرهای شخصی و شغلی کارکنان به دست می دهد، سؤال آن است که این رویکرد و ابراز مدیریتی، 
چگونه تصویر ذهنی کارکنانش را به عنوان نیرومندترین محرک رفتار سازمانی، اسکن می کند و آیا انگیزه  ای برای شناخت جنبه های 

ادراکی و ناملموس کارکنان همچون رضایت شغلی، تعهد و وفاداری سازمانی و تالش برای ترمیم آنها دارد یا خیر؟

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

یادداشت ماه: منابع انسانی
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 با توجه به گس�تردگی فعالیت ها و زیرمجموعه ه�ای فعال در گروه 
OIEC، اصلی ترین دلیل تأس�یس »ش�رکت توس�عۀ صنایع نفت و 

انرژی« چه بود و هم اکنون در چه حوزه هایی فعالیت دارید؟
ش��رکت توس��عۀ صنایع نفت و انرژی )OEID( به عنوان بازوی باالدستی 
گروه OIEC در زمینۀ فعالیت های اکتشافی و تولیدی نفت با بهره گیری 
از نیروهای متخصص، ایجاد زیرس��اخت های روزآمد فّناوری اطالعات و 
به کارگیری پیشرفته ترین سخت افزارها )Server Clus ters( و نرم افزارهای 
معتب��ر و به روز دنیا در زمینۀ لرزه نگاری، پترو فیزیک و مهندس��ی نفت 
و حف��اری مانن��د Promax 5000,Petrel, Geolog, Dirll Office، همواره 
به دنبال حّل مس��ائل پیچی��ده در صنایع باالدس��تی و ارائۀ راه حل های 

مبتکرانه در صنعت نفت است.
 با توجه به این توانمندی ها، شرکت OEID تا کنون چه پروژه هایی 

را به اتمام رسانده است؟
یک��ی از تجربیات ارزندۀ ما، حضور در توس��عۀ 16 میدان نفتی ش��رکت 
نفت مناطق مرکزی، تکمیل و به بهره برداری رس��اندن آنهاس��ت و البته 

تجربه های بسیاری نیز در زمینۀ توسعۀ میادین داریم. پروژه های مطالعات 
لرزه نگاری و حفاری میدان خشت، مطالعات لرزه نگاری و حفاری میادین 
سروس��تان و س��عادت آباد، مطالعات لرزه نگاری و حفاری میادین پایدار 
ش��رق و پایدار غرب، مطالع��ات و لرزه نگاری و مدیری��ت حفاری میدان 
چشمه خوش، مطالعات حفاری میدان دهلران، مطالعات حفاری میادین 
س��رکان و ماله کو، مطالعات لرزه نگاری میادین ک��وه کاکی، دانان، کبود، 
کوه ریگ، ش��وروم و دودرو، مدیریت حفاری سرخون دالپری، تأسیسات 
س��رچاهی و انتقال واحد فرآورشی میادین نفتی سروستان و سعادت آباد 

ازجمله این موارد هسند.
حض��ور در پروژه های��ی همچون برق رس��انی میادین سروس��تان و 
سعادت آباد، مخازن سقف شناور ذخیره سازی نفت خام میادین سروستان 
و س��عادت آباد، تأسیسات سرچاهی و انتقال میادین پایدار شرق و پایدار 
غرب، برق رس��انی پایدار شرق و پایدار غرب، واحد فرآورشی میدان نفتی 
دهلران، برق رسانی میدان دهلران، توسعۀ واحد بهره برداری چشمه خوش، 
تأسیس��ات سرچاهی میدان نفتی چشمه خوش، واحد نمک زدایی میدان 

نفتی چشمه خوش، برق رسانی میدان چشمه خوش نیز ازجمله پروژه هایی 
است که آنها را نیز با موفقیت کامل، به اتمام رسانده ایم.

 وضعیت پروژه های جاری شرکت چگونه است و هم اکنون مشغول 
چه فعالیت هایی هستید؟

پروژه های جمع آوری و تزریق گازهای همراه چش��مه خوش، تأسیس��ات 
سرچاهی و انتقال واحد فرآورشی میدان نفتی خشت، برق رسانی به واحد 
خشت، مشاوره و نظارت پروژه های حفاری توسعۀ میدان نفتی آذر، مشاوره 
و نظارت بر پروژه های تأسیس��ات س��رچاهی و انتقال و فرآورشی توسعۀ 

میدان نفتی آذر ازجمله فعالیت های جاری شرکت محسوب می شود. 
 ازجمله مزیت های رقابتی گ�روه OIEC، دارابودن توانمندی های 
برجس�ته در حوزۀ اکتش�اف و حفاری اس�ت. نق�ش OEID در 
این خصوص چیس�ت و چه قابلیت های ویژه ای در شرکت شما 

وجود دارد؟
گروه مهندس��ی و س��اختمان صنای��ع نفت در زمینۀ اکتش��اف حفاری 
دارای تجارب زیادی اس��ت. در همین راستا پروژه های پردازش داده های 
لرزه ن��گاری 2بعدی میادین FAWER و MEZZOUNANV در کش��ور 
تونس، ل��رزه نگاری 3بع��دی بی بی حکیمه، کیلورکریم و س��یاه مکان، 
لرزه نگاری 3بعدی میدان خانگیران و مدیریت حفاری میدان گازی کیش 
را با موفقیت به اتمام رس��انده ایم. همچنین پروژه های مشاوره و نظارت 
حفاری طرح توسعۀ میدان نفتی یاران شمالی و پروژۀ جمع آوری اطالعات 

باالدستی مناطق نفت خیزجنوب را نیز در دست اجرا داریم.
 از دیگر توانمندی های شرکت، حضور در پروژه های تأسیسات و 
تجهیزات فرآورشی و انتقال است. در این بخش چه پروژه هایی 

انجام شده یا در حال اجراست؟
پروژه های احداث واحد نمک زدایی نفت ش��هر، احداث واحد نمک زدایی 

گچساران، انتقال نفت نمکی گچساران 1 به واحد نمک زدایی گچساران2، 
اصالح چندراهۀ ورودی نفت ش��هر، افزایش تولید میدان نفتی کبود )فاز 
یک(، پروژۀ مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی های شرکت پایانه های 
نفتی ایران را با موفقیت به پایان رسانده ایم. در این زمینه پروژه های انتقال 
و بهینه سازی سیستم فرآورشی میدان نفتی هفتکل، تأسیسات سرچاهی 
و خطوط جریانی میدان نفتی آزادگان جنوبی، پروژۀ ایس��تگاه پمپاژ آب 
و مخ��ازن پروژۀ دهلران، یونیت 108 واحد گوگردزدایی فازهای 20و 21 
پارس جنوبی و پروژۀ تأمین نیروهای انسانی متخصص در تمام رشته های 
تخصصی و حرفه ای مورد نیاز شرکت نفت فالت قاره را نیز در دست اجرا 
داریم. البته پروژۀ ذخیره س��ازی گاز طبیعی در میادین س��راجه، یورتشا، 

تلخه را نیز با موفقیت به پایان رسانده ایم. 
 آق�ای دکتر! ازجمل�ه الزام ه�ای موفقیت در فض�ای پیچیده و 
پررقابت کسب و کار صنعت نفت، وجود و توانمندسازی منابع 
انس�انی متخصص محسوب می ش�ود. وضعیت کنونی شرکت 
OEID درا ین خصوص چیس�ت و آیا به مسائلی همچون تعالی 

منابع انسانی نیز توجهی دارید؟
ش��رکت OEID با بهره گیری از دانش و مدیریت روزآمد، همواره به عنوان 
ش��رکتی حرفه ای، با تجربه و متخصص در حوزۀ باال دستی صنعت نفت 
شناخته شده است. نگاه شرکت به منابع انسانی به عنوان اصلی ترین اهرم 
حرکتی س��ازمان است و همواره تعالی منابع انس��انی را با تعالی سازمان 
و حصول نتایج موردنظر ش��رکت، هم راس��تا می دانیم. هم اکنون بیش از 
یک هزار نفر در شرکت مشغول به کار هستند که این تعداد، حدود 250 
نفر در س��تاد و دفتر مرکزی مس��تقر هس��تند و حدود 800 نفر نیروی 
متخصص پروژه هس��تند که در س��ایت های عملیاتی مس��تقر هستند. 
ب��رای ایجاد و هدایت OEID به عنوان مجموعه ای توانمند، راه س��ختی را 
پشت سر گذاشته ایم. از طریق تشکیل کمیتۀ جذب و تعالی منابع انسانی و 
استفاده از مشاورۀ نیرو های باتجربۀ صنعت نفت، در سازمان دهی و جذب 
نیروهای متخصص و جوان تاحدود بس��یار زیادی موفق بوده ایم. برگزاری 
دوره های کاربردی برای رش��د اطالعات افراد س��ازمان ازجمله دوره های 
پیشرفتۀ مدیریت ریسک، HSE، پریماورا، PDMS، PMBOK، پکیج کامل 
روان شناسی کار، مهندسی نفت و حفاری، زبان انگلیسی پیشرفته و حتی 
دوره های عمومی برای پرس��نل حراست و مس��ئوالن دفاتر با استفاده از 

اساتید برجستۀ کشور و بین المللی همواره در دستور کار قرار دارد.
 ارتباط شرکت با دانشگاه ها چگونه است؟

همان طور که اشاره کردم، در برگزاری دوره های آموزشی ارتباط نزدیکی 
با دانشگاه و اساتید معتبر کشور داریم. یکی دیگر از کارهای انجام شده در 
زمینۀ اشتغال زایی و پویایی نیروهای انسانی، اقدام به جذب نیروهای جدید 
از دانشگاه های معتبر کشور ازطریق چندین مرحله مصاحبه و آموزش های 
کالس��یک و عملیاتی در هر 2بخش عموم��ی و تخصصی برای نیروهای 
جذب ش��ده اس��ت و بس��یار خرس��ندیم که حدود 10 درصد از نیروهای 

سازمانی ما از کارآموزان فعال و با انگیزۀ دانشگاهی تشکیل شده اند.
 با توجه به ترسیم افق بلندمدت و چشم انداز روشن برای شرکت، 
چه برنامه های عملیاتی و شاخص هایی برای تحقق اهداف کوتاه 

و بلند مدت شرکت درنظر گرفته اید؟
معتقدم در شرکت های مثل OEID،  مثلثی به عنوان مثلث موفقیت وجود 
دارد که اضالع آن را »منابع انسانی«، »تأمین مالی« و »فّناوری همگام با 
صنعت« تشکیل می دهند. همان طور که اشاره کردم، منابع انسانی به عنوان 
مهم ترین رکن برای نیل به اهداف ماس��ت و مطمئناً س��ازمانی با منابع 
انس��انی توانمند، می تواند حرکتی جامع تر و سریع تر برای تحقق اهداف 
سازمانی داشته باشد. تأمین مالی نیازمند این است که شرکت های فعال، 
بسترهای مناسب برای ورود س��رمایه را فراهم آورند؛ به طوری که جریان 
نقدینگی الزم برای اجرای مناس��ب پروژه ها بدون ایجاد وقفه به سازمان 
تزریق ش��ود. فّناوری نیز رکن آخر و تکمیل کنن��دۀ تمامی فعالیت های 
سازمان پویاست. باید توجه داشت که فّناوری روزآمد و کارآمد در رقابت 
شدید بازارجهانی صنعت نفت، می تواند همان مرکب تسریع بخش نیل به 

اهداف سازمانی باشد.

)OEID( مهندسی ارزش و روند اجرای پروژه های صنعت نفت در گفت وگو با »دکتر مهرزاد صفوت« مدی�����������������رعامل شرکت توسعۀ صنایع نفت و انرژی

منابع انسانی توانمند، رکن اصلی توسعه و تحـــــقق اهداف سازمان هاست
گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC( در 3دهۀ گذشته، با هدف ایجاد زنجیره ای کارآمد و توانا، اقدام به تأسیس شرکت هایی 
با تخصص های مکمل کرده اس�ت که در همین راس�تا، می توان به »شرکت توس�عۀ صنایع نفت و انرژی« به عنوان یکی از این بازوان 
فنی و اجرایی توانمند اشاره کرد. »دکتر مهرزاد صفوت« با اشاره به اینکه شرکت OEID در 1376 و با هدف ایجاد ظرفیت های برای 
جهت اجرای فعالیت های ژئوفیزیک، زمین شناس�ی، پتروفیزیک، مهندسی مخزن، حفاری، مهندسی بهره برداری، طراحی و اجرای 
واحد های فرآورشی، انتقال، ذخیره سازی و تأسیسات جانبی مورد نیاز تأسیس شده است، در گفت وگوی خود با »تازه های انرژی« 
می گوید: »درحالی که گروه OIEC به عنوان کمپانی مادر و هلدینگ، نقش بسیار مهمی در توسعۀ صنعت نفت ایران و جذب پروژه های 
E&P برعهده دارد، شرکت توسعۀ صنایع نفت و انرژی با حدود ۲۲ سال سابقۀ ارزنده، به عنوان بازوی توانمند گروه OIEC در صنایع 
باال دستی در صنایع نفت و انرژی شناخته شده می شود.« او بر این نکته تأکید دارد که حضور موفقیت آمیز سالیان متمادی درصنعت 

نفت، به تمامی اعضای گروه OIEC آموخته است که چگونه پروژه را با کیفیت، در زمان معین و با هزینۀ مشخص، به پایان برسانند.

سال ها تجربه و حضور 
موفقیت آمیز و متمادی 

درصنعت نفت، به ما 
آموخته است که چگونه

پروژه را با کیفیت مناسب
در زمان معین 

و با هزینۀ مشخص
به پایان برسانیم.

یکی دیگر از کارهای 
انجام شده در زمینۀ 

اشتغال زایی و پویایی 
نیروهای انسانی، اقدام به 

جذب نیروهای جدید از 
دانشگاه های معتبر کشور 

ازطریق چندین مرحله 
مصاحبه و آموزش های 

کالسیک و عملیاتی در هر 
۲بخش عمومی و تخصصی 

برای نیروهای جذب شده 
است و بسیار خرسندیم که 
حدود 10 درصد از نیروهای 

سازمانی ما از کارآموزان فعال 
و با انگیزۀ دانشگاهی تشکیل 

شده اند.

نگاه OEID به منابع انسانی 
به عنوان اصلی ترین اهرم 

حرکتی سازمان است و 
همواره تعالی منابع انسانی 

را با تعالی سازمان و حصول 
نتایج موردنظر شرکت، 

هم راستا می دانیم.

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
صنعت آب وبرق امروز

گفت وگوی ماه: کسب وکار انرژی

پروین فغفوری

گزارشگر 
تازه  های انرژی
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توزیع ریسک د ر قرارد اد های EPD، عاد النه نیست

توسعۀ مسئوالنۀ صنعت باالدستی نفت و گاز

چال��ش   بزرگ کاه��ش صادرات نفت به دلی��ل دور جدید تحریم ها، 
ض��رورت توس��عه و پیگی��ری برنامۀ شش��م ب��رای افزایش س��طح 
تولی��د در میدان ه��ای نفت و گاز را با عالمت س��ؤال مواجه کرده و 
از این رو به نظر می رس��د ش��رکت ملّی نفت ای��ران در خأل حضور 
ش��رکت های بین المللی برای حفظ و نگهداشت تولید و دستیابی به 
 بخش��ی از برنامه های مصوب خود، ناگزیر به استفاده از قراردادهای
EPD،EPDF و Differed Payment با اعتماد و اتکا به شرکت های 

داخلی است. 
بازگشت تحریم ها به صنعت نفت، ریسک هایی همچون ریسک 
»تأمین مالی«، »تأمین کاال و تجهیزات« و »تورم های ناشی از تغییر 
ن��رخ ارز« را به همراه دارد که فعالی��ت پیمانکاران بخش خصوصی 
و نیمه دولتی را با دشواری بس��یار مواجه می کند. باید توجه داشت 
ک��ه این موارد، همۀ مصائب پیمانکاران نفت نیس��ت و پیش از آن، 
روندهای فرسایشی داخلی نیز عرصۀ رقابت را بر آنان تنگ کرده بود؛ 

مرتضی پاکروان

مد یرعامل شرکت 
حفاری استوان کیش

زیرا پایان یافتن اغلب پروژه ه��ای پارس جنوبی، کاهش نقدینگی و 
چالش تأمین مالی، موجب کاهش جّدی تقاضا و بیکاری پیمانکاران 

شده بود. 

چالش های شرکت های ایرانی
 آنچه از ظواهر اعداد وارقام اس��تنباط می شود، میزان »بودجه 
مصوب« برای صنعت نفت با »برنامه توسعه مصوب« هم خوانی ندارد 
و شرکت ملّی نفت برای تأمین مالی پروژه ها با مشکل مواجه است. از 
سوی دیگر، سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری کشور همواره 
به دنب��ال س��رمایه گذاری های زودبازده بوده و مه��ارت الزم را برای 
مدیریت بازار س��رمایه و فاینانس پروژه ها کسب نکرده اند یا تمایلی 
ب��ه این کار ندارن��د؛ بنابراین منابع قابل اتکایی ب��رای پیمانکاران و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تأمین مالی یا تشکیل مشارکت 
مدنی )JV( محسوب نمی شوند. در کنار آن، شرکت های پیمانکار نیز 

اغلب با توجه به ماهیت ساختاری خود، با قراردادهای خرید خدمت 
فعالیت کرده اند و از نظر س��اختاری به دریافت هزینه ها و س��ود از 

کارفرما وابسته هستند. 
 

EPD چالش اجرایی قراردادهای
درحالی که قراردادهای EPD پیش از این یک بار در سال های 
1392 تا 1392 مورد استفاده قرار گرفته اند، اما این قراردادها س�ير 
تكاملي خود را طی نکرده  و تجربه اس��تفاده از آنها در کش��ور پایین 
است. پياده س��ازي این قراردادها در عم�ل م�شكالتي را ب�ه هم�راه 
داش��ته و ضعف هاي حقوقي و قراردادي آن برجس��ته ش��ده است. 
ازجمله مشکالت موجود در این نوع قراردادها، »ناکارآمدی ارتباطات 
ذینفعان« ناش��ي از تنوع وظايف و توزیع ناعادالنه ریسک، به ویژه در 

دوران تحریم ، بین کارفرما و پیمانکار است. 
 از نظ��ر اجرایی، قراردادهای EPD اصوالً زمانی کارآیی الزم را 
دارند که مطالعات توس��عه میدان از قبل به طور دقیق انجام ش��ده و 
در اختیار پیمانکار قرار گرفته باشد. نداشتن MDP مناسب، اجرای 
پ��روژه را با عدم قطعیت هایی مواجه می کند که ریس��ک های پیاپی 
از  نظر زمانی و مالی را برای پیمانکار رقم می زند؛ در حالی که کارفرما 
مسئولیت چندانی در افزایش قیمت ها نمی پذیرد. این موضوع عمده 
چالش��ی اس��ت که ارتباطات ذینفعان اصلی پروژه را دچار اختالل و 

ناکارآمدی می کند. 

نقش حاکمیتی جدید
 ب��ا درنظ��ر گرفتن چنین ش��رایطی، رش��د و توس��عه صنایع 
باالدس��تی نفت، نقش حاکمیتی متفاوتی را می طلبد و باید تمامی 
بخش های مسئول با نگاهی ملّی و یکپارچه، پیوندی محکم را برای 
مقابله با شرایط سخت پیش رو ایجاد کنند. البته باید در نظر داشت 
که انتقال »ريس��ك اجرایی« و »تأمين مالي« ب��ه پيمانكار، تجربه 
موفقي را دربرنخواهد داش��ت. برهمین اس��اس بخ��ش حاکمیتی و 
دولتی  باید بس��ترهای الزم را برای حمای��ت از بخش خصوصی در 
همه سطوح، اعم از ش��رکت های توسعه دهنده، پیمانکاران خدمات 
فنی، شرکت های دکل دار، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان به عنوان 

بخش های باالدس�تی صنعت نفت ایران دوره 3س�الۀ بعد از برجام را به تالش برای تکامل قراردادهای جدید نفتی موس�وم به IPC و 
قراردادهای EPD و EPDF موسوم به قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب گذراند. حاصل این تالش ها امضای 3 قرارداد در قالب IPC با 
مشارکت 3 شرکت بین المللی توتال فرانسه، CNPC چین برای توسعۀ فاز 11 پارس جنوبی و زاروبژنفت روسیه برای توسعۀ میدان های 
آبان و پایدار غرب بود که البته قرارداد سوم، به طور کامل با یک شرکت داخلی امضا شد. اکنون با مشخص شدن کناره گیری توتال از 
سرمایه گذاری در فاز 11 پارس جنوبی و در نظر گرفتن سابقۀ چینی ها و روس ها در شرایط مشابه گذشته، می توان گفت که امید چندانی 
به س�رمایه گذاری خارجی و اجرای قراردادهای IPC وجود ندارد و در خوشبینانه ترین حالت، این کار با هدف گذاری های اولیه فاصله 
زیادی خواهد داشت. تدبیر دیگر شرکت مّلی نفت در تدوین قراردادهای موسوم به مناطق نفت خیز جنوب، اکنون در مرحله برگزاری 
مناقصات است و انتظار می رود در شرایط پیش روی صنعت نفت کشور، با نقش آفرینی شرکت های خصوصی و نیمه دولتی داخلی مورد 

توجه بیشتری قرار گیرند. 

سرمایه های ملّی و بازوان پرتوان اجرایی فراهم آورند. 
در همین راستا انتظار می رود بازنگری الگوی توزیع مسئولیت ها 
و تعهدات طرفین در قراردادهای EPD، به اصالح ارتباطات ذینفعان 
پروژه ها منجر ش��ود؛ زیرا توزیع نامناس��ب مس��ئولیت ها بر عناصر 
كليدي پروژه يعني زمان، هزینه و کیفیت تأثيرگذار اس��ت و باعث 
کاهش بهره وری، اختالل در عملکرد پیمانکاران و ش��روع مش��اجره 
در پروژه می ش��ود که روند اخذ مطالبات طرفین را با پیچیدگی های 
زیادی همراه می کند. این موضوع در نهایت به نابودی ش��رکت هایی 
که در این بخش ها ورود و سرمایه گذاری کرده اند، منجر خواهد شد.

پیشنهاد اجرایی مشخص
 تشکیل »کمیته مش��ترک مدیریت« در جایگاه یکی از ارکان 
اصلی قراردادهای باالدستی می تواند به عنوان یک راهکار برای شرایط 
جدید در نظر گرفته ش��ود. پیشنهاد می شود در اجرای قراردادهای
EPDF و Differed Payment ای��ن کمیته مش��ترک متش��کل از 
اعضای مس��اوی کارفرما و پیمانکار تش��کیل شود و وظیفه تصویب 
برنامه اجرایی میدان و تعیین تکلیف هزینه های پیش بینی نشده در 
قرارداد و موارد فورس ماژور را برعهده داشته باشد و حتی در برخی 
م��وارد، به حّل و فصل اختالف بین کارفرما و پیمانکار نیز بپردازد تا 
تصمیم های کمیته به اتفاق آرا، اتخاذ و الزم االجرا ش��وند. ریاس��ت 
کمیته نیز می تواند دوره ای و چرخش��ی باش��د. این پیش��نهاد برای 
اج��رای موفقیت آمیز قراردادهای EPDF می تواند بس��یار تأثیرگذار 

باشد.
 توسعه مسئوالنه صنعت باالدستی نفت و گاز در گرو نگاه ملّی 
به اجرای پروژه ها و دارایی های صنعت نفت و گاز کشور است. شّکی 
نیست که شرکت های خصوصی، بخش مهمی از دارایی های صنعت 
نفت و گاز کش��ور محسوب می شوند و هم اکنون در شرایط بازگشت 
تحریم ها، درک این موضوع ب��ه توضیح چندانی نیاز ندارد. بنابراین 
انتظ��ار می رود ب��ا »شفاف س��ازی حداکثری« در فراین��د واگذاری 
پروژه ها، »همکاری نزدیک« کارفرما و پیمانکار در فرایند اجرای کار 
به منظور توزیع عادالنه ریسک و »تبیین نحوة بازپرداخت هزينه ها« 
با نرخ بازگش��ت مناسب س��رمايه، کارفرما و پیمانکار با نگاه ملّی و 

مسئوالنه به بیشینه سازی نتایج مثبت پروژه ها تمرکز کنند.

درحالی که قراردادهای 
EPD پیش از این یک 

بار در سال های 139۲ تا 
139۲ مورد استفاده قرار 

گرفته اند، اما این قراردادها 
س�ير تكاملي خود را طی 
نکرده  و تجربه استفاده از 
آنها در کشور پایین است. 
پياده سازي این قراردادها 

در عم�ل م�شكالتي را ب�ه 
هم�راه داشته و ضعف هاي 

حقوقي و قراردادي آن 
برجسته شده است. 

بازگشت تحریم ها به صنعت 
نفت، ریسک هایی همچون 

ریسک »تأمین مالی«، 
»تأمین کاال و تجهیزات« و 

»تورم های ناشی از تغییر 
نرخ ارز« را به همراه دارد 

که فعالیت پیمانکاران بخش 
خصوصی و نیمه دولتی را 
با دشواری بسیار مواجه 

می کند.

یادداشت ماه: کسب وکار انرژی

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر



پ��روژۀ احداث واحدهای ABS & Rubber در اس��فندماه 
1393 توس��ط ش��رکت پتروش��یمی پادجم به شرکت 
جندی ش��اپور اب��الغ ش��د. این ط��رح در منطق��ۀ ویژۀ 
اقتصادی انرژی پارس، واقع در بندر عسلویه و در زمینی 
به مس��احت 15هکت��ار، با ظرفیت تولی��د 200 هزارتن 
ABS در س��ال و 60هزارت��ن Rubber در س��ال، تح��ت 

الیس��نس یکی از به روزترین تکنولوژی های دنیا که در 
اختیار ش��رکت Versalis-Eni S.p.A ق��رار دارد، در حال 
احداث است و تا پایان مهرماه 1397، بیش از 72 درصد 

پیشرفت داشته است.
ای��ن پ��روژه یک��ی از بزرگ ترین واحده��ای تولید 
ABS و Rubber در س��طح خاورمیانه محسوب می شود 

و به دلیل پیش��رفتگی و به روز بودن فرآیندهای تولیدی 
آن، در زمرۀ واحدهای پتروش��یمی Hi-Tech در س��طح 

کشور محس��وب می شود؛ از این رو شرکت جندی شاپور 
با توجه به در اختیار داشتن تیم مهندسی مجرب خود، 
با هدف تس��ریع و افزایش کیفیت انجام کار مهندس��ی 
 پ��روژه، تصمیم گرف��ت از هم��کاری ش��رکت اروپایی
.Tecnimont Ltd نیز بهره مند شود. شایان ذکر است، این 
پ��روژه بیش از 7 هزار مدرک مهندس��ی و بیش از 950 
تگ مرب��وط به تجهیزات مکانیکال دارد که برای تأمین 
و راه اندازی بیش��تر آنها، تأیید الیسنس��ور پروژه، یعنی 

شرکت Versalis، ضروری است.
ای��ن مجتمع قادر اس��ت 9 گری��د گوناگون ABS و 
3 محصول متف��اوت Rubber در 7 گرید متفاوت را برای 
نخس��تین بار و به صورت انحص��اری در ایران، آن هم با 
باالترین کیفی��ت تولید کند. حدود نیم��ی از محصول 
Rubber تولی��دی، در واح��د ABS این مجتمع به عنوان 

خ��وراک و به منظور تنظیم خ��واص فیزیکی و مکانیکی 
ABS مصرف می شود و مابقی آن، قابل فروش خواهد بود.

خوراک های دریافتی این مجتمع ش��امل استایرین، 
ب��ه میزان 152هزار تن در س��ال از طری��ق خط لوله از 
مجتمع پتروشیمی پارس، بوتادین )محصول تولید شده 
در واحد Rubber(، به مقدار 54 هزار تن در سال از طریق 
خط لوله از مجتمع پتروشیمی پادجم و آکریلونیتریل به 
میزان 47 هزار تن در سال از خارج کشور تأمین می شود.

 
Rubber واحد

کارخانۀ تولید Rubber، نخستین و تنها تولیدکنندۀ 
3 محص��ول SBS،SB و LCBR در 7 گری��د پرکارب��رد 
براس��اس تقاضای بازار محسوب می ش��ود. این کارخانه 
براس��اس فرآیند Batch و باقابلیت تولید طیف وس��یعی 

از انواع گریدها طراحی شده است. از Rubber در مواردی 
که خواص فیزیکی- مکانیکی درحین مصرف یا به هنگام 
کاربرد نهای��ی اهمیت کمت��ری دارد، مانند عایق بندی 
س��یم، چس��ب ها، مخلوط کردن پلیمره��ا، درزگیرها و 
پوشش ها اس��تفاده می شود. مهم ترین خاصیت این نوع 
پلیمره��ا برای مقاصد تجاری، تش��ابه س��اختاری آنها، 

حداقل در دمای اتاق به الستیک های ولکانیزه است.

ABS واحد
کارخانۀ تولی��د ABS، تولیدکنندۀ محصول ABS با 
تکنولوژی Continuous Mass در 9 گرید پرکاربرد براساس 
تقاضای ب��ازار داخ��ل فعالیت می کند. ABS به وس��یلۀ 
اکستروژن تولید می ش��ود و کاربرد اصلی آن، در صنایع 

خودروسازی و در ساخت قطعات بدنۀ خودرو است.

سربلندی شرکت جند ی شاپور د ر احداث واحـــدهای ABS و Rubber پتروشیمی پادجم

شرکت جند ی  شاپور
)  EPCC  ( مجری پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

د فتر تهران: بلوار میرد اماد ، خیابان نساء، کوچه پارسیا
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این طرح با ظرفیت 
 ABS تولید ۲00 هزارتن

در سال و 60هزارتن 
Rubber در سال، 

تحت الیسنس یکی از 
به روزترین تکنولوژی های 
دنیا که در اختیار شرکت 
 Versalis-Eni S.p.A

قرار دارد، در حال احداث 
است و تا پایان مهرماه 

1397، بیش از 7۲ درصد 
پیشرفت داشته است.

این مجتمع قادر است 
 ABS 9 گرید گوناگون
و 3 محصول

 Rubber متفاوت 
در 7 گرید متفاوت را 
برای نخستین بار و 
به صورت انحصاری در 
ایران، آن هم با باالترین 
کیفیت تولید کند. 
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»رش�د مص�رف بنزی�ن« در ایران، ه�ر روز بیش�تر از 
دیروز می ش�ود و رکوردهای تازه ای به جا می گذارد تا با 
سرعتی باال »رشد تولید بنزین« را بی اثر کند! براساس 
آخرین آمار منتش�ر شده ازسوی وزارت نفت، میانگین 
مصرف روزانۀ بنزین کش�ور در تیرماه امسال با رشدی 
8درصدی به مرز 9۲ میلیون بش�که در روز نزدیک شد. 
این ماه باالترین رکورد مصرف روزانۀ بنزین را نیز در دل 
دارد. 31 تیرم�اه 1397، مص�رف بنزین به 1۲1 میلیون و 
800 هزار لیتر رسید. بدین ترتیب و با وجود اینکه تولید 
بنزین در تیرماه سال جاری با افزایشی ۲9/1 درصدی در 
مقایسه با همین بازۀ زمانی در سال قبل، به 87 میلیون 
و 300 هزار بش�که در روز رسید، اما مصرف بنزین بیش 

از 4 میلیون لیتر بیشتر از تولید بنزین به ثبت رسید. 
اگرچ�ه ق�رار داش�تن در فص�ل تابس�تان و افزای�ش 
مس�افرت های ج�اده ای می تواند یکی از دالیل رش�د 
افسارگس�یختۀ مصرف روزانۀ بنزین باش�د، اما از نگاه 
بس�یاری از کارشناس�ان، ثب�ات قیم�ت هزارتومان�ی 
بنزی�ن برای هر لیتر از 1394 ت�ا کنون، دلیلی جّدی تر 
برای افزایش روزافزون س�رعت رشد مصرف محسوب 
می ش�ود. به عقیدۀ کارشناس�ان با وجود رش�د تولید 
بنزین به دلیل وارد مدار ش�دن ۲ ف�از تولید بنزین در 
پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس، چنانچه دولت در راستای 
اصالح قیمت سوخت و کنترل مصرف آن اقدامی جّدی 
نکند، رش�د مصرف بنزین در کش�ور هی�چ گاه فرصت 
پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان را نخواهد داد. 

چرا با افزایش تولید بنزین، هنوز هم از صادرات آن فاصله داریم؟

رویایی که همچنان دود می شود
بهمن م��اه 1395 ب��ود ک��ه معاون وزی��ر نفت، 
هم زمان با روش��ن شدن نخس��تین کورۀ واحد 
بنزین س��ازی پاالیش��گاه س��تارۀ خلیج فارس، 
این طور پیش بینی کرد که ایران از سال آینده، 
صادرکنن��دۀ بنزین خواهد ب��ود. حاال حدود 2 
سال از این پیش بینی می گذرد و به نظر می رسد 
همچنان فاصلۀ زیادی تا تحقق این پیش بینی 
وج��ود دارد؛ زیرا به رغم افزای��ش 6/7درصدی 
تولید روزانۀ بنزین کشور در مرداد نسبت به تیر 
امس��ال و رسیدن آن به 93/08 میلیون لیتر در 
روز، هنوز آماری مبنی بر وجود بنزین مازاد در 

کشور منتشر نشده است. 
الگوی رفتار فصلی مصرف کنندگان بنزین 
در ایران نشان می دهد که آخرین ماه تابستان، 
همواره ب��ا افزایش س��فرهای درون ش��هری و 
برون ش��هری و در نتیجه، رش��د مصرفی بیش 
از ماه ه��ای دیگر س��ال همراه اس��ت. تمام این 
اتفاق ها در ش��رایطی رقم می خورد که اگر رشد 
مصرف به شدت  ماه های قبل ادامه داشته باشد، 

نگرانی هایی جّدی برای تأمین بنزین استاندارد 
در دوران تشدید تحریم ها نیز ایجاد می شود. 

هزینۀ سنگین ثبات قیمت بنزین 
براساس گزارش های موجود، مصرف روزانۀ 
بنزین در 3ماه ابتدای امسال، رشد 10درصدی 
داشته اس��ت. این میزان رشد مصرف همچون 
س��ایه ای ب��االی س��ر خودکفایی ب��رای تأمین 
بنزین، سنگینی می کند؛ حتی اگر تولید بنزین 
در آذر س��ال ج��اری و طبق برنامۀ اعالم ش��ده 
ازسوی علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت 
ملّی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران، 
به 100 میلیون لیتر در روز برس��د. ثابت ماندن 
قیمت بنزین نس��بت به رشد تورم که از 1394 
تاکن��ون ادامه دارد، مهم ترین عاملی ا س��ت که 
از ن��گاه کارشناس��ان برنامه های رش��د تولید و 
خودکفای��ی در تأمی��ن بنزین را نق��ش بر آب 
می کند. قیم��ت بنزین در ایران از اردیبهش��ت 
1394 به این سو ثابت بوده و دولت در خالل این 
س��ال ها، فرصت اصالح قیمت بنزین را از دست 

داده است و در عوض، به سیاست پرداخت یارانۀ 
س��وخت برای ثابت نگه داشتن قیمت آن اصرار 
داشته است. در نتیحۀ چنین وضعیتی، طبیعی 
اس��ت که قیمت بنزین در مقابل رش��د عمومی 
تورم کشور ثابت باقی بماند و قیمت این کاال در 
مقایسه با کاالهای دیگر ارزان تر باشد. از همین رو 
به احتمال زیاد، صاحبان خودرو از میان راه های 
هوایی، ریلی و جاده ای، گزینۀ س��وم را به دلیل 
ارزان تر بودن برای انجام س��فرهای خود انتخاب 
می کنند. در شهرها نیز گزینه ای که بر استفاده از 
ناوگان توسعه نیافتۀ حمل و نقل شهری ارجحیت 

دارد، استفاده از خودروهای شخصی است. 
یک��ی دیگر از آثار مهم ثابت ماندن قیمت 
بنزین، یارانه ای اس��ت که دولت بابت این ثبات 
پرداخت می کند. براس��اس حکم صریح برنامۀ 
پنجم توس��عه که البت��ه در 1395 پایان یافت، 
قیمت هر لیتر بنزی��ن باید به 90درصد قیمت 
فوب خلیج فارس می رسید؛ اتفاقی که هنوز هم 
به واقعیت نپیوسته و هزینه های آن از یارانه ای 

پرداخت می ش��ود که دولت به بنزین اختصاص 
می دهد. بنابرای��ن دولت در حالی قیمت بنزین 
را از 1394 به این سو بر مدار هزار تومان تومان 
ثابت نگه داشته که بابت مابه التفاوت آن با قیمت 
فوب خلیج فارس، یارانه ای سنگین برای تأمین 

بنزین تک نرخی پرداخت می کند. 
 دومین بنزین ارزان دنیا در ایران 

نگاه��ی به فهرس��ت قیم��ت بنزی��ن در 
کش��ورهای دنیا نش��ان می دهد ک��ه ایران پس 
از ونزوئ��ال، دومی��ن بنزی��ن ارزان را ب��ه خ��ود 
اختص��اص داده اس��ت. ب��ر اس��اس اطالع��ات 
وب س��ایت GlobalPetrolPrice، هر لیتر بنزین 
در ونزوئال، یک  س��نت و در ایران با لحاظ قیمت 
با 10هزارتومان برای هر دالر، 10س��نت قیمت 
دارد. این درحالی اس��ت که طبق اطالعات این 
س��ایت، میانگی��ن قیمت بنزی��ن در دنیا حدود 
1/16 دالر به ازای هر لیتر اس��ت. ایران در حالی 
دومی��ن بنزین ارزان دنی��ا را دارد که قیمت هر 
لیتر بنزین در کشورهای همسایه، بسیار بیشتر از 
بهای فروش آن در ایران است. برای مثال، قیمت 
هر لیتر بنزین در افغانس��تان 75 س��نت است و 
در ترکیه نی��ز 1/04 دالر قیم��ت دارد؛ اعداد و 
ارقامی که قاچاق س��وخت به آن سوی مرزها را 
به س��ادگی توجیه پذیر می کند. بنابراین عجیب 
نیست که ساالنه میلیون ها لیتر بنزینی که دولت 
بابت آن یارانه های سنگینی از محل درآمدهای 
نفتی پرداخت می کند، به آن سوی مرزها قاچاق 

می شود. در چنین شرایطی درآمدهای نفتی یا به 
ش��کلی بی رویه داخل کشور در هوا دود می شود 
و دس��تیابی به اهدافی همچ��ون خودکفایی در 
تأمین بنزین را به تأخیر می اندازد یا به کشورهای 

همسایه تقدیم می شود. 
به ای��ن ترتیب اگرچه بنزین اصوالً کاالیی 
کم کش��ش در مناس��بات اقتصادی محس��وب 
می ش��ود، اما فاصل��ه ای که حاال با ت��ورم دیگر 
کاالها دارد آن را تبدی��ل به کاالیی ارزان کرده 
که هیچ مانعی نیز برای کنترل مصرف آن وجود 
ندارد. با تمام این تفاس��یر بای��د گفت، هرچند 
فرهنگ س��ازی یا توس��عۀ حمل و نق��ل عمومی 
می توان��د راهکاری برای کنترل مصرف باش��د، 
اما باید توجه داشت تا زمانی که قیمت این کاال 
اصالح نش��ود، نمی توان برای کنترل مصرف آن 
به روش های فرهنگی بس��نده ک��رد. به عقیده 
کارشناس��ان، دول��ت با اصالح قیمت س��وخت 
در کش��ور می تواند درآمده��ای آن را به تولید 
اختصاص دهد. تا زمانی که بنزین به آن س��وی 
مرزه��ا قاچاق می ش��ود و در مقاب��ل، کاالهای 
ساخته ش��ده از آن س��وی مرزها نیز به ش��کل 
غیرقانونی وارد کشور می شود، نمی توان به رشد 
تولید و صنای��ع داخلی، امیدوار بود. با این حال 
باید دید انجام اصالحات قیمتی که در سال های 
گذشته به دالیل سیاسی به تأخیر افتاده است، 
در ش��رایط فعلی کش��ور، چگونه از سوی دولت 

پیگری خواهد شد؟

نظام سهمیه بندی
و قیمت بنزین 
در گذر زمان

 نظام س��همیه بندی س��وخت در ایران، 
به مدت 8 سال از 1386 تا 1394 اجرایی 

شد.
 با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت در 
1386، قیمت هر لیتر بنزین س��همیه ای 
100 توم��ان و هر لیتر بنزی��ن آزاد 400 
تومان اعالم ش��د. هر لیت��ر بنزین قبل از 
اجرای این طرح 80 تومان قیمت داشت.

 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دلیل 
اصلی سهمیه بندی سوخت در ایران بود.

 با اجرای طرح سهمیه بندی، برای تمام 
خودروهای ایران کارت هوشمند سوخت 

صادر شد.
 بع��د از اجرای س��همیه بندی، مصرف 
بنزین روند کاهش��ی یافت و رشد مصرف 
در 1390، کمتر از مقدار رش��د مصرف در 

اوایل دهۀ 1380 شد.
 در 1389 ه��ر لیتر بنزین س��همیه ای 
آزاد  بنزی��ن  لیت��ر  ه��ر  و  توم��ان   400

700تومان قیمت گذاری شد.
 در ابتدا س��همیۀ هر خودرو 60 لیتر در 
ماه بود و مصرف بیش از سقف سهمیه، با 

قیمت آزاد محاسبه می شد.
 در 1393 ه��ر لیتر بنزین س��همیه ای 
700 تومان و هر لیت��ر بنزین آزاد 1000 

تومان قیمت گذاری شد.
 ی��ک س��ال بعد و ب��ا اتخاذ سیاس��ت 
تک نرخی ش��دن، با تعیین قیمت 1000 
توم��ان ب��رای ه��ر لیت��ر بنزی��ن، نظام 

سهمیه بندی عماًل حذف شد.
 رش��د قیمت بنزین متناس��ب با تورم، 
همواره به ش��کل مانعی برای جلوگیری 
از افزایش بی رویه رشد مصرف بود. البته 
ای��ن مانع با تثبیت قیم��ت 1000 تومانی 

بنزین از 1394 تاکنون، از بین رفت. 
 بررس��ی ها نش��ان می ده��د از 1394 
به این س��و، رش��د مصرف بنزین به دلیل 
ثب��ات قیمت، هرس��اله س��یری صعودی 

دشته است.
 رش��د مصرف بنزین در 3ماهۀ نخست 
1397، به حدود 10درصد رسید که رقمی 

بی سابقه است.
 به عقیدۀ کارشناسان، در شرایط فعلی 
بازگش��ت به نظام س��همیه بندی می تواند 
مانع رش��د مصرف و قاچاق س��وخت به 

آن سوی مرزها باشد.

براساس حکم صریح برنامۀ 
پنجم توسعه که البته 

سررسید آن در 139۵ پایان 
یافت، قیمت هر لیتر بنزین 

باید به 90درصد قیمت فوب 
خلیج فارس می رسید؛ 

اتفاقی که هنوز هم 
به واقعیت نپیوسته و 

هزینه های آن از یارانه ای 
پرداخت می شود که دولت 

همچنان به بنزین اختصاص 
می دهد. 

با توجه به شرایط کنونی 
کشور و اوضاع نامناسب 
اقتصادی، باید دید انجام 

اصالحات قیمتی که در 
سال های گذشته به دالیل 

سیاسی به تأخیر افتاده است، 
چگونه از سوی دولت پیگری 

خواهد شد؟

سارا ملکی

روزنامه نگار

گزارش ماه: سهمیه بندی سوخت

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
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از اتهام »خیانت« تا »سوداگری« پتروشیمی ها برای تزریق ارزهای صادراتی به بازار ثانویه

»ارزآوری« اسم رمز پتروشیمی ها
»امید اقتصاد ایران به ارز آوری پتروشیمی هاست.« این جمله شاید خالصه ای کامل از نقش پتروشیمی ها در اقتصاد ایران باشد 
که حس�ن روحانی در آیین افتتاح 3 طرح پتروش�یمی در عسلویه به آن اش�اره کرد. سیزدهم شهریور سال جاری، منطقۀ ویژۀ 
پارس جنوبی درحالی ش�اهد افتتاح این 3طرح در فاصلۀ زمانی ۲ماه مانده به اعمال تحریم های ثانویۀ آمریکا علیه ایران بود که 
این مراسم، از یک سو حکایت از تالش ایران برای افزایش درآمدهای ارزی در دوران تشدید تحریم ها داشت و از دیگرسو، حاکی 
از دلجویی و توجه ویژۀ مقام های ارش�د دولت نس�بت به صنعت پتروشیمی بود که در چندماهۀ اخیر، به عنوان متهم ردیف اول 

التهاب های ارزی لقب گرفته اند. 

براس��اس اعالم گمرک جمهوری اس��المی ایران، س��ال گذشته سهم 
درآمدهای ارزی پتروشیمی ها از کّل درآمدهای غیرنفتی که 41 میلیارد 
دالر بود، به حدود 14/5 میلیارد دالر رس��ید. درحالی که درآمدهای ارزی 
پتروشیمی ها همواره منبعی مهم برای تأمین ارز کشور محسوب می شود، 
ب��ا افتتاح 3 طرح یادش��ده و آن طور که بیژن زنگن��ه، می گوید، از محل 
ص��ادرات محصوالت تولی��دی در طرح های جدید، س��االنه حدود 834 

میلیون دالر دیگر به درآمدهای ارزی کشور افزوده خواهد شد.
تأکید رئیس جمهور بر »ارزآوری بیشتر« پتروشیمی ها

»ارزآوری بیشتر« موضوعی بود که رئیس جمهور در بخش دیگری 
از صحبت هایش در آیین افتتاح 3طرح پتروشیمی، بار دیگر به آن اشاره 
کرد. حسن روحانی در این مراسم با بیان اینکه تالش گران صنعت نفت، 
امروز گام بلندی در مس��یر عزت ایران، تولید و اشتغال برداشتند، گفت: 
»بهره برداری از 3 واحد عظیم پتروش��یمی در یک روز، ثابت می کند که 
قطعاً از مشکالت عبور خواهیم کرد و دشمنان قادر به توقف ملت ایران 
در مس��یر پیشرفت نیستند.« افزون بر این طرح ها و براساس پیش بینی 

وزارت نفت، 2 طرح پتروش��یمی ایالم و لردگان نیز تا پایان امس��ال با 
سرمایه گذاری 4/5 میلیارد دالری به بهره برداری خواهند رسید.

با بهره برداری از طرح های جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید ساالنه 
پتروشیمی کشورمان درحالی به 65 میلیون و 550 هزار تن رسیده است 
که ایران به عنوان دومین تولیدکنندۀ بزرگ محصوالت پتروش��یمی در 
خاورمیانه، س��هم 24 درصدی از کّل ظرفیت تولید خاورمیانه را در اختیار 
دارد. طبق آنچه در برنامۀ ششم توسعه پیش بینی شده است، در آخرین 
س��ال این برنامه یعنی 1400، کّل ظرفیت نصب شدۀ صنعت پتروشیمی 
باید ب��ه 172/1 میلیون تن و تولید انوع محصوالت پتروش��یمی نیز به 
152/8 میلیون تن برسد. مطابق پیش بینی ها از این میزان تولید، فروش 
کّل آن به 98/7 میلیون تن در س��ال با ارزش حدودی 54 میلیارد دالر 
در سال خواهد رسید. البته برای دست یافتن به این چشم انداز، 30 طرح 
جدید با خوراک های موجود با سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری در برنامۀ 
ششم توسعه درنظر گرفته شده است. این چشم انداز در حالی پیش بینی 
ش��ده اس��ت که ورود س��رمایۀ خارجی و فّناوری روز دنیا، از اصلی ترین 

الزام های تحقق این پیش بینی محس��وب می ش��ود. چش��م انداز 1400 
در حالی برای صنعت پتروش��یمی ایران ترس��یم شده است که بر اساس 
گزارش های موجود،  هم اکنون طرح های نیمه کارۀ بسیاری وجود دارد که 

میزان پیشرفت فیزیکی آنها از 2 تا 30 درصد است.
بار سنگین پتروشیمی ها برای تأمین ارز کشور

مجموعۀ صنعت پتروشیمی  به عنوان دومین مجرای تأمین کنندۀ 
ارز مورد نیاز کش��ور پس از نفت خام، از ابتدای بروز التهاب های ارزی 
کشور در اواخر س��ال گذشته مرکز توجه  قرار گرفتند. هرچند از نگاه 
کارشناسان، مؤلفه های فراوانی برای تعیین یا نوسان نرخ ارز در کشور 
وجود دارد و نمی توان با قطعیت برای پتروش��یمی ها نقشی اثرگذار در 
افت و خیز قیمت ها تعیین کرد، اما س��هم چش��م گیر تولیدکنندگان 
محصوالت پتروش��یمی در س��بد ص��ادرات غیرنفتی کش��ور، مانع از 
نادیده گرفتن رفتار آنها در عرضۀ ارزهای حاصل از صادرات محصوالت 

پتروشیمیایی و اثرگذاری آن بر التهاب های بازار ارز شده است. 
بروز التهاب در بازار ارز، درحالی از آخرین ماه های 1396 آغاز 
ش��د که در آن زمان، دلیل رش��د قیمت ارز، افزایش تقاضا به دلیل 
موج سفرهای نوروزی به خارج از کشور اعالم شد. این در حالی بود 
ک��ه التهاب های ارزی در فرودین 1397 و پس از تعطیالت نوروزی 
نیز با شیبی تندتر از گذشته ادامه یافت؛ تا آنجا که هر دالر آمریکا 
از ح��دود 3هزارو700 تومان به ح��دود 6هزار تومان ارتقا یافت. در 
ای��ن میان، اما راه��کار دولت برای بازگرداندن آرام��ش به بازار ارز، 
تک نرخی کردن دالر، اعالم قیمت 4هزارو200 تومان و به رسمیت 
نشناختن دیگر قیمت ها بود. قرار بر این شد که صادرکنندگان، ارز 
خود را با قیمت 4هزارو200 تومان در س��امانۀ موس��وم به »نیما« 
عرضه کنند. دولت همچنین هرگونه معامله خارج از این سیستم را 
به منزلۀ قاچاق ارز عنوان کرد. برهمین اساس پتروشیمی ها به عنوان 
بزرگ ترین تأمین کنندگان ارز کش��ور، موظف به ارائۀ ارز حاصل از 
صادرات خود به سامانۀ نیما شدند تا نیازهای ارزی سایر بخش های 
اقتصادی کش��ور از این محل تأمین ش��ود؛ اما اینچنین نش��د و در 

فاصله ای کوتاه، معامالت ارزی در بازار آزاد نیز از سر گرفته شد. 
وسوسه های اختالف قیمت 

اگرچه دولت نرخ دیگری را برای دالر به رسمیت نشناخت، اما با 
شکل گرفتن معامالت در بازار آزاد، فاصلۀ قیمت ها در این بازار با سامانۀ 
نیما، بس��یار چشمگیر شد. با شکل گیری معامالت مخفی و غیرشفاف 
که از نگاه دولت غیرقانونی بود، تقاضا به صورتی کاذب، افزایش یافت و 
مرور قیمت  دالر در بازار آزاد، حتی بیش از 16هزارتومان نیز پیش رفت 
و زمزمه هایی مبنی بر قیمت 20هزارتومانی نیز ش��نیده می ش��د. این 
اختالف قیمتی که بین دالر رسمی و آزاد ایجاد شده بود، بزرگ ترین 
مانع در مقابل اجرای دس��تور دولت از سمت پتروشیمی هایی بود که 
هرچن��د برای فروش ارز صادراتی خود در س��امانۀ نیم��ا الزام قانونی 
داش��تند و برای انجام این کار از دولت تخفیف ویژه ای نیز برای خرید 
خ��وراک دریافت ک��رده بودند، اما همچنان از واری��ز دالرهای خود به 
س��امانۀ نیما، سرپیچی می کردند. آنطور که در گزارش های رسمی نیز 
منتشر شد، دولت برای تأمین نظر پتروشیمی ها و راضی کردن آنها به 
ارائۀ ارز در سامانۀ نیما، حاضر شد قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی و 
دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروش��یمی داخلی را براساس 
دالر 3ه��زار و 800تومانی درنظر بگیرد. به رغ��م ارائۀ این تخفیف که 
حاشیۀ سودی چشم گیر برای پتروشیمی ها ایجاد می کرد، آنها همچنان 
ب��ا توجه به اختالف قیمت بازار آزاد و دولتی، ارائۀ ارز به س��امانۀ نیما 
را به صرف��ه نمی دیدند و به فروش ارز حاص��ل از صادرات در بازار آزاد، 

همچنان ادامه دادند.
گمانه  ها از دور زدن سامانۀ نیما توسط پتروشیمی ها زمانی تقویت 
ش��د که طبق اعالم احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروش��یمی، دربارۀ آخرین وضعیت عرضۀ ارز پتروش��یمی ها 
در 19 تیر 1397، مش��خص شد که ش��رکت های پتروشیمی از 2ماه 
قبل از تاریخ اعالم ش��ده، فقط حدود 1/5 میلیارد دالر ارز صادراتی از 
طریق س��امانۀ نیما وارد بازار ارز داخلی کشور کرده اند. از آنجا که رقم 
اعالم شده از سوی مهدوی، فاصلۀ زیادی از اعالم رسمی گمرک مبنی 
بر صادرات 3/5 میلیارد دالری در 3ماهۀ نخس��ت س��ال جاری داشت، 
پتروشیمی ها همچنان محکوم به عرضه نکردن ارز صادراتی برای کسب 

سود از اختالف قیمت های موجود در بازار آزاد شدند.
از اتهام »خیانت« تا چالش های بازار ثانویه 

اص��رار دولت ب��ر تک نرخی ش��دن ارز حدود 4ماه بیش��تر دوام 
نداش��ت و به دلیل شکست زودهنگام سیاست تعیین قیمت دستوری 
برای قیمت ارز در 16 مرداد امس��ال، بستۀ ارزی دیگری رونمایی شد 
که طبق آن، قرار ش��د قیمت ارز براس��اس مکانی��زم عرضه و تقاضا و 
کش��ف قیمت در بازار ثانویه، تعیین شود. اگرچه تمام صادرکنندگان 
ازجمله شرکت های پتروش��یمی  باید ارز حاصل از صادرات خود را در 
بازار ثانویه ارائه می کردند، اما بازهم خبرهایی مبنی بر سرپیچی از بستۀ 
دوم به گوش می رسید؛ تا جایی که واکنش تند رئیس جمهور را نیز در 
پی داش��ت. هرچند پتروشیمی ها از تخفیف ویژه برای قیمت خوراک 
بهره مند هستند، اما ارز صادراتی خود را با قیمتی بیش از 2برابر قیمت 
دولتی در بازار ثانویه ارائه می کنند. بدین ترتیب اگرچه پتروش��یمی ها 
از مزایای تخفیف خوراک همچنان بهره مند هستند، اما حتی در ارائۀ 
ارزه��ای صادرات��ی خود با قیمتی بیش از 2برابر قیم��ت ارز دولتی، با 
نیم نگاهی به شرایط آینده و انگیزۀ کسب سود بیشتر از شرایط کنونی، 

تعلل و کندی به خرج می دهند!
هرچند ارائۀ بسته  های ارزی دولت تا حدودی از چالش های بازار 
ارز کاست، اما انتقادهای تند رئیس جمهور در جشنوارۀ شهید رجایی 
نس��بت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانۀ 
نیما عرضه نمی کنند و از نگاه او »خائن« به مصالح کش��ور هستند، 
نش��ان دهندۀ چالش هایی است که همچنان بر سر راه کارکرد سامانۀ 
نیما و الزام صادرکنندگان به ارائۀ ارز به بازار ثانویه و بازگشت آرامش 

به اقتصاد کشور، وجود دارد.

انتقادهای تند رئیس جمهور 
نسبت به صادرکنندگانی که 

ارز حاصل از صادرات خود را 
به سامانۀ نیما عرضه نمی کنند 
و از نگاه او »خائن« به مصالح 

کشور هستند، نشان دهندۀ 
چالش هایی است که همچنان 
بر سر راه کارکرد سامانۀ نیما 
و الزام صادرکنندگان به ارائۀ 
ارز به بازار ثانویه و بازگشت 

آرامش به اقتصاد کشور، 
وجود دارد.

از آنجا که رقم اعالم شده از 
سوی مهدوی، فاصلۀ زیادی از 

اعالم رسمی گمرک مبنی بر 
صادرات 3/۵ میلیارد دالری 

در 3ماهۀ نخست سال جاری 
داشت، پتروشیمی ها همچنان 

محکوم به عرضه نکردن ارز 
صادراتی برای کسب سود از 

اختالف قیمت های موجود در 
بازار آزاد شدند.

 اگرچه پتروشیمی ها از مزایای 
تخفیف خوراک همچنان 

بهره مند هستند، اما حتی در 
ارائۀ ارزهای صادراتی خود با 

قیمتی بیش از ۲برابر قیمت ارز 
دولتی، با نیم نگاهی به شرایط 

آینده و انگیزۀ کسب سود 
بیشتر از شرایط کنونی، تعلل و 

کندی به خرج می دهند!

سارا ملکی

روزنامه نگار

گزارش ماه: صنعت پتروشیمی
هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی

انرژی فردا
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»ش�رکت صنایع پتروش�یمی خلیج فارس« به عن�وان بزرگ ترین مجموعۀ 
هلدینگ در سطح کشور با اعتقاد بر چشم انداز ترسیمی 20سالۀ جمهوری 
اس�امی ایران در افق 1404 هجری شمس�ی و برای تحقق آن، در راستای 
توسعۀ پایدار صنعت معظم پتروشیمی، برنامه، اهداف و استراتژی های خود 
را به عنوان یک عضو در قالب برنامۀ اس�تراتژیک 5س�اله از سال 1393 به 
اجرا گذاش�ته اس�ت. این برنامه که برای مدت 5 س�ال تدوین شده است، 

به صورت ساالنه و همچنین با توجه به تغییرات محیطی مهم و حساس مورد 
بازنگری و اصاح قرار می گیرد.  برهمین اساس  در سال 1394 نیز براساس 
بازخوردهای دریافتی و سیاس�ت های کان اتخاذ ش�ده، ای�ن برنامه مورد 
بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال ش�د که ازجملۀ آنها می توان 
اصاح اس�تراتژی کّلی شرکت از »توسعه و سودآوری پایدار« به »توسعه و 

ارزش آفرینی پایدار« نام برد.
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به دلیل اهمیت مس��ئولیت های اجتماعی و مسائل مربوط 
ب��ه HSE، حوزه ه��ای موردنظ��ر در روش ارزیابی متوازن 
)BSC(  از 4 حوزه به 5 حوزه تغییر یافت. برهمین اس��اس 

حوزۀ مسئولیت های اجتماعی به رئوس و عناوین مهم در 
برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ خلیج فارس، بدین شرح 

تدوین شده است:
   چشم انداز:

سودآورترین هلدینگ کشور، با اعتبار جهاني.
    ارزش های بنیادین:

* خالقیت و نوآوری؛
* مسئولیت پذیری و صداقت؛

* شفافیت و رضایت.
   اهداف کالن:

* ارتقای رضایت مندی و وفاداری ذینفعان؛
* توسعۀ سرمایه گذاری و شراکت های داخلی و خارجي؛

* افزایش کّمی و کیفی سبد سرمايه؛
* افزایش سهم بازار؛

* دستیابی به سازمانی یادگيرنده و دانش بنيان؛
* توسعۀ زنجیرۀ ارزش با صیانت از محیط زیست.

بخش بزرگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

شامل مجموعۀ پتروش��یمی های عملیاتی بندرامام، فجر، 
بوعلی س��ینا، تندگویان، پارس، نوری، خوزستان، کارون، 
اروند، ش��هید تندگویان، عملیات غیرصنعتی ماهش��هر، 
عملی��ات غیرصنعتی پ��ازارگاد، مدیریت توس��عۀ صنایع 
پتروشیمی، ره آوران فنون پتروشیمی و همچنین طرح های 
پاالیشگاهی مانند گاز بیدبلند خلیج فارس، یادآوران، صدف، 

ونیران، هرمز و هنگام محسوب می شوند.

تعیین و پایش شاخص های زیست محیطی
ب��ا توجه به ماهی��ت نظارتی هلدینگ خلیج ف��ارس، امور 
بهداش��ت، ایمنی و محیط زیس��ت این مجموعه به منظور 
دستیابی به اهدف استراتژیک کنترل، کاهش و پیشگیری 
از آلودگی های زیس��ت محیطی در راس��تای ارتقای سطح 
سالمت کارکنان و کاهش آثار زیست محیطی شرکت های 
عملیات��ی منطقه، ب��ا هماهنگ��ی واحده��ای HSE تمام 
شرکت های تابعه اقدام به تعریف شاخص های واحدی کرده 
اس��ت. به کمک پایش ادواری این ش��اخص ها، اقدام های 
کنترلی و پروژه های مناس��ب در راس��تای بهبود وضعیت 

موجود، انجام می شود.
برهمین اساس و به منظور دستیابی به یک شاخص جامع، 

تحقیقاتی در کشورهای مختلف در این خصوص انجام شد 
و در نهایت، ش��اخص های زیر تعریف و اس��تخراج شدند. 
شاخص های محیط زیس��ت که در حوزۀ آلودگی آب و هوا 
تعریف ش��دند، شامل شاخص های آلودگی هوا در 2 دستۀ 
آلودگی هوای محیط )AQIs( و آلودگی منتشرشده از منابع 
ثابت  )AQIs( و ش��اخص های آلودگی آب نیز به 2 دس��تۀ 
پس��اب ارس��الی به تصفیه خانۀ متمرکز  )EQIt( و پس��اب 

دوریزشده به منابع آب سطحی) EQId( تقسیم شدند.
AQIa: Air Quality Index of Ambient

AQIs: Air Quality Index of Source

EQId: Effluent Quality Index of Discharge

EQIt: Effluent Quality of Treatment

این شاخص ها برای هریک از شرکت های زیرمجموعه 
محاس��به و در نهای��ت، ش��اخص هلدین��گ خلیج فارس 
برحس��ب میزان جری��ان هر ی��ک از ش��رکت ها با روش 
معادل سازی محاسبه می شود. این شاخص ها برای دستیابی 
به یک شاخص جامع برای هلدینگ خلیج فارس طراحی 
ش��ده است. عملکرد زیس��ت محیطی هر یک از شرکت ها 
نیز براساس ش��اخص های فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد 

و پروژه های بهبود نیز بر آن اساس تعریف می شوند.

استفاده از ظرفیت های شرکت های معتبر ایرانی 
و اروپایی برای تصفیۀ پساب های صنعتی

ش��ایان ذکر اس��ت، هلدینگ خلیج فارس برای بهبود 
ش��اخص های EQId، کارگروهی متشکل از کارشناسان 
و متخصصان برگزیدۀ ش��رکت های تابعه در زمینۀ آب 
و پس��اب تحت عنوان »کارگروه پس��اب« تشکیل داده 
اس��ت که فعالیت ه��ای متعددی برای بررس��ی و ارائۀ 
راه��کار در زمینۀ بهبود این ش��اخص انج��ام داده اند. 
در همین راس��تا پروژه های تصفیۀ پس��اب با همکاری 
چندین شرکت داخلی و خارجی معتبر تعریف شده و 
پیش��نهادهای بسیار خوبی  نیز دریافت شده است که 
در مرحلۀ عقد قرارداد هس��تند. ازجمله  ش��رکت های 
معتبر فعال طرف مذاک��ره با هلدینگ در زمینۀ آب و 
 پساب می توان به ش��رکت های VIOLLIA از فرانسه و 
Witeveen+Bos از هلن��د اش��اره کرد. همچنین 2پروژۀ 

تصفیۀ پس��اب نیز در 2پتروش��یمی بزرگ بندرامام و 
مبین در حال اجراست.

در پتروشیمی بندرامام، پروژۀ تصفیه خانه ای با ظرفیت 
بالغ بر 1000 متر مکعب بر س��اعت و مبلغی بیش از 
155 میلیارد تومان با هدف انجام مراحل تصفیۀ کامل 
و تولید آب صنعتی قابل استفاده در فرایندهای مختلف 
در حال اجراس��ت. این پروژه با روش نوین MBR برای 
نخستین بار در ایران در مقیاس بزرگ و تصفیۀ نهایی 
RO در حال اجراس��ت. در پتروشیمی مبین نیز پروژۀ 

دستاوردهای زیست محیطی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پیشرو در اقتصاد مقاومتی پیشگام درتولید پـــاک و اقتصاد سبز

توسعۀ تصفیۀ پس��اب با هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد 
تومان به اتمام رسیده است و در حال حاضر نیز برای 
اج��رای تصفیۀ تکمیلی و اس��تفادۀ مجدد از پس��اب 
تصفیه شده در فرایند، پروژه ای با هزینه ای بالغ بر 30 

میلیارد تومان در حال اجراست. 

High TDS تصفیۀ پساب های
در مجتمع پتروشیمی فجر نیز شاهد مراحل نهایی عقد 
قرارداد پروژه  ای برای تصفیۀ پس��اب های High TDS با 
یکی از شرکت های اروپایی هستیم. با اجرای این پروژه 
حجم زیادی از پساب هایی که غیرقابل تصفیه بودند نیز 
تصفیه می شود. در پتروشیمی های کارون و اروند نیز 
پروژه های تصفیۀ پساب در مقیاس نیمه صنعتی انجام 
ش��ده است و بررس��ی های نهایی برای اجرای آنها در 

مقیاس صنعتی در حال انجام است. 
در مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان 
یکی از واحدهای بس��یار حس��اس هلدینگ به دلیل 
وجود مشکل عملیاتی واحدهای فرایندی، پساب های 
تولیدی مش��کالتی را در عملکرد واحد تصفیۀ پساب 
ای��ن مجتمع ایج��اد و باعث به هم خ��وردن وضعیت 
تصفیۀ بیولوژیک این واحد شده بود که به همین دلیل، 
کارگروهی به صورت تخصصی برای شناس��ایی منابع 
تولی��د پس��اب و کاهش آنها از مبدأ تش��کیل ش��د. 
برهمین اس��اس پروژه ه��ای اصالحی متع��ددی در 
فرایندهای باالدس��تی تعریف و در حال اجرا هستند. 
درحال حاضر نیز 4 پیشنهاد از شرکت های داخلی و 
خارجی برای اصالح سیستم تصفیۀ پساب این مجتمع 
اخذ ش��ده که مرحلۀ نهایی عقد قرارداد با یکی از این 

شرکت ها در حال انجام است.
تمامی ای��ن فعالیت ه��ای به صورت ماهیانه توس��ط 
مجموع��ۀ هلدینگ خلی��ج فارس در ح��ال نظارت و 
پیگیری اس��ت و این امیدواری وجود دارد که در سال 
جاری هدف گذاری انجام ش��ده برای ارتقای ش��اخص 

EQId، محقق شود.

هدف گذاری برای کاهش آلودگی هوا در
عسلویه و ماهشهر

با توجه به وجود حساسیت به موضوع آلودگی هوا در 
شرکت های مختلف تابعۀ هلدینگ، در مناطق عسلویه 
و ماهشهر نیز ش��اخص AQIa، مطابق با شاخص های 
سازمان حفاظت محیط زیست در سایر شهرها تعریف 
ش��ده اس��ت. برای کاهش این ش��اخص و رسیدن به 
حّد مطلوب، 2  اقدام اساس��ی در حال انجام اس��ت که 
مهم ترین اقدام در این خصوص، شناسایی و رفع منابع 
آلودگی هاست. در همین خصوص مجموعۀ هلدینگ 
خلیج فارس کارگروهی با عنوان »کارگروه شناس��ایی 
و رفع نش��تی ها« با عضویت کارشناس��ان بهداشت و 
محیط زیست تشکیل و دستورالعملی برای اجرای این 
پ��روژه تدوین و برای اجرا به تمام ش��رکت های تابعه، 

ابالغ کرده اس��ت. این دس��تورالعمل در شرکت های 
تابعه در حال انجام اس��ت و با توجه به اینکه بسیاری 
از حوادث ازجمله آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا 
به دلیل وجود نشتی رخ داده است، مسئلۀ نشتی از هر 
3 بُعد ایمنی، بهداش��ت و سالمت پرسنل و همچنین 
محیط زیست، بسیار حائز اهمیت تشخیص داده شده 

است.
بدین ترتیب با شناس��ایی و رفع ای��ن معضل، درصد 
باالیی از مش��کالت HSE پیش��گیری خواهد شد. این 
 LDAR پ��روژه که در مراج��ع  معتبر از آن با عن��وان 
در  ش��ود،  م��ی  ی��اد   )Leak Detection And Repair(

کش��ورهای اروپایی به صورت کامل اجرا می شود و در 
شرکت های تابعۀ هلدینگ نیز در حال اجراست، شامل 

مراحل زیر است:
1- بررس��ی نقش��ه های P&ID و شناسایی نقاط 
احتمال نشتی: تمام اتصاالت شامل فلنج ها، پمپ ها 
و اتص��االت، کمپرس��ورها و اتص��االت، محل ه��ای 
نمونه گی��ری، نق��اط اتص��ال در تمام دس��تگاه ها و 
تجهی��زات اب��زار دقی��ق، کنت��رل والوه��ا، PSV ها، 
 ،Open Ended خط��وط  میترین��گ،  سیس��تم های 
حوضچه های پس��اب، ونت ها و انشعابات با احتمال 
وجود نشتی مواجه هستند که این نقاط در نقشه، با 

برچسب یا رنگ، مشخص می شوند.
2- یک TAG شامل نوع و مقدار گاز اندازه گیری شده، 
تاریخ اندازه گیری، اقدام اصالحی انجام شده، تاریخ رفع 
نشتی، اندازه گیری بعد از رفع نشتی برای نصب بروی 

نقاط تهیه می شود.
3- اندازه گی��ری ب��ا دس��تگاه PHOCHECK ی��ا 
FIRSTCHECK )در موارد نداشتن دسترسی، استفاده 

از دوربین های نش��ت یاب یا سایر دستگاه های جدید( 
و درج روی TAG طراحی ش��ده، به محل نشتی الصاق 

می شود.
4- نش��تی موردنظر رفع و تعمیر می شود. تاریخ و 
اندازه گیری مجدداً انجام  و روی TAG نصب شده، درج 

خواهد شد.
این دس��تورالعمل باید به ص��ورت دوره ای تکرار 
ش��ود، زیرا هر فرایندی نیاز به اندازه گیری و بازرسی 
منظ��م دارد. با اجرای این دس��تورالعمل در دوره های 
زمانی مشخص، در روند کنترل آلودگی هوا شاهد آثار 
بسیار مثبتی خواهیم بود و می توان گفت قسمت عمدۀ 

آلودگی ها با این روش، حل می شود.
از دیگ��ر اقدام های ارزش��مند در راس��تای صیانت از 
محیط زیست و ارتقای سطح سالمت کارکنان، می توان 
به تش��کیل کارگروه های پس��ماند، ارگونومی و پایش 
بیولوژیک.... توس��ط متخصصان داخلی ش��رکت های 
 HSE تابعه به مدیریت بهداش��ت و محیط زیست اداره
هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد که این فعالیت ها نیز 
از طریق تعریف شاخص های مربوطه و کنترل آن، در 

حال پیگیری است.


چند پروژه های 
تصفیۀ پساب با 
همکاری چندین 
شرکت داخلی و 
خارجی معتبر 
تعریف شده و 
پیشنهادهای 

بسیار خوبی  نیز 
دریافت شده است 
که در مرحلۀ عقد 
قرارداد هستند.


با اجرای 

دستورالعمل 
LDAR در 

دوره های زمانی 
مشخص، در روند 
کنترل آلودگی هوا 
شاهد آثار بسیار 
مثبتی خواهیم 
بود و می توان 

گفت قسمت عمدۀ 
آلودگی ها با این 

روش، حل می شود.
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شرکت پتروشیمی 

خوزستان در 
استراتژی های 

کالن، فعالیت های 
مرتبط با صیانت 
از محیط زیست را 
به عنوان یکی از 

اولویت های اصلی، 
مورد توجه قرار 

داده است.

5 4

صیانت از محیط زیس��ت مقوله ای اس��ت که تمامی جوامع انسانی به آن 
توجه ویژه دارند، زیرا زندگی انسان ها با محیط زیست و تداوم حیاط بشری 
گره خورده اس��ت و در همین راستا، شرکت پتروشیمی خوزستان  نیز این 
مهم را نصب العین خود قرارداده و در اس��تراتژی های کالن، فعالیت های 
مرتبط با صیانت از محیط زیس��ت را به عنوان یکی از اولویت های اصلی، 

مورد توجه قرار داده است.
درخشش شرکت پتروشیمی خوزستان به عنوان صنعت سبز

در نخستین همایش تجلیل از صنایع سبز، چهره های ماندگار و تالش گران 

حوزۀ محیط زیس��ت استان خوزس��تان که در هفتمین روز مردادماه سال 
جاری برگزار شد، »شرکت پتروشیمی خوزستان« موفق به کسب تندیس 

و لوح تقدیر صنعت سبز شد.
در این همایش از ش��رکت هاي صنعتی برتر در اس��تان خوزس��تان، 
پتروشیمی خوزستان و پتروشیمی الله از منطقۀ ویژۀ ماهشهر کاندیدای 
کسب تندیس صنعت سبز بودند که عالوه بر کسب لوح و تندیس صنعت 
س��بز، لوح تقدیر HSE و محیط زیس��ت ش��دند. این موفقیت ارزشمند 
درحالی  به دست آمده است که پتروشیمی خوزستان در سال های 1392 

و 1393 به عنوان صنعت قابل تقدیر و در س��ال 1394نیز به عنوان واحد 
صنعت سبز کشور موفق به کسب لوح و تندیس شده بود. 

این دستاوردهای بس��یار ارزشمند نشان از اهتمام و توجه خاص 
این شرکت به صیانت  از محیط زیست دارد که با برنامه ریزی اصولی 
و دقی��ق، زمینه های تحق��ق  اهداف زیس��ت محیطی و مقابله جّدی 
با آالینده های زیس��ت محیطی و صنعت��ی، همچنین ترویج و ارتقای 
فرهنگ زیست محیطی و اطالع رسانی در این عرصه را فراهم ساخته 

است.
اقدام های زیست محیطی شرکت پتروشیمی خوزستان

1- طراحی، خرید،  نصب  و بهره برداری از سیستم پایش آنالین  برای 
کنترل خروجی از دودکش ها.

2- انجام پروژه کاهش میزان COD پساب صنعتي تولیدي مجتمع با 
نصب دستگاه فیلتر پرس.

3- انجام پروژۀ اسیدزني و خنثي سازي پساب واحد پلي کربنات.
Pro� 4- انجام پروژه اس��تفاده از کندانس راکتورهای رزین به عنوان

.cess Water

5- انجام پروژۀ حذف فنل از پساب صنعتي.
6- پروژۀ موفق بهب��ود کیفیت محصول پلی کربنات و کاهش اتالف 

منابع و تولید ضایعات و در نتیجه، کاهش آلودگی های زیست محیطی.
7- ش��رکت در طرح آموزش��ي محیط یار در راستای فرهنگ سازي و 

ترویج حفاظت از محیط زیست در مدارس.
8-  مدیریت پسماندها.

9- پ��روژۀ جداس��ازی  پس��ماندهای جام��د ب��ا نص��ب درام ه��ای 
.D-8201,8202

10- ایج��اد سیتس��م های تهوی��ه و جلوگیری از  انتش��ار حالل ها به 
محیط زیست و حفاظت از پرسنل.

11- پیش تصفیه و کاهش کنترل COD پساب.
12- استفادۀ مجدد )Reuse( ضایعات فرآیندی به چرخۀ تولید و تولید 

.ON SPEC محصول
13-حذف  تولید بیس فنل و همچنین قطع اس��تفاده از فنل و اس��تن 

در مجتمع.
14-توجه ویژه به فضای سبز. 

موفقیت ارزشمند »شرکت پتروشیمی خوزستان« برای کسب تندیس و لوح تقدیر صنعت سبز

صیانت از محیط زیست
اولویت اصلی پتروشیمی خوزستان
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اوایل تیرماه امسال، مرکز مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور ظرفیت 
نصب ش��ده نیروگاه های برق آبی را 11 هزار و 944 مگاوات عنوان کرد. 
به گفتۀ فربد استیری، پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سدها موجب 
ش��د در تابس��تان امس��ال نتوانیم بیش از 6300 مگاوات از ظرفیت 
نیروگاه های برق آبی را استفاده کنیم. آن طور هم که محمد شهریاری، 
مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات  آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 

تهران گفته است، 1/5برابر سد کرج، کمتر از پارسال آب داریم.
سهم نیروگاه های برق آبی در ایران چقدر است؟

براساس آماری که وزارت نیرو اعالم  کرده است، سهم تولید برق 
از نیروگاه های برق آبی کشور به 5 درصد می رسد و این در حالی است 
که بنا بر روایت غیررس��می، این نیروگاه ها در س��اعات اوج مصرف، 
بیش از 15 درصد برق مورد نیاز کش��ور را تولید می کنند. این سهم 
5 درصدی که در ابتدا ش��اید به نظر بس��یار کم باشد، اما قطعی  های 
مکرر برق در سال جاری نشان داد وقتی بارش باران در ایران به موقع 
و به اندازه نباشد، همین کاهش 5 درصدی تولید برق چه عواقبی برای 
کشور به همراه خواهد داشت. ازسوی دیگر توزیع جغرافیایی این نوع 
تولید برق  در کش��ور نیز کاماًل ناهمگون است، زیرا حدود 70 درصد 
ظرفیت نیروگاه های برق آبی کش��ور در اس��تان خوزستان قرار دارد؛ 
اس��تانی که وضعیت بارش باران در س��ال های گذشته و به خصوص 
امس��ال، کاماًل نامناسب بوده اس��ت. عالوه بر اینکه خوزستان از نظر 
تأمین آب شرب برای جمعیت 4 میلیون 710 هزار نفری خود دچار 

تابستان 1397 با موج گسترده ای از خاموشی ها، گذشت...

بازگشت به خاطرات برقـی سال های جنـگ
آیا این روزها می توان زندگی بدون برق را تصور کرد؟ شاید فقط یکی، دو ساعت و نه بیشتر. امسال قطعی برق در سراسر ایران، تجربۀ قطع 
برق در دوران جنگ تحمیلی را دوباره در یادها زنده کرد؛ اما این بار عامل قطعی برق، نه جنگ با ارتش صدام که گرمای بیش از حّد هوا و البته 
ناتوانی وزارت نیرو برای پیش بینی و پاسخ گویی به نیازهای برقی کشور بود. قطعی ها برق امسال به جایی رسید که وزیر نیرو، اواخر تیرماه 
به دلیل قطعی های مکرر برق، از مردم عذرخواهی کرد. براس�اس آنچه وزیر نیرو اعالم کرد، امسال تولید نیروگاه های برق آبی کشور ۵ هزار 

مگاوات کاهش داشت و دلیل آن نیز روند نزولی بارندگی های اعالم شد.

فاطمه لطفی

گزارشگر تازه های انرژی

مشکالت بسیاری اس��ت، نمی توان انتظار داش��ت که تولید برق در 
خوزستان هم طبق روال معمول ادامه داشته باشد. 

قطعی ه��ای مکرر برق نه فق��ط اعتراض م��ردم، بلکه اعتراض 
مس��ئوالن و مقام های سیاسی کش��ور را نیز به دنبال داشت. اسداله 
قره خانی، س��خنگوی کمس��یون انرژی مجلس با ذک��ر این نکته که 
کاهش بارش باران، دلیل اصلی قطع برق اس��ت، میزان کاهش تولید 
نیروگاه های برق آبی 4 هزار مگاوات اعالم کرد و افزایش مصرف و نبود 
س��رمایه گذاری های الزم ازسوی دولت را از دیگر عوامل کاهش برق 
عنوان کرده اس��ت. به گفتۀ قره خانی، دولت در بازپرداخت بهای برق 
به ش��رکت های خصوصی خلف وعده داشته است. او آهنگ حرکت 
به س��مت تولید انرژی های تجدیدپذیر را نیز بسیار ُکند می داند و از 

عملکرد ضعیف وزارت نیرو در این زمینه، انتقاد می کند.
در مجم��وع و بنابر آمارهای وزارت نیرو کاهش بارندگی در افت 
میزان برق تولیدی امسال نقش غیرقابل انکاری داشته است،  به طوری 
که در مقایس��ه با سال گذش��ته، میزان بارش در حوضۀ آبریز دریای 
عم��ان و خلیج فارس به عنوان دارندگان بخش اعظم ظرفیت نیروگاه 
برق آبی کشور، با افت 41 درصدی همراه بوده است. این در حالی است 
که بنا بر اعالم فربد استیری، 84 درصد ظرفیت در دست بهره برداری 
نیروگاه های برق آبی کشور در حوضۀ آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
قرار دارد. برهمین اساس تولید برق آبی 32 درصد از نظر تأمین توان و 

41 درصد از نظر تأمین انرژی با کاهش همراه بوده است. 

افزایش جمعیت و دما، دالیل اصلی افزایش مصرف
درحالی که جمعیت ایران هر ساله در حال افزایش است، توجه 
به این موضوع ضروری اس��ت که افزون بر معضالت زیست محیطی و 
اقتص��ادی حاصل از این افزایش جمعی��ت، اقتصاد ایران نیز آمادگی 
استقبال از این میزان جمعیت را ندارد. ازسوی دیگر، تابستان امسال 
ایران نیز تابستان بسیار داغی بود؛ تا جایی که دمای شهر سردسیری 
مثل تبریز در روزهایی از تابستان با دمای شهر گرم سیری مثل بم در 
استان کرمان، یکسان بود! متهم موج گرما هرچه باشد، براساس آمار 
مس��ئوالن وزارت نیرو، به ازای افزایش هر یک درجۀ دما، مصرف برق 
کّل کش��ور 1500 مگاوات افزایش می یابد. به همین دلیل، مسئوالن 
وزارت نی��رو همواره به مردم توصیه می کنند که مصرف برق خود را 
10 درصد کاهش دهند تا بتوان از ش��رایط پیک مصرف در تابستان، 
عبور کرد. در همین راس��تا، همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی، اع��الم کرد که از 54 هزار مگاوات مصرف برق در زمان 
پیک، 20 هزار مگاوات مربوط به تجهیزات سرمایش��ی است. او برای 
اینکه بزرگی عدد 20 هزار مگاوات را نش��ان ده��د، آن را معادل کّل 

مصرف برق 4کشور همسایۀ ایران عنوان کرده بود. 
یازدهم تیرم��اه و مقارن با آغاز فصل گرم��ا، مصرف برق ایران 
در حال��ی به رکورد 56 هزار مگاوات رس��ید ک��ه وزارت نیرو همان 
موقع اعالم کرده بود ذخیرۀ برق نیروگاهی کش��ور به صفر رس��یده 
است. شکایت از سیستم های سرمایشی در کشور به جایی رسید که 
استاندار تهران با صدور بخشنامه ای به نهادها و ادارات دولتی، دستور 
داد سیس��تم های سرمایشی بعد از ساعت 13:30 خاموش شوند، در 
غیر این صورت برق این ادارات قطع خواهد ش��د. البته بعدها محمد 

حسین مقیمی، این ابالغیه را صرفاً »پیشنهاد« اعالم کرد.
تهدید معاون وزیر نیرو به تداوم خاموشی ها!

در کنار معضالت پایتخت نش��ینان، قطعی ه��ای مکرر برق داد 
ش��هروندان را در تم��ام اس��تان ها درآورد، به طوری که بس��یاری از 
کارخانج��ات تولیدی و بخش ه��ای خدماتی نیز با ای��ن روند، دچار 
مشکل شدند. در سوی دیگر این ماجرا، اما مسئوالن انگشت اتهام را 
باز هم به سوی مردم گرفتند؛ به طوری که ناصر اسکندری، مدیرعامل 
ش��رکت توزیع برق اس��تان البرز، در واکنش به ش��کایات شماری از 
شهروندان نس��بت به قطعی برق در این استان، گفت: »خاموشی ها 
برنامه ریزی ش��ده نیس��ت و اگ��ر مردم مص��ارف خ��ود را کنترل و 
صرفه جویی کنند، خاموشی نخواهیم داشت. ضمن اینکه قرار نیست 
در فصل تابس��تان احساس گرما نکرد!« این روند به جایی رسید که 
همایون حائری تهدید کرد: »اگر مصرف برق به همین صورت پیش 
برود، در سال های آینده خاموشی ها گسترده تر خواهد بود.« او دلیل 
اصلی خاموش��ی ها را نیز آس��یب دیدن تجهیزات، ازجمله فیدرها و 

ترانس ها در ساعات پیک اعالم کرد.
برقی که همواره باید گران شود!

یک��ی از راه حل های اولیه و تکراری که مس��ئوالن وزارت نیرو و 
برخی نمایندگان مجلس برای رهایی از بحران قطعی برق مدام بر آن 
اصرار دارند، افزایش قیمت برق اس��ت؛ گویی تمام مشکالت مربوط 
به تولید و توزیع برق حل و فصل شده و تنها مشکل باقی مانده، این 
است که قیمت برق افزایش یابد تا معضالت صنعت برق، پایان یابد! 
در این میان آنچه همواره مغفول می ماند و هیچ اشاره ای هم ازسوی 
مسئوالن به آن نمی شود، بهره وری در چرخۀ تولید، انتقال، توزیع و 
در انتها، مصرف برق است که همچنان، به عنوان حلقۀ مفقودۀ مصرف 

انرژی در ایران، با بی مهری دولت مردان مواجه است.
درحالی ک��ه به گفتۀ  همایون حائری، وزارت نیرو تالش می کند 
در سال جاری طرح دریافت قیمت واقعی برق از مشترکان پرمصرف 
را اجرایی کند، اما به گفت��ۀ او، حتی افزایش 7درصدی تعرفه ها نیز 
هیچ گون��ه تأثیری بر روند کنونی مصرف برق نخواهد داش��ت. با این 
اوض��اع، اینکه چرا همچنان بر طبل افزایش قیمت برق، بدون توجه 

به هدررفت آن در نیروگاه ها، شبکه های انتقال و توزیع و بی توجهی 
به توسعۀ تجدیدپذیرها کوبیده می شود، عالمت سؤالی بزرگ و البته 

بدون پاسخ را بر جای می گذارد.
رویای توسعۀ تجدیدپذیرها

درحالی که رش��د مصرف س��االنۀ برق ایران، ح��دود 5درصد و 
مع��ادل 4هزار مگاوات برآورد می ش��ود، اما براس��اس آخرین گزارش 
عملک��رد س��االنۀ وزارت نیرو، ایران در س��ال گذش��ته ت��وان عملی 
نیروگاه ها را فقط 2/3 درصد، یعنی کمتر از نیمی از رش��د مورد نیاز، 
افزایش داده  اس��ت. هرچند قرار بود پس از اجرای توافق برجام، برای 
راه اندازی 5هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر خورش��یدی و بادی 
جذب س��رمایه گذاری شود، اما در عمل، کّل توان تولید برق از منابع 
تجدیدپذی��ر ایران تا میانۀ امس��ال، حدود 364 مگاوات اعالم ش��ده 
اس��ت که سهمی کمتر از نیم درصد از تولید برق در کشور را به خود 

اختصاص می دهد.
بی توجهی به هدررفت برق در خطوط انتقال و راندمان 

پایین نیروگاه ها
اگرچه قدرت عملی نیروگاه ه��ای ایران حدود 60 هزار مگاوات 
اعالم می شود، اما مشکل اینجاست که اتالف برق در شبکه های توزیع 
و انتقال، باالتر از میزان نرمال آن است. اگرچه ارقام متفاوتی ازسوی 
مسئوالن وزارت نیرو در این خصوص اعالم می شود و اخیراً نیز خبر از 
کاهش تلفات شبکه به حدود 10درصد داده اند، اما به باور کارشناسان، 
این میزان در خوش بینانه ترین ش��رایط، حدود 15درصد است. حتی 
با محاسبۀ آمار اخیر وزارت نیرو، بیش از 6هزار مگاوات برق تولیدی 
کش��ور در ش��بکه های انتقال هدر م��ی رود و تاوان ای��ن هدررفت را 
مصرف کنندگان باید بدهند. از طرفی مصرف برق در خود نیروگاه ها 

نیز بهینه نیست و بسیار باالتر از استانداردهای جهانی است. 
درحالی ک��ه ب��رق تولی��دی در ایران ای��ران عمدت��اً مّتکی به 
نیروگاه ه��ای حرارتی، بازده این نیروگاه ه��ا در ایران به طور میانگین 
کمتر از 38 درصد برآورد ش��ده اس��ت. درحالی که قرار بود با جذب 
س��رمایه های خارجی، نیروگاه های حرارتی کنونی به سیکل ترکیبی 
تبدیل ش��وند تا بتوان به راندمان حدود 45 درصد دس��ت یافت، اما 
آمارهای رس��می حاکی از آن اس��ت که در 6 سال گذشته و پس از 
آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، بازده نیروگاه های حرارتی به طور 
متوس��ط فقط نیم درصد بهبود یافته  است. تولید عملی نیروگاه های 
حرارتی کش��ور نیز در بهترین حالت به 44 هزار مگاوات می رسد که 
نسبت به ظرفیت اسمی آنها یعنی 63 هزار مگاوات، حدود 30 درصد 

کاهش را نشان می دهد. 
به دلیل تشدید خشک سالی، کاهش بی سابقۀ بارندگی، کاهش 
حجم روان آب ها و ورودی س��دها، ظرفیت تولید برق این نیروگاه ها 
نیز با 55 درصد کاهش، از 11 هزار مگاوات ظرفیت اس��می به 5 هزار 
مگاوات تولید واقعی تقلیل یافته است. در بهترین حالت و در صورت 
تحق��ق 100درصدی تولید همۀ نیروگاه های کش��ور، ظرفیت عملی 
تولید برق در ایران حدود 52 هزار مگاوات خواهد بود. به این ترتیب 
در روزهای اوج مصرف در تابس��تان امسال، با کمبود 6 هزار مگاوات 
برق، معادل 6 نیروگاه اتمی بوشهر مواجه بودیم که این میزان در سال 

آینده، قطعاً با افزایش حدود 5مگاواتی نیز مواجه خواهد شد.
فرسودگی زیرساخت های تولید و انتقال برق، معضالت اقتصادی 
و عملیاتی نشدن برنامه های وزارت نیرو برای پاسخگویی به نیازهای 
روزاف��زون مصرف ب��رق و ناتوانی در توس��عۀ تجدیدپذیرها، ازجمله 
دغدغه هایی هس��تند که در چند س��ال اخیر، گریبان صنعت برق را 
می فش��ارد و البته برای مردم نیز دردسرهای عدیده ای را فراهم آورده 
است. با این اوصاف و شرایط نابسامان اقتصادی و ناتوانی دولت برای 
تأمین س��رمایۀ مورد نیاز در روند نوس��ازی و توس��عۀ صنعت برق، 
به راستی آیا می توان امیدی به رفع معضالت و دغدغه های قطع برق 

در سال آینده داشت؟

درحالی که قرار بود 
نیروگاه های حرارتی کنونی به 

سیکل ترکیبی تبدیل شوند 
تا بتوان به راندمان حدود 
4۵ درصد دست یافت، اما 

آمارهای رسمی حاکی از آن 
است که در 6 سال گذشته و 
پس از آغاز ریاست جمهوری 

حسن روحانی، بازده 
نیروگاه های حرارتی به طور 

متوسط فقط نیم درصد بهبود 
یافته  است.

فرسودگی زیرساخت های 
تولید و انتقال برق، معضالت 

اقتصادی و عملیاتی نشدن 
برنامه های وزارت نیرو برای 

پاسخگویی به نیازهای 
روزافزون مصرف برق و ناتوانی 

در توسعۀ تجدیدپذیرها، 
ازجمله دغدغه هایی هستند 

که در چند سال اخیر، گریبان 
صنعت برق را می فشارد 

و البته برای مردم نیز 
دردسرهای عدیده ای را فراهم 

آورده است.

 با توجه به شرایط نابسامان 
اقتصادی و ناتوانی دولت برای 

تأمین سرمایۀ مورد نیاز در 
روند نوسازی و توسعۀ صنعت 

برق، به راستی آیا می توان 
امیدی به رفع معضالت و 

دغدغه های قطع برق در سال 
آینده داشت؟

گزارش ماه: صنعت برق
هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی

صنعت آب وبرق امروز
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»ش��رکت تولید نیروی برق فارس« وظیف��ۀ راهبری تولید برق در 
اس��تان های فارس و بوش��هر را برعهده دارد ک��ه ظرفیت  منصوبه 
نیروگاهی مجموعاً بالغ بر 7هزار و 400 مگاوات شامل نیروگاه های 
ش��یراز، کنگان، بوش��هر، عس��لویه، حافظ، گناوه، کازرون، جهرم، 

متمرکز پارس و سیکل ترکیبی فارس و LNG وجود دارد.
براساس اعالم »مهندس روزی طلب«، شرکت تولید نیروی برق 

»ش�رکت تولید نیروی برق فارس« با مأموریت تولید، فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی وزارت نیرو و مقررات بازار برق، وظایف خطیری را برای 
تأمین انرژی مورد نیاز شبکه را در استان های فارس و بوشهر برعهده دارد. به گفتۀ مهندس روزی طلب، برخورداری از منابع انسانی توانمند به عنوان ارزشمندترین 
سرمایه، این شرکت را قادر ساخته است با تشکیل تیم های قوی متشکل از افراد باتجربه و توانمند در کنار متخصصان جوان و با استعداد به موفقیت های ارزنده ای 
نایل شود. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق فارس در گفت وگو با »تازه های انرژی« ضمن تشریح عملکرد شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون، ضمن اشاره به جزئیات 
برنامه ریزی  های انجام شده برای تحقق اهداف و آرمان ها، ازجمله ویژگی های بارز این شرکت را که باعث تمایز آن در میان سایر شرکت های تولید برق در سراسر کشور 
شده است را توجه ویژه به آموزش مستمر کارکنان و بهبود مستمر فرآیندهای اجرایی بر شمرد و تأکید کرد: »با انجام تعمیرات دوره ای نیروگاه های تحت پوشش، ثبات 
و افزایش چشمگیری در روند تولید داشته ایم، تا جایی که نیروگاه های تحت پوشش این شرکت در تابستان امسال از نظر درصد آمادگی، جایگاه ویژه ای را در کشور 

به خود اختصاص دادند.«

روند افزایش تولید و دستاوردهای شرکت تولید نیروی برق فارس از نگاه مهندس روزی طلب

فارس با هدف ارتق��ای تولید و فروش 
ان��رژی ب��رق در چارچ��وب ضوابط و 
مقررات ابالغی وزارت نیرو، بهره برداری 
بهین��ه از واحده��ای نیروگاهی تحت 
پوشش، نظارت عالیه بر روند تعمیرات 
و فعالیت های نیروگاه های خصوصی و 
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واگذارشده براساس ضوابط و دستورالعمل های 
ابالغ��ی و حض��ور فع��ال در ب��ازار ب��رق برای 
نیروگاه ه��ای دولتی و ECA تحت پوش��ش در 
اس��تان های فارس و بوش��هر را در دستور کار 

خود قرار داده است. 

توجه به جایگاه ویژۀ منابع انسانی
»ش��رکت تولی��د نی��روی ب��رق ف��ارس« 
به منظور نیل به اهداف ترسیم ش��ده، با تدوین 
برنامه ه��ای منظ��م س��رویس و نگه��داری و 
تعمی��رات واحدهای نیروگاه��ی، برنامه ریزی 
تأمی��ن قطعات نیروگاهی م��ورد نیاز و اجرای 
برنامه های بهینه س��ازی، گام های مؤثر و قابل 
توجهی را برداش��ته اس��ت. تداوم این روند با 
تکیه بر فرآیندهای اجرایی و برنامه ریزی های 
انجام ش��ده، باعث عملکرد مناس��ب در تأمین 
برق مطمئن و بازار فروش انرژی شده و درآمد 
حداکث��ری را در مقایس��ه با س��ال های قبل، 

اصالح سیستم حفاظتی نیروگاه شیراز، بوشهر و کنگان؛
تهیه، نصب و راه اندازی 5 دس��تگاه ترانسفورماتور واحد در 

نیروگاه کنگان؛
نصب و راه اندازی 2 دستگاه ترانس واحد در نیروگاه شیراز؛

اصالح سیستم توزیع داخلی نیروگاه شیراز؛
انج��ام طرح ه��ای تحقیقاتی و پژوهش��ی با عن��وان تولید 
هم زمان برق با آب )آب شیرین کن نیروگاه بوشهر(، روش های 

کاهش آالیندگی صوتی نیروگاه شیراز؛
حضور فعال و پررنگ در بازار برق )فروش انرژی به مدیریت 

شبکه(؛
برگزاری بیش از 90 مناقصه و استعالم در رابطه با خرید و 

تأمین قطعات مورد نیاز؛
انجام خدمات نظارت ب��ر تبدیل انرژی نیروگاه های گناوه، 

عسلویه و حافظ؛
س��رویس، نگه��داری و بهره ب��رداری از ایس��تگاه های گاز 

نیروگاه های گناوه، عسلویه و حافظ؛
بازسازی ساختمان ه��ای اداری و انب��ارهای نیروگاه ها و 

ایستگاه های گاز.

نصیب شرکت کرده است. 
همچنین آموزش مس��تمر پرسنل و تعامل با شرکت های 
مدیری��ت بهره برداری و اجرای فرآیندهای پژوهش��ی نیز در 

عملکرد موفق شرکت بسیار چشمگیر بوده است.

مروری بر اهم فعالیت ها
به دلیل اهمی��ت تولید برق در رفاه خانوارها، روند فعالیت 
واحدهای خدماتی و توس��عۀ صنعتی در کش��ور و به خصوص 
استان های فارس و بوشهر، ش��رکت تولید نیروی برق فارس 
از بدو تأس��یس و براس��اس برنامه ریزی ه��ا و مأموریت های 
تدوین ش��ده، فعالیت های مهمی را در دس��تور کار قرار داده 

است که برخی از آنها عبارتند از:
RI واحد بوشهر؛

ارتقای سیستم کنترل واحد G17 کنگان؛
تعمیرات اساسی واحد BST شیراز؛

تعمیرات اساسی واحد کرافت شیراز؛
س��اخت پره های کمپرس��ور واحد کرافت در داخل کشور 

برای اولین بار؛

برنامه ریزی دقیق برای تعمیرات اساسی 
واحدهای نیروگاهی

با توجه به گستردگی حوزۀ تحت پوشش و 
جایگاه شرکت تولید نیروی برق فارس در روند 
خدمات رسانی به صنایع فعال و شهروندان در 
استان های بوش��هر و فارس، یکی از مهم ترین 
اهداف این شرکت، تعمیرات به موقع واحدهای 
تحت پوشش است. »مهندس روزی طلب« در 
این خص��وص به »تازه های ان��رژی« می گوید: 
»تعمی��رات اساس��ی )اوره��ال( و تعمی��رات 
جاری طبق برنامه ریزی های دقیق و براس��اس 
زمان بندی از پیش تعیین شده، در دستور کار 

این شرکت قرار دارد.«

موفقیت بی نظیر در طراحی و ساخت 
پره های متحرک کمپرسور واحد کرافت

 )V93.1( تعمیرات اساس��ی واحد کراف��ت
نیروگاه گازی شیراز در حالی به اتمام رسید 

 فعالیت های مرتبط با تعمیرات اساسی واحد کرافت نیروگاه شیراز

 عملیات تعمیرات انجام شد ه د ر واحد BST نیروگاه شیراز
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که این واحد بیش از 230 هزار س��اعت کارکرد 
معادل در کارنامۀ خود داشت. با توجه به شرایط 
زمانی، تعویض پره های توربین و جایگزینی آنها 
با پره ه��ای ثابت و متحرک نو، امکان پذیر نبود 
و به همین دلیل، عموماً از پره های بازسازی شده 

در این واحد استفاده شد.
مدیرعام��ل ش��رکت تولید نی��روی برق در 
این خصوص می گوید: »با انجام بررسی های فنی 
از وضعیت واحد، قبل و بعد از ش��روع تعمیرات، 
تصمیم گرفته شد که تعمیرات اساسی این واحد 
به تعمیرات RI تبدیل شود؛ به طوری که ساخت 
پره های متحرک کمپرس��ور واح��د قبل از آغاز 
تعمیرات در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب 
پس از اندازه گیری پره های مورد نظر با دستگاه 

CMM،  با همت کارشناسان و کارآفرینان داخلی این امر مهم برای نخستین 

بار در کش��ور در مدت کمتر از 2ماه طی فرایند طراحی، ساخت، تحویل و 
نصب به انجام رسید که این مسئله در نوع خود، بی نظیر است.

DCS نیروگاه گازی کنگان به سیستم G17 ارتقای سیستم کنترل واحد
از آنجا که اصالح و بازس��ازی سیس��تم ها و تجهی��زات در بهره برداری 
بهینۀ واحدهای نیروگاهی نقش به سزایی دارد، سیستم های کنترل توربین 
واحد هفتم نیروگاه گازی کنگان پس از ارتقا از سیس��تم اسپیدترونیک به 

سیستم PLC زیمنس سری S-7 به صورت کامل در مدار قرار گرفت. 
»مهندس روزی طلب« با اشاره به اینکه چنین موفقیتی، توسط شرکت 
پیمانکار و با نظارت مس��تقیم ش��رکت تولید نیروی ب��رق فارس در مدت 
یک ماه به انجام رس��ید، ادامه می دهد: »با ارتقای این سیستم، بسیاری از 
حوادث قابل پیش��گیری خواهند بود و حوادث بسیاری نیز در مدت زمانی 

کوتاه تر، مرتفع خواهند شد.«

 سیستم کنترل جد ید واحد G17 کنگان
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امروزه اس��تفاده از گونه های متن��وع انرژی های تجدیدپذیر به دلیل 
سازگاری بیشتر با طبیعت، سهم ناچیز در ایجاد آلودگی، دسترسی 
باال و نامحدود بودن، بس��یار مورد استقبال قرار گرفته است. آخرین 
 آمارهای آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر حاکی از آن است 
که ت��ا 2030، حجم بهره برداری از انرژی خورش��یدی از 18 درصد 
به 36 درصد افزایش می یابد که این س��رعت 2برابری، نشان از روند 
افزایشی بهره برداری از گونه های تجدیدپذیر انرژی در مقایسه با انواع 

تجدیدناپذیر و فسیلی آن دارد.
میزان تابش خورشیدی در ایران باالتر از میزان متوسط جهانی 
و بین 1800 تا 2200 کیلووات س��اعت بر مترمربع در سال تخمین 
زده ش��ده اس��ت. در ایران به طور متوسط س��االنه بیش از 280 روز 
آفتابی گزارش شده است که البته در مناطقی مانند خوزستان، این 
میزان فراتر این میزان نیز می ش��ود. با توجه به این موضوع، استانی 
مانند خوزس��تان دارای پتانس��یل مناسب برای اس��تفاده از انرژی 
خورشیدی است که البته گرمای شدید در خوزستان می تواند عامل 
بازدارنده ای در اس��تفادۀ بهینه از پنل های خورشیدی باشد. البته با 
پیش��رفت روزافزون فّناوری های نوین و تدابیری که متخصصان این 
حوزه اندیشیده اند، ازجمله استفاده از پنل های خورشیدی متناسب 
با شرایط اقلیمی و خاص منطقه، این روند در بسیاری از مناطق دنیا، 

اصالح شده است. 
اس��تفاده از انرژی خورشیدی دارای مزایای بسیاری است که از 
جملۀ این موارد می توان به س��ازگاری با طبیعت، نداشتن آلودگی، 

فرصتی برای پایـــــــان خاموشی ها

خورش�ید، گوی غول پیکر و درخش�ان در وسط منظومۀ شمس�ی و تأمین کنندۀ نور، گرما و بخش اعظمی از انرژی مورد نیاز 
زمین اس�ت. تقریباً تمامی منابع انرژی روی زمین به وسیلۀ خورشید تأمین می شود و فقط انرژی اتمی، انرژی داخل زمین و 
آن قسمتی از انرژی جذر   و  مد که متأثر از جاذبۀ ماه است، به وسیلۀ خورشید تأمین نمی شود. انرژی خورشیدی، بزرگ ترین، 
پاک تری�ن و ارزان ترین منبع انرژی در جهان محس�وب می ش�ود و در بیش�تر مناطق کرۀ زمین، ازجمله کش�ور عزیزمان، 

قابل استحصال است. 

امین لطیفی

کارشناس حقوق انرژی

اس��تهالک کم و عمر زیاد تجهیزات، پراکندگی و گس��تردگی، نیاز 
نداش��تن به فّن��اوری باال و نیروی متخصص، ام��ن و بی خطر بودن، 
رایگان و در دس��ترس ب��ودن منابع و کاهش  مصرف س��وخت های 

فسیلی اشاره کرد.
ب��ا توجه به اینکه در حال حاضر بح��ران انرژی به عنوان یکی از 
دغدغه های اصلی کش��ورها مطرح اس��ت و این نگرانی ها در سالیان 
پیش رو نیز افزایش خواهد یافت، همچنین بروز برخی مشکالت در 
تأمین برق مصرفی کش��ور که در تابس��تان اخیر نیز شاهد افزایش 
آن بودیم، گسترش استفاده از انرژی خورشیدی می تواند جایگزین 
مناس��بی برای روش های کنونی و پیشین تولید برق محسوب شود؛ 
همان طور ک��ه چین 77 هزار مگاوات از تولید ب��رق خود را صرفاً از 

طریق انرژی خورشیدی تأمین می کند.
با وجود مزایای ذکر ش��ده برای اس��تفاده از انرژی خورشیدی و 
با توجه به اینکه در ایران، نخس��تین نیروگاه خورشیدی متمرکز در 
1372 و با همکاری س��ازمان انرژی اتمی و جهاد کش��اورزی برای 
تأمین برق 20 خانوار در روستای دربید استان یزد ساخته شده، اما 
روند توسعه و گسترش تولید و استفاده از انرژی  خورشیدی، به رغم 
تالش ه��ای ارزنده ای که در چند س��ال اخیر صورت گرفته، تاکنون 
متناس��ب با ظرفیت های موجود، نبوده است؛ روندی که در صورت 
توجه شایسته و بایسته به آن، ضمن جذب سرمایه گذاری چشمگیر 
خارجی، بسیاری از معضالت کنونی در مواقع اوج مصرف برق را نیز 

برطرف خواهد کرد.
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 اگر گرمای سوزان تابستان امسال که به طور کلّی متأثر از تغییرات 
جّوی کرۀ زمین است، به مرور زمان بدتر و شدیدتر شود و جان ها و 

مال های بیشتری از مردم را ببلعد، واقعاً چه خواهد شد؟ 
2020۲ برخالف روال عادی جریان »راس��ت - 
چپ« نباشد و تحت تدثیر جریان جدیدی موسوم به »گرما - سرما« 

یا »ترسالی و خشک سالی« باشد، آنگاه چه خواهد شد؟
 اگر رویداد بزرگ 2020 »چه کس��ی به روس��یه باخت؟« یا »چه 
کسی به کرۀ شمالی باخت؟« نباشد، بلکه درعوض »چه کسی به کرۀ 

زمین باخت؟« باشد، آنگاه چه می شود؟ 
هیوالیی به نام گرمایش زمین

هم اکن��ون در ح��ال صحبت از ی��ک جهان طبیعی هس��تیم 
و برهمین اس��اس، بای��د حس��ابی مراقب باش��یم. با نی��م نگاهی به 
ویرانی هایی که تابس��تان سوزان امس��ال بر کّل جهان وارد ساخته 
است، ندای »مادر طبیعت« را به گوشمان می شنویم که در گوش ما 
زمزمه می کند:»ش��ما به تلنگری که در این چندین سال گذشته بر 
شانه هایتان زدم، بی اعتنایی کردید و هیچ اشکالی ندارد. حاال بخشی 
از این هیوال و کمی آتش سوزی به شما نشان می دهم تا حساب کار 

دستتان بیاید؛ نظرتان چیست؟« 
مادر طبیعت در زمزمه هایش ادامه می دهد:

  اگر من کّل اروپا را در آتش تنور بسوزانم چه می شود؟
 اگ��ر در کالیفرنیا، بزرگ ترین و فعال ترین آتش س��وزی تاریخ که 
روزانه 460 کیلومتر پیش��روی می کند، تجربه شود، چه اتفاقی رخ 

خواهد داد؟
 اگر کشوری همچون سوئد، شدیدترین حریق جنگل هایش را در 

چند دهۀ گذشته تجربه کند، چه می شود؟ 
 باالتر از این موارد، اگر حتی در قطب شمال هم دما به 86 درجۀ 
فارنهایت )30درجۀ س��انتی گراد( برسد، شاهد چه شرایطی خواهیم 

بود؟
 ژاپن تابستان امسال ش��اهد سنگین ترین بارش ها در تاریخ خود 
ب��ود و فقط 2 هفته بعد، باالترین دمای خ��ود را تجربه کرد و دمای 
106 درجۀ فارنهایت )41درجۀ سانتی گراد( در شهر »کوماگایا« در 

شمال توکیو ثبت شد.
 تابس��تان امس��ال دما در »درۀ مرگ« واقع در شرق کالیفرنیا به 

127 درجۀ فارنهایت )53 درجۀ سانتی گراد( رسید.

تغییرات آب و هوایی و انرژی های تجد ید پذیر
راهکارهای مؤثر د موکرات ها برای به چالش کشید ن ترامپ با راهبرد »چهار صفر«

»مادر طبیعت« کلید انتخابات 2020 آمریکا
مهرۀ مؤثر در رویداد انتخاباتی ۲0۲0 آمریکا، نه مطابق معمول سیاست راست - چپ، بلکه »مادر طبیعت« خواهد بود. اگر این بار 
ورق برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گمانه زنی ها بر این است که انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0، کم و بیش مشابه انتخابات های 
پیش�ین خواهد بود. تم�ام تکیۀ دونالد ترامپ بر اقتصاد، موضوع های اجتماعی و مهاجرت اس�ت و مح�ور برنامه های تبلیغاتی 
نامزدهای دموکرات نیز بر نابرابری درآمدها، سوسیالیسم دموکراتیک و همچنین شخصیت و منش ترامپ خواهد بود که شمای 
کّلی صحنۀ سیاس�ت راس�ت - چپ آمریکا در ۲0۲0 را تش�کیل خواهد داد. از نظر من، اما حقیقتی اینجا خفته است که چنانچه 

بیدار شود، کّل این جریان را به هم خواهد ریخت و آن، »مادر طبیعت« است.

توماس فرید من

تحلیل گر و ستون نویس 
نیویورک تایمز

 استرالیا تابستان امسال شاهد سخت ترین خشک سالی در حافظۀ 
تاریخی خود بود؛ به حّدی که بی بی س��ی گ��زارش داد کار به جایی 

رسیده که کشتن دام به مراتب ارزان تر از پرورش آن شده است!
به اعتراف دانش��مندان علوم هواشناسی، تغییرات آب و هوایی، 
گرم��ا را گرم تر، رطوبت را مرطوب تر و خشک س��الی را خش��ک تر 
می کند. »هایدی کولن«، دانشمند ارشد مرکز آب و هوا در واشینگتن 
می گوید: »ش��رایط جّوی فوق العاده خشنی که امروز کرۀ زمین آن 
را تجربه می کند، اعم از امواج گرمای سوزان و سیل و خشک سالی، 
رویدادهایی هستند که از لحاظ علمی، کاماًل قابل پیش بینی بوده اند.
به عبارت س��اده تر »مادر طبیعت« این اجازه را به ما داده اس��ت که 
وانمود کنیم از هیچ چیز با خبر نیس��تیم و نمی توانیم این نقطه ها را 

به هم وصل و نتیجه گیری کنیم.
نقش انرژی و تغییرات اقلیم در انتخابات 2020 امریکا

از همین نکته ش��روع می کنیم و به سیاست های بسیار جالبی 
می رس��یم؛  دموکرات ها خود را حس��ابی را آماده کرده اند که ماهی 
مناس��بی از ای��ن آب  گل آلود ب��رای انتخاب��ات 2020 صید کنند. 
توصیۀ رایگان من به آنها، این است: »اگر سوسیالیسم دموکراتیک، 
تروتسکیس��م دموکراتیک یا منهدم ک��ردن ادارۀ گمرک و مهاجرت 
آمری��کا، همان چیزی اس��ت که ش��ما را به پی��روزی در انتخابات 
می��ان دوره ای کنگ��ره در 2018 رهنم��ون می س��ازد، پس معطل 
نکنی��د!« هرچند دموکرات ها باید دوباره مجلس نمایندگان را از آن 
خود کنند، اما موضوع این است که همۀ این موارد، مسائلی هستند 
که ترام��پ در انتخابات ملّی برای آنها جش��ن خواهد گرفت. به هر 
ترتیب، اگر در 2020 ما باز هم ش��اهد خشک سالی های ویران گر و 
طوفان هایی باشیم که امروز مصیبت زدۀ آنها هستیم، اما امکان دارد 

دموکرات ها بتوانند در انتخابات، مقابل ترامپ قد علم کنند. 
در مبارزات انتخاباتی 2020، رش��تۀ سیاست ها و راهبردهای 
غلط ترامپ، میدان مب��ارزۀ انتخاباتی را به نفع دموکرات ها از چنگ 
او خواه��د قاپید و اس��تراتژی »احیای عظمت آمری��کا«ی ترامپ، 
دیگ��ر تأثی��ر نخواهد کرد؛ بلکه سیاس��ت درازم��دت او در »احیای 
محیط زیس��ت آلودۀ آمریکا« و نیز، امتناع��ش از قبول خطر تهدید 
تغییرات اقلیمی و فرصتی که قاپیده است تا به مردم وعدۀ ساختن 
آمریکایی ثروتمندتر، سالم تر، امن تر و محترم تر با رهبری جهان در 
اس��تفاده از انرژی های پاک دهد، عرض اندام خواهند کرد و نتیجۀ 

انتخابات، اینچنین تعیین خواهد ش��د. در چنین ش��رایطی، ترامپ 
دیگر هیچ پاس��خی به این مشکالت ندارد، زیرا واقعیت هایی از علوم 
آب و هوایی را که ناس��ا به اطالع او رس��انده را هم درست نمی داند. 
ترامپ مصمم اس��ت که انرژی حاصل از سوخت زغال سنگ را احیا 
کن��د، در حالی ک��ه گونه های دیگر انرژی ش��امل باد و خورش��ید و 
جایگزین هایی کارآمدتر که ارزان تر، پاک تر و بهداش��تی تر هس��تند 

را نادیده می انگارد. 
4 ایال��ت از 5 ایالت آمریکا که از انرژی باد اس��تفاده می کنند، 
جزو ایالت های قرمز، یعنی جمهوری خواه، هس��تند. دقیقاً در زمانی 
که چین کمر همت برای اس��تفادۀ حداکث��ری از انرژی های پاک و 
توس��عۀ خودروهای الکتریکی در آینده بسته است، ترامپ در تالش 
است صنایع خودروسازی آمریکا را وادار کند که به عقب برگردند و 
خودروهای گازسوز تولید کنند. آخرین زمانی که آمریکا بین دهه های 
1980 ت��ا 2000 این خودروه��ا را تولید کرد، ژاپ��ن و کرۀ جنوبی 
کارخانه های خودروس��ازی دیترویت را ورشکست کردند. درست در 
هم��ان هنگام،  ما دیکتاتورهای نفتی ونزوئال و روس��یه، جهان عرب 
و ایران را ثروتمند کردیم. ترامپ درواقع رئیس جمهوری اس��ت که 
پیش از وقوع طوفان، حقوقی که مانند چتر از ما حفاظت می کنند را 
دور می اندازد. او حتماً خواهد گفت که انرژی های سبز، غیرحقیقی، 
غیراقتصادی، غیرمیهن پرس��تانه و به طور مبهمی فرانسوی هستند. 
این اعتقادهای ترامپ در مورد اس��تفاده از انرژی های پاک می تواند 
محمل��ی برای مخالف��ت صریح دموکرات ها با او باش��د و به وضوح، 
تبیی��ن کنند که این انرژی ها از منظر جهانی،  اس��تراتژیک و از بُعد 

بومی نیز به خصوص برای طبقۀ کارگر، مرقون به صرفه هستند.
راهبرد »قرمز، سفید و آبی جدید«

معتقدم راهبرد »قرمز، سفید و آبی جدید« می تواند به خصوص 
در ایالت های��ی مانند میش��یگان و اوهایو راه گش��ا باش��د. مطالعات 
اخیر نش��ان داده اس��ت که در 12 ایالت غرب میان��ۀ آمریکا، مردم 
از انرژی های تجدیدپذیر اس��تفاده می کنند. پیام دموکرات ها برای 
2020 می تواند این محاسبۀ س��اده باشد: »هم اکنون جمعیت کرۀ 
زمین 7میلیارد و 600 میلیون نفر است که تا 2030 این جمعیت به 
8میلیارد و 600میلیون نفر خواهد رس��ید؛ یعنی یک میلیارد انسان 
فقط در ی��ک دهۀ آینده به جمعیت کرۀ زمین اضافه خواهد ش��د. 
ح��اال اگر فرض کنیم فق��ط نیمی از این جمعی��ت دارای خودرو و 

خودروهای آنها تهویه داش��ته باش��د و همچون آمریکایی ها، عادت 
غذایی این مردم، تأکید بر مصرف پروئتین باش��د، در آن صورت ما 
ک��رۀ زمین را خواهیم بلعید، بدون آنکه هیچ کس متوجه آن ش��ده 
باشد. معنای دیگر این روند، آن است که انرژی های پاک با بهره وری 
باال، حتماً باید بخش بزرگی از صنعت جهان در آینده باشد و در غیر 
این صورت، شاهد تجربۀ بسیار ناگوار زیست محیطی خواهیم بود که 

آن، می تواند تغییرات آب و هوایی کرۀ زمین باشد.« 
ابتکار »چهار صفر«

آیا ش��خص دیگری غی��ر از ترامپ وجود که هن��وز هم بر این 
باور اس��توار باش��د که آمری��کا می تواند همچنان قدرت مس��لط بر 
اقتصاد جهان باش��د، اما صنعت بزرگ جهانی آینده را رهبری نکند 
و این جایگاه عظیم را به چین واگذار کند؟ برهمین اس��اس معتقدم 
استراتژی دموکرات ها باید برمبنای منسجم کرن استانداردهای اجرا، 
پژوهش و قیمت گذاری کربن باشد تا به ابتکار »چهار صفر« برسیم. 
این »چهار صفر« عبارتند از: 1 - کربن صفر 2- خودروهای دودزای 

صفر3- ساختمان های انرژی صفر 4- ضایعات کارخانه ای صفر.
اس��اس کار دموکرات ه��ا باید ب��ر این اصل باش��د که »حزب 
ق��درت گرفتن طبقۀ کارگر و قدرت گرفتن امنیت آمریکا« باش��ند. 
انرژی پ��اک، خودروهای پاک، کارخانه های پاک و س��اختمان های 
دارای اس��تاندارد بهره وری، همان چیزهایی را به ما هدیه می دهند 
ک��ه ما می خواهیم راحت ت��ر در جامعه آنها را به دس��ت آوریم. این 
انرژی ها، هزینه های بهداش��ت و سالمت را کاهش می دهند، هزینۀ 
گرمایش را برای طبق��ات فقیر کاهش می دهند و ابتکار عمل را در 
ق��رن 21 بیش از پیش به جلو هدای��ت می کنند. این روند، منابعی 
پیش برنده برای مش��اغل شایسته می ش��وند؛ از آثار ناگوار تغییرات 
آب وهوایی کرۀ زمین می کاهند؛ صنایع قابل رقابت تر صادراتی خلق 
و دیکتاتوری های متکی ب��ه نفت را تضعیف می کنند و امنیت ملّی 

آمریکا و رهبری اخالق مدار جهانی را ارتقا می دهند. 
بگذارید دونالد ترامپ هرچقدر دلش می خواهد به جنگ با این 
طرح ب��رود و مخالفت های خود را ادامه ده��د. اگر »مادر طبیعت« 
همی��ن جریان نابودگر خود را تا 2020 ادام��ه دهد، ترامپ باید در 
ذهنی��ت خود راجع به زنان قدرتمند که معتقد اس��ت »باید در بند 
ش��وند«، تجدیدنظر کند؛ چون دیگر ای��ن طرزفکر بدجوری ابلهانه 

خواهد بود.

استراتژی دموکرات ها 
باید برمبنای منسجم کرن 

استانداردهای اجرا، پژوهش و 
قیمت گذاری کربن باشد تا به 
ابتکار »چهار صفر« برسیم که 

عبارتند از:
 1 - کربن صفر

۲ - خودروهای دودزای صفر
3- ساختمان های انرژی صفر

4-ضایعات کارخانه ای صفر.

بگذارید ترامپ هرچقدر 
دلش می خواهد به جنگ با 

این طرح برود و مخالفت های 
خود را ادامه دهد. اگر »مادر 

طبیعت« همین جریان نابودگر 
خود را تا ۲0۲0 ادامه دهد، 

ترامپ باید در ذهنیت خود 
راجع به زنان قدرتمند که 
معتقد است »باید در بند 

شوند«، تجدیدنظر کند؛ چون 
دیگر این طرزفکر بدجوری 

ابلهانه خواهد بود.

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
انرژی فردا

یادداشت ویژه: انرژی و سیاست
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به دنبال مذاکرات ترامپ و پادشاه عربستان، هرچند مقامات سعودی 
آمادگ��ی  خود را ب��رای تولید روزانه 2 میلیون بش��که ظرفیت مازاد 
درصورت نیاز ب��ازار اعالم کردند، اما آنچه از دید ناظران بازار پنهان 
مانده، این اس��ت که عربس��تان برنامه ای برای تزریق زودهنگام این 
حجم از تولید به بازار ندارند. از س��وی دیگر، آمار ارائه ش��ده ازسوی 
تحلیل گران بلومبرگ حاکی از آن اس��ت که پیش از این، عربستان 
به رغم تالش هایش برای حفظ انس��جام بین اوپک و سایر متحدان، 
به تدریج تولید نفت را در ماه ژوئن تا 330 هزار بشکه در روز افزایش 
داده و به 10/3 میلیون بش��که در روز رس��انده است. رویترز نیز در 
گزارش��ی، این افزایش تولید را روزانه 700 هزار بشکه عنوان و تولید 
ماه ژوئن عربستان را 10/7میلیون بشکه در روز اعالم کرد. به دنبال 
تحوالت اخیر و اجرایی شدن بسیاری از سیاست های تهاجمی آمریکا 
ازجمله خروج از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران، عربستان دست 
از تالش هایش برای افزایش تولید برنداش��ته و برای افزایش تولید تا 
حدود 11میلیون بشکه در روز نیز آمادگی خود را اعالم کرده است. 
البته با توجه به کاهش تولید لیبی و ونزوئال، به نظر نمی رس��د این 

افزایش تولید تأثیر چندانی در بازارهای نفتی برجای گذارد.
عزم جّدی عربستان برای جبران کاهش تولید نفت ایران

هرچند تاکنون، گمانه زنی های بسیاری در مورد میزان افزایش 
تولید کشورهای عضو اوپک صورت گرفته، اما براساس اعالم آژانس 
بین المللی انرژی، در بهترین شرایط روزانه حدود 1/1 میلیون بشکه 
نفت می تواند به بازارهای نفتی روانه شود که حجم عمدۀ آن برعهدۀ 
عربس��تان و امارات متحدۀ عربی، کویت، عراق و روس��یه نیز در این 

میان سهمی برعهده خواهند داشت. 
به اعتقاد آلن والد، تحلیل گر مس��ائل انرژی س��رویس خبری 
نش��نال، بخش عمدۀ تاخت و تاز ترامپ به کش��ورهای تولیدکنندۀ 
نفت به دلیل افزایش قیمت بنزین در آس��تانۀ انتخابات میان دوره ای 
آمری��کا در نوامبر و تقارن آن ب��ا آغاز اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران است؛ مسئله ای که چگونگی تعامل کابینۀ ترامپ در قبال ایران 
و ممنوعیت ورود نفت این کشور به بازارهای جهانی را تحت الشعاع 
قرار داده است. ازسوی دیگر و در ماه های اخیر، روابط انرژی روسیه 
و عربستان به عنوان 2 قدرت برتر اوپک در راستای تقویت استراتژی 

بازیگری موفق ترامپ برای تضعیف ایران در بازارهای نفت دنیا

»اوپــــک« بازیچۀ آمریکا و عربستان
بر کس�ی پوشیده نیس�ت که دونالد ترامپ، نظر مساعدی نسبت به س�ازمان کش�ورهای صادرکننده نفت )اوپک( ندارد، 
همچنان که از 1973 تاکنون این کارتل در معرض انواع انتقادها ازس�وی سیاس�ت مداران آمریکایی بوده اس�ت. توئیت های 
چندم�اه اخیر رئیس  جمهور آمریکا مبنی بر محکوم س�اختن اوپک به افزایش مصنوعی قیمت نفت و ایجاد اغتش�اش در 

بازارهای نفتی، اوپک و متحدانش را بر آن داشت تصمیمی جّدی درباره تسهیل محدودیت های تولید اتخاذ کنند.
اوپک همراه با تعدادی از تولیدکنندگان به سردستگی روسیه با هدف کاهش مازاد عرضۀ جهانی و تقویت قیمت ها، از ژانویۀ 
۲017 کاهش تولید به میزان 1.8 میلیون بشکه در روز را آغاز کردند، اما با رسیدن سطح ذخایر موجود نفت جهان به میانگین 
۵ سال گذشته و ثبات نسبی بازار، گذشته عربستان و روسیه به منظور رفع نگرانی کشورهای مصرف کننده اعالم کردند قصد 
دارند تولید خود را افزایش دهند. این تصمیم در حالی بود که براساس گزارش بلومبرگ، پیش از این، دولت آمریکا با هدف به 
حداقل رساندن صادرات نفت ایران، از عربستان و برخی دیگر از اعضای اوپک درخواست کرده بود تولیدشان را حدود یک 
میلیون بشکه در روز افزایش دهند. در این میان، اما سؤالی که اکثر تحلیل گران نفتی با آن مواجه هستند، این است که با 
کاهش تمام یا بخشی از صادرات ۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت ایران که هدف اصلی کابینۀ ترامپ است، چگونه بازار نفت با 
این روند، کنار خواهد آمد و آیا ظرفیت تولید کافی برای جبران این کاهش در بلندمدت و بعد از پایان معافیت 6ماهۀ  آمریکا 

به خریداران عمدۀ نفت ایران نیز وجود خواهد داشت؟

نفتی بلندمدت عربستان بیش از پیش افزایش یافته است؛ مسئله ای 
ک��ه چندان به م��ذاق ترامپ خوش نمی آید، زیرا نش��ان دهندۀ این 
حقیقت است که به رغم افزایش 2برابری تولید نفت در دهۀ گذشته، 
اتکا به نفت چگونه تهدی��د جّدی برای امنیت ملّی و اقتصاد آمریکا 
به ش��مار می رود. به همین دلیل نیز ترام��پ از هر فرصتی برای ابراز 
ناخش��نودی از وضعیت موجود بازارهای نفتی ک��ه تحت تأثیر این 

کشورهای تولیدکنندۀ نفت قرار دارند، استفاده می کند.
ابهام دربارۀ توانایی عربستان برای افزایش تولید

بیش��تر اعضای اوپک، عربس��تان را متهم به ایجاد شکاف بین 
کش��ورهای عضو به دلیل گوش س��پردن به دستورها و خواسته های 
رئیس جمه��ور آمریکا کرده اند. ایران نیز ضمن ابراز ناخرس��ندی از 
تولید بیش از سهمیۀ عربستان و نقض قوانین این کارتل نفتی اوپک، 
اعالم کرده اس��ت که در صورت بروز مش��کالت برای صادرات نفت 

خود، تردد در تنگه هرمز را متوقف خواهد ساخت.
با این اوصاف و تحوالت رخ داده در هفته های گذشته، هم اکنون 
تمام��ی نگاه ها به فصل پایان��ی 2018 و واکنش ب��ازار به اتفاق های 
اخیر دوخته ش��ده است. با وجود آسیب شدید صنعت نفت در برخی 
کشورهای عضو اوپک ازجمله ونزوئال و لیبی، به نظر نمی رسد سایر اعضا 
نیز از قدرت الزم برای ممانعت از پیشبرد اهداف جاه طلبانۀ عربستان 
برخوردار باش��ند. برخی تحلیل گران نیز معتقدند افزایش تولید بیش 
از 12/5 میلیون بش��که در روز نیازمند حفاری های گس��ترده ای است 
که ماه ها به طول خواهد انجامید و برهمین اساس، در کوتاه مدت باید 

انتظار داشت قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشته باشد.
آلن والد معتقد است، فارغ از تردیدهای موجود در مورد میزان 
ذخایر موجود نفت در جهان، اگر عربس��تان خواس��ته های ترامپ را 
اجابت کند، این اقدام به بهای شکاف بیشتر و ایجاد دودستگی اعضای 
اوپک تمام خواهد ش��د. در چندسال اخیر، اوپک به نمادی کاغذین 
تبدیل شده و عربستان، روسیه و شمار معدودی از کشورهای حاشیۀ  
خلیج فارس به سیاس��ت گذار بازارهای نفت تبدیل شده اند؛ رویه ای 
که در 2س��ال گذشته هرچند به تدریج در حال شکل گیری بوده، اما 
به نظر می رس��د رئیس جمهور آمریکا تالش دارد روند سریع تری به 

آن ببخشد.

در چندسال اخیر، اوپک به 
نمادی کاغذین تبدیل شده 
و عربستان، روسیه و شمار 

معدودی از کشورهای حاشیۀ  
خلیج فارس به سیاست گذار 

بازارهای نفت تبدیل شده اند؛ 
رویه ای که در ۲سال گذشته 

هرچند به تدریج در حال 
شکل گیری بوده، اما به نظر 

می رسد رئیس جمهور آمریکا 
تالش دارد روند سریع تری به 

آن ببخشد.

بخش عمدۀ تاخت و تاز
ترامپ به کشورهای 

تولیدکنندۀ نفت به دلیل 
افزایش قیمت بنزین در 

آستانۀ انتخابات میان دوره ای 
آمریکا در نوامبر و تقارن آن با 

اعمال دور جدید تحریم های 
جدید علیه ایران است.

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
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»دست باالی انرژی« راهبرد ترامپ برای نظم نوین نفتی

برندگان و بازندگان سیاست آمریکا برای »به صفررساندن صادرات نفت ایران«

علی ترابی

کارشناس ارشد مطالعات 
آمریکای شمالی

2هدف مشخص، تمرکز کرده است: »تأثیر بر موازنۀ قدرت در مقیاس 
جهانی و منطقه ای« و »بسترس��ازی برای ص��ادرات نفت و گاز«. ایدۀ 
»دس��ت باالی انرژی« )Energy Dominance( مفهمومی کلیدی در 
تبدیل نفت و گاز ش��یل به س��الح سیاسی و ژئوپلیتیکی و جنگ های 
اقتصادی است. این مفهوم توسط کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ طرح و 
تئوریزه شد تا پرده از سیاست نفتی کارگزاران فعلی آن کشور بردارد، تا 
آنجا که می توان گفت، رویکرد ایاالت متحده در برابر نفت، کاماًل روشن 
و اینچنین صریح ش��ده است: »پس از فاصله گرفتن بیشتر و بیشتر از 
وابستگی به نفت دیگران، باید به دنبال کاربست نفت به عنوان ابزاری در 

راستای قوام بخشی به موازنه های مطلوب قدرت بود«.
سالح نفت و »دست باالی انرژی«

ایدۀ »دست باال در انرژی« به عنوان هدف چندوجهی اقتصادی، 
راهبردی و سیاس��ت خارجی آن کشور تعریف شده است. هستۀ اصلی 
این مفهوم آن است که ایاالت متحده، دارای قدرت چانه زنی و اثرگذاری 
در بخش انرژی اس��ت و باید کش��وری مّتکی به خ��ود و دارای امنیت 
در برابر آش��وب های ژئوپلیتیکی باش��د. برهمین اساس و بنابر گزارش 
»س��ند راهبرد امنیت ملّی 2017« که توسط کاخ سفید منتشر شده 
است، مفهوم »دست باالی انرژی« به معنای آن است که ایاالت متحده 
باید هدایت کنن��دۀ »تولیدکننده، مصرف کنن��ده و ابداع کنندگان در 
بخش انرژی« در جهان باشد. به عبارت دیگر، تناسخ باور و ایدئولوژی 
استثناگرایی آمریکایی این بار در جسم تازۀ سیاست »دست باال« آن هم 
در بخش انرژی متجلّی شده است. همانندی و آیرونی ماجرا، آنجاست 
که اگرچه باور »برگزیدۀ خداوند« بودن و س��اختن »آرمان ش��هر روی 
تپه« و استثناگرایی آمریکایی در بیانی دیگر، عامل شکل گیری و ایجاد 
شوق در قلب و روح باورمندان به این ایده بوده است، اما در ساختن این 
آرمان شهر، سفیدپوستان آنگلوساکسون بخشی از بنا را بر جمجمه های 
غیرسفید پوس��تان بنیان نهاده اند. ایدۀ »دس��ت باالی انرژی« اگرچه 
به عنوان س��پر دفاعی در برابر جنگ های نفتی تعریف ش��ده است، اما 
امروز نه در راستای دفاع از آن کشور در رویایی با بحران های ژئوپلیتیک 
و نفت به کار بسته می شود، بلکه تبدیل به یک سالح سیاسی در دستان 
دولت مردان ترامپ شده تا به فشار حداکثری بر بازیگران رقیب بپردازد؛ 
آنچه به باور نویسنده، کاربست سالح ژئوتکنیکی شیل نفت و شیل گاز 

نامیده می شود.
می توان اینچنین نتیجه گرفت که برندگان نظم نوین نفتی، ایاالت 
متحده و روسیه هستند و بزرگ ترین بازنده در این جنگ نفتی، کارتل 
اوپک اس��ت. اوپک در سال های اخیر، زیر سایۀ انرژی های تجدیدپذیر 
و رقبای غیراوپکی همچون روس��یه و ش��یل ایاالت متحده رفته و در 
حال از دست دادن سهم و اقتدار پیشین خود است. تأثیر غیرمستقیم 
همراهی عربس��تان با ترامپ در تحریم های نفتی علیه ایران نتیجه ای 
دربر نخواهد داش��ت، مگر خردشدن ستون فقرات اوپک و قربانی کردن 
ای��ن کارتل نفتی در پای روس��یه و ایاالت متح��ده. دیگر بازندگان 
این بازی نیز باورمندان به دیپلماس��ی و خردورزی هس��تند؛ 
کس��انی که در رویایی با چالش ها، برون رفت را در صلح 
و گفت وگو می دانند و نه فش��ار و به انزوا کشاندن 

بازیگران رقیب.

درجهان آشفته و درهم تنیدۀ کنونی، نظم نوین نفتی که به تازگی استقرار یافته است، 3 بازیگر اصلی دارد؛ »عربستان سعودی«، 
»ایاالت متحدۀ آمریکا« و »روسیۀ پوتینی«. در سوی دیگر این ماجرا، اما ایران قرار گرفته است؛ بازیگر منطقه ای که به طور تاریخی 
بیش�تر تنگۀ هرمز را کنترل و اداره کرده اس�ت و در یک طرف معادلۀ قدرت در رقابت های نفتی نشس�ته است. در سایۀ سیاست 
هراس افکنانۀ به صفررسانی صادرات نفت ایران ازسوی دولت ترامپ، دوگانۀ »همکاری - رقابت« میان سه گانۀ »روسیۀ پراگماتیست- 
عربستان سعودی- ایاالت متحده« شکل گرفته است. اصلی ترین و مهم ترین ویژگی های این نظم نفتی، دربرگیرندۀ 4 گزاره است:

1- ژئوپلیتیک نفت، همچنان در انحصار اوپک و منطقۀ خاورمیانه است، نه آمریکای شمالی و نفت و گاز شیل؛
2- اگرچه کاربست شیل به عنوان یک سالح توسط ایاالت متحده منجر به آشوب و بحران در بازارهای جهانی انرژی نشد، اما عصر 
نوینی از جنگ انرژی آغاز شده است؛ عصر کاربست نفت و گاز شیل به عنوان سالح ژئوتکنیکی و ژئوپلیتیکی در موازنه سازی قدرت؛

3- عربستان سعودی همچنان نفت را به عنوان یک سالح سیاسی و ژئوپلیتیکی به کار می بندد و این کاربست، هنگام اجرای نقش 
جایگزین ایاالت متحده بیشتر صورت می گیرد.

4- قدرت چانه زنی روسیه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ نفت و غول صادرات گاز، در نظم کنونی نفتی و موازنه های انرژی افزایش 
یافته و به احتمال زیاد، بیشتر هم خواهد شد.

مهم ترین ویژگی سیاس��ت نفتی عربستان پس از چند تغییر سیاسی 
در دهۀ 1970، کاربس��ت نفت به عنوان س��الح سیاس��ی در راستای 
بیشینه سازی منافع ملّی، محدود کردن ایران به عنوان رقیب منطقه ای و 
بیشتر به عنوان ابزاری در راستای ایفای نقش جایگزین ایاالت متحده در 
موازنه های جهانی و منطقه ای بوده است. نفت برای عربستان نخستین 
اب��زار موازنه س��ازی قدرت بوده اس��ت، تا جایی که این کش��ور به جای 
بمب افکنی، بازار را با تولید مازاد یا ضروری نفت هدف قرار داده اس��ت 
و به طور کلّی، نفت در دس��ت عربستان همواره ابزاری برای جنگ های 

اقتصادی و معادالت امنیتی بوده است. 
پادشاهان نفتی و نقش آفرینی های عربستان

»اسکات واکر«، پژوهشگر نیوزلندی االصل دانشگاه سانتاباربارا، در 
کتاب خود به نام »پادش��اهان نفتی« از واقعیت و روند مذاکرات پنهان 
میان 2 کش��ور آمریکا و عربستان در سال های پیش از انقالب اسالمی 
و کاربس��ت نفت به عنوان س��الح ژئوپلیتیک در راستای فشار بر ایران 
و دگرگون س��ازی توازن قدرت در خاورمیانۀ در نیم سدۀ گذشته پرده 
برداشته است. پس از یک اعتصاب نفتی در ونزوئال که منجر به پایین 
آم��دن میزان تولید آن کش��ور و در نتیجه،  بح��ران در عرضۀ نفت در 
بازارهای جهانی ش��د،  عربس��تان بازار را با تولید بیشتر به نقطۀ تعادل 

برگردان��د. در جریان تحریم های ضّد ع��راق و حملۀ آمریکا به 
آن کش��ور در دهۀ نخست سدۀ بیس��ت و یک نیز عربستان 

س��عودی ضمن کام یابی در ایجاد چرخش در سیاس��ت 
خارجی ایاالت متحده در قبال عراق، توانست 
زمینۀ اقناع جرج بوش پسر در حمله به عراق 

و در آن  فراه��م کن��د  را 
نیز  معرک��ه 

به س��هم عراق از بازارهای جهان��ی نفت چنگ بزند. نتیجۀ این حمله، 
چیزی نشد جز وابستگی بیشتر ایاالت متحده به نفت عربستان و برهم 
خوردن توازن قدرت در منطقۀ آشوب زده و آشفتۀ خاورمیانه. در جریان 
تحریم های ایاالت متحده بر ضّد ایران نیز همواره عربس��تان در نقش 
فراهم کنندۀ نفت الزم پس از این تحریم ها فعالیت کرده است. هم اکنون 
و در جریان سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران توسط دولت 
ترامپ، عربستان بدون توجه به آیندۀ معادالت قدرت در این منطقه در 

حال ایفای نقش جایگزین آمریکاست.
نظم نوین نفتی و فرصت طلبی روس ها

در این میان، اما روسیۀ پراگماتیست نیز برای به دست آوردن سهم 
بیش��تر از کیک جهانی قدرت و بسترسازی مناسب برای ایفای نقش 
قدرتمندانه تر در بازارهای آیندۀ انرژی در حال بازی و بازیگری اس��ت. 
پس از اش��غال کریمه، روس��یه در پی نفوذ به خاورمیانه و حوزۀ خارج 
نزدیک )The Near Abroad(، به عنوان حوزۀ  سّنتی نفوذ بوده تا بتواند 

پی��ش از برجام، موقعیت خود را تثبیت کند. در تحریم های ضّدایران 

روس��یه با درپیش گرفتن روند بازی در مدار سیاست های باراک اوباما، 
توانس��ت خود را به عنوان بازیگری پایبند به نظم جهانی بازنمایی کند. 
البته در فضای هراس افکنانۀ پسابرجامی دونالد ترامپ در برابر ایران و 
سیاست به صفررسانی صادرات نفت ایران نیز روسیه در حال راندن بر 
ریل پراگماتیزم بوده است تا منافع ملّی آن کشور به نقطۀ بیشینه برسد. 
چنین به نظر می آید که سیاس��ت به صفررس��انی صادرات نفت 
ایران، زمینه و فرصت مناس��ب برای روس��یه فراه��م آورده تا در کنار 
عربس��تان، خود را به عنوان یکی از بازیگ��ران اصلی نظم نوین نفتی و 
اثرگ��ذار بر معادالت قدرت در حوزۀ ان��رژی به دیگران بقبوالند. روابط 
راهبردی اس��رائیل با روس��یه، قدرت روس��یه در بازار گاز اروپا، حضور 
نظامی روس��یه در سوریه و س��ایر مؤلفه های قدرت آن کشور در حال 
ایجاد س��پری قدرتمند در برابر سیاس��ت های روسیه در کریمه است. 
درحالی که به دلیل پایین آمدن بهای نفت و تحریم های اروپا و آمریکا، 
ذخایر ارزی مسکو در حال تحلیل رفتن بود، اما هم اکنون چنین به نظر 
می رس��د تحریم نفت ایران که منجر به کمبود در عرضۀ جهانی نفت 
خواهد شد، فرصت تاریخی ارزشمندی برای روسیه فراهم خواهد آورد 
تا در کنار چین، از خأل س��رمایه گذاران اروپایی در ایران بهرۀ مناسبی 
ببرد؛ زیرا این فرصت فراهم خواهد شد که روسیه بتواند از عرضۀ کم و 

قیمت احتمالی باالی نفت، بیشترین بهره را ببرد.
انقالب شیل و افزایش قدرت بازیگری نفتی آمریکا

ایاالت متحدۀ  پساش��یل در سایۀ این انقالب تکنولوژیک به یکی 
از قدرت های اصلی تولید نفت دنیا تبدیل ش��ده اس��ت و در حال نفوذ 
برای پُرکردن نقاط خأل در بازار انرژی اس��ت؛ تا جایی که حتی پس از 
قطع ص��ادرات نفت لیبی به ایتالیا، صادرات نفت آمریکا به بازار ایتالیا 
افزایش یافت. داده های آماری نفت و گاز آمریکا از 2011 به بعد، نشان 
از تغییر معنادار جایگاه آمریکا در دنیای نفت دارد. وب سایت »موسسۀ 
پژوهش انرژی« دربارۀ جایگاه نفت در میزان صادرات آمریکا در 2011 
می نویس��د: »نفت در 2011، جایگاه 146را در جدول صادرات آمریکا 
داش��ت و این جایگاه در س��پتامبر 2017 به رتبۀ 15 ارتقا یافته است. 
آمریکا در 2011 به 4 کشور نفت صادر می کرد، اما هم اکنون این رقم 
به 31   کش��ور در سراسر دنیا رسیده است.« همچنین براساس گزارش 
ادارۀ اطالعات انرژی آمریکا در 2017، ایاالت متحده روزانه 6میلیون و 
300هزاربشکه فراورده های مختلف به 180 کشور دنیا صادرات دارد و 
خالص واردات این کشور به 3میلیون و 700هزار بشکه در روز، کاهش 

یافته است. 
 پس از انقالب ش��یل نفت و گاز در ایاالت متحده، این کش��ور بر 

ایدۀ »دست باالی انرژی« مفهمومی 
کلیدی در تبدیل نفت و گاز شیل 
به سالح سیاسی و ژئوپلیتیکی و 

جنگ های اقتصادی از طریق
 کاربست نفت به عنوان ابزاری در 
راستای قوام بخشی به موازنه های 

مطلوب قدرت ازسوی کمپین 
تبلیغاتی ترامپ مطرح شده است.

سیاست به صفررسانی صادرات نفت 
ایران، فرصت مناسب برای روسیه 
فراهم آورده تا در کنار عربستان، 
خود را به عنوان یکی از بازیگران 

اصلی نظم نوین نفتی و اثرگذار بر 
معادالت قدرت در حوزۀ انرژی به 

دیگران بقبوالند.

»اسکات واکر« در کتاب 
»پادشاهان نفتی« از واقعیت و 
روند مذاکرات پنهان آمریکا و 

عربستان و کاربست نفت به عنوان 
سالح ژئوپلیتیک در راستای فشار

 بر ایران و دگرگون سازی توازن 
قدرت در خاورمیانۀ در نیم سدۀ 

گذشته پرده برداشته است.

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
انرژی فردا

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
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تاکید رئیس جمهور آمریکا برای دس��تیابی به هدف »به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران«، پیامی با خود به همراه دارد که برخی تحلیل گران 
را به گمانه زنی در مورد تکرار تاریخ واداشته است. صادرات نفت ایران 
ی��ک بار در 1330 و بعد از نهضت ملّی ش��دن صنع��ت نفت ایران به 
دس��ت مصدق، تحریم شد و در 1331 به حدود صفر رسید. همراهی 
آمریکا انگلیس به عنوان طراح اصلی تحریم های نفتی ایران در آن زمان، 
سقوط دولت ملّی مصدق را به دنبال داشت. از این رو، وقتی در میانۀ 
مرداد 1397 و 2 هفته مانده به ش��صت و پنجمین س��الگرد کودتای 
28 مرداد، دور اول از س��ری جدید تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز 
شد، برخی کارشناسان سیاس��ت به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
را دلیل��ی برای برنامه ریزی آمریکا با هدف ایجاد تحوالت اساس��ی در 
عرصۀ سیاسی ایران ارزیابی کردند. آنها بدون در نظر گرفتن زمینه های 
داخلی س��قوط دولت مصدق، همچنان با خوش باوری به صفر ش��دن 
صادرات نفت ایران، به »این همان سازی« در عرصۀ سیاست می پردازند.

 این تحلیل با در نظر گرفتن »تغییرات بنیادین در نظام بین الملل 
و روابط کشورها«، »تفاوت ساختاری تولید، بازاریابی و فروش نفت در 
2 دورۀ زمانی دهۀ 1330 و دهۀ 1330 شمسی«، »میزان تولید و نقش 

تحلیلی بر اقتصاد سیاسی دور جدید تحریم  نفتی آمریکا علیه ایران

بــــازی برای امتیازصفــــــــر
حاکم�ان کنونی کاخ س�فید انتظار دارند با کمک متحدان آمریکا در اروپا و آس�یا، بتواند بعد از اتم�ام فرصت 6ماهه ای که برای 
8کشور خریدار عمدۀ نفت ایران قائل شده اند، صادرات حدود 2/5 میلیون بشکه ای نفت  خام ایران را به صفر برساند تا از مسیر 
فش�ار اقتصادی، راهی برای پیروزی های سیاس�ی در منطقه بیابد. تحلیل گران بازار نفت برآوردهای متفاوتی از میزان موفقیت 
سیاس�ت تحریم�ی آمریکا ارائه می دهن�د؛ در حالی که برخی تأثیر این تحریم ها را بزرگ تر و گس�ترده تر از دور قبلی تحریم ها 
می دانند، برخی دیگر اما به دالیل سیاس�ی و فنی، ش�انس زیادی برای موفقیت سیاس�ت اعالمی آمریکا قائل نیس�تند. آنچه از 

شواهد امر برمی آید، این است که به صفر رساندن صادرات نفت ایران، در هیچ معادله  ای نمی گنجد.

ایران در تعادل بازار نفت« و »آثاری که حذف نفت ایران از بازار جهانی 
نفت می تواند بر اقتصاد برخی کش��ورها و سیاست منطقه ای بگذارد«، 
امری دور از ذهن به نظر می رس��د و می توان گفت، پیگیری آن »بازی 

برای امتیاز صفر« است.
ترامپ، اوباما نیست

 کدهای سیاس��ی تحریم های جدید آمریکا در کنار عمل گرایی، 
پیگی��ری روزانه و تش��کیل گروه اقدام توس��ط دونال��د ترامپ از نظر 
ش��دت عمل، تفاوت معناداری را بین این دور از تحریم ها در مقایس��ه 
با تحریم های گذش��ته ب��ه نمایش می گذارد. این تف��اوت را نه در نوع 
تحریم ها، بلکه در »تفاوت ش��خصیت« اوبام��ا و ترامپ و امکاناتی که 
هریک برای بازی داشته اند، باید جست وجو کرد. برخی ناظران بر این 
باورند که ترامپ و مش��اورانش این بار استراتژی های متفاوتی را برای 
رس��یدن به هدف برگزیده اند. در گذش��ته ایاالت متحده برای تحریم 
ایران با دولت ها وارد مذاکره می شد، اما امروز به دلیل تضعیف قدرت و 
همراهی نکردن اروپا، استراتژی آنها از »مذاکره با دولت ها« به »مذاکره 
با شرکت ها« تغییر یافته است. آمریکا همچنین برای تأثیرگذارتر شدن 
تحریم ها، س��هام برخی از ش��رکت ها را خریداری کرده و برای اعمال 

تحریم ها، قدرت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. این ناظران 
می گویند: »اهمیتی ندارد که دولت های اروپایی مخالف خروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم های جدید هستند. هرچند سیاست مداران ممکن 
اس��ت برای تداوم صادرات نفت ایران تالش کنند، اما این ش��رکت ها 
هستند که باید از ایران نفت بخرند، نه دولت ها! تهدید به محروم شدن 
از بازار و سیس��تم بانکی آمریکا، به تنهایی کافی است که شرکت ها را 
به توقف خرید نفت از ایران مجاب کند و ش��رکت های کش��تی رانی و 

بیمه ای را از همکاری با صادرات نفت ایران باز دارد.«
 »رویگردانی شرکت های بزرگ نفتی از فعالیت در ایران«، »توقف 
کامل یا کاهش خرید نفت از طرف برخی مش��تریان سّنتی نفت ایران 
مانند کرۀ جنوبی و ژاپن«، »همراهی روسیه با عربستان برای افزایش 
تولی��د و جایگزینی نفت ایران« و »کاهش حدود 500هزار بش��که ای 
ص��ادرات نفت ایران در ماه جوالی، در حالی ک��ه هنوز دو ماه تا آغاز 
تحریم ها باقی مانده«، ش��اهد مثال های این دسته از تحلیل گران برای 

اثرگذاری بیشتر این دور از تحریم هاست.
 بر اساس این نوع نگاه، برآورد می شود که در صورت توقف خرید 
نفت اروپا، امارات، ژاپن و کرۀ جنوبی و نصف ش��دن خرید نفت هند، 
صادرات نفت ایران در 6ماه آینده تقریباً یک میلیون و 500هزار بشکه 
در روز کاه��ش یابد و میزان صادرات ایران به مرز یک میلیون بش��که 

در روز، سقوط کند.
آیا 1397، بهتر از 1390  است؟

 ب��ا وجود تالش ه��ای آمری��کا و متحدان��ش، واکنش های نظام 
بین الملل به اقدام های یک جانبۀ آمریکا و واقعیت های تأمین نیاز حدود 
100 میلیون بشکه ای نفت جهان با تنوع باالی مشتریان و البته قیمت 
مناس��ب برای محصوالت متنوع، معادلۀ ساده ای نیست که بتوان حّل 

آن را به اراده یک یا چند کشور محدود خالصه کرد.
در دورۀ قبل��ی تحریم ه��ا در 1390 که با اجماع جهانی و به ویژه 
همکاری اروپا همراه بود، چين و هند مش��تری نفت ایران باقی ماندند 
و ژاپن و کرۀ جنوبی نیز معافیت هایی را برای خرید نفت ایران کس��ب 
کردن��د. در آن زم��ان، هرچند خری��داران نفت ایران به چند کش��ور 
آس��یایی محدود ش��د، اما در بدترین وضعیت، صادرات نفت ایران به 
حدود 700 هزار بشکه در روز رسید. این بار، حداقل تاکنون و در مقام 
سخن، اروپا به درخواست آمریکا پاسخ مثبت نداده است و کشورهایی 
مانند چین و ترکیه آش��کارا اعالم کرده اند ک��ه به خرید نفت از ایران 

ادامه خواهند داد.
 اروپا تا حّد بس��یار زیادی به وارادات نفت و گاز از روسیه وابسته 
اس��ت و س��ابقه بد این کش��ور در قطع گاز صادراتی به اروپا در سال 
2000 میالدی، باعث ش��ده اس��ت که اروپایی ها به تنوع منابع انرژی 
خود بیندیش��ند. برهمین اس��اس جایگزینی نفت ایران با نفت روسیه 
بعید به نظر می رس��د و عربستان نیز به تنهایی توان پاسخ گویی به نیاز 
اروپا را ندارد. با این روند، هرچند انتظار می رود اروپایی ها واردات نفت 
خ��ود از ایران را کاهش دهند یا حتی برخ��ی از آنها خرید نفت ایران 
را متوق��ف کنند، اما احتمال توقف کام��ل واردات نفت ایران از طرف 
اروپایی ه��ا ضعیف اس��ت و آنها در آینده در کن��ار چین، هند و ترکیه 
به خرید نفت ایران ادامه خواهند داد. این در حالی اس��ت که در دورۀ 
پسابرجام عالوه بر مشتریان سّنتی نفت ایران، کشورهایی چون اندونزی 
و مجارس��تان نیز به سبد مش��تریان ایران اضافه شدند و حتی بعد از 
خروج آمریکا از برجام، شیلی به عنوان تازه ترین مشتری، اقدام به خرید 
نف��ت از ایران کرد. از س��وی دیگر، هم اکنون بازار نفت به دلیل کاهش 
حدود 800 هزار بشکه ای تولید ونزوئال تحت فشار است و قیمت نفت 
به باالترین رقم در 4 سال گذشته رسیده است. همچنین برخالف دورۀ 
قبلی تحریم ها، نش��انه ای دربارۀ افزایش تولید نفت شیل آمریکا وجود 
ن��دارد و اگر افزایش تولیدی در ای��ن بخش اتفاق بیفتد، در بلندمدت 

محقق خواهد شد.
افزون بر این موارد، برخی تحلیل گران نیز بر این باورند که شرایط 
امروز بازار نفت، بازتاب دهندۀ انتظارات آیندۀ بازار است و حفظ قیمت 
هر بش��که نفت در محدودۀ 72 دالر با حداقل نوس��ان، نشانۀ آن است 
که فعاالن بازار نفت انتظار کاهش ش��دید عرضۀ نفت در کوتاه مدت را 
ندارند. بر اس��اس این برآوردها، انتظار می رود صادرات ایران، بین 600 
تا 800 هزار بش��که در روز تا پایان س��ال 2018 افت داشته باشد که 
این مقدار از طریق افزایش تولید عربس��تان و روسیه و در ادامه، عراق 
و نیجریه یا تزریق ذخایر استراتژیک آمریکا و عربستان به بازار، جبران 

خواهد شد.
 به طور قطع متقاضیان بازار نف��ت به خوبي مي دانند که هرگونه 
کاه��ش در عرضۀ نفت باعث افزايش قيمت ها خواهد ش��د و بیش از 
همه، آنها متضرر خواهند ش��د. آنها نه تنها با خروج نفت ایران از بازار 
موافق نخواهند بود، بلکه بعيد به نظر مي رسد حاضر باشند تخفیف های 
نفت ایران را نادیده بگیرند و به دنبال خريد نفتي ديگر با قيمت باالتر 

از ساير فروشنده ها باشند.
 از حرف تا عمل اروپایی ها

 آنچه تاکنون ش��اهد بوده ایم، مخالفت سیاس��ت مداران بسیاری 
از کش��ورها ب��ا اقدام های یک جانبۀ آمریکا و هش��دار در مورد افزایش 
قیمت نفت از یک س��و و از دیگرسو، خروج شرکت ها و سرمایه گذاران 
پسابرجامی ایران است؛ واقعیتی که نشان می دهد تاب آوری شرکت ها 
در برابر تحریم های احتمالی آمریکا، تابعی از اعالم مواضع دولت مردان 
نیس��ت. چنانچه در س��طحی دیگر، از هیچ کش��وری انتظار نمی رود 
برخالف منافع سیاس��ی و اقتص��ادی خود رفتار کن��د، بنابراین جای 
تعجب نیست اگر در ماه های آینده، شکاف بین مواضع اروپایی ها مبنی 
ب��ر تمایل به ادامۀ خرید نفت از ایران و توانایی واقعی آنها در مقابله با 
تحریم های  آمریکا، آشکار شود و شاهد تغییر مواضع آنها باشیم. نمونۀ 
آشکار این موضوع، توقف کامل خرید نفت ایران ازسوی کرۀ جنوبی، 2 
ماه قبل از آغاز تحریم های نفتی است. این کشور به دلیل درگیر بودن 
در مذاکرات با کرۀ شمالی و نیازی که به همراهی آمریکا دارد، با وجود 
درخواست معافیت، اما بدون هیچ اصرار و مقاومتی، به خواست آمریکا 

پاسخ مثبت داده است.
افزون ب��ر این موارد،  ای��ران ممکن اس��ت وجه المصالحۀ جنگ 
تعرفه ه��ای آمریکا علیه اروپا ش��ود؛ زیرا ریس��ک اخت��الل در روابط 
اقتصادی اروپا و  آمریکا با توجه به حجم بسیار باالی تجاری در مقایسه 
با حجم تجارت اروپا با ایران،  باالتر از ریس��ک جایگزینی خرید نفت از 

روسیه یا عربستان یا عراق به جای ایران است.
گزینه های ایران

اگرچ��ه تصوی��ر تحریم دیگر غریب نیس��ت، ام��ا تجربۀ زندگی 
در تحریم هم، کم نیس��ت. برهمین اس��اس مس��ئوالن ارشد ایران در 
کوتاه مدت به دنبال راه��ی برای جایگزینی ارزهای محلی به جای دالر 
و ایجاد سیس��تم تهات��ر نفت با کاال خواهند بود و ب��ا ارائه تخفیف به 
مشتریان س��ّنتی و فعال نگه داشتن دیپلماسی نفتی، تالش خواهند 
کرد تا انتخاب معقولی برای متقاضیان نفت باشند. در فضایی که آمریکا 
به لحاظ سیاسی با بسیاری از کشورها و حتی متحدان خود وارد چالش 
ش��ده است، دست ایران برای بازی، این بار چندان بسته نیست. ایجاد 
تنوع در سبد نفت تولیدی کشور، افزایش ظرفیت پاالیشگاهی و تبدیل 
نفت به فراورده در داخل کش��ور، از دیگر ابزارهایی اس��ت که می تواند 

برای کاستن از اثر تحریم ها مورد توجه قرار گیرد.
 ب��ه ه��ر ترتیب، ای��ران همچنان در چن��د ماه آین��ده در صدر 
مذاکره ها و مناقشه های سیاسی باقی خواهد ماند تا تصویر روشن تری 
از پیامدهای تحریم به دس��ت آید و ت��ا آن زمان، می توان به فرج بین 

ستون ها، همچنان امیدوار بود.

تاکید رئیس جمهور آمریکا 
برای دستیابی به هدف »به 
صفر رساندن صادرات نفت 

ایران«، پیامی با خود به همراه 
دارد که برخی تحلیل گران را 

به گمانه زنی در مورد تکرار 
تاریخ واداشته است.

از هیچ کشوری انتظار نمی رود 
برخالف منافع سیاسی و 

اقتصادی خود رفتار کند و 
جای تعجب نیست اگر در 
ماه های آینده، شکاف بین 
مواضع اروپایی ها مبنی بر 

تمایل به ادامۀ خرید نفت از 
ایران و توانایی واقعی آنها در 

مقابله با تحریم های  آمریکا، 
آشکار شود و شاهد تغییر 

مواضع آنها باشیم.

ممکن است ایران 
وجه المصالحۀ جنگ 

تعرفه های آمریکا علیه اروپا 
شود؛ زیرا ریسک اختالل در 

روابط اقتصادی اروپا و  آمریکا 
با توجه به حجم بسیار باالی 

تجاری در مقایسه با حجم 
تجارت اروپا با ایران،  باالتر از 
ریسک جایگزینی خرید نفت 
از روسیه یا عربستان یا عراق 

به جای ایران است.

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی

صنعت آب وبرق امروز



 سال یازد هم، شمارۀ 71

5253
 سال یازد هم، شمارۀ 71

ENERGY     T    DAY
Iran Energy News Agancy

ET ENERGY     T    DAY
Iran Energy News Agancy

ET

بررسی نسبت نفت و سیاست در انقالب 
ایران و تحوالت 40 سالۀ پس از آن در 

میزگرد »تازه های انرژی« با حضور لطف اله 
میثمی، عباس عبدی و محمد عطریانفر

»نفـت« شخصیت حکومت را تعیین کرد
محمدجواد روح

دبیر ارشد تحریریۀ
»تازه های انرژی«

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا هم زمان با 13 آبان سال جاری، دور جدید تحریم های نفتی علیه ایران را اجرایی 
 کرد. انتخاب این تاریخ برای شروع تحریم های نفتی، روزی را یادآوری می کند که 66 دیپلمات آمریکایی در سفارت این کشور در 
ایران به گروگان گرفته ش�دند و برنامه حداکثر 4روزه دانش�جویان پیرو خط امام با هدف وادار کردن آمریکا به اخراج ش�اه از این 
کشور، با مداخله سیاست مداران به 444 روز پرتنش تبدیل شد. از همان روزی که بنای شعار »مرگ بر آمریکا« گذاشته شد و رابطه 
دو کشور عماًل در مسیر بدون برگشت دشمنی قرار گرفت و انتخاب این روز برای حمله به قلب اقتصاد ایران، متضمن این پیام از 
سوی آمریکا به جمهوری اسالمی ایران است که اختالف های میان دو کشور، در 39 سال پیش و در چنین روزی ریشه دارد. اگرچه 
نخستین تحریم صنعت نفت ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی که در سال 13۵8 اتفاق افتاد و با نشب و فراز های مختلف، تاکنون 
نیز ادامه یافته است، اما این بار آمریکا قصد دارد نفت ایران را به طور کامل به گروگان بگیرد تا به قول ترامپ، ایران را برای یک توافق 

اصولی تر از برجام، به پای میز مذاکره بکشاند.

درحالی ک�ه دور جدی�د تحریم ه�ای نفتی آمریکا با لحاظ معافیت هایی برای 8 کش�ور خریدار نفت ایران برای مدتی 6ماهه آغاز ش�ده اس�ت، 
اعتراض های اجتماعی و بیرون سیس�تمی از یک س�و و شکاف ها و تعارض های درون سیستمی نیز ازس�وی دیگر، نهاد دولت را بیش از هر زمان 
دیگری، دچار چالش و فرسایش کرده است؛ چالش هایی که بخش زیادی از آن، مبتنی و متکی بر ساختار رانتیر اقتصادی کشور و وابستگی تام و 
تمام آن به درآمدهای نفتی است. اتکای ساختار سیاست به نفت، اما داستانی است که از پس مّلی شدن صنعت نفت ایران و به ویژه شوک نفتی 
ابتدای دهۀ 1970میالدی، س�ابقه دارد؛ روندی که بروز رخدادی چون انقالب و تحوالت مختلف 4دهۀ گذش�ته نه تنها آن را متوقف نکرده، بلکه 
دموکراسی ناتمام و توسعۀ نامتوازنی را شکل داده که به سرعت و سهولت، آسیب پذیری و شکنندگی خود را آشکار می کند. مجموعه این مباحث، 
بهانه ای شد تا »تازه های انرژی« در میزگردی با حضور 3سیاست مدار شناخته شدۀ ایرانی که درعین حال، هریک ورودی به مباحث صنعت نفت 
ایران داشته و دارند، اقتصاد سیاسی صنعت نفت ایران در 40سال اخیر را بررسی کند و از تأثیر و تأثر نفت و انقالب و ساختار سیاسی برآمده از 

آن، پرسیده شود. حاضران در این میزگرد عبارتند از:
  »لطف اله میثمی« فعال سیاسی باسابقه و مدیرمسئول مجله »چشم انداز ایران« که قبل از انقالب دوره های مهندسی مخازن نفت را در آمریکا 

گذرانده است.
 »عباس عبدی« روزنامه نگار و جامعه شناس سیاسی که به ویژه در دهۀ 80 و با دور جدید افزایش قیمت نفت، تحلیل ها و دیدگاه های متعددی 

دربارۀ تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر توسعۀ ایران و تعمیق و تقویت پوپولیسم منتشر کرد.
 »محمد عطریانفر« عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و معاون وزیر کشور در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی که از ابتدای تأسیس 

شرکت نفت و گاز پارس و فعال شدن پروژه های پارس جنوبی در آن، فعالیت داشته است.
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 آقای مهندس میثمی! با توجه به کس�وت و س�ابقه، بحث را با ش�ما 
آغاز می کنیم. به عنوان یک مهندس نفت که از همان قبل از انقالب 
فعالی�ت صنعتی داش�تید و درعین حال ب�ا رژیم وقت ه�م مبارزه 
می کردید، انقالبیون و مخالفان ش�اه آن زمان چه نگاهی به صنعت 

نفت و روند توسعۀ آن در کشور داشتند؟
میثمی: بعد از کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد، همواره به حاکمیت 
بدبین بودیم. ما رژیم وقت را حاکمیت نفتی می دانس��تیم؛ همان طور که 
کودتا هم بیشتر از منظر منافع کمپانی های نفت مطرح بود. »جان فاستر 
دالس« وزیر خارجۀ وقت آمریکا که وکیل زبردستی در دعاوی بود و سابقۀ 
وکالت کمپانی های فراملّیتی نفتی را برعهده داش��ت، هم کش��یش بود و 
هم خیلی ضّدکمونیست بود، تا جایی که کمونیسم را عین شیطان پرستی 
می دانست. ما روی بحث کودتا خیلی کار کرده بودیم و در آن موقع، یقین 
داش��تیم که مبنای آن، نفت و منافع کمپانی های فراملّیتی است. اعتقاد 
داش��تیم بعد از قانون اساسی انقالب مش��روطه، اصلی ترین قانون، قانون 
9ماده ای ملّی شدن صنعت نفت در سراسر ایران و خلع ید بود. این قانون، 
حتی از مشروطیت هم عمیق تر بود؛ یعنی در تمام دهات ها هم در حمایت 
از این تصمیم ملّی و موافقت با این قانون، کار شد. 4 نفر از مراجع، فتوای 
حمای��ت از ای��ن قانون را دادند و در عمل، اولین بار بود که مراجع ش��یعه 
با امپریالیس��م انگليس و حتي امريكا درگیر می شدند و چنین قانونی در 
کودتای 28مرداد لغو ش��د. باید توجه داشت که مبنای نهضت ملّی شدن 
نفت، مالکیت ایران بر سرزمین و منابع آن، اعم از جنگل، هوا، دریا و منابع 
زیرزمینی ازجمله نفت بود. کودتا در واقع، نفی مالکیت ایران بود. در نهضت 
ملّی، قرار بود ما مالک و ناظر نفت باشیم و انگليس، مقاطعه کار باشد و نفت 
را به آنها بفروش��یم. این در حالی اس��ت که طبق قرارداد کنسرسیوم، آنها 
دوباره مالک نفت می ش��دند و همی��ن، اصلی ترین انتقاد بود؛ به طوری که 
مهندس حسیبی جزوه ای 400صفحه ای در نقد قرارداد کنسرسیوم نوشت.

 انتقادهای دیگر چه بود؟
میثمی: ما به جایگزین ها و نتایج حاصل از فسادهای دیگر هم نقد داشتیم. 
به عنوان مثال، خانم ش��یرین هانتر در تحلیل��ی در راديو گفت که بعد از 
کودتای 28مرداد، کمپانی های نفت��ی این درس را گرفتند که دیگر مثل 
انگلیسی ها مردم را فقیر نکنند و در کنار خانه های لوکس کارکنان خارجی 
شرکت نفت، حلبی  آبادها شکل نگیرد و اختالف طبقاتی شدید حاکم نشود. 
به همین دلیل، کمپانی های نفتی بخش��ی از درآمد نفت را به افزایش رفاه 
س��اکنان مناطق نفت خیز و كّل ايران اختصاص دادند. همین رفاه سازی، 
منجر به تغییر الگوی مصرف و افزایش واردات به کش��ور ش��د و در واقع، 
خطی بود که کمپانی های نفتی آن را آغاز کردند و معتقدم که حتی انقالب 
هم، جلو این الگوی مصرف را نگرفت. خاطرم هست در زمان آقای خاتمی، 
کنگره ای در انگلس��تان دربارۀ دعوت به سرمایه گذاری کشورهای خارجی 
در ایران برگزار شد. آنجا یک انگلیسی گفته بود که در ایران الگوی مصرف 
و دهان های باز بس��یاری وجود دارد و در نتیجه، س��رمایه گذاری بازگشت 
سود مناسبی خواهد داش��ت و جای نگرانی وجود ندارد. در همین رابطه، 
س��ال 1353 که من زندان بودم، پرویز ثابتی به س��لول آمد و با تأکید بر 
اینکه ما 400هزار پیکان س��وار داریم، گفت که ش��ما با این چند تا ُکلت 
قراضه، می خواهید چه کنید؟ در واقع، به همان الگوی رفاهی اشاره می کرد 
که خانم ش��یرین هانتر نیز در تحلیل خود گفته بود. آنها با توس��عۀ رفاه، 
می خواستند از به وجود آمدن دوبارۀ پدیده ای مثل نهضت ملّی جلوگیری 
کنند و نگذارند مخالفان، از طریق تبعیض و اختالف طبقانی، مردم را بسیج 

کنند.
 شما مخالف بودید که پول نفت برای رفاه مردم هزینه شود؟

میثمی: باید توجه داش��ت که رفاه، 2 نوع است؛ رفاه وابسته و رفاه همراه 
با اس��تقالل. هیچ فردی مخالف رفاه مستقل نیست، اما اینکه همه چیز از 
خارج بیاید، چه حاصلی خواهد داش��ت؟ ما یک تولیدکنندۀ زمان مصدق 
را می ش��ناختیم که در ش��رایط جدید، 50نوع جنس وارد می کرد. نتیجه 
و زمینۀ دیگر فس��اد از نوع دیگر، هزینه های باالی تسلیحاتی بود. یک بار 
حنیف نژاد به نقل از یک بازاری می گفت، با آنکه درآمد نفت زیاد شده است، 
از ما مالیات بیشتری می گیرند. او دلیل این مسئله را از من پرسید. ما که 
در صنعت نفت بودیم، به س��ازمان برنام��ۀ وقت رفتیم و دیدیم 4منحنی 

م��وازی در ایران وجود دارد: اولین مورد این بود که وقتی درآمد نفت زیاد 
می ش��ود، منحنی های تورم و خرید اسلحه هم به موازات آن اوج می گیرند 
و در نتیجه متوجه ش��دیم که درآمدهای نفتی مازاد، عمدتاً هزینۀ خرید 
اس��لحه و جنگ های منطقه ای می شود. حتی شاه یک بار جملۀ عجيب و 
غریبی با این مضمون گفت که »محال اس��ت ما حتی یک س��نت درآمد 
نفت را به غرب برنگردانی��م!« درواقع کّل درآمد نفت صرف واردات کاال و 
خرید اس��لحه می شد. ضمن آنکه ما خودمان تِزی داشتیم مبنی بر اینکه 
هزینۀ حفاظت از نفت در ایران، خیلی بیشتر از درآمد نفت است. یعنی از 
منظر اقتصاد کالن هر بشکه نفتی که صادر می کنیم، ضرر هم می دهیم. 
ش��ما ایران را در قالب استخری بزرگ تصور کنید که از فروش نفت، گاز، 
فرش، ش��یالت و... درآمد دارد. بنابراین آب زیادی وارد استخر می شود، اما 
آنقدر سوراخ وجود دارد که استخر، پُر نمی شود و سرریز ندارد. این سوراخ ها 
کجاست؟ یک دلیل آن، هزینه ای است که صرف حفاظت از نفت می شود 
که در آن زمان، س��اواک، ارتش و پلیس مسئول آن بودند. حتی ما استاد 
دانش��گاهی داشتیم که می گفت، کمپانی نفت انگلیس اجازۀ انتقال گاز از 
جنوب به سمت ش��وروی را داد و در مقابل، این امتیاز را گرفت که حزب 
توده، امنیت خطوط نفتی را تأمین کند؛ زیرا حزب توده در همۀ گروه های 
چریکی نفوذ داشت و می توانست مانع از عملیات آنها علیه خطوط انتقال 
نفت شود. بحث تبدیل ایران به »ژاندارم منطقه« نیز از همین جا آمد. حتی 
موضوع تشکیل دولت فلسطینی را براي نخستين بار، شاه مطرح کرد؛ چون 
می گفت چریک های فلسطینی در منطقۀ خلیج فارس خیلی زیاد شده اند و 
اینها امنیت انتقال نفت را برهم می زنند و برهمین اساس، فلسطینی ها باید 

برای خودشان یک کشور کوچکی داشته باشند.

نفت را نمی شناختیم
 درحالی ک�ه مهن�دس میثمی از همان قبل از انق�الب در صنعت نفت 
حضور داش�تند، اما آقای عطریانفر در آن دوره، بیشتر در فضاهای 
دانش�جویی بودن�د. لطفا از نس�ل ج�وان آن زمان و نگ�رش آنها، 
به خصوص دانشجویان به نفت بگویید و بفرمایید که آیا همین نگاهی 

که آقای میثمی اشاره کردند، وجود داشت؟
عطریانفر: دوره ای که جوانی ما در آن نس��ل س��پری ش��د، خواس��ته یا 
ناخواس��ته، متأثر از نسل پیشین ما بو؛ اگرچه خیلی نمی توان به دوستان 
عزیزی مثل مهندس میثمی و جریانات مس��لّحی که مبارزات را عهده دار 
بودن��د، عنوان »نس��ل پی��ش از خودم��ان« را اطالق کنیم، ش��اید نوعی 
چس��بندگی و اتصال هم با آنها داشتیم. فضای دانشجویی و دانشگاهی ما 
ه��م، عمدتاً در بحث های سیاس��ی و مباززاتی، تحت تأثیر همان فرایندی 
بود که به آن اش��اره ش��د. با همۀ احترامی که برای پیشگامان خود در امر 
مبارزه قائل هس��تم، اما برای فضاهای دانش��گاهی از این جهت که بتواند 

مباحث و مبانی سیاسی برای ادارۀ کشور داشته باشد، خیلی حیثیت فکری 
مستقلی قائل نیستم. ما عموماً تحت تأثیر یک فرایند مبارزاتی بودیم و با 
حّس هم ذات پنداری که بین خودمان با پیشگامان مبارزه داشتیم، عمدتاً 
همان تحلیل ها و جمع بندی های سیاسی آنها را می پذیرفتیم. البته فراموش 
نکنید که فضای مبارزاتی هم عمدتاً متأثر از تفکرات چپ مارکسیستی بود. 
طبیعی است که در ادبیات مارکسیستی، نفت به عنوان عامل و ابزاری برای 
سرکوب، تقویت ساواک و ژاندارمی شاه در منطقه معرفی می شد. درواقع، 
نفت به نوعی تصویر می شد که ذهن جوانان آن عصر به اصل مبارزه معطوف 
ش��ود. اینکه مثالً آلوین تافلر در بحث قدرت، از خش��ونت، ثروت و دانایی 
صحبت می کند و نفت به عنوان عامل مؤثر در حوزۀ ثروت چگونه می تواند 
در قدرت تأثیرگذار باشد، زوایایی بود که خیلی از آن منظر به مسائل نگاه 
نمی کردیم. تعابیر و تفاسیر ما عمدتاً در جهتی بود که رکن اصلی مبارزه 

با شاه را تقویت کند.
 جامعه و به خصوص جوان�ان چه انتظاری از رژیم وقت در قبال نفت و 
درآمدهای نفتی داش�ت که برآورده نمی شد؟ آیا آنها در پی تقسیم 

عادالنه و برابر درآمدها بودند؟
عطریانفر: اگر بخواهیم از نقطۀ تاریخی امروز که تقریباً نیم قرن از آن دوره  
فاصله داریم صحبت کنیم، ش��اید مقداری انتزاعی باشد. در وهلۀ نخست، 
معتقدم باید بپذیریم که در حوزۀ صنعت، قدرت و ثروت ایران، نفت یکی 
از ش��اخص های مهم بود. درواقع اگر ش��ما بخواهید نظام صنعتی ایران را 
تقسیم بندی کنید، اگر اتفاقی هم در صنعت ایران افتاده باشد، گام های اولیۀ 
آن در حوزۀ نفت بوده و نفت، درواقع موتور محرک صنعت ایران بوده است. 
درعین حال، صنعت نفت یک محیط بسیار بسته بود و اساساً ما نسبتی میان 

محیط های دانشگاهی با حوزۀ صنعت نداشتیم.
 یعنی نمی دانستید در آنجا چه اتفاقاتی می گذرد؟

عطریانف�ر: به هیچ عن��وان؛ من به عنوان فردی ک��ه در کنار فعالیت  های 
دانشگاهی، مختصر فعالیت های سیاسی و اجتماعی هم داشتم و دانشگاه 
ما هم یک دانش��گاه صنعتی بود، این مسئله را بیان می کنم. این درحالی 
بود که اصوالً هدف شاه در تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف(، چیز 
دیگری بود. آن زمان، دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران یا دانشگاه پلی تکنیک، 
مظهر ش��ورش گری بزرگ علیه حکومت شاه بودند. شاه با آن هدف گیری 
که از س��ال های 42 به بعد داشت، بر این باور بود که باالخره این کشور را 
یک سری تکنسین خوب باید اداره کنند؛ اما فارغ التحصیالن پلی تکنیک و 
دانشکدۀ فنی از نگاه شاه، درمانی برای دردهای جامعه نبودند و از این رو، 
ضرورت داشت دانشگاهی با استانداردهای باالتر و متکی بر متون و متد روز 
دنیا، مثل MIT، راه اندازی شود تا نیروهایی کارامد تربیت شوند تا بتوانند 
در جامعه، نقش های مهندسی و فنی را به خوبی ایفا کنند. مسئله آن بود که 
حتی دانشگاهی که بر این مبنا شکل گرفته بود هم، فاقد پیوند تعریف شده 

و قابل اتکایی با فضای بیرون و جامعه بود. خود ما که در رشته های شیمی 
و مرتبط با نفت درس می خواندیم، تصویر روشنی از صنعت نفت نداشتیم. 
حداکثر، یک پاالیش��گاه پایلوت در فضای سرپوشیدۀ دانشگاه داشتیم که 
مثالً واحد آزمایشگاهی خود را در آن، طی می کردیم. ذهن هیچ فردی به 
این سمت نمی رفت که پاالیشگاه واقعی، چه نقشی در کشور دارد و نفت، 

چگونه می تواند به عنوان پایۀ توسعۀ ملّی، ایفای نقش کند.
 و همین مسئله، شکاف را هم بیشتر و بیشتر می کرد؟

عطریانفر: به یک معنا، بله. این نکته را به لحاظ روایت تاریخی، همین طور 
می ت��وان تبیین کرد. به نطر من، یک گسس��ت همیش��گی و بزرگ بین 
حوزه های تئوریک و دانش��گاهی ما با فضای واقعی که در بیرون دانش��گاه 
جریان دارد، وجود داش��ته است. شاید ریشۀ آن هم به این برمی گشت که 
رژیم پهلوی، خیلی باور نداشت که بتواند روی نیروهای خودش به صورت 
اس��تراتژیک و بلندمدت فکر کند و آنها را به بازار کار عرضه کند. همیشه 
این س��ؤال وجود دارد که چرا در غرب، رش��ته های انس��انی از قبیل علوم 
سیاسی، جامعه شناسی و حقوق هستند که اهمیت بیشتری دارند؛ اما در 
ایران بوق از َس��ر گشاد آن زده می شود و توجه و تأکید بر رشته های فنی 
است؟ آن زمان هم، باور ما این بود که رژیم پهلوی خیلی در پی آن نیست 
که پایه های اصلی اندیشه توسعۀ ملّی را درون خود کشور تعریف و از فکر 
جوانان استفاده کند؛ بلکه نگاه به نیروهای جوان، بیشتر ابزاری بود و صرفاً 

می خواستند تکنسین هایی را پرورش دهند و در اختیار بگیرند.

دانشگاهی که النۀ مار شد!
 آق�ای مهن�دس عب�دی! آق�ای عطریانف�ر در آخر صحب�ت خود به 
کم توجهی رژیم شاه به علوم انسانی و تکنسین محور دیدن نیروهای 
جوان اش�اره داشتند. ش�ما بارها در مقاالت خود در تحلیل فرایند 
انقالب به »صداهایی که شنیده نشد« اشاره داشته اید و در این مورد، 
کتاب »توصیه های کارشناسان سازمان برنامه در دورۀ پهلوی« را هم 
منتشر کرده اید. از همین منظر جامعه شناسانه، چرا نفتی که موتور 
توسعه بود و به قول آقای عطریانفر، سایر صنایع را نیز به دنبال خود 
می کشید و به قول مهندس میثمی، سطحی از رفاه را به وجود آورده 
بود، جامعه حس می کرد که از آن، منتفع نیس�ت و این مس�ئله، در 
رون�د انقالب هم خود را بروز داد؟ چرا روایت ش�اه و متن جامعه در 

این خصوص، تا این اندازه متفاوت بود؟
عبدی: فکر می کنم اگر همان دانشگاه صنعتی آریامهر قدیم یا شریف بعد 
از انقالب را یک نمونه بگیریم، مسائل مهمی مشخص خواهد شد. شاه در 
آن زمان می خواست دانشگاه پلی تکنیک را ببندد، چون می گفت اینجا النۀ 
زنبور و به تعبیری، محل تجمع مخالفان شده است. او می خواست دانشگاه 
جدیدی تأسیس کند که از ابتدا، خوب دربیاید. هرچند همۀ این دانشگاه ها 
به لحاظ آموزشی باکیفیت بودند، اما بعد که رفت دانشگاه آریامهر را تأسیس 

کرد، دید آنجا نیز نه تنها النۀ زنبور، بلکه تبدیل به »النۀ مار« شد!
 مجاهدین و چریک ها اغلب از آنجا درآمدند...

میثمی: س��ال 1351 که نیکس��ون به تهران آمد، جلو دانش��گاه آریامهر 
تظاهرات شد.

عبدی: در مجموع می خواهم بگویم مشکل اینجاست که حکومت ها، منابع 
قدرتی دارند که بعضاً ممکن اس��ت جانش��ین هم شوند؛ یعنی اینکه شما 
آدمی را می بینید که تحصیل کرده و بافرهنگ اس��ت و این شرایط، منبع 
قدرت او محسوب می شود و در مقابل، فرد دیگری ممکن است این شرایط 
را نداش��ته باش��د،  اما پول دارد و منبع قدرتش پول است. اگر منبع قدرت 
یک سیس��تم حکومتی هم اموال و دارایی باش��د، به بخش های دیگر نیاز 
ندارد و پول، جایگزین س��ایر منابع قدرت می شود. این در حالی است که 
برای مثال، منبع قدرت در ایاالت متحدۀ آمریکا، نه تنها پول نیست، بلکه 
همین پول نیز ریش��ه در فّناوری، علم و پیشرفت آن کشور دارد. بنابراین، 
منبع اصلی قدرت ایاالت متحده، پیشرفت فّناوری و علم و توسعه است. در 
ایران یا کش��ورهای نفتی، هیچ وقت پول، محصول فّناوری و توسعه نبوده؛ 
بلکه محصول چاه های نفتی است. یعنی این پول، هیچ ربطی به تولید ملّی 
نداشته است و چنین رژیمی، بی نیاز از منابع دیگر قدرت می شود. در این 

شرایط باید بررسی که حاصل این وضعیت چه خواهد بود؟ 

عبدی:

موضوع مشارکت متخصصان 
در ادارۀ جامعه، یک مطالبۀ 
فانتزی نیست، بلکه این 
خواست، متناسب با کارایی 
و تخصص نیروهاست که 
دیگر پیچ و مهره نیستد. این 
مسئله، ریشه در یک مشکل 
قدیمی دارد؛ اینکه حکومت 
فکر می کند پول نفت، ابزاری 
است که هرطور بخواهد، 
می تواند از آن استفاده کند. 

متأسفانه هم اکنون نیز برخی 
در وزارت نفت، همین تفکر 
را دارند. واقعیت این است که 
اصاًل نباید اینچنین به نفت 
و درآمدهای نفتی نگریست. 
اینکه بگویید »چطور باید 
از نفت استفاده کنیم؟« یک 
غلط فاحش است، بلکه باید 
پرسید: »نفت، چطور به شما 
شخصیت می دهد، چطوری 
فکر می دهد و چطورجهت 
می دهد؟« 

میثمی:

سال 13۵3 که من زندان 
بودم، پرویز ثابتی به سلول 

آمد و با تأکید بر اینکه ما 
400هزار پیکان سوار داریم، 

گفت که شما با این چند 
تا ُکلت قراضه، می خواهید 

چه کنید؟ در واقع، به همان 
الگوی رفاهی اشاره می کرد 

که خانم شیرین هانتر نیز 
در تحلیل خود گفته بود.

عطریانفر:

در ادبیات مارکسیستی، 
نفت به عنوان عامل و ابزاری 

برای سرکوب، تقویت 
ساواک و ژاندارمی شاه 

در منطقه معرفی می شد. 
درواقع، نفت به نوعی تصویر 
می شد که ذهن جوانان آن 

عصر به اصل مبارزه معطوف 
شود و به این مسئله که 

نفت به عنوان عامل مؤثر در 
حوزۀ ثروت چگونه می تواند 

در قدرت تأثیرگذار باشد، 
نگاه نمی کردیم. 

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت



 سال یازد هم، شمارۀ 71

5657
 سال یازد هم، شمارۀ 71

ENERGY     T    DAY
Iran Energy News Agancy

ET ENERGY     T    DAY
Iran Energy News Agancy

ET

شما یک آدم بی سواد روستایی را در نظر بگیرید؛ چنین فردی در یک 
سطح محدود و پایینی تولید می کند و درآمد اندک و بخورونمیری دارد و 
دنبال مطالبات سیاسی هم نیست. وقتی شما این فرد را به یک مهندس 
توانمند تبدیل می کنید، درس��ت است که س��طح تولید او باال می رود، اما 
درعین حال مطالبات دیگری هم پیدا می کند. منظور از مطالبه، این است 
که شما به یک کارگر باید دستور بدهید که چه کارهایی انجام دهد، اما یک 
مهندس دیگر دستور نمی گیرد، بلکه خودش باید مشارکت کند و باید توجه 
داشت که کارکرد یک مهندس یا یک آدم تحصیل کرده، همانند پیچ و مهره 
و مکانیکی نیست. سیستمی مثل رژیم شاه چون منبع قدرت خود را از این 
نیروی انسانی نمی گرفت، همان انتظاری را از یک مهندس مطرح می کرد 

که از همان کارگر بی سواد داشت و درواقع، به او حّق مشارکت نمی داد.

تأثیر نفت بر شخصیت حاکمان و حاکمیت
 درحالی که آن سیستم فکر می کرد چون ما این آدم را باال کشیده ایم، 

به پایگاه اجتماعی حکومت تعلق دارد!
عبدی: دقیقاً ادبیات سیستم، همین طور بود و متأسفانه بعد از انقالب هم، 
همین ادبیات را شاهد هستیم. مثالً می گویند ما این کار را می کنیم، ما این 
پول را می دهیم، ما فالن و بهمان می کنیم. طرف مقابل سیستم می گوید 
این کارها یا پول، اصالً مال من است و نه مال تو! در اینجا دعوای مالکیت 
به وجود می آید. این سیس��تم، در نهایت طوری عمل می کند که متفاوت 
با بطن اجتماعی آن می شود. به همین دلیل، بهترین دانشگاه ها، بیشترین 
مخالفت ها را خواهند داشت؛ چون بهترین دانشگاه، بهترین نیروها را تربیت 
می کند و بهترین نیروها، بیشترین مشارکت را می خواهند. این مشارکت هم 
یک مطالبۀ فانتزی نیست، بلکه این خواست، متناسب با کارایی و تخصص 
نیروهاست که دیگر پیچ و مهره نیستد. این مسئله، ریشه در یک مشکل 
قدیمی دارد؛ اینکه حکومت فکر می کند پول نفت، ابزاری است که هرطور 
بخواهد، می تواند از آن استفاده کند. متأسفانه هم اکنون نیز برخی در وزارت 
نف��ت، همین تفکر را دارند. واقعیت این اس��ت که اصالً نباید اینچنین به 
نفت و درآمدهای نفتی نگریست. اینکه بگویید »چطور باید از نفت استفاده 
کنیم؟« یک غلط فاحش اس��ت، بلکه باید پرس��ید: »نفت، چطور به شما 

شخصیت، فکر و جهت می دهد؟« 
ه��م آقای میثمی و هم آقای عطریانفر، هم اکنون می توانند در ذهن 
خود، شاه قبل از سال 1351 را با شاه بعد از آن مقایسه کنند. چه بسا اگر 
ش��ما دیدگاه های محمدرضا پهلوی را در یک کتاب گردآوری و اسم او را 
حذف کنید، خواننده ممکن اس��ت فکر کند این حرف ها را 2 نفر گفته اند 
و نه یک نفر! این مسئله به خوبی نشان می دهد که نفت، شخصیت، تفکر 
و حرف های شاه را چگونه شکل می دهد. دربارۀ سال 1384 هم که گفته 
می شود احمدی نژاد آمد و کشور را با آن مسائل مواجه کرد؛ من معتقدم که 
احمدی نژاد، نمادی بود که درآمد افسانه ای نفت، او را به آن شکل از ادارۀ 
کش��ور هدایت کرد. همین احمدی نژاد بعد از سال 1390 که درآمد نفت 
به دلیل تحریم ها پایین آمد، لحن و ادبیاتش بسیار تغییر کرد. نفت و آثار 

آن در جامعه، چنان قدرتی دارد که افراد را همراه با خودش، باال می آورد.
 منظور شما، همان فرایند تبدیل نفت به منبع رانت است؟

عبدی: فراتر از این مس��ئله! معتقدم نفت، اساساً شخصیت افراد را شکل 
می دهد. بارها گفته ام اگر به جای هیئت دولت احمدی نژاد یک بشکه نفت 
می گذاشتید، هیچ فرقی نداشت! کّل ادبیات احمدی نژاد، ادبیات نفتی است 
که از یک س��و می خواست آژانس بین المللی انرژی اتمی را بخرد و ازسوی 
دیگر، مصمم بود همۀ دنیا را مدیریت کند؛ درس��ت همانند ش��اه! آقایان 
میثمی و عطریانفر االن می توانند کلمات شاه را به یاد آورند که می خواست 
به غرب، دموکراسی یاد بدهد. درواقع هیچ فرقی نمی کند که اعلی حضرت 

سر کار باشد یا احمدی نژاد! 
ما قضیۀ نفت را خیلی ش��وخی می گیریم و آن را در قالب یک ابزار 
عادی تصور می کنیم؛ درحالی که نفت، یک اسلحه است. کافی است به یک 
نفر اسلحه بدهید، به سرعت متوجه خواهید شد که رفتارش با شما تغییر 
می کن��د؛ تا جایی که ادبیات، رفتار و گفتارش کامالً متفاوت خواهد ش��د. 
در واقع این اس��لحه، ش��خصیت فرد را می سازد. البته ممکن است برخی 
افراد، اخالقی و خویش��تن دار باش��ند و تحت تأثیر اسلحه قرار نگیرند که 

استثنا هس��تند. به لحاظ جامعه شناسانه وقتی این موضوع را تعمیم و به 
100 نفر اس��لحه بدهیم، حدود 95 درصد آنه��ا به آدم هایی ظالم و زورگو 
تبدیل خواهند شد. اگر از این زاویه به نفت نگاه کنیم، نفت کماکان ریشۀ 
اصلی بحران های ایران محسوب می شود. البته باید توجه داشت که عوامل 

بحران های ما فقط در نفت خالصه نمی شوند. 
هنگام افزایش درآمدهای نفتی در سال 1378 که به فاصلۀ یک سال 
بعد از کاهش ش��دید بهای نفت و به حداقل رس��یدن آن در سال 1377 
رخ داده بود، نامه ای به آقای خاتمی نوش��تم و هشدار دادم که اگر افزایش 
درآمدهای نفتی را از سیس��تم اقتصادی  کشور خارج نکنید، دولت شما را 
زمین خواهد زد؛ هرچند امکان داش��ت کار چندان��ی هم نتوان انجام داد. 
در آن مقطع ش��اهد بودیم که دولت آقای خاتمی، صندوق حساب ذخیرۀ 
ارزی را ایجاد کرد که منطق عقالنی و درستی هم داشت؛ زیرا کارکرد آن 
همانند منبعی است که آب به آن وارد می شود و حجم خروجی مشخصی 
هم دارد. زمانی که ورودی آب باال باش��د، حجم منبع زیاد و وقتی ورودی 
کم باشد، حجم آن نیز کم می شود؛ اما میزان خروجی آن ثابت است. همان 
زمان گفتم این سیستم، خیلی خوب و عقالنی است، اما نکته اینجاست که 
فقط شما کنار این منبع نیستید و بلکه دیگرانی هم به آن چشم دوخته اند 
ک��ه فکر می کنند خواهند آمد و ِدبی خروجی را باال خواهند برد و هرطور 
که بخواهند، از منابع آن استفاده خواهند کرد. درحالی که آن مسائل و آن 
دوران با نش��یب و فرازهای مختلفی گذشت، اما واقعیت آن است که نفت 

به خصوص در ایران، مخرب است.
 چرا به خصوص در ایران؟

عبدی: کش��ورهای نفتی را می توان به 3 دس��ته تقسیم کرد. دستۀ اول، 
کشورهایی همچون نروژ و توسعه یافته هستند،  همانند انسانی که معده ای 
س��الم دارد و با خوردن کلّه پاچه، دچار مش��کل نمی ش��ود. دس��تۀ دوم، 
کشورهایی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که 2ویژگی دارند: 
نخست آنکه حجم منابع نفتی آنها به نسبت جمعیت، خیلی باالست و دیگر، 
جامعه ش��ان دموکراتیک نیست. دستۀ سوم، بدترین کشورها از این منظر 
هستند که ایران و ونزوئال در این گروه قرار دارند. هرچند سطح درآمدهای 
نفتی در این کشورها قابل توجه است، اما به نسبت جمعیت در حّد دستۀ 
دوم ق��رار نمی گیرند و مدل حاکمیتی آنها، نه مبتنی بر دموکراس��ی و نه 
اس��تبدادی است. در این دسته از کشورها، دموکراسی به حّد نروژ نرسیده 
که براساس یک عقالنیت ابزاری تصمیم گیری کنند، اما مثل عربستان نیز 

استبدادی نیستند که بدون توجه به نظر مردم کارهایشان را پیش ببرند.
 نکتۀ قابل تأمل اینجاس�ت که سال گذشته، عربستان بهای بنزین را 
126 درص�د ب�اال برد و آب از آب تکان نخورد، ام�ا دولت ایران برای 
افزایش�ی 50درصدی، دچار بحران شد و دس�ت آخر هم نتوانست 

تصمیم بگیرد!
عبدی: مس��ئله، فقط این نیست. در کشورهایی اینچنینی همانند ایران، 
منابع درآمدی حاصل از نفت، هزینۀ اخذ رأی می شود. اینکه شعار آوردن 
نفت بر س��ر س��فره ها را می دهند یا مجلس جلو افزایش قیمت بنزین را 
می گیرد، با این تصور است که منابع از جیب دولت می رود. بدترین مسئله 
دربارۀ نفت، این است که اندیشه ای به نام »جیب دولت« را تولید می کند. 
در کشورهای پیشرفته، موضوعی به نام »جیب دولت« نداریم. تا هنگامی که 
تصور ما از منابع کشور، جیب دولت باشد، مسئولیتی در قبال آن متوجه 

خود نخواهیم دید. 
چند سال قبل، فیلمی به نمایش درآمد که موقع افطار به پیرزنی که 
خیلی هم شیک و خوش پوش بود، خرما تعارف کردند. یک مشت برداشت 
و گفت که »یک مو از خرس کندن هم، غنیمت است!« وقتی جیب دولت 
با جیب شما متفاوت باشد، تعهدی در برابر آن نخواهید داشت و به همین 
دلیل است که مردم فکر می کنند اگر بنزین گران نشود، از جیب دولت کم 
می ش��ود؛ درحالی که این جیب مردم و دولت، فقط کارگزار ماست. مردم 
نروژ، چیزی به اسم جیب دولت ندارند. وقتی در جامعه ای چنین مضمونی 
ش��کل بگیرد، به میزانی که قیمت نفت باال ب��رود، جیب دولت هم بزرگ 
می ش��ود و رانت و فس��اد نیز در آن افزایش می یابد. مردم هم می خواهند 
که صاحب تکه ای از آن ش��وند و چون این منابع به آنها نمی رس��د، دعوا و 
شکاف بیشتر می شود. بنابراین، نفت آثار عمیقی در ساختار دولت و روابط 

آن با مردم دارد. مطالعات اخیر صندوق بین المللی پول حاکی از همبستگی 
منفی توسعۀ کشورها با سطح درآمدهای طبیعی است. کشورهایی که مثل 
ما نفت یا منابع دیگر دارند،  در بلندمدت و در مقایس��ه با دیگر کش��ورها، 
درآمد کمتری دارند. دلیل این موضوع نیز آن اس��ت که توسعه در چنین 
کشورهایی مّتکی به منابع طبیعی آنهاست؛ منابعی که نمی توانند تعادل 
اجتماعی ایجاد کنند و در نتیجه، تنش و جنگ و درگیری به وجود می آید. 
پیشرفت هرچند ُکند و اندک باشد، اما همواره در جایی شکل می گیرد که 
ثبات و امنیت وجود داشته باشد. ما در منطقه ای هستیم که هر روز دچار 
بحران است و مسئوالن هم بی خیال هستند؛ چون فکر می کنند درآمدی 
وجود دارد که به هرحال، می توانند حداقل نیازهای کشور را تأمین کنند. به 
این موضوع باید توجه داش��ت که دولت در کشورهای فاقد منابع طبیعی، 
چاره ای ندارد جز اینکه به س��رانۀ تولید مردم و مالیات آنها فکر کند و به 

آنها اهمیت دهد.
میثم�ی: من هم نکت��ه ای را درب��ارۀ صحبت های آق��ای عبدی مبنی بر 
هویت سازی نفت بايد بگویم. شما ببینید، کشور ما وارد جنگی شد که بیش 
از هزار میلیارد دالر خس��ارت درپی داش��ت که تا آن زمان، این قدر درآمد 
نفت نداشتیم. بنابراین فرمول »نفت، اسلحه، جنگ« را واقعاً باید به عنوان 
زندانی تصور کرد که ما از ابتدای دستیابی به نفت، در این زندان بوده ایم. 
یک سال و نیم قبل از قضایای رفراندوم استقالل کردستان عراق، براساس 
تجربۀ خودمان با این پیش بینی، خطاب به سران کردستان گفتم که اگر 
اعالم استقالل کنید، با 3 ناسیونالیسم »عرب«، »ترک« و »ایران« را مواجه 
می شوید. با درآمدهای نفتی، فقط باید اسلحه بخرید و مبارزه کنید که چه 
بشود؟ بنابراین، این فرمول را نباید نادیده بگیریم. دربارۀ بحث هویت سازی، 
مارکس عبارتی دارد مبنی بر اینکه »اگر معامله ای 10درصد س��ود داشته 
باشد منطقی است، اگر سود 30درصد باشد شیرین است، اما اگر این سود 
به 80درصد رسید، دیگر انسان تابع معامله خواهد شد!« نفت نیز با ما این 
کار را کرده اس��ت. مسئوالن مملکتی با خود می گویند اگر کارخانه بزنیم، 
کارگران حقوق، بیمه، س��ود ساالنه، حّق اعتصاب و... می خواهند که فقط 

مایۀ دردسر است؛ بنابراین بهتر است که با پول نفت، کشور را بگردانیم!

هیچ کس به فکر صیانت از مخازن نفت نیست!
 اینج�ا تناقضی وجود دارد که می توان از نگاه تاریخی به آن پرداخت. 
یک بُعد مس�ئله این اس�ت که درآمدهای نفتی همان طور که آقای 
عبدی اشاره کردند، همانند سالحی خواهد شد که به دست سیستم 
داده می ش�ود و نتیج�ۀ آن، بح�ران، ناآرامی  و مختل ش�دن روند 
توس�عه اس�ت. از آن طرف، با نگاه برخی افراد درون صنعت نفت یا 
کارشناسانی مواجه هستیم که معتقدند در ایران، ذخایرخدادادی و 
مخازن نفت و گازی داریم که باید در مدت مشخصی، حداکثر منافع 
را با افزایش ضریب برداش�ت و بیش�ترین درآمدزایی ممکن از آن 
داشته باشیم؛ به خصوص در میادین مشترک که درصورت کوتاهی، 
این درآمد به طرف مقابل می رس�د و تمام می ش�ود. برای پاسخ به 
این تناقض، آقای مهندس س�حابی در خاطرات خود از پیشنهادی 
که در مجلس اول داده بودند و مصوب ش�د سخن گفته اند که طبق 
آن، تولید روزانۀ نفت کشور از سقف 2میلیون بشکه باالتر نرود؛ زیرا 
معتقد بودند درآمد بیش از این میزان، بس�تر فساد، ریخت وپاش و 
بی انضباط�ی اقتصادی دولت را فراهم می آورد. به نظر می رس�د در 
اینجا، تضادی بین روند توس�عۀ صنعت نفت با نگرانی های پیرامون 
کارکرد دولت نفتی و انضباط اقتصادی و سیاسی آن وجود دارد. نظر 

شما دربارۀ این تناقض چیست؟
میثمی: این موضوع، مس��ئلۀ بسیار اساسی است. در سفری که به آمریکا 
داش��تم، متوجه ش��دم دولت فدرال که می گویند هیچ کاری به ادارۀ امور 
ای��االت ندارد، عمیق ترین کنترل نفتی را بر آنها اعمال می کند؛ بدین معنا 
که هر چاه نفتی در دولت فدرال، یک پرونده دارد تا به آب و نمک، ریزش 
شن و سایر معضالت اینچنینی نرسد. اتفاقاً براساس رویکرد استراتژیک و 
بلندمدت آنها، قانونی با  عنوان »Conservation Law« )قانون حفاظت از 
مخازن( به منظور تولید و ادارۀ صیانتی مخازن در همین راستا وجود دارد. 
بعد از مشاهدۀ این روند و رویکرد در آمریکا، در بازگشت به کشور مشاهده 

کردیم که تخت گاز از مخازن برداشت می کنند و به تولید روزانه 6میلیون 
بشکه رسیده ایم. به آقای فرخ نجم آبادی و دیگر اعضای وقت هیئت مدیرۀ 
شرکت ملّی نفت گفتیم نمی شود که اینطور مخازن را تخریب کنیم. من 
به عنوان مهندس نفت با تخصص مخازن، اعتقاد داشتم مخزن نفت، مادر 
توس��عۀ صنعت نفت است و به این وضعیت، انتقاد داشتم. همین مسئله، 

به تدریج ما را سیاسی تر هم کرد.
وقتی آقای ثابتی به سلول من در زندان آمد، گفت که پدر تو کاسب 
بوده، اما این نظام تو را به آمریکا فرس��تاد؛ با این حال چرا دست به اسلحه 
بردی که به او گفتم، از آمریکایی ها یاد گرفتم! آنجا شرایط مناسب مخازن 
نفت را دیدم و در مقابل، اینجا دارند تخت گاز برداشت می کنند. اتفاقاً خود 
ش��ما و این نظام، م��ا را که »تکنس��ین« )Technician( بودیم، تبدیل به 

»سیاست مدار« )Politician( کرد؛  وگرنه، من که این کاره نبودم!
 دقیقاً مصداق حرف آقای عبدی دربارۀ نیاز متخصصان به مش�ارکت 

وتوجه به اظهارنظرهای فنی و تخصصی!
میثمی: بله. االن هم کسی به فکر مخازن نفت و تولید صیانتی نیست. نه 
قبل از انقالب و نه بعد از پیروزی انقالب، کس��ی به فکر برداشت صیانتی 
از مخ��ازن نبوده اس��ت. درحالی که خاطرم هس��ت یک��ی از وزرای بعد از 
انقالب، چند کارش��ناس داشت که روی مخازن کار می کردند و نظر وزیر 
را برای تولید صیانتی جلب کرده بودند، اعضای کابینه به او می گفتند که 
می خواهید تولید و درآمد نفت کم شود تا دولت سقوط کند! هنگام مراجعۀ 
این وزیر به باالترين مقامات مسئول وقت، با این پاسخ مواجه شد که »چرا 

جلو تولید را گرفته اید؟ خدا رزاق است!«
این رویکرد، نش��ان می دهد که اصوالً بحث تولید صیانتی و سرمایۀ 
بین نسلی در ذهن مسئوالن ما جایی ندارد. قبل از انقالب، این انتقاد را به 
شاه داشتیم که چرا مخازن را تخریب می کنید؟ آن زمان، بحث تزریق گاز 
به مخازن هم نبود و تأمین آب هم برای تزریق، خیلی هزینه داشت. آنچه 
در ابتدای انقالب اتفاق افتاد و حتی آقای ربانی شیرازی و شورای نگهبان 
هم تأیید کردند که تولید از 6میلیون به 2میلیون بش��که کاهش یابد، از 
این نظر قابل قبول اس��ت. در مقابل، اما عده ای هستند که می گویند نفت 
»درآمد« است و آن را »ثروت« تلقی نمی کنند. مهندس سحابی معتقد بود 
که نفت، ثروت است. هرچند در روند حساب داری  ملّی و مملکتی، ما نفت 
را درآمد لحاظ می کنیم، اما باید توجه داتشت که برای ایجاد این درآمدها، 
ثروت ملّی و بین نسلی ما در حال از بین رفتن است؛ آن هم به ثمن بخس! 
همان اول انقالب، یک بار به منزل مهندس حسیبی رفتم، تأکید داشت که 

این مجلس، ملّی ترین اقدامی بود که می شد انجام داد.
 ام�ا بای�د توجه داش�ت که طرف�داران افزای�ش تولید نف�ت هم هم 
اس�تدالل های جّدی و منطقی دارند. از یک سو همین کاهش تولید 
و برداش�ت از مخازن، باعث عقب ماندگی صنعت نفت از دس�تیابی 
به فّناوری های روز و همکاری با ش�رکت های بزرگ نفتی می ش�ود. 
همچنین برخالف آنچه شما اشاره کردید، گزارش های اوپک و آژانس 
بین المللی انرژی نش�ان می دهد که از س�ال 2040 به بعد، نفت اصاًل 
ارزش فعلی را نخواهد داش�ت و انرژی های تجدیدپذیر و به خصوص 
گاز،  جای آن را می گیرند. برهمین اساس ضروری است که کشورهای 

نفتی، هرچه سریع تر ذخایر خود را برداشت کنند.
میثمی: این موارد، فقط ناظر به مسائل درآمدی است.

 به هرحال نگاه ش�ما ب�ه این واقعیت که درص�ورت حفظ ذخایر و 
نفت موجود در مخازن، ارزش آنها در آینده بسیار کاهش خواهد 

یافت، چیست و چه منطقی دارد؟
میثمی: این حرف ش��ما تخصصی نیست. من گفتم که مخزن، مثل مادر 
اس��ت و شما نمی توانید به این مادر، فش��ار بیاورید که هر 6ماه، یک بچه 
متولد کند! تولید صیانتی و حفاظت از مخزن، یک مجموعه  دانش است و 
ما نمی توانیم به این علم، توهین کنیم. این حرف هم که اگر مخرن بماند از 
ارزش می افتد، حرف درستي نيست. هر قطره نفت می تواند به 200 فراورده 
تبدیل شود. درحالی که دانش پلیمر هنوز در حال توسعه است، برای چه ما 

باید نفت و گاز خود را بسوزانیم؟
 بنابراین شما در مجموع، استدالل  درآمدی ها را رد می کنید؟

میثمی: همان طور که گفتم، نفت اصالً درآمد نیست و باید به آن به عنوان 

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
انرژی فردا

میثمی:

 یکی از وزرای بعد از انقالب، 
چند کارشناس داشت که 
روی مخازن کار می کردند 
و نظر وزیر را برای تولید 
صیانتی جلب کرده بودند، 
اعضای کابینه به او می گفتند 
که می خواهید تولید و 
درآمد نفت کم شود تا دولت 
سقوط کند! 

هنگام مراجعۀ این وزیر به 
باالترين مقامات مسئول 
وقت، با این پاسخ مواجه 
شد که »چرا جلو تولید را 
گرفته اید؟ خدا رزاق است!«

این رویکرد، نشان می دهد 
که اصوالً بحث تولید صیانتی 
و سرمایۀ بین نسلی در ذهن 
مسئوالن ما جایی ندارد.

عبدی:

من معتقدم که احمدی نژاد، 
نمادی بود که درآمد 

افسانه ای نفت، او را به آن 
شکل از ادارۀ کشور هدایت 

کرد.

همین احمدی نژاد بعد از 
سال 1390 که درآمد نفت 

به دلیل تحریم ها پایین 
آمد، لحن و ادبیاتش بسیار 

تغییر کرد.

نفت و آثار آن در جامعه، 
چنان قدرتی دارد که افراد 

را همراه با خودش، باال 
می آورد.

هم آقای میثمی و هم 
آقای عطریانفر، هم اکنون 

می توانند در ذهن خود، شاه 
قبل از سال 13۵1 را با شاه 
بعد از آن مقایسه کنند تا 

فهمید که نفت، شخصیت، 
تفکر و حرف های شاه را 

چگونه شکل می دهد.

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
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ثروت نگریست. بزرگ ترین خیانتی که رخ داده و ادامه هم دارد، این است 
که نفت را یک ثروت نمی دانیم و فقط به عنوان منبع درآمد به آن می نگریم؛ 
آن هم چه درآمدی؟ در س��ال 1350 اوپک اعالم کرد که قیمت ذاتی هر 
بشکه نفت در مقایسه با انرژی های دیگر، 150 دالر است. این درحالی است 
قیمت نفت قبل از آن س��ال، هر بش��که یک دالر و 80س��نت بود. بعد از 
س��ال 1350، قیمت نفت به اندکی بیش از 2دالر رسید و در سال 1353 
که ش��وک نفتی رخ داد به 14 دالر رسید. مخازن. درحالی که همۀ مخازن 
ما واکس��ینه شده اند، باید توجه داشته باشیم که مخازن نفت و گاز را باید 
س��الم نگاه داریم؛ زیرا خرجی که برای بازیابی و نگهداری مخازن می شود، 

بسیار باالست.

اصولگرایان، خود را مستأجر این حکومت می دانند!
 ه�م آق�ای عبدی و ه�م آقای میثم�ی، از نگاه سیاس�ی و امنیتی به 
نفت انتقاد داش�تند. ما بعد از جنگ، در دولت های آقایان هاش�می 
و خاتمی عمالً از آن سیاس�ت ابتدای انقالب در تولید محدود نفت 
فاصله گرفتیم و س�راغ قرارداد با ش�رکت های خارجی و الگوهایی 
چ�ون بیع متقابل رفتیم. در واقع، تالش ش�د با همکاری خارجی ها 
و جذب فّناوری و س�رمایه، میزان تولید را باال ببریم. شما به عنوان 
چه�ره ای که با هر دو دولت ارتباط نزدیکی داش�تید، ارزیابی تان از 
نگاه مسئوالن ارش�د این دو دولت به نفت و تمایز آن با نگرش های 

اول انقالب، چیست؟
عطریانفر: نکته ای که آقای عبدی مطرح کردند، بسیار مهم است که ما در 
حکومت  و همۀ دولت ها از آن، غفلت کرده ایم. انیشتین، نظریۀ معروفی دارد 
دربارۀ جایگزینی ماده و انرژی و اینکه ماده و انواع انرژی، قابل تبدیل به هم 
هستند. در جامعه نیز ظرفیت  هایی شکل می گیرد که به فراخور شرایط و 
موقعیت ها، اشکال متفاوتی پیدا می کند که نفت، ساختار سیاسی، مدیران و 
نخبگان ازجملۀ این پدیده ها هستند. این اشکال متفاوت در عالم واقع، با هم 
مرتبط می شوند و نسبت هایی برقرار می کنند. همان طور که شما می توانید 
از این ظرفیت ها به نفع دیگری اس��تفاده کنید، در مقطعی نیز عکس آن 
هم ممکن اس��ت حادث شود. به بیان دیگر، بین این کانون های توانایی و 
ظرفیت، باید سنخیتی برقرار باشد که در غیر این صورت، هر فردی که سر 
کار باش��د، به خطا خواهد رفت. معتقدم نفت نیز یک ارزش است که اگر 
ارزش آن را درست درک نکنیم، سیاست های حاکم بر نفت، باعث انتخاب 
مس��یر غلطی خواهد ش��د که در پی آن، درآمدهای نفت به شکلی هزینه 

خواهند شد که حاصل آن، بدبختی و فالکت است.
در دولت آقای احمدی نژاد و هنگامی که بحث کاهش واردات و تأمین 
بنزین مطرح شد، تصمیم گرفتند در واحدهای پتروشیمی از اتان که مادۀ 
اولیۀ زنجیرۀ محصوالت پلیمری اس��ت، بنزین تولید شود. هرچند تأکید 
منتقدان این تصمیم، بر س��المت و تبعات زیست محیطی بود، اما به این 
مس��ئله توجهی نشد که از منظر اقتصادی، این تصمیم چقدر مصیبت بار 
است. مثل اینکه شما در زمستان نیاز به گرمایش دارید و منطقی که کاال و 
سوخت کم هزینه ای را بسوزانیم و گرم شویم. تصور کنید که چون سوخت 
نداریم، میز و مبلمان منزل را به آتش بکشیم تا این آتش، گرما بدهد، اما 

به چه قیمتی!
عبدی: البته، زمانی که قرار است از سرما بمیریم، ایرادی ندارد!

عطریانفر: بله. فقط در زمانی که موضوع جان انس��ان باشد، این کار قابل 
توجیه اس��ت. در حالت عادی، اما غیرمنطقی است. می خواهم عرض کنم 
که درک نشدن سنخیت در حوزۀ نفت و سیاست، چنین پیامدهایی دارد. 
این مسئله هم، فراتر از حکومت ها و دولت هاست و بستگی به توسعه یافتگی 
و منزل��ت فکری افراد دارد که نحوۀ برخورد با مس��ائل را تعیین می کند. 
چه حکومت جمهوری اس��المی ایران باش��د، چه حکومت لیبرالی غرب، 
چه حکومت اماراتی اعراب و چه حکومت های س��ّنتی و قبیله ای مش��ابه 
افغانستان. اگر این درک وجود نداشته باشد، روندهای غلطی انتخاب خواهد 
شد. به این بهانه، خاطره ای می گویم؛ سال 1358 که آقای عبدی و دوستان 

سفارت آمریکا را گرفته بودند...
عبدی: ایشان البته پشت در بود!

عطریانفر: دقیق تر این است که ما در حاشیۀ آنجا، فقط تماشا می کردیم! 

تحت تأثیر آن شرایط، دوستان ما در سفارت گفتند که اینجا کارهایی هم 
انج��ام دهیم. آمدند و ذیل آن فرایند، همایش نهضت های آزادی بخش راه 
انداختند که در آن قضیه، من مختصری فعال بودم. خاطرم هست هنگامی 
که رجوی برای سخنرانی آمد، نیم ساعتی با او صحبت کردم تا قانع شد که 
زیاد معطل نش��ود و برود. سخنران همایش، آقای هاشمی رفسنجانی بود 
که ف��رازی هم دربارۀ نفت صحبت کرد؛ صحبت هایی که برای من خیلی 
عجیب بود و به فکر رفتم. در عالم صداقت،  صمیمیت و روحیۀ دانشجویی 
آن زمان، همیشه می گفتیم »این نفت نباید ابزار سیاست شود، بلکه فراتر 
از مس��ائل سیاس��ی، باید نقش تاریخی، اقتصادی و بین نسلی خود را )به 
قول آقای میثمی( ایفا کند.« در این س��خنرانی، آقای هاشمی رفسنجانی 
به صراحت گفت: »غلط کرده اند آنهایی که فکر کرده اند ما دست روی دست 
خواهیم گذاشت و اجازه می دهیم که آنها بمانند. نه! ما نفت را در استخدام 

سیاست های خود قرار می دهیم و به هر قیمت، از آن استفاده می کنیم.«
 شما دلیل چنین موضعی را چه می بینید؟

عطریانفر: وقتی حکومت ها مس��تقر می ش��وند به افق بلندمدت خیلی 
فکر نمی کنن��د، چون فقط به پایداری خودش��ان می اندیش��ند؛ بیماری 
ناخوش��ایندی که امروزه در عرصۀ سیاس��ت داخلی نیز دچار آن هستیم. 
هم��واره به دوس��تان عرض می کن��م که ما می خواهیم ب��ه جریان رقیب 
خودمان در حوزۀ اقتدارگرای��ان و اصولگرایان تندرو که هیچ چیزی را جز 
منافع خودشان درک نمی کنند، ثابت کنیم که شما مالک این کشور هستید 
و نه مستأجر و رفتار یک مالک با یک مستأجر در قبال یک واحد مسکونی، 
متفاوت است. برای مستأجر، خرابی های خانه زیاد مهم نیست؛ چون با خود 
می گوید چند روز دیگر از اینجا می روم. درحالی که یک مالک در برابر همۀ 
اتفاق هایی که برای خانه رخ می دهد، حساسیت و دقت دارد و رفع آنها را 
نیز پیگیری می کند. مصیبت ما با جریان مقابل این است که نگاه کوتاه مدت 
به کشور دارند و باور نمی کنند مملکت، به آنها نیز تعلق دارد. اگر این حّس 
مالکیت و تعلق وجود داشت، قطعاً به همۀ مسائل کشور از وضع زندانیان تا 
فساد اجتماعی، گرسنگان، توسعۀ ملّی، آب وهوا، ترافیک و... می اندیشیدند 
و راهکار پیدا می کردند. اما نوعاً در کشورهای جهان سومی، رویکرد و نگاه 
رهبران و سردمداران به امر حکومت، نگاهی کوتاه مدت و استیجاری است. 
فکر می کنند تا وقتی خودشان هستند، باید آش را پرروغن کنند و بعد از 

آن هم، به درک! 
این بیماری، نوعاً در کشورهای جهان سوم و ازجمله ایران نیز وجود 
دارد؛ حاال چه آقای هاشمی رفس��نجانی بر س��ر کار باشد، چه میرحسین 
موس��وی، چه س��یدمحمد خاتمی، چه احمدی نژاد و چه حسن روحانی. 
مسئولیت ما این است که این ذهنیت را اصالح کنیم. اگر توانستیم اثبات 
کنیم که برای بلندمدت و نس��ل های آینده هم فکر می کنیم، نگاهمان به 

قدرت و ثروت و نفت هم تغییر خواهد کرد.
 درواق�ع معتقدید دولت های بعد از جنگ هم ن�گاه بلندمتی به ادارۀ 

کشور و به ویژه صنعت نفت نداشتند؟

عطریانفر: به هیچ عنوان. تمام دولت های ما در دورانی که س��ر کار بودند، 
احساس می کردند که خودشان را باید شیرین و موفق جلوه دهند و شروع 
کنند به ارائۀ یک س��ری آمار و ارقام که نش��ان دهند در دورۀ خود، موفق 
بوده اند؛ نگاهی که کامالً غلط است. باید قبول کرد که زندگی انسان، بسیار 
بلندمدت تر از عمر دولت هاست. به عنوان فردی که در تجربۀ کار در شرکت 
نفت وگاز پارس کار را دارم، می توانم 4دوره از فعالیت این ش��رکت را برای 
ش��ما تبیین کنم. همان طور که می دانید میدان گازی پارس جنوبی میان 
ایران و قطر مش��ترک اس��ت و 4دولت در روند بهره برداری از این میدان 
دخالت داشته اند. دولت آقای هاشمی رفسنجانی گام های اولیه را برای آغاز 
کار برداش��ت و بعد از آن در دولت آقای خاتمی این میدان به بهره برداری 
رسید و روزانه 230میلیون مترمکعب گاز از آن استخراج شد. دولت آقای 
احمدی نژاد در طول 8سال این میزان را به 270میلیون مترمکعب رساند. 
در 5 س��الی که از دولت آقای روحانی می گ��ذرد، این رقم به 550میلیون 
مترمکعب رس��یده و قرار اس��ت تا پایان دولت دوازده��م به 700میلیون 
مترمکعب برس��د تا بهره برداری از آن کامل ش��ود. مانوری که هرکدام از 
دولت ها دربارۀ میزان تولید پارس جنوبی می دهند و تصور می کنند این ارقام 

مربوط به عملکرد آنها می شود، اشتباه است.
باید توجه داش��ت ک��ه پایه های کار در هر دوره، از چند س��ال قبل 
گذاش��ته شده است. از مقایس��ۀ این اعداد و ارقام، تصور می شود عملکرد 
دولت احمدی نژاد از همه ضعیف تر بوده؛ چون فقط 40میلیون مترمکعب 
افزایش تولید داشته که نگاهی غلط است. درحالی که امروز آقای زنگنه ادعا 
می کند تولید را از 270 به 550 میلیون متر مکعب رسانده، صحیح نیست؛ 
زیرا ایشان کار را از صفر آغاز نکرده است. مقدمات این کار در دوره های قبل 
ایجاد شده و ایشان توانسته است بهره برداری از آن را انجام دهند. بنابراین 
وقتی قرار است از توفیق و دستاوردها گزارشی ارائه شود، نباید فقط دورۀ 

فعلی و مسئولیت خود را مالک قرار داد.
 بعد از جنگ هم آقای هاشمی معتقد بودند برای بازسازی، کشور نیاز به 

پول دارد و باید نفت بیشتری تولید و فروخته شود.
عطریانفر: مانعی ندارد، اما باید توجه داش��ت توسعۀ متوازن که در دولت 
آقای خاتمی از آن صحبت ش��د، اما به درستی عملیاتی نشد. برای آنکه به 
نقطۀ مطلوب برسیم باید همۀ  مؤلفه ها را در کنار هم ببینیم. شرایط جنگ با 
دوران سازندگی، حتماً تفاوت دارد. اولویت های مربوط به سازندگی، متفاوت 
با اولویت دورانی است که شما به نان شب هم محتاج هستید و هر لحطه 
هم ممکن است بمبی بیاید و کشته شوید. من از این منطق دفاع می کنم 
که در ش��رایط اضطرار، همان طور که اکل میته جایز اس��ت، ممکن است 
دولت ها اقدام هایی از جنس خام فروشی و بی توجهی به صیانت از منابع هم 
انجام دهند که خیلی هم جای نقد ندارد. اما باید توجه داش��ته باشیم که 
صحبت از دورانی با شرایط عادی و روتین است و عقال، این روتین بودن را 
تصدیق می کنند. البته، دولت ها همواره می گویند »در برهۀ حساسی« به 
س��ر می برند و بحران ها و مشکالت را بزرگ نمایی می کنند تا همه جانبه و 

متوازن فکر نکنیم. باور من این است که نگاه همۀ دولت ها به نفت، نگاهی 
ابزاری و برای تحکیم موقعیت خودش��ان بوده و به آینده و نسل های بعد، 

فکری نکرده اند.

ریشۀ اصلی رانت و فساد در کشور، نفت است
 آقای عبدی! نظر شما دربارۀ مباحث آقایان میثمی و عطریانفر و تضاد 
بین توسعۀ صنعت نفت با انضباط و نگاه بلندمدت دولت ها چیست؟

عبدی: آقای عطریانفر به 2 نکته اشاره کردند که یکی را تأیید و با دیگری، 
مخالف��ت می کنم. یک اصل بدیهی وج��ود دارد که اغلب نیز به آن توجه 
نمی کنیم که براس��اس آن، هر فردی که وارد قدرت می ش��ود، می خواهد 
بمان��د. درحالی ک��ه ما تصور می کنی��م فردی که وارد قدرت ش��ده، فقط 
می خواهد خدمت کند، واقعیت این است که اصل برای او، ماندن است. اگر 
بین خدمت کردن و ماندن تالزم ایجاد شد، خدمت هم خواهد کرد؛ اگر این 
تالزم نبود، خیانت هم می کند. درخصوص نکتۀ دومی که آقای عطریانفر 
اش��اره داشتند ذهنیت مدیران کشور دربارۀ نفت اشتباه است، بحث دارم. 
شما نمی توانید بگویید آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی که 
تیپ های متفاوتی هستند، ذهنیت مشترکی در این مورد خاص دارند. اگر 
بپذیریم که ذهنیت یا رفتار آنها یکس��ان است، باید نتیجه گرفت که این 
موضوع، ناش��ی از یک عامل ساختاری اس��ت. نمی توانیم بگوییم در وهلۀ 
نخس��ت، باید ذهن دولت مردان را تغییر دهیم. به فرض فردی را هم پیدا 
کردید و به ریاس��ت جمهوری رس��اندید که ذهنیت متفاوتی داشته باشد، 
اما وقتی در مصدر کار قرار گرفت، این س��اختار دوباره ذهنیت او را تغییر 
می دهد. این مسائل بر اثر مطالعه و تحقیق به دست نمی آید. هرچند رؤسای 
دولت ما از اول انقالب تاکنون، مش��رب های فک��ری و مطالعات متفاوتی 
داش��ته اند، اما در نهایت می بینیم ک��ه در مواجهه با نفت، بلندمدت عمل 

نمی کنند. دلیل اصلی نیز این است که می خواهند بمانند. 
وقتی در مقام ریاست جمهوری قرار می گیرید، با خود می گویید که 
صالحیت داش��ته ام و هدفتان هم، خدمت کردن است. اما در عمل، وقتی 
می بینید که عده ای دارند س��از دیگری به جز ساز شما می زنند، بالفاصله 
و به دلیل اینکه پول نفت در دس��ت شماس��ت، تصمیم می گیرید طرف 
مقابل را خنثی کنید و کم کم می بینید که پول نفت در راس��تای تحکیم 
پایه های قدرت مصرف می شود. کسی هم دربارۀ آن سؤال نمی کند؛ چون 
پول نفت مثل مالیات نیست که کسی آن را به دولت داده باشد. وقتی به 
وضعیت کشورهای منطقه نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ریشۀ بسیاری 
از جنگ های منطقه ای، نفت اس��ت. حتی ممکن اس��ت دعوا بر سر خود 
نفت و مثالً میادین مشترک نباشد، اما وقتی دقیق تر نگاه  کنیم، می بینید 
شکل گیری س��ازمان ها و حکومت ها براساس اتکا به نفت بوده است. شما 
ص��دام و بلندپروازی هایش را اصالً نمی توانید بدون نفت، تحلیل و توجیه 
کنید. شاه هم همین طور بود. االن، نظام ما و سایر کشورهای منطقه هم، 
کمابیش همین وضعیت را دارند. بنابراین، وقتی صحبت از نفت می شود، 

ساختار، فکر و اندیشۀ خاصی نیز به همراه آن ایجاد می شود.
 در برابر این نقش س�اختاری نفت، کاری هم می توان کرد و آیا اینطور 
که شما می فرمایید، جوامع و دولت های نفتی، تقدیر غیرقابل تغییری 

دارند؟
عبدی: در مقاالتم در اوایل دهۀ 80 و همین طور در دوران احمدی نژاد، از 
توزیع یارانه ها دفاع می کردم؛ چون معتقدم تا وقتی این پول در دست دولت 
است، آن را تبدیل به ابزاری برای بقای خود می کند. آمدن آقای روحانی، 
محصول توزیع پول نفت در دولت احمدی نژاد بود؛  چون دولت دیگر پولی 
نداشت که بخواهد اشتباه کند. دولتی که پول نداشته باشد نیز دیگر کاری 
نمی تواند بکند. شما االن می بینید که همه به دولت فشار می آورند تا از تمام 
بخش ها مالیات بگیرد؛ یعنی کش��وری که افزایش تولید چندانی نداشته، 
درآمدهای مالیاتی آن به سرعت درحال افزایش است و از آنهایی که درآمد 
زیادی دارند، اضافه تر می گیرند. بنابراین شما می بینید که نفت، ساختاری را 
با خودش می آورد که دست سیاست مداران درون آن، خیلی باز نیست. تنها 
ایده ای که به ذهن من می رسد، »ملّی کردن واقعی نفت« است. منظور از 
این ملّی کردن، آن ملّی کردن ضّداستعماری دکتر مصدق نیست؛ بلکه به 
این معناست که نفت، باید هیئت امنای جدایی داشته باشد و به طور کامل، 

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

عطریانفر:

تمام دولت های ما در دورانی 
که سر کار بودند، احساس 
می کردند که خودشان را باید 
شیرین و موفق جلوه دهند و 
شروع کنند به ارائۀ یک سری 
آمار و ارقام که نشان دهند 
در دورۀ خود، موفق بوده اند؛ 
نگاهی که کاماًل غلط است. 

درحالی که امروز آقای زنگنه 
ادعا می کند تولید گاز در 
پارس جنوبی را از ۲70 به 
۵۵0 میلیون متر مکعب 
رسانده، صحیح نیست؛ زیرا 
ایشان کار را از صفر آغاز 
نکرده است.

مقدمات کار در دوره های 
قبل ایجاد شده و ایشان 
توانسته است بهره برداری از 
آن را انجام دهند. وقتی قرار 
است از توفیق و دستاوردها 
گزارشی ارائه شود، نباید فقط 
دورۀ فعلی و مسئولیت خود 
را مالک قرار داد.

عبدی:

 وقتی می بینم در همۀ 
مسائل، شفافیتی وجود 

ندارد و ما درکی از اینکه 
چه میزان نفت و به چه 
شکلی فروخته می شود 

نداریم، این مسائل باعث 
می شود ادعای مافیای نفتی 

را هم بپذیرم.

اگر کسی بخواهد سؤالی 
دراین باره از این وزارتخانه 
بپرسد،  بعید می دانم مقام 

رسمی آن هم بتواند پاسخ 
دهد و برهمین اساس، 

دلیلی هم وجود ندارد که 
من، خوشبین باشم. 

اصوالً ریشۀ اصلی رانت 
و فساد در جامعۀ ما، در 

نفت است و نه جای دیگر. 
بنابراین، شعار »مافیای 

نفتی« احمدی نژاد، حرف 
عجیبی نبود.

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
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مستقل از حکومت و بودجۀ دولتی باشد و دولت هم، حّق نگهداری مخزن 
و حّق مالکانه یا مالیات خود را بگیرد.

یکی از مشکالتی که نفت ایجاد می کند و کمتر به آن توجه می کنیم، 
این است که مردم می گویند دولت، پول نفت دارد و باید همه کاری برایشان 
انجام ده��د. فکر نمی کنم در دنیا، هیچ کش��وری به ان��دازۀ ایران درگیر 
قیمت گذاری باشد و این در حالی است که اصوالً کار دولت، قیمت گذاری 
نیس��ت. همه جای دنیا، قیمت را سازوکار بازار تعیین می کند که یک روز 
ممکن است قیمت کاالیی نصف و روز دیگر، 2برابر شود. دلیل این وضعیت 
آن اس��ت که دولت در ایران، دولت نفتی بزرگی است که قدرت زیادی را 
در اختیار دارد و وقتی شما قدرت زیادی را در دست می گیرید، مسئولیت 
زیادی هم از شما طلب خواهد شد. وقتی هم نتوانستید این مسئولیت زیاد 

را انجام دهید، ناکارآمد جلوه خواهید کرد. 
در مصاحبه ای که به مناسبت سالروز درگذشت آقای هاشمی داشتم، 
همین مطلب را گفتم که ش��ما هرچه خود را بزرگ تر نشان دهید یا واقعاً 
بزرگ هم باش��ید، به این موضوع باید توجه داشته باشید که موقعیت ها و 
س��اختارهای بزرگ را هم راحت تر می توان زد و هم اینکه س��یبل و نشانۀ 
خوبی برای مخالفان خواهد بود؛ بنابراین نباید انتظار داش��ته باش��ید که 
ضربه نخورید. دولت ایران هم دولت بس��یار حجیم و قدرتمندی است که 
درعین حال، بس��یار ضعیف عمل می کند؛ یعنی مس��ئله ای در حّد قیمت 
تخم م��رغ را هم نمی تواند توضیح دهد. در بس��یاری از کش��ورهای دنیا، 
ممکن است قیمت تخم مرغ 2برابر شود و مردم هم، دلیل آن را می فهمند؛ 
همچنین ممکن اس��ت قیم��ت آن، نصف هم ش��ود که نه ف��ردی برای 
نصف شدن قیمت تخم مرغ به خیابان می ریزد و شادی می کند و به 2برابر 
شدن آن نیز اعتراضی نمی شود. این در حالی است که دولت ضعیف، وقتی 
می خواهد برای قیمت بنزین تصمیمی بگیرد، تا می بیند در خیابان تّقی به 
توق��ی خورده، برنامۀ خود را کنار می گذارد. بنابراین معتقدم نگاه به نفت، 
باید تا حّدی ساختاری باشد و در غیر این صورت، همه اعالم می کنند که 
می خواهند از نفت برای سرمایه گذاری و کارهای بلندمدت استفاده کننند.

دچار فروپاشی هستیم!
 راج�ع ب�ه این موض�وع و دولت رانتیر، ش�ما در س�ال 1384 و اوایل 
انتخ�اب احمدی ن�ژاد هم مقاالت متعددی منتش�ر کردی�د. در آن 
مقطع، احمدی نژاد برای ورود به قدرت 2 بحث را درخصوص با نفت 
مطرح کرد. مخاطب یکی، مّلت بود که همان شعار »نفت بر سر سفرۀ 
مردم« بود و ش�عار دیگر، حکوم�ت را متهم می کرد که همان بحث 
»مافیای نفتی« بود. درحالی که ش�ما تقریباً به بسترهای طرح شعار 
اول اشاره داشتید، فکر می کنید شعار »مافیای نفتی« در چه بستری 
طرح ش�د که مورد توجه جامعه ق�رار گرفت؟ ضمن اینکه، عالوه بر 
مسائل سیاس�ی و اجتماعی، خود ساختار وزارت نفت، شرکت مّلی 
نفت ایران و مجموعۀ صنعت نفت هم در پررنگ ش�دن این ش�عار 
تأثیرگذار بود! آیا آن ش�کافی مّدنظ�ر آقای عطریانفر گفتند که ما 
در دانشگاه نمی دانستیم در صنعت نفت چه می گذرد، االن هم بین 
جامعه و صنعت نفت وجود دارد و تصور می شود باندهایی وجود دارند 

که صنعت نفت را آنها اداره می کنند؟
عبدی: وقتی »اعتماد« وجود ندارد و بین مردم و حکومت ش��کاف ایجاد 
شده و حکومت، کار خودش را می کند؛ طبیعی است که هر اتهامی به آن 
می چسبد. مثل آن بنده خدایی که می گفت در این کوچه هر وقت دزدی 
می شود، می گویند من دزد یده ام؛ البته به خانه مان هم که می آیند، می بینند 
اجناس گم شده آنجاست! قضیۀ مافیای نفتی هم، همین است. من وجود 
چنین مافیای��ی را رد نمی کنم، ضمن آنکه اطالعی هم از آن ندارم. وقتی 
می بینم در همۀ مسائل، شفافیتی وجود ندارد و ما درکی از اینکه چه میزان 
نفت و به چه ش��کلی فروخته می ش��ود نداریم، این مسائل باعث می شود 
ادعای مافیای نفتی را هم بپذیرم. اگر کس��ی بخواهد س��ؤالی دراین باره از 
این وزارتخانه بپرسد،  بعید می دانم مقام رسمی آن هم بتواند پاسخ دهد و 
برهمین اساس، دلیلی هم وجود ندارد که من، خوشبین باشم. به همین دلیل 
وقتی فردی که می خواهد وارد قدرت شود و رأی بگیرد این مسئله را عنوان 
کند، مردم از او خواهند پذیرفت. اصوالً ریشۀ اصلی رانت و فساد در جامعۀ 

ما، در نفت است و نه جای دیگر. بنابراین، شعار »مافیای نفتی« احمدی نژاد، 
حرف عجیبی نبود.

 البت�ه خود آقای زنگنه در س�ال 1383 و قب�ل از دولت احمدی نژاد، 
مصاحب�ه ای با روزنامۀ »حیات نو« داش�ت و در آنج�ا اعالم کرد که 
شخصاً در پی مافیای نفتی است. مدتی بعد هم گفت که طبق گزارش 

سازمان بازرسی، پاک ترین نهاد کشور همین وزارت نفت است. 
عبدی: البته من فقط نمی دانم خوِد آن سازمان، چقدر پاک است!

میثمی: به این صحبت آقای مهندس عبدی می پردازم که ساختار نفتی 
کشور باید عوض شود؛ زیرا مهم است. من هم یک تجدیدنظرهای بنیادی را 
الزم می بینم، زیرا ادامۀ این روند، جنایت آمیز است؛ یعنی سیاست های نفتی 
ما به مرگ انسان ها می انجامد. صحبت هایی از این قبیل که »اگر نگذارند 
نفت ما از خلیج فارس صادر شود، ما هم نمی گذاریم نفت آنها صادر شود!« 
این صحبت ها یعنی اینکه دولت نفتی ما، برای اینکه نفت را از خلیج فارس 
عبور دهد، با مانع روبه رو اس��ت؛ مانع ه��م برتری هوایی و دریایی آمریکا، 

انگلستان و عربستان در آب های خلیج فارس است. 
اگر قرار باشد همۀ درآمد نفت ایران، حتی اگر آن را درآمد تلقی کنیم، 
صرف افزایش توان نظامی هوایی و دریایی شود، باز هم در توان ما نیست. 
معتقدم با توجه به موقعیت سرزمینی ایران، می توانیم بهره وری باالیی در 
حوزۀ انرژی داشته باشیم. خاطرم هست بحث »سوآپ« را اولین بار در قالب 
نامه ای به وزیر نفت آقای هاشمی مطرح کردم. بعد از آنکه ذخایر نفتی در 
خزر در شمال کشف شد، نامه ای با این مضمون نوشتم که چه دلیلی دارد 
از خوزستان، نفت را به شمال ببرید؟ اشاره کرده بودم که بهتر است نفت 
را از کشورهای حاشیۀ دریای خزر بگیرید و مابه ازای آن را در خلیج فارس 
به مش��تری تحویل دهید. آن زمان، یک شرکت مشاورۀ انگلیسی تحقیق 
کرده بود که امن ترین، نزدیک ترین و اقتصادی ترین راه انتقال نفت دریای 
خزر به خلیج فارس، ایران است. در جریان استیضاح آقای نوری که توسط 
جناح راست وقت صورت گرفت،  گزارشی مطرح کردند که در آن، 14 بار به 
موضوع ناامنی ایران اشاره شده بود. آن استیضاح به اعتقاد من، یک خیانت 
بود. همان زمان، مقاله ای در مجلۀ چش��م انداز ایران با عنوان »در خزر چه 
می گذرد؟« نوش��تم و این موضوع را افشا کردم. جالب است بدانید که آن 
زمان، افغانستان توانست این کار را انجام دهد، آن هم در شرایطی که این 
کشور، درگیر جنگ داخلی بود و یک پنجم آن در دست احمدشاه مسعود و 
چهارپنجم نیز در دست نیروهای طالبان بود. اما با وجود این شرایط، توافق 
کردند که خط لوله از افغانستان بگذرد؛ اما در ایران، آنقدر کینه نسبت به 
اصالح طلبان وجود داشت که برای حذف عبداله نوری، 14بار ادعای ناامنی 

کشور را مطرح کردند.
 پروندۀ »ایران مارین سرویس« نیز در همان مقطع مطرح شد...

میثمی: بله. »ایران مارین س��رویس« را مهندس خسروی راه انداخت که 
خیل��ی خوب ه��م کار می کرد. در واقع، همان کار س��وآپ نفت را به جای 
لوله، با تانکر انجام می داد که اشتغال زایی و ارزآوری زیادی هم برای کشور 
به همراه داش��ت. مرد نازنینی بود، اما بیچاره اش کردند. پروندۀ ایش��ان را 
آقای انصاری راد در کمیسیون اصل 90 مجلس ششم پیگیری می کرد که 
اطالعات زیادی هم داش��ت و نش��ان می داد چه دست های مرموزی جلو 

ترانزيت، سوآب و توسعۀ کشور را گرفته اند.
عطریانفر: من هم معتقدم یک نوع ازهم گسیختگی و فروپاشی بوروکراتیک 
در کشور داریم. وقتی مباحث کلّی تر مطرح می شوند و مثالً از انسجام ملّی 
و ضرورت انس��جام در سیاست های کشور، انس��جام دولت-ملت، انسجام 
کانون های قدرت و انسجام در برابر قدرت بیگانگان سخن می گوییم، اینها 
حرف ها و شعارهای بزرگی است که مطرح می کنیم؛ زیرا در الیه های بسیار 
پایین تر دچار فروپاش��ی هستیم. همانند اهالی یک خانواده که یک زمانی 
اعضای آن دربارۀ مس��ائل بیرونی خود در قبال همس��ایگان، ش��هرداری، 
مغازه داران، پلیس، مدرس��ه و... بحث یا مشکل دارند و زمانی دیگر، درون 
خود خانواده و در روابط پدر و فرزند، همس��ران، فرزندان و... آش��فتگی و 

درهم ریختگی وجود دارد.
تصور من بر این است که درون ضعیف ترین و پایین ترین پازل قدرت 
که دولت است، همچنان دچار آشفتگی هستیم که مصداق بارز آن، برجام 
اس��ت. بارها گفت شد که اگر برجام، فقط و فقط بتواند ما را از ذیل فصل 

هفتم منشور شورای امنیت خارج کند، کفایت می کند. واقعاً به چه دلیل، 
حّل تمامی معضالت و مشکالت کشور را باید به برجام مرتبط کرد تا بعد، 
در آن بمانیم؟ این مس��ائل ناش��ی از همان آشفتگی و گسیختگی دولت 
است. آقای رئیس جمهور! آقای وزیر! آقای اصالح طلب! آیا نمی دانستید که 
این ش��عار تا وقتی برجام محقق نشده، کاربرد سیاس��ی دارد و بعد از آن، 
موج انتظار و مطالبات را متوجه ش��ما می کند؟ وضعیتی که بعد از تحقق 
برجام، آقایان در آن، گیر کرده اند. حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، چه 
دلیلی دارد که ما از آن خارج شویم؛ آن هم در شرایطی که به هدف اصلی 
خود برای خروج از ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت، رسیده  ایم. این 
مسائل هم در رسانه ها و هم در مناسبات میان جریانات سیاسی با جامعه 
نیز وجود دارد و نس��بت ها، مشخص نیست. اگر ما بتوانیم نسبت قدرت و 
مسئولیت را سازمان دهیم، می توانیم از تبعات این چالش های ناگوار خود 

را مصون نگاه داریم.

در صنعت نفت، هیچ شفافیتی وجود ندارد!
 قیمت گذاری حامل های انرژی، یکی از همین تجربه هایی است که آن 
را م�دام تکرار می کنیم. در دولت آقای هاش�می، واکنش به تورم و 
افزایش بهای س�وخت، شورش هایی را شکل داد که مشابه آن را در 
دولت آقای روحانی و در دی 1396 با ابعاد گسترده تری شاهد بودیم. 
همان طور که آن ش�ورش ها باعث توقف سیاس�ت تعدیل اقتصادی 
و آزادس�ازی قیمت ها ش�د، این بار هم باعث ش�د دولت و مجلس 
پروندۀ افزایش بهای س�وخت را ببندند. ای�ن درحالی بود که میان 
این 2 وضعیت، ما تجربۀ دولت آقای خاتمی را داش�تیم که ساالنه و 
با ش�یب مالیم، قیمت حامل های انرژی را باال برد و دچار بحران هم 
نشد. امروز می بینیم که پس از حدود ربع قرن، همان اتفاق هایی که 
تعدیل اقتصادی را متوقف کرد، تکرار می ش�وند. نظر شما به عنوان 
یکی از مسئوالن وزارت کشور در دولت آقای هاشمی که در جریان 
این مس�ائل بودید، درخصوص نوع ن�گاه دولت ها به قیمت بنزین و 
حامل های انرژی و در متقابال، انتظار جامعه از یک دولت نفتی چیست 

و این مسائل، چه آثاری بر حوزۀ امنیت داخلی کشور دارند؟
عطریانف�ر: فک��ر می کنم دولت ها منبع��ث از ملّت ها ش��کل می گیرند، 
بدین ترتیب که ملّت ها به آنان دولت مردان، اعتماد می کنند و مبتنی بر آن 
اعتماد، به آنها اختیار نیز می دهند. اگر دولتی بخواهد موفق باشد، طبیعی 
اس��ت که باید ریسک کند، تصمیم بگیرد و در قبال این ریسک، پاسخگو 
هم باشد. برای آنکه چنین اتفاقی بیفتد، حتماً دولت باید دارای چشم انداز و 
افق دید روشنی باشد، بداند هدف چیست و به کجا می خواهد برسد. برای 
مقایسۀ 3 دولتی که سنخیتی با آنها داریم، معتقدم بد ترین دولت از نظر 
داشتن این افق روشن، دولت آقای روحانی است و در مقابل، دولتی که افق 

روشن تری داشت، دولت آقای هاشمی رفسنجانی است.
چشم انداز برای آقای هاشمی، روشن بود. زمانی بر سر موضوعی که 
من با ایشان مناقشه داشتم، به من گفت: »آقای عطریانفر! این حرف هایی 
که می زنی، بیخود اس��ت. اگر ما نتوانیم شکم مردم را سیر کنیم و امنیت 
برایش��ان فراهم کنیم، آینده قضاوت می کند که اس��الم، قدرت حکومت 
ندارد.« هدف آقای هاش��می، این بود. آقای هاشمی تا سال 1368، شاگرد 
شیطان کالس آیت ا... خمینی بود. هر اتفاقی که در کشور، منطقه، برخورد 
با اسراییل، نهضت ها و... می افتاد، کلید آن را آخرسر، در جیب آقای هاشمی 
پیدا می کردید! رویکرد ایش��ان از س��ال 1368 که امام درگذشت، به طور 
اساس��ی متفاوت ش��د. از آن پس، خود را در جایگاهی می دید که باید در 
قبال آیندۀ مردم پاسخگو باشد و به همین دلیل، می گفت باید اول، به فکر 
شکم و امنیت مردم باشیم. هاشمی خود را در قبال این افق دید، مسئول 

می دانست.
اینک��ه تعدی��ل اقتص��ادی متوقف ش��د، ناش��ی از سیاس��ت های 
هاشمی رفسنجانی نبود. همین هاشمی رفسنجانی که از تورم 54درصدی 
در میانۀ دولت او انتقاد می شود، استدالل می کند که پابه پای این تورم، آثار 
مثبتی را در اقتصاد و معیشت مردم به وجود آورده است؛ آن هم در شرایطی 
که مطالبات و سبک زندگی مردم بعد از جنگ کامالً تغییر کرده بود. تا سال 
1368، م��ادران می زاییدند برای مردن، اما بعد از 1368، می زاییدند برای 

زندگی کردن. البته، عملکرد آقای هاش��می جای انتقاد هم دارد. هرچند 
دوستانی مثل آقای عبدی که از منتقدان جّدی ایشان محسوب می شوند، 
اما افرادی مثل من هم که از محّبان آقای هاشمی شناخته می شویم نیز، 
بعضاً نقدهای داخلی و غیرعلنی از ایشان داشته ایم. یک بار جلسۀ استانداران 
بود و چون آقای نوری نبودند، قرار شد من به عنوان معاون وزیر گزارش های 
الزم را برای حضور و س��خنرانی رئیس جمهور در جلسه، به ایشان بدهم. 
وقتی گزارش را دادم، آقای هاشمی پرسید: »حاال من چه بگویم؟« که در 
پاس��خ به ایشان گفتم: »هرطور تمایل دارید.« گفت: »حاال نظرت را بگو« 
و من نیز گفتم: »شما که دائم سخنرانی های اقتصادی می کنید. اگر از من 
می پرسید، با توجه به اینکه استانداران به عنوان نمایندگان سیاسی شما در 
استان ها حضور دارند، جا دارد یک سخنرانی دربارۀ مسائل سیاسی، امنیتی 

و اجتماعی داشته باشید« که ایشان هم پذیرفت. 
روز مراسم و پس از خوشامدگویی، آقای هاشمی پشت تریبون رفتند 
و گفتند: بسم ا... الرحمن الرحیم. با فالنی مشورت کردیم که چه بگوییم، 
ایشان چنین نظری داشتند. حاال من می خواهم بگویم که مهم ترین وظیفۀ 
سیاسی و اجتماعی شما، پرداختن به مسائل اقتصادی مردم است! درواقع 
مش��خص بود که آقای هاشمی، یک هدف داش��ت و برایش هم به خوبی 
روش��ن بود. همین مس��ئله را م��ن س��ال 1380 و در دور دوم انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ب��ه آقای خاتمی گفتم: »حاج آقا! ش��ما در ش��عارها و 
صحبت ها، این در و آن در نزنید. همین توسعۀ سیاسی را بچسبید، پایش 

بایستید و هزینه اش را هم بدهید.«
بین این 3 دولت، آقای هاش��می واجد آن مبنا بود و برای پیش��برد 
آن ه��م، هزین��ه داد. معتقدم دولت آقای روحانی، فاقد این افق روش��ن و 
چشم اندازی مشخص اس��ت که معلوم باشد می خواهد به کجا برسد. این 
مس��ئله، همۀ معادالت را بره��م می زند. خاطرم هس��ت در همان دولت 
آقای هاشمی به اتفاق آقای عبدا... نوری می خواستیم سفری به پاکستان 
برویم. قبل از س��فر، رفتیم خدمت رئیس جمهور تا توصیه های ایش��ان را 
هم بگیریم. بعد از اینکه گزارشی ارائه کردم، آقای هاشمی وارد بحث شد 
و درس��ت مثل یک کارش��ناس، چندین بار مچ م��ن را گرفت. حرف های 
من را کامالً هوشمندانه و مهندس��ی، رد می کرد. آخر جلسه هم به آقای 
نوری گفت:»موضوع سفر تو هرچه که هست، آنچه برای من اهمیت دارد، 
پیگیری خط لولۀ انتقال گاز به هند از پاکس��تان است که حتماً دربارۀ آن، 
باید مذاکره کنید.« درواقع تمام ابزار و وسایل دولت هاشمی رفسنجانی در 
مسیر و معبر سیاست کالن و اصلی دولت، سامان دهی می شد. آن حرفی 
که ایش��ان در مجلس گفتند: »من به جای کّل دولت، سیاس��ی هستم و 
کابینه باید کاری باش��د«، این وجه مثبت را داشت که دولت، کار می کرد 
و رئیس جمهور، کّل دولت را مدیریت می کرد. آقای هاشمی زمانی به من 
می گفت که با مدیران تا ردۀ سوم دولت، یعنی مدیران کل، شخصاً تماس 
می گی��رم و کار را دنبال می کنم. ام��روز، وزرا 6ماه به 6ماه هم نمی توانند 
آق��ای روحانی را ببینند! تا یک اعتراض کوچک مطرح می ش��ود، ناگهان 
همۀ بافته های ذهنی آقایان نوبخت و روحانی و عقالی دولت برای ضرورت 
افزایش قیمت  حامل های انرژی، کاهش سهم نفت در بودجه، یکسان سازی 

نرخ ارز و... از هم می گسلد!
 بنابراین شما عقب نش�ینی روحانی را از جنس عقب نشینی هاشمی 

نمی دانید؟
عطریانفر: این عقب نشینی، یک عقب نشینی کور، بی منطق و تحت تأثیر 
نگرانی و ترس، اتفاق افتاده اس��ت که ریش��ۀ آن هم به افراد برنمی گردد، 
بلکه به اصل ماجرا مربوط اس��ت. وقتی شما دولت تشکیل دادید و هدفی 
را ترس��یم نکردید، نتیجه آن می شود که 5سال بهای سوخت را ثابت نگه 
می دارند و وقتی به مشکل برمی خورند، همه چیز را برهم می زنند. در مقابل 
این روند، شاهد آن هستیم آقای خاتمی که نه چهرۀ امنیتی بود و نه اّدعای 
درک اقتصاد و حتی مدیریت کالن را داش��ت، اما براس��اس فکر جمعی و 
منسحم تر حرکت  کرد و در نتیجه، موفقیت و خروجی بیشتری در اقتصاد، 
حتی از دولت آقای هاشمی نیز داشت. این موارد و واقعیت ها در حالی است 
که آقای روحانی که شناخت بیشتری از حوزه های امنیت، اقتصاد و مدیریت 

کشور دارد، دچار ضعف می شود.
میثمی: حوادث دی ماه را نمی توان آش��وب دانس��ت. ما در ابتدای دولت 

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
صنعت آب وبرق امروز

عطریانفر:

معتقدم یک نوع 
ازهم گسیختگی و فروپاشی 
بوروکراتیک در کشور داریم. 
وقتی مباحث کّلی تر مطرح 
می شوند و مثاًل از انسجام 
مّلی و ضرورت انسجام 
در سیاست های کشور، 
انسجام دولت-ملت، انسجام 
کانون های قدرت و انسجام 
در برابر قدرت بیگانگان 
سخن می گوییم، اینها 
حرف ها و شعارهای بزرگی 
است که مطرح می کنیم؛ زیرا 
در الیه های بسیار پایین تر 
دچار فروپاشی هستیم.

عبدی:

وقتی »اعتماد« وجود ندارد و 
بین مردم و حکومت شکاف 

ایجاد شده و حکومت، کار 
خودش را می کند؛ طبیعی 

است که هر اتهامی به 
آن می چسبد. مثل آن 

بنده خدایی که می گفت در 
این کوچه هر وقت دزدی 

می شود، می گویند من 
دزد یده ام؛ البته به خانه مان 

هم که می آیند، می بینند 
اجناس گم شده آنجاست! 

قضیۀ مافیای نفتی هم، 
همین است. من وجود چنین 
مافیایی را رد نمی کنم، ضمن 
آنکه اطالعی هم از آن ندارم.

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
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روحانی، رکود تورمی داش��تیم؛ رش��د اقتصادی منفی 5درصد با تورم 40 
درصدی. برای مهار تورم، دولت روحانی 4سال قیمت مسکن و حامل های 
انرژی را ثابت نگه داشت که کار مثبتی بود و در غیر این صورت، تورم یک 

رقمی نمی شد.
عطریانفر: به نظر شما، این موفقیت و ُحسن است؟

میثمی: به هرحال، شتاب تورم تبدیل به سرعت شد و سرعت را هم مهار 
کردند. به نظر من دولت روحانی تفکر اقتصادی داشت، هرچند ممکن است 

اشتباه هایی هم داشته باشند. البته اعتراض های دی ماه هم آشوب نبود.
عطریانفر: آقای مهندس! عرض من این است که دولت روحانی فاقد یک 
چشم انداز روشن برای اقتصاد ملّی است. در این دولت، چهره هایی مثل آقای 
مس��عود نیلی را داریم که همه می دانند نگاهشان در حوزۀ اقتصاد، لیبرال 
اس��ت. ایشان چهرۀ شاخص اقتصاد آزاد محسوب می شود و بعد از مرحوم 
نوربخش، چشم همه به جمال دکتر نیلی روشن بود. سیاست های ایشان 
در عرصۀ عملی اقتصاد در دول��ت آقای روحانی، نقطۀ مقابل دیدگاه های 
تئوریک ایشان است. مسئله اینجاست که مبانی و اعتقادات اقتصادی دولت، 
با عملکرد آن متفاوت است. به هرحال می شود هر عملکردی را توجیه کرد.

وظیفۀ رئیس جمهور بسیج سیاسی است، نه شناسایی 
خط لوله و برج تقطیر!

 جامع�ه هم این برداش�ت را دارد که تا وقتی آق�ای روحانی برای دور 
دوم رأی می خواس�ت، بهای ارز و بنزین و تورم را پایین نگاه داشت 
و االن که رأی آورده، دنبال آزادسازی قیمت ها و افزایش 500تومانی 

بنزین رفته است!
عطریانفر: بله. این رویکرد، ناشی از تبعات نداشتن افق دید در دولت است.
 آقای عبدی! ش�ما به عنوان فردی که به قول آقای عطریانفر، به همۀ 
این دولت ها نقد داشته اید، نظرتان دربارۀ مباحث کالن اقتصاد انرژی 

دولت ها و به ویژه قیمت بنزین، چیست؟
عب�دی: باالخره من متوجه نش��دم ک��ه صحبت آق��ای عطریانفر دربارۀ 
آقای هاش��می، در مقام مدح ایشان بود یا نقد! به نظر من، درک هم آقای 
هاش��می و هم آقای روحانی از ادارۀ کش��ور، البته برخالف آقای خاتمی، 
تاحدودی کارخانه ای است. آقای هاشمی بیشتر به دلیل چنین روحیه ای 
داش��ت که قدرتمندتر بود و خودش را مس��تغنی از دیگران می دید. آقای 
عطریانفر چند خاطره از آقای هاش��می تعریف کرد که من هم چند مورد 
را از این قبیل ش��نیده ام. مثالً آقای هاشمی که برای بازدید به کارخانه ای 
می رفت، جزئیاتی را می پرسید که دهان کارشناسان از حیرت بازمی ماند؛ 
درحالی که آقای خاتمی اصالً این مسائل را نمی دانست و الزم هم نبود که 
بداند. رئیس جمهور که نباید وقتش را صرف فهم این مسائل کند. به نظر 
من، این موارد برای آقای هاش��می، ُحسن نیست. اگر آقای هاشمی توان 
مدیریتی کارخانه ای باالیی داش��ت، باید می رفت و مدیر صنعتی می ش��د 
و این س��ؤال مطرح اس��ت که اصوالً برای چه رئیس جمهور ش��د؟ اساساً 
رئیس جمه��ور برای چه باید اخبار پتروش��یمی ها را پیگیری کند؟ مغز او 
که کامپیوتری با ظرفیت بی نهایت نیست! طبیعی است که ایشان تعلقات 
فک��ری خود را از جای دیگری که اصلی تر و مهم ترند، زده که روی چنین 
مسائلی متمرکز شده است. او تعلق خاطر خود از سیاست را بریده بود. آقای 
هاشمی در نماز جمعه دربارۀ افرادی که از او حمایت کرده اند، گفت که اینها 
بی خود حمایت کردند و نیازی به آنها ندارم و هم زمان، حواسش را متوجه 
حرارت برج تقطیر فالن پاالیشگاه می کند! در چنین شرایطی، معلوم است 
تمرکز خود را از جایی زده که به چنین موضوعی می پردازد. وظیفۀ اصلی 
رئیس جمهور، این نیست که بداند برج تقطیر یا خط لوله چیست؛  وظیفۀ 
اصلی رئیس جمهور این است که ببیند چطور باید بسیج سیاسی کند و این 

نیروها را در مسیر سیاست های تعیین شده، پیش ببرد.
اما در کنار این موارد، مس��ئلۀ مهم تری نیز وجود دارد. امروز عده ای 
می خواهند بگویند که این اتفاق ها، محصول اقتصاد نئولیبرالی است که با 
این رویکرد، مخالفم؛ برای اینکه دلیل اصلی مشکالت دولت هاشمی، شکاف 
درون س��اخت قدرت بود. از س��ال 1372 ضربۀ سنگینی به آقای هاشمی 
وارد شد و آن، رأی احمد توکلی بود که اعتمادبه نفس دولت هاشمی را از 
بین برد و در مقابل، به جریان راس��ت اعتمادبه نفس باالیی داد و اسبشان 

را برای دورۀ بعد ریاس��ت جمهوری زین کردن��د. برای آنکه بتوانند در دور 
بعد موفق ش��وند، طبیعتاً ش��روع به زدن آقای هاشمی کردند. این حرف 
آقای عطریانفر که می گویند دولت آقای هاش��می از سیاست های تعدیل 
اقتصادی عقب نشینی نکرد، درست است. آقای هاشمی برخالف خواست 
خود، عقب نش��ینی ک��رد؛ اما این کار را توجیه هم ک��رد. البته این توجیه 
کردن، از آن عقب نش��ینی بدتر بود؛ چون به مردم این پیام را داد که کّل 
سیاس��ت اقتصادی دولت اشتباه بوده است. درحالی که می توانست بگوید 
من از این سیاس��ت دفاع می کنم، اما به دالیل دیگری، ناچار به توقف آن 
هس��تم. آقای هاش��می در نمازجمعه حرف بسیار عجیبی زد و گفت: »ما 
وقتی سرکار آمدیم، انبارها خالی بود و بنابراین، گفتیم قیمت گذاری نکنید. 
اما االن که انبارهای پُر است، قیمت گذاری می کنیم!« از سال 1373 به بعد، 
آقای هاشمی با چنین توجیه هایی، اعتمادبه نفس را از دولت و سیاست های 
آن گرفت. هم زمان، ش��کاف نیز در س��اخت قدرت رخ داد و در ادامه، آن 
اعتراض ها در بدنۀ اجتماعی و ش��هرهای مشهد، قزوین، شیراز، اسالمشهر 

و... شکل گرفت. 
ام��روز هم، اعتراض ها به همان دلیل رخ می دهند و به دلیل ش��کاف 
در باالس��ت که تا حّدی اعتراض ها در پایین شکل می گیرد؛ چون قدرت 
کنترل و نظارت دولت، ضعیف شده است. دلیل این مسئله، سیاست های 
لیبرالی نیس��ت. البته بعضی ها مدعی هستند سیاست های احمدی نژاد به 
اینجا نمی رسید که در پاسخ، باید گفت که نتیجۀ سیاست های احمدی نژاد، 
ونزوئالیی شدن کش��ور بود و به سرعت هم این اتفاق رخ می داد. به همین 
دلیل هم بود که در س��ال 1392، اصالح طلبان از سیاس��ت های روحانی 

حمایت کردند.
 تحلیل دیگری درخصوص اعتراض ها مبتنی بر این است که به سمت 
ونزوئالیی ش�دن پی�ش می روی�م؛ اما با س�رعتی کمت�ر از دوران 

احمدی نژاد!
عبدی: اگر احمدی نژاد بود، ونزوئالیی ش��دن ایران حتماً اتفاق می افتاد. 
الگوی ونزوئال، ناش��ی از س��اخت قدرت متمرکز است که جلو اعتراض ها 
می ایستد و بعد، مدام اوضاع بدتر می شود. مثل کسی که درد دارد و مدام 
به او مسکن می زنند، تا جایی که می میرد. در دورۀ روحانی، احتماالً اتفاقی 
مشابه ونزوئال نخواهد افتاد؛ برای اینکه سازوکاری ایجاد می شود که بتوانند 

تغییراتی را شکل دهند و خودشان را با شرایط تطبیق دهند.
در دورۀ احمدی نژاد، 5میلیون شغل در این کشور ایجاد نشده است. 
ایجاد این روند، واقعاً کار بس��یار سختی بود! اگر سیستم را رها می کردیم، 
خودبه خود درصدی اشتغال زایی وجود می داشت، اما احمدی نژاد با توانایی 
عجیب خود، چنین نتیجه ای را رقم زد. ش��ما همین االن تصور کنید که 
ایران، 5میلیون شغل بیش��تر داشت. به نظر من که به هیچ وجه تحریم ها 
اتفاق نمی افتاد؛ چون طرف مقابل، با آگاهی از شرایط این طرف، دست به 
تحریم می زند و در صورتی تحریم می کند که مؤثر باشد. البته معتقدم همۀ 
این شرایط، محصول درآمدهای نفتی سال های 1379 تا 1390 بود. دهۀ 
1380، دهۀ فاجعه باری بود و به نظر من، حداقل 2دهه طول می کش��د تا 

جامعه به جایگاه اول خود برگردد.
عطریانفر: در مش��هد یک عارفی می شناسم به اسم آقای سیدان. ایشان 
زمانی به من می گفت از خدا غنا نخواهید و کفاف بخواهید. داس��تان این 
دورۀ 10 س��اله هم، همین بود؛ غنای وحش��تناک، ما را خفه کرد و چون 
صالحیت بهره مندی درست از این نعمت را نداشتیم، تبدیل به نقمت شد.

میثمی: ما در دورۀ شاه با اینکه از رژیم انتقاد داشتیم، اما وقتی درآمد نفت 
زیاد ش��د، به بعضی از دوستان که در سازمان برنامه بودند پیشنهاد کردم 
بهتر است این درآمدها را در داخل مصرف نکنند و در کشورهای مختلف، 
کارخانه بخرند. شاه نیز تا حّدی این کار را کرد و سهام پاالیشگاه هایی در 
هند و آفریقای جنوبی، کروپ آلمان و... خریداری شد. اگر این کار بیشتر 
انجام می ش��د، منابع صرف واردات گس��ترده نمی شد و با تورم 9درصدی، 
بیماری هلندی هم در اقتصاد ایران شکل نمی گرفت. در دورۀ احمدی نژاد 
هم ما مدام می گفتیم این پول نفت را در داخل خرج نکنید. من تجربه ای 
دارم از انتخابات 1392؛ در یکی از روستاهای زنجان از فردی پرسیدم چرا 
با وجود یارانه، دارید به حس��ن روحانی رأی می دهید که استدالل جالبی 
کرد و گفت: »در مقابل این یارانه، بهای اقالم بسیاری ازجمله انرژی، نان و... 

گران شده و عمالً ارزشی ندارد. ولی با شعار روحانی که می گوید با دنیا سر 
جنگ نداریم، جوانانمان حفظ می شوند که نان آور ما هستند. احمدی نژاد به 
ما نان می دهد و روحانی می خواهد نان آور ما را نگاه دارد.« این تحولی بود 

که در سال 1392 رخ داد.

نفت را باید از سیاست، جدا کرد
 به عنوان بحث آخر و با توجه به مجموعۀ مسائل داخلی و بین المللی، 
اگر قرار باش�د توصیه ی�ا راهبردی ب�ه وزارت نف�ت و آقای زنگنه 
به عنوان متولی صنعت نفت کشور ارائه دهید، بر چه مسائلی تأکید 

خواهید داشت؟
میثمی: زمان ش��اه، ش��رکت ملّی نفت ایران هیئت مدیره ای داش��ت که 
از درون مناط��ق نفتي می جوش��ید و ب��اال می آمد. درواقع ف��ردی که در 
خلیج ف��ارس یا آبادان کار می کرد و زحمت می کش��ید، به تدریج به تهران 
منتقل می ش��د و بنابراین، صنعت نفت را به خوبی می شناخت، مسائل آن 
در دستش بود و واقعاً توان ارزیابی باالیی داشت. آمریکایی ها از دکتر پرویز 
مینا که در بخش شرکت های وابسته بود، واقعاً می ترسیدند؛ چون عالوه بر 
اینکه مسائل صنعت نفت را به طور کامل می دانست، منافع ملّی ایران را نیز 
به خوبی حفظ می کرد و در هیئت مدیرۀ شرکت ملّی نفت ایران، بسیار مؤثر 
بود. در واقع پیشنهادهایی که دکتر مینا به دکتر منوچهر اقبال مدیرعامل 
وقت ش��ركت ملّی نفت ایران ارائه می داد و او نیز عیناً مس��ائل را به ش��اه 
منتقل می کرد، باعث مغضوب ش��دن اقبال ش��د. این هیئت مدیره بعد از 
انقالب هم فعالیت داشت تا دورۀ اول وزارت آقای زنگنه که تبدیل شد به 
ش��ورای وزیران. اعضای حاضر در شورای وزیران، افرادی نبودند که از دل 
صنعت نفت جوشیده باشند و به مسائل، آگاه و مسلط باشند. با آنکه به آقای 
زنگنه عالقه مند هستم، اما معتقدم این اقدام، اصالً خوب نبود. به نظر من، 
هیئت مدیرۀ شرکت ملّی نفت را باید تقویت کرد تا افراد شایسته ای که در 
خوزستان کار می کند، بدانند که در آینده می توانند به جایگاه هیئت مدیره 
هم برسند. اعضای هیئت مدیرۀ شرکت ملّی نفت ایران باید کسانی باشند 
که هم از مهندس��ی مخزن اطالع داشته باشند، هم از اقتصاد و قراردادها 
بدانند و هم از مس��ائل سیاس��ی روز دنیا آگاه باشند تا بتوانند جدا از وزرا، 
صنعت نفت را بگردانند. به نظر من، بدنۀ صنعت نفت را باید از سیاس��ت 

جدا کرد.
عطریانفر: راجع به صحبت های آقای مهندس، توجه به این نکته ضروری 
است که به نظر من در 2 حوزه، جابه جایی قدرت شکل گرفته است. صحبت 
آقای میثمی مبتنی بر گذش��ته اس��ت که رکن صنع��ت نفت در مناطق 
نفت خیز جنوب بود و اساس��اً اگر شما غیر از این عمل می کردید، مدیران 
ارشد نفت امکان پایداری نداشتند. آخرین مورد هم آقای بهشتیان بود که 
قرار بود مسئولیت وزارتخانه را بپذیرند که آنها مقاومت کردند. در واقع، آنجا 
جنگ بین نظام کار و کارگری بود؛ مس��ئله ای که در وزارت کار هم با آن 
مواجه بودیم. زمانی به آقای حسین کمالی می گفتم شما وزیر کارگر هستید 
و نه وزیر کار! چون نظام کار، یک نظام 4جانبه اس��ت میان دولت، کارگر، 
کارفرما و موضوع کار. به نظر من، مدلی که مهندس میثمی اشاره می کنند، 
دالل��ت بر دورانی دارد که مناطق نفت خیز جن��وب، نقش 99درصدی در 
صنعت نفت داشت و در چند سال گذشته، این معادله به هم خورده است. 
تأثیر مناطق نفت خیز جنوب در ماتریس قدرت صنعت نفت کاهش یافته 
و جابه جا شده اس��ت. فرمایش مهندس این است که شما هر تدبیری در 
صنعت نفت اتخاذ می کنید، اگر برگرفته از درون خود نظام نفت باشد، مورد 
توجه قرار می گیرد. ضمن آنکه در سطح باالتر و در حوزۀ اقتصاد نیز تأثیر 
نفت، هم در اقتصاد ملّی و هم در اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است و 
این روند به طور طبیعی از تأثیر نفت، چه در حوزۀ سیاسی ایران و چه در 

مناسبات سیاسی بین الملل، خواهد کاست.
 آقای عبدی! ش�ما در ابتدای بحث اشاره کردید مهندس ها هرچقدر 
تخصص پیدا  کنند، دنبال مشارکت بیشتری هستند. به طور مشخص، 
درون وزارت نفت هم این مسئله را می بینیم و مهم ترین انتقاد بدنۀ 
صنعت نفت به آقای زنگنه، این اس�ت که به حض�ور مدیران خارج 
از وزارت نفت در مس�ئولیت های کلیدی، انتق�اد دارند و حتی خود 
زنگنه را هم غیرنفتی می دانند. شما به عنوان یک جامعه شناس، چه 

راهکاری برای این مطالبۀ مشارکت در صنعت نفت دارید؟
عبدی: واقعیت این است که ما نمی توانیم وزارت نفت را به عنوان جزیره ای 
جدا از کّل کشور در نظر بگیریم؛ آن هم جزیره ای که همۀ بخش های دیگر، 
به آن مّتکی هستند. اینکه گفته می شود اگر شما نگذارید ما نفت خود را 
بفرشیم، ما هم نمی گذاریم نفت شما از تنگۀ هرمز عبور کند، مسئلۀ بسیار 
مهمی محسوب می شود. معنای این گفته، آن است که ما به عنوان کشوری 
که در ابتدای انقالب می خواستیم با سالح نفت، دنیا را تحریم کنیم، االن به 
نقطۀ وابستگی کامل به نفت رسیده ایم. وقتی ساختار سیاسی تا این میزان 
به وزارت نفت وابسته است، نمی نشینند نگاه کنند تا کارها در آنجا، به طور 

مستقل انجام شود.
 اما شما پیشنهاد دادید که نهادی مّلی، باید متولی نفت شود!

عبدی: آنچه مطرح کردم، یک بحث دیگر و مربوط به مالکیت نفت است. 
وقتی ش��مار قابل توجهی از کارشناسان نفتی به خارج از کشور مهاجرت 
می کنند و بازار کار بین المللی دارند، نمی شود پیشنهادی ارائه کرد که دولت 
بتواند آنها را واقعاً نگه دارد. مطلب آقای عطریانفر نکتۀ بسیار درستی است 
که ما در کلّیت سیس��تم نفتی کش��ور، دچار مشکل هستیم. احمدی نژاد 
با حمایت کاملی که از او ش��د، آگاهانه برنام��ه ای را پیش برد تا این نظام 
بوروکراتی��ک را زمین بزنند و فکر می کردند این کار، به س��ود آنهاس��ت؛  
درحالی که نظام بوروکراتیک، یک ابزار است و سیاست مدار اگر از آن درست 
استفاده نکند، راه خودش را می رود. امروز، هیچ چیزی جایگزین این نظام 

بوروکراتیک نشده است.
عطریانفر: زمانی که وزارت نفت در سال 1384 تحویل احمدی نژاد شد، 
90هزار پرس��نل داشت و در س��ال 1392 که زنگنه برگشت، این رقم به 
245هزار نفر رس��یده بود؛ یعنی، 2.5 برابر! ضمن آنکه 70درصد این مازاد 
جمعیت، دیپلم و زیردیپلم بوده اند. این شرایط، وضعیت وزارتخانه ای است 
که چشم و چراغ اقتصاد و فّناوری و موتور توسعۀ صنعتی کشور محسوب 

می شود.
عبدی: جالب اس��ت که در دوران 8سالۀ احمدی نژاد نه تنها شغلی ایجاد 
نشد، بلکه به دلیل استخدام های مازاد با پدیدۀ »شاغالن بی شغل« نیز مواجه 
بودیم؛ پدیده ای که آثار سوء آن، فقط به پول گرفتن منجر نمی شود، بلکه 
کّل سیستم را دچار اختالل می کند. وقتی شما در سازمانی، به جای 2 کارگر، 
4 کارگر استخدام کنید، آن 2نفر اضافه نه تنها راندمان را 2برابر نمی کنند، 
بلکه مانع فعالیت 2 نفر دیگر نیز می شوند. بنابراین، نظام بوروکراتیک کشور 

را منفجر کردند که امیدواریم خدا به دادمان برسد.

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

عبدی:

اگر احمدی نژاد بود، 
ونزوئالیی شدن ایران 
حتماً اتفاق می افتاد. الگوی 
ونزوئال، ناشی از ساخت 
قدرت متمرکز است که جلو 
اعتراض ها می ایستد و بعد، 
مدام اوضاع بدتر می شود. 
مثل کسی که درد دارد و 
مدام به او مسکن می زنند، 
تا جایی که می میرد. در 
دورۀ روحانی، احتماالً اتفاقی 
مشابه ونزوئال نخواهد افتاد؛ 
برای اینکه سازوکاری ایجاد 
می شود که بتوانند تغییراتی 
را شکل دهند و خودشان را 
با شرایط تطبیق دهند.

عطریانفر:

دولت روحانی فاقد 
چشم انداز روشن برای 
اقتصاد مّلی است. در این 
دولت، چهره هایی مثل آقای 
مسعود نیلی را داریم که 
همه می دانند نگاهشان در 
حوزۀ اقتصاد، لیبرال است. 
سیاست های ایشان در عرصۀ 
عملی اقتصاد در دولت 
آقای روحانی، نقطۀ مقابل 
دیدگاه های تئوریک ایشان 
است. مسئله اینجاست که 
مبانی و اعتقادات اقتصادی 
دولت، با عملکرد آن متفاوت 
است.

میثمی:

اقدام آقای زنگنه برای تغییر 
ساختار هیئت مدیرۀ شرکت 
مّلی نفت ایران، اصاًل خوب 
نبود. هیئت مدیرۀ شرکت 

مّلی نفت را باید تقویت 
کرد تا افراد شایسته ای که 
در خوزستان کار می کند، 

بدانند که در آینده می توانند 
به جایگاه هیئت مدیره هم 

برسند. به نظر من، بدنۀ 
صنعت نفت را باید از سیاست 

جدا کرد.

پروندۀ ویژه: گروگان گیری نفت
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ب��ه فاصلۀ چند روز بع��د از اجرای دومی��ن دور تحریم های نفتی 
آمری��کا و در حالی ک��ه مس��ئوالن ارش��د وزارت نف��ت، افزون بر 
چالش های ناش��ی از ایجاد اختالل در روند ص��ادرات نفت ایران، 

ناگزی��ر از ایجاد تغییرات گس��ترده در معاونت ه��ای وزارت نفت،  
برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های عملیاتی 
نیز بودند، دهمین نمایش��گاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت 

نسرین مالک پور

گزارشگر
»تازه های انرژی«

پروند ه د وم: د همین نمایشگاه  ساخت د اخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

و حف��اری خوزس��تان در نخس��تین روز از آذر 1397 و با حضور 
استاندار خوزس��تان، نمایندگان مردم بوش��هر و اهواز در مجلس 
ش��ورای اسالمی، مدیرعامل جدید ش��رکت ملّی مناطق نفت خیز 
جن��وب، مدیران ارش��د ش��رکت های نفتی مس��تقر در جنوب و  

شرکت های سازندۀ قطعات و تجهیزات صنعت نفت افتتاح شد.
دهمین نمایش��گاه س��اخت داخل تجهی��زات صنعت نفت و 
حف��اری خوزس��تان در حالی آغ��از به کار کرد ک��ه بیش از 220  
ش��رکت داخلی فعال در زمینۀ س��اخت قطعات و تجهیزات مورد 
اس��تفاده در صنایع نفت، گاز، پاالیش،پتروشیمی و حفاری در آن 

مشارکت فعال داشتند.
عبور از تحریم ها با رویکرد خوداتکایی

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن تقدیر 
از زحم��ات بیژن عالی پور و تمام کارکنان مناطق نفت خیز جنوب 
و دس��ت اندرکاران برگزاری نمایش��گاه، گفت: »نام گذاری س��ال 
1397 به ن��ام حمایت از کاالی ایرانی را باید به فال نیک گرفت و 
برهمین اس��اس، رویکرد خوداتکایی را با هدف عبور از تحریم ها و 

سرافرازی صنعت نفت، استمرار می دهیم.«
مهندس احمد محمدی با اش��اره به اینکه در 10س��ال گذشته 
روند رو به رش��دی را در برگزاری نمایش��گاه با حضور س��ازندگان و 
تأمین کنندگان توانمند و ماهر ش��اهد بوده ایم، افزود: »خوشبختانه 

از نظر کّمی و کیفی، این دوره از نمایشگاه سطح بسیار باالیی دارد،  
زیرا بیش از 10 هزار قطعه بومی سازی شده است که گواهی  معتبری 

برای همت باالی ما در نگاه به داخلی کردن ساخت قطعات است.«
او با اش��اره ب��ه ظرفیت عظیم منابع انس��انی و دانش فنی در 
کشور، تصریح کرد: »با بهره گیری از این ظرفیت ها و تسهیم دانش، 

سودآوری باالیی را برای کشور عزیزمان محقق خواهیم کرد.«
مدیرعامل ش��رکت ملّی مناطق نفت خی��ز جنوب در ادامه به 
اهمیت برگزاری نمایش��گاه س��اخت پرداخت و تأکید کرد: »باید 
در این نمایشگاه و رویدادهای مشابه، تفاهم نامه ها و  قراردادهایی 
امضا ش��وند تا بتوانیم به اهداف تولید و س��اخت مورد نظر، دست 

یابیم و برای تأمین کاال و خدمات، به طور کامل خودکفا شویم.«
حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان

مهن��دس محمدی با تش��ریح جزئیات مربوط ب��ه رونمایی از 
5 کاالی مهم بومی سازی ش��ده، برگزاری پنل های تخصصی و عقد  
تفاهم نامه های متعدد س��اخت در دهمین نمایش��گاه خوزس��تان 
س��اخت خبر داد و ادامه داد: »بای��د در اقدامی عملی، بتوانیم در 
راس��تای اهداف کالن صنعت نفت گام برداریم و بر شتاب موجود 
در تعامل گسترده تر با س��ازندگان، تأمین کنندگان و شرکت های 
دانش بنیان بیفزاییم تا بتوانیم از ش��رایط خاص موجود با موفقیت 

و سربلندی گذر کنیم.«

معرفی مدیرعامل جدید مناطق نفت خیز جنوب هم زمان با دهمین نمایشگاه نفت خوزستان

فرصتی برای حمایت از سازندگان ایرانـی
اگرچه به طور مرس�وم و معمول، تاکنون جابه جایی مدیران ارش�د و تغییرات بنیادین در آرایش تصمیم گیران صنعت نفت را در 
مقاطع زمانی تعویض دولت ها و بعد از انتخاب رؤس�ای جمهور جدید ش�اهد بوده ایم، اما هفتۀ پایانی آبان 1397 را می توان یکی 
از برهه های حساس برای صنعت نفت و شرکت مّلی نفت ایران برشمرد. انتخاب مدیران عامل  جدید برای 3 شرکت از 4 شرکت 
اصلی وزارت نفت و 3 معاون س�تادی وزیر نفت، اعضای جدید هیئت مدیرۀ ش�رکت مّلی نفت ایران و البته مدیران عامل شرکت 
مّل�ی مناطق نفت خیز جنوب و ش�رکت مّلی حفاری ای�ران در بازۀ زمانی کمتر از یک هفته را می  ت�وان ازجمله اتفاق های نادری 
برشمرد که بنابه ضرورت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در این برهۀ زمانی، شاهد آن بودیم. آنچه در این میان بیش 
از س�ایر موارد جلب توجه می کرد، انتخاب مهندس احمد محمدی، مدیرعامل جدید و البته جوان ش�رکت مّلی مناطق نفت خیز 
جنوب به فاصلۀ چندساعت قبل از افتتاح دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری در خوزستان، 

ازسوی مسعود کرباسیان بود که خود نیز یک روز بیشتر از حضورش بر مسند شرکت ملی نفت ایران نمی گذشت!

نام گذاری سال 1397 به نام 
حمایت از کاالی ایرانی را 
باید به فال نیک گرفت و 

برهمین اساس، رویکرد 
خوداتکایی را با هدف عبور 

از تحریم ها و سرافرازی 
صنعت نفت، استمرار می 

دهیم.

باید در اقدامی عملی، 
بتوانیم در راستای اهداف 

کالن صنعت نفت گام 
برداریم و بر شتاب موجود 

در تعامل گسترده تر با 
سازندگان، تأمین کنندگان 
و شرکت های دانش بنیان 

بیفزاییم تا بتوانیم از شرایط 
خاص موجود با موفقیت و 

سربلندی گذر کنیم.



مروری بر موفقیت ها و دستاوردهاي یک ساله شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

تالش براي تثبیت سرآمدي در تولید
با حمایت از ساخت داخل 

استمرار توليد نفت خام در مرز 3 ميليون بشكه در روز
استمرار توليد حدود 3 ميليون بشكه نفت خام در روز به عنوان مهم ترين 
دستاورد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در يك سال گذشته محسوب 
مي  ش��ود؛ زیرا رس��الت و مأموريت اصلي اين ش��ركت توليد نفت، گاز و 
مايعات گازي برمبناي برنامه ابالغي شركت ملي نفت ايران است. شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب حدود 83 درصد نفت و 16 درصد گاز كشور 
را تولي��د مي كند و تامين خوراك پاالش��گاه ها و بخ��ش اعظم واحدهاي 

پتروشيمي را نيز عهده دار است.
افزايش توليد تثبيت توليد نفت با راه اندازي 8 پروژه بزرگ نمك زدايي

در يك سال گذشته 8 پروژه بزرگ نمك زدايي شامل احداث فاز نخست 
واحد نمك زدايي اه��واز متمركز، احداث واحد نمك زدايي بي بي حكيمه 1، 
احداث واحد نمك زدايي گچساران3، احداث واحد نمك زدايي هفتکل/ نفت 
س��فید، توس��عه نمک زدایی مارون1، احداث واحد نمک زدایی رگ سفید1، 

احداث واحد نمک زدایی اهواز2 بنگستان راه اندازي شد. راه اندازي اين پروژه ها 
عالوه بر افزايش توليد تثبيت توليد، ارتقای كيفيت  نفت خام توليدي، افزايش 
مانور عملياتي، رفع محدوديت توليد و همچنين امكان ترخيص تأسيس��ات 
قديمي بدون تحمل بار كاهشي جهت انجام تعميرات اساسي را به همراه دارد.

بازسازي و نوسازي توربوپمپ شماره 7 بوستر اهواز
بازسازي و نوسازي توربوپمپ شماره 7 بوستر اهواز در حوزه عملياتي 
ش��رکت بهره برداري نفت و گاز کارون از شمار پروژه هاي سرمايه اي نفت 
و گاز مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب 

است که با هدف افزايش ظرفيت انتقال نفت خام اجرا شد.
نصب کمپرسور هوا و دستگاه توليد نيتروژن کارخانه گاز و گاز مايع900

نصب کمپرس��ور هوا و دستگاه توليد نيتروژن کارخانه گاز و گاز مايع 
900 ب��ا هدف افزایش ظرفیت و توان تولید اي��ن کارخانه به اجرا درآمد. 

کارخانه گاز و گاز مايع NGL900(900( با ظرفیت اسمی روزانه یک میلیارد و 359 
میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 40 هزار بش��که میعانات گازی در حوزه عملياتي 

شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران قرار دارد.
نوسازي يك دستگاه توربين گازي در تلمبه خانه نفت صادراتي اهواز

با نوس��ازي يك دستگاه توربين گازي در تلمبه خانه نفت صادراتي اهواز ظرفيت 
پمپ��اژ نفت اين واحد 750 هزار بش��كه در روز افزايش يافت. اين توربين كه به دليل 
آس��يب ديدگي شديد و اشكال فني س��ال هاي متمادي از مدار عمليات خارج بود با 
تالش ش��بانه روزي و همت كاركنان مديريت هاي مهندس��ي و ساختمان، تعميرات 
تجهيزات و ماش��ين آالت فرآيندي، توليد، ش��ركت بهره برداري نف��ت و گاز كارون، 

آغاجاري و ساير ادارات نوسازي شد و اين توربين هم اكنون در حال كار است. 
رونمایی از نخستین نرم افزار تفسیر نمودار نگار تولید)PLT ( ساخت داخل 
 نخستین نرم افزار تفسیر نمودار نگار تولید )PLT( ساخت داخل که دانش فنی 
و ساخت آن با تالش و حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی شد، 
در سال گذشته رونمایی شد. این نرم افزار پس از طراحی های پیچیده و بررسی های 
بس��یار براساس داده های چاه های ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، عملکرد و 
کارایی آن مورد تأیید کارشناسان ذیربط قرار گرفت. با انجام این پروژه ضمن بومی 
ش��دن دانش فنی توسعه نرم افزار تفسیر نمودار نگار تولید، اصل برنامه رایانه ای آن 
با کمترین هزینه در اختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفت و امکان 

بهینه سازی مدل براساس شرایط چاه های این شرکت در آینده فراهم خواهد بود.
رونمايي از 4 قلم کاالی ساخت داخل 

 با تالش هاي صورت گرفته در راس��تاي توس��عه س��اخت داخل، 4 قلم کاالی 
اساسی صنعت نفت بومي سازي شد. اين تجهيزات شامل روتور کامل کمپرسور گازی 
س��والر C16 با گش��تاور 22500 دور در دقیقه، پمپ میله ای مکشی SRP با طول 
کورس 7متر، توان موتور 45 کیلو وات و میانگین ظرفیت 800 بشکه در روز، روتور 
کامل پمپ دیوید براون با کاربرد تزریق آب زائد و ظرفیت 30هزار بش��که در روز و 
پمپ BB3 با گنجایش 96 مترمکعب برساعت، ارتفاع 270 متر و قدرت 132 کیلو 

وات است كه ساخت آنها در سال 1396 به سرانجام رسيد.
امضاي ۵ قرارداد پژوهشي با مراکز علمی و پژوهشی 

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال جاري 5 قرارداد پژوهشي در حوزه 
ازیاد برداش��ت و بهب��ود توليد ازمخازن)EOR/IOR («، با مراکز علمی و پژوهش��ی 
کش��ور امضا کرد. ای��ن قراردادها ش��امل »بهبود روش هاي پردازش��ي در مناطق با 

رخنمون سطحي سازند گچساران«، »تعيين جهت و محاسبه مقدار شيب اليه هاي 
زير س��طحي با اس��تفاده از اطالع��ات VSP«، »كاربرد تركيبات نان��و براي افزايش 
راندم��ان مواد تعليق ش��كن برای كاهش مصرف و هزينه ها«، »بررس��ي تاثير تخليه 
مخ��زن و ديگر عوامل موثر بر مچالگي لوله هاي جداري در ميادين مارون و كوپال و 
ارائه راهكار جهت رفع چالش« و »تعيين منش��ا و پيش بيني روند گسترش سولفيد 
هيدروژن در مخزن آسماري ميدان مارون و ارائه راهكارهاي مناسب برای رفع آن« 
است که با نمایندگان دانشگاه تهران، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و پژوهشگاه 

صنعت نفت امضا شد. 
بومي سازي يكي از 10قلم كاالي اساسي وزارت نفت 

 اولین تلمبه میله ای مکش��ی موسوم به SRP كه يكي از 10 قلم كاالي اساسي 
وزارت نفت اس��ت، توس��ط ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با همكاري بخش 
دانش��گاهي طراحي، ساخته و بر چاه شماره 50 آب تیمور نصب شد. اين نوع تلمبه 
در مس��یر جریان تولید نفت قرار گرفته و با ایج��اد مکش و یا به عبارت دیگر با باال 
بردن انرژی یا هد سیال، به تولید سیال درون چاهی کمک كرده و در چاه هايی که 
داراي دبي توليدي و فشار سر چاهي پایين مي باشند، مورد استفاده قرار مي گيرد. با 
ساخت و نصب این تلمبه عالوه بر افزایش متوسط تولید روزانه 500 بشکه از هر چاه، 

صرفه جویی ارزی 600 هزار یورويي به ازای هر مجموعه تلمبه حاصل خواهد شد.
تعميرات اساسي 4 كارخانه در مناطق نفت خيز جنوب به صورت هم زمان

 تعمي��رات اساس��ي 4 كارخانه در مناطق نفت خيز جنوب ب��ه طور همزمان در 
بازه زماني 15 روزه انجام ش��د كه در نوع خود يك ركورد محس��وب مي ش��ود. اين 
4كارخانه ش��امل تقويت فشار گاز آسماري اهواز 5، تقويت فشار گاز مايع مارون 5، 
ايس��تگاه تقويت فشار گاز كوپال بنگس��تان و واحد مشترك گاز مايع 700 است كه 
به صورت هم زمانانجام شد. اجراي تعميرات اساسي كارخانه ها به صورت معمول 45 
روز ب��ه ط��ول  مي انجامد كه عالوه بر صرفه جويي 30 روزه در تعميرات اساس��ي در 
كارخانه ه��اي مذكور، از هدر رفتن روزانه 56 ميليون فوت مكعب گاز نيز جلوگيري 

به عمل آمد.

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب به عنوان بزرگ ترين شركت توليدكننده نفت خام كشور، جايگاه ويژه اي در تامين انرژي و گردش اقتصاد 
كشور دارد. وجود صدها پروژه فعال در اين شركت عالوه بر ايجاد فرصت هاي كسب و كار و رونق اقتصادي استان هاي حوزه نفت خيز واقع 
در حوزه فعاليت، نقش مهمي در تحقق اهداف عالي نظام در زمينه پيش�رفت و تعالي كش�ور و دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه دارد. 
مروري بر موفقيت ها و دستاوردهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در يكسال گذشته از نهمين نمايشگاه ساخت تجهيزات صنعت 
نفت خوزستان در سال 1396 تا دهمين نمايشگاه در سال 1397 نشان دهنده عزم و اراده و همت و پشتكار مجموعه مديريت و كاركنان 
اين شركت براي افزايش و استمرار توليد و دستيابي به اهداف و برنامه هاي از پيش تعيين شده منطبق با برنامه ابالغي از سوي شركت ملي 
نفت ايران و مبتني بر حمايت از ساخت داخل و بومي سازي كاالها و تجهيزات مورد نياز است. برخي از مهم ترين دستاوردها و موفقيت هاي 

اين شركت در يك سال گذشته به شرح زیر است.
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ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان 
یکی از ش��رکت های فرعی و تابعه ش��رکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب است که در گستره ای به 
وسعت 27 هزار کیلومتر مربع راهبری و تولید از 
مخازن و میادین نفت و گاز واقع در شمال استان 
خوزس��تان و همچنین بخش��ی از استان ایالم را 
برعه��ده دارد. آنچه که در پی می آید بخش��ی از 
اقدامات و خدمات ارائه ش��ده توسط این شرکت 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی در سال 1396 

و نیمه نخست 1397 است:
1- راه س�ازی:  اح��داث، مرمت و بهس��ازی 360 
کیلومتر جاده در مناطق عشایری و صعب العبور.

2-تسهیالت و تجهیزات نفت در خدمت توسعه 
ورزش: بیش از 8200 نفر شامل 5500 نفر مرد 
و 2700 نفر زن در 24 رشته ی ورزشی و مقاطع 
س��نی مختلف اعم از نونهاالن، نوجوانان، جوانان 

و بزرگساالن به فعالیت ورزشی مشغول هستند.
3- تزری�ق امی�د و تروی�ج توس�عه ب�ا اجرای 
پروژه ه�ای عمرانی و عام المنفعه:  در راس��تای 
عمل به مس��ئولیت های اجتماع��ی، پروژه های 
مختلفی در زمینه های گوناگون عمرانی، ورزشی، 
فرهنگی، مذهبی،  آموزش��ی، بهداشت، درمان و 
غی��ره در هیئت مدیره ش��رکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدس��لیمان تصویب شد. این پروژه ها 
پس از کس��ب مجوز الزم از هیئت مدیره شرکت 
ملی مناط��ق نفت خیز جنوب ب��ه هیئت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران ارائه شد تا پس از دریافت 
مجوزه��ای اداری و مالی در ش��هرهای مختلف 

حوزه عملیاتی این شرکت اجرا شوند.
4-توسعه بهداشت و درمان با مشارکت همه جانبه 
صنعت نفت: یکی از بخش هایی که طی س��الیان 

اخیر توسط مدیران ش��رکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدس��لیمان با نگاهی ویژه دنبال می شد 
و مورد رس��یدگی قرار گرفت، بخش بهداش��ت و 
درمان اس��ت. با توجه به قدمت فراتر از یک قرنی 
ساختمان بیمارس��تان امام خمینیره صنعت نفت 
و درمانگاه های بهداش��ت و درم��ان صنعت نفت 
در مسجدس��لیمان، مرمت و بازسازی و نوسازی 
بخش های مختلف و اتاق عمل این بیمارس��تان 
قدیمی توسط شرکت به سرانجام رسید. همچنین 
اصالح سیستم فاضالب و مشارکت در راه اندازی 
دس��تگاه رادیوگرافی نیز یکی دیگ��ر از اقدامات 

انجام شده در این حوزه محسوب می شود.
5- برگ�زاری فعالیت ه�ای فرهنگ�ی هن�ری با 
اهتمام ج�دی صنعت نفت: ط��رح اوقات فراغت 
دانش آم��وزان و بانوان یک��ی از طرح های موفق 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان 
اس��ت که با هدف بهینه س��ازی اوقات فراغت در 
فصل تابس��تان اجرا شد و اس��تقبال قابل توجه 
دانش آموزان و بانوان از این طرح، گویای موفقیت 

آن است. 
6-پارک موزه گنجینه نفت، زمینه ساز توسعه و 
اش�تغال: یکی از طرح های زیربنایی و شاخصی 
که توس��ط وزارت نف��ت برای توس��عه و عمران 
زادگاه نف��ت ای��ران و خاورمیانه تعری��ف و اجرا 
ش��د، پارک موزه گنجینه نفت اس��ت. با توجه به 
وجود تأسیس��ات و تجهیزات مرب��وط به ابتدای 
فعالیت ه��ای صنعت نف��ت در این منطقه و گذر 
فراتر از یک قرن از عمر آنها، مسجدس��لیمان به 
محلی مناس��ب برای مشاهده تاریخ زنده صنعت 
پرافتخار و خدمت رس��ان نفت مبدل شده است. 
ساختمان اصلی موزه نفت که در منطقه بی بیان 

واقع ش��ده، پس از یک وقفه چندساله در 2 سال 
اخیر ش��تاب اجرایی گرف��ت و آخرین مراحل را 

می گذراند. 
7-توجه به محیط زیست، تعهد و الزام همیشگی: 
نظارت و بازرسی دائمی و برنامه ریزی شده بر بیش 
از 2 هزار کیلومت��ر خطوط لوله جریانی به منظور 
ضخامت س��نجی و جلوگی��ری از فرس��ودگی و 
پوسیدگی و نشت نفت،  احداث خطوط لوله جدید 
و خ��روج خطوط لوله قدیمی از حریم ش��هرها و 
روس��تاها،  خ��روج کارخانه بهره ب��رداری نمره 9 
از م��دار و احداث تأسیس��ات جایگزین در خارج 
از حریم ش��هر و مناطق مس��کونی،  کاشت ده ها 
ه��زار اصله نهال درون کارخانه ها و مجتمع های 
صنعتی و حاش��یه آنها، توزیع 10هزار اصله نهال 
در هفته منابع طبیعی میان شهروندان و پرسنل 
ش��رکت، تخریب منازل خریداری ش��ده واقع در 
طرح جابه جایی مناطق آلوده به نشت نفت و گاز 
و تسطیح و آماده س��ازی برای ایجاد فضای سبز 

بخشی از این اقدامات است.
همچنین خریداری 2 دس��تگاه س��نجش 
پ��روژه  آالینده ه��ای ه��وا،  تصوی��ب ط��رح و 
در  آب��ی  حوضه ه��ای  آالینده ه��ای  س��نجش 
بخش های عملیاتی،  مش��ارکت فعال در اطفای 
آتش س��وزی منابع طبیع��ی و جنگل های حوزه 
عملیاتی، مش��ارکت در برگ��زاری همایش ه��ای 
زیس��ت محیطی،  عبور خط لوله انتق��ال نفت در 
منطقه ش��اوور به منظ��ور ایج��اد افزایش ایمنی 
عملی��ات انتقال و جلوگیری از حوادث احتمالی،  
بخش دیک��ری از عملکرد ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدس��لیمان در راس��تای توجه به 

محیط زیست محسوب می شود. 

مديرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران از تهيه و 
تامي��ن بيش از 4ه��زار و 500 قلم کاال ب��ه ارزش بیش از 700 
میلیارد ریال از س��ال گذشته تا كنون در این شرکت خبر داد و 
گفت:  از مجم��وع 4هزار و500 قلم كاال، بيش 1700 قلم آن به 
ارزش بیش از 420 میلیارد ریال توس��ط سازندگان داخلي و به 
س��فارش اين شركت ساخته شده است. این اقالم در قالب 800 
درخواس��ت از ادارات مختلف توسط شرکت های داخلی ساخته 
شده و این در حالی است که اين ميزان خريد در مقایسه با سال 

قبل، 18 درصد رشد داشته است.
او ب��ا اش��اره به اینکه در نيمه اول امس��ال نيز اين ش��ركت 
بي��ش  از یک هزار قلم كاال به ارزش بيش از 55 ميليارد ريال از 
فروشندگان و تامين كنندگان در شهر گچساران خريداري کرده 
اس��ت، تصریح ک��رد: اين حجم از خريد كاال تاثير به س��زايي در 
ايجاد اشتغال و گردش مالي و رونق اقتصادي در شهر گچساران 

داشته است.
به گفته مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
در س��ال 1397 كه به فرموده مقام معظم رهبري، سال حمايت 
از كاالي ايراني نام گرفته است، تمامي كاالها و قطعات مورد نياز 
اين ش��ركت كه توليد داخلي داش��ته اند از كارخانه های ایرانی و 

ساير قطعات و كاالهاي مورد نياز نیز از طريق مهندسي معكوس 
با اس��تفاده از دانش فن��ي و توان علم��ي و تحقيقاتي همكاران 
در مجموعه ش��ركت بهره برداري نفت و گاز گچس��اران و س��اير 
ش��ركت هاي توليد كننده داخلي، تهيه و تامين ش��ده است. در 
همین راستا می توان اس��ت به مواردي همچون خريد 7دستگاه 
خودرو اطفای حريق، خريد دستگاه چاه پيما، خريد مخازن تحت 
فش��ار، خريد انواع لوله و ش��يرآالت و اتص��االت صنعتي، خريد 
انواع روغن و مواد ش��يميايي مورد نياز صنعت نفت، خريد انواع 
دستگاه هاي س��ردكننده و كولر، خريد انواع فيلترهاي صنعتي، 
خريد انواع پمپ و ماش��ين آالت فرايندي، قطعات كمپرس��ورها، 
نشت بندها،  ياتاقان و بيرينگ، خريد الستيك خودروهاي سبك 
و س��نگين، انواع سيم و كابل و دستگاه هاي الكتريكي و قطعات 

ابزار دقيق اشاره کرد.
مديرعام��ل ش��ركت به��ره برداري نف��ت و گاز گچس��اران،  
شناس��ایی و حمايت از شرکت ها و س��ازندگان و توليدكنندگان 
داخل��ي و توانمندس��ازي آنها را در راس��تاي اقتص��اد مقاومتي 
و حماي��ت از س��اخت كاالي ايران��ي ضروري دانس��ت و تصریح 
کرد:  برگزاری نمايش��گاه هاي نفت و گاز، فرصت مناس��بي برای 

شناسايي شركت هاي توانمند داخلي است.

مسجدسلیمان؛ نماد تولید متعهدانه و خدمت صادقانه 
در صنعت نفت ایران

ساخت 4500 قلم كالا به ارزش 700 میلیارد ریال 
در نفت و گاز گچساران
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شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با مركزيت 
اهواز مس��ئوليت راهبري و توليد صيانتي نفت، 
گاز و مايع��ات گازي از ميدان ه��اي رامی��ن، 
آبتیمور، منصوری و اهواز که ازجمله بزرگ ترين 
ميادین نفت خام ايران محس��وب می ش��وند را 

عهده دار است. 
شرکت نفت و گاز كارون با توليد گازخشك 
و گاز مایع )ان جي ال( يكي از  تأمين كننده های 
اصلی خوراك صنايع پتروش��يمي ماهش��هر و 
بندرامام اس��ت که این مهم در کنار تولید نفت 

خام صورت می گیرد. 
مدیرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز 
كارون ضمن تش��ریح جایگاه ویژه این شرکت 
برخی از دس��تاوردهای مهم آن را بدین ش��رح 

توضیح داد:
1- پیش گیری از س��وزانده ش��دن یک میلیون 
و 400 هزار بش��که نفت خام و اس��تحصال آن 
ط��ی 1300 عملیات س��رچاهی با اس��تفاده از 
 )MOT( دس��تگاه هاي فرآورش س��يار نف��ت
از زم��ان به كارگيري كه مان��ع از آلودگی های 

زیست محیطی نیز شده است.
2- افتتاح پروژه بهسوزي مشعل بنگستان واحد 

بهره برداری ش��ماره 3 اهواز به روش تزريق گاز 
براي اولين بار در سطح مناطق نفت خيز جنوب 
با اس��تفاده از توان ش��ركت هاي بومي اس��تان 

خوزستان. 
3- اجراي پروژه بهسوزي مشعل بنگستان واحد 
بهره برداری ش��ماره 2 اهواز به روش تزريق هوا 
براي اولين بار در سطح مناطق نفت خيزجنوب.

4- بومی سازی و ساخت داخل:
* س��ال 1396: بومی س��ازی 220 قلم كاال به 
ارزش 37 میلیارد ريال توس��ط اداره نگهداری 

و تعمیرات.
* س��ال 1397: بومی س��ازی 160 قلم كاال به 
ارزش 17 میلیارد ريال توس��ط اداره نگهداری 

و تعمیرات.
* نمونه اقالم بومی س��ازی شده: نصب 2تلمبه 
SRP بومي سازي ش��ده توسط دانشگاه شهيد 
چمران اه��واز در چاه هاي ش��رکت نفت و گاز 
کارون و مش��اركت در طراحي، ساخت و نصب 
 PCP و SRP فوران گير خ��ودكار تلمبه ه��اي

به همراه پنل.
5- تأمين 4700 قلم كاال به ارزش تقريبي 156 

ميليارد ريال از توليدات ساخت داخل.

6- تعمیراساس��ی 170 دس��تگاه و تجهي��ز از 
ابتداي سال 1397 تا كنون.

7- تزریق 17 میلیون و 700 هزار بشکه پساب 
از حوضچه هاي تبخیر ب��ه چاه هاي دفعی طی 

سال جاری.
8- مش��ارکت فعال در احداث کان��ال اصلی و 
کانال ه��ای فرع��ی ریزگردها در جنوب ش��رق 
اهواز ازطریق تعمیق خطوط لوله انتقال نفت به 
پاالیشگاه آبادان و ارائه دستورالعمل های فنی و 
عملیاتی در تالقی کانال ها با خطوط لوله انتقال 

نفت و گاز.
9- هم��کاری ب��ا اداره کل مناب��ع طبیعی در 
بیابان زدای��ی و درخ��ت کاری کانون ریزگردها 
در عرصه ای به وس��عت 4 هزار هکتاردر منطقه 
جنوب شرق اهواز با برآورد اعتبار 850 میلیارد 
ریال که ش��رح نیاز آن تهیه ش��ده و در مرحله 

اخذ مجوزهای الزم است.
10- مش��ارکت فعال در فرایند توسعه فضاهای 
آموزشی روستاهای همجوار تاسیسات با ساخت 
و بازسازی 10 باب مدرسه و مجموع 32 کالس 
)7 ب��اب افتاح ش��ده و 3 باب در حال س��اخت 

است(.

مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز م��ارون در گزارش ويژه 
نمايش��گاه، به ارائه آمار مرتبط با س��اخت داخل قطع��ات، اقدامات 

عملياتي و زيست محيطي اين شركت پرداخت. 
وی ضم��ن اب��راز خرس��ندي از تعام��ل خوب بين ش��ركت و 
س��ازندگان ايراني و برش��مردن نمايش��گاه تخصصي ساخت داخل 
تجهيزات صنعت نفت به عنوان مناس��ب ترين بستر برای ارتقای اين 
تعام��ل، گفت: ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز م��ارون، مثل ديگر 
ش��ركت هاي بهره بردار كه رسالتي جز توليد نفت خام، گاز و مايعات 
گازي ندارند، به دنبال تحريم هاي خصمانه دش��من و از همه مهم تر، 
شكل گيري رويكرد خودكفايي و ايجاد بسترهاي آن در حوزه صنايع 
باالدس��تي، حمايت از س��ازندگان و تامين كنندگان كاال و تجهيزات 
س��اخت داخل را در دس��تور كار خود قرار داده و تحقق برنامه هاي 
مصوب توليد نفت در سال هاي گذشته، شاهدي بر اين مدعاست كه 
ما توانستيم با تكيه بر توان سازندگان داخلي و اعتماد به آنان، فرايند 

توليد را مديريت كنيم.
در 8ماهه نخس��ت س��ال جاري، 2742 قطعه از قطعات مورد 

نياز ماش��ين آالت فرايندي با هزين��ه اي معادل 21.3 ميليارد ريال با 
همكاري س��ازندگان داخلي تأمين و 108 قطعه را با هزينه اي بيش 
از 5.2 ميليارد ريال در ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مارون تعمير 

شده است. کردیم.
او به ضخامت سنجي هاي انجام شده از آغاز تا آبان ماه 1397 اشاره 
كرد و گفت: 28058 موضع شامل تسهيالت سرچاهي، لوله كشي درون 
واحدها و خطوط لوله بين واحدها، خطوط لوله جرياني، چندراهه ها و 
ساير موارد را مورد ضخامت سنجي قرار داديم تا تاسيسات را از هرگونه 

ريسك عملياتي يا زيست محيطي مصون نگه داريم.
مديرعامل ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مارون تزريق حدود 
98درصد پساب هاي نمك زدايي به چاه هاي دفعي را از آغاز سال تا 
كنون گامي مهم در صيانت از محيط زيست پيراموني دانست و اذعان 
داشت: با استفاده از این رویکرد، تا پايان آبان ماه سال جاري بيش از 
106000 بش��كه نفت را فراورش كرديم و بدین ترتیب، موفق شدیم 
سهمي بزرگ در صيانت از منابع هيدروكربوري كشور و محيط زيست 

داشته باشيم.

ساخت 2742 قطعه در 8 ماهه اول 1397
توسط شركت بهره برداری نفت و گاز مارون

اعتماد و حمایت از ساخت و کاالی ایرانی همواره بازخورد مثبت داشته است

تاکید بر صیانت از محیط زیست و عمل به مسئولیت های اجتماعی 

 شركت بهره برداری نفت و گاز كارون، پیشگام در 
تولید حداكثری نفت و حمایت از سازندگان داخلی
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ش��ركت بهره برداري نف��ت وگاز آغاجاري يكي از 
5 ش��ركت بهره برداري تابع ش��ركت ملي مناطق 
نفت خيزجنوب اس��ت كه راهبري عمليات توليد، 
فراورش و انتقال نفت وگاز رابا رعايت اصول صيانت 
از مخازن با فعاليت مس��تمر در 48 واحدعملياتي 
از مجموع  8 مخزن آغاجاري،كرنج، پارسي، پرنج، 
رامشير، رگ سفيد، مارون و پازنان را برعهده دارد. 
اي��ن ش��ركت ب��ا توج��ه ب��ه گس��تردگي 
25 هزاركيلومتري و پراكندگي در نقاط كوهستاني 
و صعب العبور اس��تان هاي خوزستان، كهگيلويه و 
بويراحمد و س��واحل اس��تان بوشهر، وظيفه توليد 
نفت خ��ام، گاز و مايعات گازي و همچنين تزريق 
گاز ب��ه مخ��ازن مح��دوده جغرافيايي ش��ركت و 
تامين بخشي از مايعات گازي خوراك پتروشيمي 
بندر امام خمينيره وتوليد نفتا به عنوان بخش��ي از 
خوراك موردنياز  پتروشيمي بوعلي در منطقه ويژه 

اقتصادي شهرستان ماهشهر را عهده دار است.
بخشی از اقدامات مهم این شركت در 6ماه نخست 

سال 1397 عبارتند از: 
* گام بلن��د ش��ركت آغاج��اري در تحق��ق رونق 
اقتصادي و توس��عه كس��ب و كار با اج��راي پروژه 
تعميرات اساسي و بهسازي كلي بيش از 300باب 
از منازل س��ازماني ش��ركت آغاجاري ك��ه بالغ بر 
1500 نفر كارگر س��اختماني از شهرستان اميديه 
مشغول به كار شده و مصالح ساختماني و ملزومات 
مورد نياز اين منازل نيز از بازار داخلي شهرس��تان 

تأمين مي شود.
* در راس��تاي تحقق مسئوليت هاي اجتماعي پروژه 
بهسازي و اصالح پيچ خروجي جاده اصلي اميديه به 

سمت اهواز با مشاركت شركت آغاجاري انجام شد.

* در راستاي صيانت از توليدات صادراتي در شركت 
آغاجاري ايمن س��ازي خطوط لوله نفت صادراتي با 

توان كارشناسان و امكانات داخلي انجام شد.
* در راس��تاي جلوگيري از بروز حوادث در ش��ب 
در مس��ير جاده اصلي اميديه به سرانجام، سيستم 
روشنايي ورودي تلمبه خانه ١ و٢ اميديه با هزينه 

١،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ريالي راه اندازي شد.
* با تالش كارشناسان شركت آغاجاري كمپرسور 
3M10 ايس��تگاه گاز و گاز ماي��ع ٣٠٠ تعمي��ر، 

بازسازي، راه اندازي و در مدار توليد قرار گرفت.
* بهس��ازي و اص��الح ج��اده ارتباط��ي مح��ور 
چهارراه چيت پلنت تا آغاجاري درراس��تاي تحقق 
مسئوليت هاي اجتماعي و خدمات رساني به مردم 

شهرستان هاي اميديه و آغاجاري انجام شد.
* دستيابي به دانش بومي تعمير و بازسازي مجدد 
رگالتورهاي فشار باالی پنل های الکتروهیدرولیک 
GHP- و GLD15MK7/HYD  ���رچاهي م��دل

15MK7/HYD ب��راي نخس��تين بار در س��طح 
مناطق نفت خي��ز جنوب در ايس��تگاه تزريق گاز 
آغاجاري به دس��ت كارشناس��ان متخص��ص اداره 

نگهداري و تعميرات انجام شد.
* سيس��تم پمپاژ نفت نمكي واح��د بهره برداري 
پارس��ي دره ني ش��ركت آغاج��اري، بازس��ازي و 

راه اندازي مجدد شد.
* با تالش همكاران ش��ركت بهره ب��رداري نفت و 
گاز آغاجاري، تعميرات اساسي مب دلهاي حرارتي 
E-1505, E-1521A,B در كارخان��ه گاز و گازمايع 
1500 كرنج به عنوان يكي از مهم ترين كارخانجات 

گاز و گازمايع مناطق نفت خيز انجام شد.
* توربين س��والر س��اترن MDG1200 پس از20 

سال به دس��ت توانمند كاركنان شركت آغاجاري 
راه اندازي شد.

* نخستين بار در ميدان رگ سفيد اصالحيه تغيير 
آرايش خط لوله 20 اينچ خروجي مبدل هاي نفتي 

انجام شد.
* ب��ا تالش همكاران و مش��اركت بخش خصوصي 
تعمير و بازس��ازي مخ��زن 260 هزار بش��كه اي با 
اس��تفاده از توانمن��دي و امكان��ات داخلي توس��ط 

كارشناسان اين شركت و بخش ستادي انجام شد.
* در راس��تاي ايمن س��ازي مخازن و مبدل ها در 
تاسيسات گاز و گازمايع و باال بردن ضريب راندمان 
در اي��ن واحدها با اس��تفاده از توانمندي نيروهاي 
داخلي و حمايت از كاالي ايراني، پروژه س��اخت و 
نصب ديگ جوشاننده و برج گليكول كارخانه گاز و 

گازمايع 200 انجام شد.
* دس��تيابي كارشناس��ان اداره تراب��ري ش��ركت 
آغاج��اري ب��ه دانش بوم��ي، تعمي��ر و رفع عيب 
ماشين آالت س��نگين كاترپيالر كه با هزينه كمتر 

و سرعت بيشتری انجام مي شود.
* انجام 33 اصالحيه در راستاي بهبود فرايند توليد 
و پدافند غير عامل )24 اصالحيه در راستاي بهبود 
وضعيت فرآورشي واحدها، 9 اصالحيه برای بهبود 

وضعيت جرياني چاه ها(.
* در نيمه اول س��ال 1397 با هدف ايمن س��ازی 
تع��داد 5420 محل )332935 دس��ي متر مربع(، 
عملي��ات ضخامت س��نجي ب��ه روش غیرمخرب 
اولتراسونیک )A-SCAN( انجام شد كه در مجموع 
255 عيب اعم از عيب ساختاري تورق و خوردگي 
داخلي و خارجي شناس��ايي و جزئيات عيوب برای  

رفع برنامه ریزی شد.

در راس��تاي سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي، 
حماي��ت از س��اخت داخ��ل  و با ه��دف ايجاد 
بسترهای مناسب برای ارتقای توان بومي سازي 
و دانش فني ساخت، پروژه هاي 10گروه كاالي 
موردنياز صنعت نفت، ب��ا ابالغ وزير  نفت آغاز 
ش��د. در اين مدت تالش هاي گسترده اي برای 
شناسايي شركت هاي سازنده توانمند انجام شد 
كه در نهايت،  منجر به برگزاري مناقصات متعدد 
و دريافت پيش��نهادهاي فناورانه شد. مگاپروژه 
10 گ��روه خانواده كاالي��ي اولوي��ت دار وزارت 
نفت با ارزيابي اين پيشنهادها به منظور تعيين 
سطح آمادگي فناوري، ساخت و توانمندي هاي 
عمومي س��ازندگان، توس��ط پژوهشكده علم و 
فناوري دانشگاه شريف و سپس دانشگاه تهران، 

وارد فاز اجرايي شد.
ش��ایان ذكر است، ش��ركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب به عنوان ش��ركت معين در 4 
گ��روه از اقالم 10گانه موصوف تعيين ش��د كه 
فعاليت هاي انجام شده در اين خصوص به شرح 

زیر است.
)WELL HEAD( تجهيزات سرچاهي

* تجميع تقاضاها در سطح وزارت نفت و تعيين 
مناطق نفت خيز جنوب به عنوان شركت معين 

تجهيزات سرچاهي.
* ص��دور 15 تقاض��اي س��اخت تجهي��زات 

سرچاهي.
* ش��ركت در ارزياب��ي فناوران��ه س��ازندگان 

تجهيزات سرچاهي.
* عقد قرارداد س��اخت تجهيزات س��رچاهي با 
4 ش��ركت توانمند داخلي كه موفق به كس��ب 

حداقل نمره آمادگي فناوران )RL( شدند.
* ارائه اس��تانداردهاي مورد اس��تفاده ساخت، 

آزمايش و بررسي صحت عملكرد.
* بازدي��د، پاي��ش دوره اي و نظ��ارت بر انجام 
تعهدات فناورانه س��اخت تجهيزات سرچاهي و 
سازندگان داخلي توسط كارگروه اقالم 10گانه 

وزارتي.
*تحوي��ل كامل اقالم يك قرارداد و پيش��رفت 

نسبي مابقي قراردادها.
رشته هاي تكميلي درون چاهي

)DOWN HOLE( 
* تجمي��ع تقاضاه��ا در س��طح وزارت نفت و 
تعيين مناطق نفت خيز به عنوان شركت معين 

رشته هاي تكميلي درون چاهي.
* ص��دور 7 تقاضاي س��اخت برای 84 س��ت 

تجهيزات درون چاهي.
* ش��ركت در ارزياب��ي فناوران��ه س��ازندگان 

تجهيزات درون چاهي.
* عقد قرارداد ساخت تجهيزات درون چاهي با 
2 ش��ركت توانمند داخلي كه موفق به كس��ب 

حداقل نمره آمادگي فناورانه )RL( شدند.
* ارائه اس��تانداردهاي مورد اس��تفاده ساخت، 

آزمايش و بررسي صحت عملكرد.
* بازديد، پايش دوره اي و نظارت بر انجام تعهدات 
فناورانه ساخت تجهيزات درون چاهي و سازندگان 

داخلي توسط كارگروه اقالم 10گانه وزارتي.
* پيشرفت قراردادهاي منعقده و اتمام ساخت 

بخشي از كاالهاي درون چاهي.
)SRP( پمپ هاي سرچاهي

*تجمي��ع تقاضاه��ا در س��طح وزارت نف��ت و 

تعيين مناطق نفت خيز به عنوان شركت معين 
.SRP پمپ هاي

* ش��ركت در ارزياب��ي فناوران��ه س��ازندگان 
پمپ هاي سرچاهي.

* صدور 2 تقاضاي ساخت برای 15 عدد پمپ 
.SRP سر چاهي

* عقد قرارداد ساخت با يك شركت دانش بنيان 
درون استاني.

* بازدي��د، پاي��ش دوره اي و نظ��ارت بر انجام 
تعهدات فناورانه س��اخت پمپ هاي سرچاهي 

SRP توسط كارگروه اقالم 10گانه وزارتي.
* اتمام س��اخت و تست موفق ميداني 2عدد از 

.SRP پمپ هاي
مته هاي حفاري صخره اي و الماسه 

)ROCK & PDC BIT(
* تجميع تقاضاها در سطح وزارت نفت و تعيين 
مناطق نفت خيز به عنوان شركت معين مته هاي 

حفاري.
* شركت در ارزيابي فناورانه سازندگان مته هاي 

حفاري.
* صدور 2 تقاضاي س��اخت برای 1444 عدد 
.PDC BIT و 450 عدد مته ROCK BIT مته

* عق��د قرارداد س��اخت با 4 ش��ركت توانمند 
داخلي.

* بازدي��د، پاي��ش دوره اي و نظ��ارت بر انجام 
تعهدات فناورانه ساخت مته هاي حفاري توسط 

كارگروه اقالم 10گانه وزارتي.
* اتمام ساخت نمونه آزمايشي برخي از مته ها و 
اخذ تاييديه تست ميداني مته "17-2/1 جهاد 

دانشگاهي خوزستان.

عزم مناطق نفت خیز جنوب برای تولید انبوه 4 گروه آغاجاری؛ گذرگاه حیاتی نفت جنوب ایران
از 10گروه خانواده كالایی اولویت دار وزارت نفت 
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)CCS( مروری بر جایگاه فعلی و آیندۀ فّناوری جمع آوری و ذخیره سازی کربن

آیندۀ آرمانــی با سوخت های فسیلی دکتر شاهین محمدنژاد

عضو انجمن ارزیابی 
محیط زیست ایران

.................................................................................

1- مقدمه 
جم��ع آوری و ذخیره س��ازی کربن )CCS1( یک��ی از راه های کربن زدایی 
از فعالیت های مّتکی بر س��وخت های فسیلی اس��ت. این فّناوری شامل 
جمع آوری دی اکس��یدکربن )CO2( از تأسیس��ات با ش��دت تولید باالی 
ای��ن گاز، انتقال و در نهایت، ذخیره س��ازی آن در مخازن عمیق موجود 
در س��اختارهای امن زمین شناسی است. دی اکس��یدکربن انتقال یافته، 
 )EOR2( همچنی��ن می تواند در فرایندهایی مانند افزای��ش بازیافت نفت
یا در صنایع ش��یمیایی استفاده ش��ود؛ فرایندی که گاهی اوقات به عنوان 
جمع آوری و به کارگیری کربن )CCU3( نیز ش��ناخته می ش��ود. فّناوری 
CCS، یک فّناوری مس��تقل نیس��ت، بلک��ه مجموع��ه ای از فّناوری ها و 
فرایندهاس��ت که می توان آن را در نیروگاه های با سوخت فسیلی، صنایع 
تولیدکنندۀ CO2 مانند پاالیش��گاه های نفت، کارخانجات تولید سیمان، 

آهن و فوالد و کارخانه های تولید مواد شیمیایی به کار گرفت. 
درحالی ک��ه موافقت نام��ۀ پاریس یک چارچوب عملیاتی مش��خص 
را ب��ا تعیین ه��دف کلیدی »کنترل افزایش درجۀ ح��رارت کرۀ زمین تا 
س��قف 2 درجه«، برای تقویت اقدامات علیه تغییر اقلی��م فراهم آورد، با 
الزم االجرا ش��دن آن نیاز به ابزارهای مختلف کنت��رل و کاهش گازهای 
گلخانه ای از جمله CCS افزایش یافته است. دستیابی به این هدف و سایر 
اهداف بلندپروازانۀ موافقت نامه، نیاز به گس��ترش س��ریع و گستردۀ همه 
فناّوری های با نرخ انتش��ار کم گازهای گلخانه ای ازجمله CCS دارد. این 
سیستم تنها راه حل فّناورانه ای است که قادر به کاهش قابل توجه انتشار 

گازهای گلخانه ای، هم زمان با استفاده از سوخت های فسیلی در تولید برق 
و فرایندهای صنعتی اس��ت و احتماالً عمده ترین فّناوری موجود کاهش 

همه جانبۀ گازهای گلخانه ای نیز محسوب می شود.
فّن��اوری CCS، س��پر حفاظتی برای صنعت زغال س��نگ یا س��ایر 
س��وخت های فسیلی نیس��ت، بلکه یک فّناوری عملی پرکاربرد است که 
می تواند ش��کاف بین »جامعۀ امروزی که کاماًل وابس��ته به سوخت های 
فسیلی است« و »آیندۀ آرمانی بدون سوخت های فسیلی« را پُر کند. در 
حال حاضر، این فّناوری صرفاً قادر به جمع آوری CO2 در صنایعی است که 
بخش  عمدۀ گازهای گلخانه ای را تولید می کنند؛ ازجمله فوالد، سیمان، 

مواد شیمیایی، کود، مواد پتروشیمی و کاغذ.

2- مقایس�ۀ نقش CCS با سایر روش های کنترل و کاهش گازهای 
گلخانه ای 

برای دس��تیابی به اهداف کاهش انتشار در موافقت نامۀ پاریس، الگوهای 
مدیریتی و فّناوری های مختلفی مورد توجه هس��تند. آژانس بین المللی 
انرژی )IEA4(، برای دست یابی به هدف»2 درجۀ سانتیگراد« سناریویی را 
با عنوان»2DS5« تهیه کرده اس��ت که براساس آن، افزایش کارایی انرژی 
40 درصد، توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر 35 درصد، فّناوری CCS حدود 
14 درصد، انرژی هسته ای 6 درصد و تغییر نوع سوخت 5 درصد در این 

کاهش سهم دارند )نمودارهای 1 و 2(.
 مطابق س��ناریوی »2DS«، فّناوری CCS می تواند موجب کاهش انتشار 
CO2 به میزان 94 گیگا تن تا 2050 ش��ود که این مقدار، برابر 12درصد 

کاهش تجمعی انتشار بخش انرژی در این دورۀ زمانی خواهد بود. حدود 
56 درصد از CO2 جمع آوری ش��ده متعلق به بخش تولید برق است، 31 
درصد متعلق به کاهش در فرایندهای صنعتی و 13 درصد نیز از تغییرات 
س��وخت حاصل خواهد شد. براساس سناریوی فرعی »2DS« )سناریوی 
بدون استفاده از فّناوری CCS(، هزینۀ کاهش انتشار در بخش برق حداقل 
3/5 تریلی��ون دالر گران تر خواهد بود. همچنین اس��تفاده از فّناوری های 
تجدیدپذی��ر باید تا 2050 بی��ش از 1900 گیگاهرتز بی��ش از نیازهای 
س��ناریوی پایۀ »2DS« گس��ترش یابد. این مقدار حدود 4برابر مجموع 
ظرفیت باد و خورشیدی فتوولتائیک پذیرفته شده در دهۀ گذشته است. 
ضمن اینکه به موازات این حجم از احداث نیروگاه تجدیدپذیر، تولید برق 
از زغال سنگ تقریباً حذف خواهد شد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
قابل توجهی درخصوص تعطیلی زودهنگام این تأسیسات و بازنشستگی 

پیش از موعد کارکنان آن و همچنین جابه جایی حجیم دارایی ها دارد. 
فّناوری های CCS و انرژی های تجدیدپذیر، ش��رکایی هستند که در 
 ،CCS راس��تای نیل به اهداف کربن زدایی حرکت می کنند. تأسیس��ات
پروژه ه��ای کالن کاه��ش کربن را با کاهش تولی��د CO2 در صنایعی که 
ام��کان به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در آنها فراهم نیس��ت، به ویژه 
فوالد، س��یمان، مواد ش��یمیایی، کود، پتروش��یمی و کاغذ، امکان پذیر و 

تکمیل می کند. 

3- فّناوری CCS، ضرورتی برای بخش صنعت 
انتظ��ار می رود تقاضای جهانی برای محصوالت صنعتی مانند فوالد خام، 
سیمان و مواد شیمیایی و پتروشیمیایی در دهه های آینده، حتی براساس 
سناریوی »2DS«، پایدار بوده و افزایش یابد. تولید مواد شیمیایی، فوالد 
و س��یمان دارای ردپای قابل توجهی از انتشار کربن هستند و CCS یک 
فّناوری کلیدی برای رسیدن به کاهش قابل مالحظۀ انتشار کربن در این 
صنایع است. برای بعضی از فرایندهای صنعتی مانند تولید مواد شیمیایی، 
 CCS آه��ن و فوالد و س��یمان، جایگزین ه��ای محدودی برای فّن��اوری
درخصوص کاهش ش��دت باالی انتشار این فرایندها وجود دارد. براساس 
سناریوی »2DS«، فّناوری CCS قادر خواهد بود حدود 20 درصد از انتشار 
تجمعی بخش صنعت را تا 2050 کاهش دهد. س��ایر برنامه های کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای از طریق بهره وری انرژی، تعویض سوخت، تغییر 
مواد اولیه یا استفاده از فرایندهای نوآورانه به دست خواهد آمد )نمودار 3(.

جمع آوری و ذخیره سازی کربن )CCS1( یکی از راه های کربن زدایی از فعالیت های متکی بر سوخت های فسیلی و احتماالً عمده ترین فّناوری کاهش همه جانبۀ 
گازهای گلخانه ای اس�ت. این فّناوری ش�امل جمع آوری CO2 از تأسیسات با ش�دت تولید باالی این گاز، انتقال و در نهایت، ذخیره سازی آن در مخازن عمیق 
موجود در س�اختارهای امن زمین شناس�ی است. همچنین می تواند در افزایش بازیافت نفت )EOR( یا در صنایع شیمیایی نیز استفاده شود. CCS در ۲ دهۀ 
گذشته به طور موفق، اما محدود فعالیت کرده و استفاده از آن در مقیاس صنعتی با 17 پروژه پذیرفته شده است و ۲0 پروژه نیز در مرحلۀ مطالعه و ساخت دارد. 
با این حال، نیاز به افزایش انگیزه در سرمایه گذاران، مشابه انرژی های تجدیدپذیر کامالً محسوس است. فّناوری  CCS و انرژی های تجدیدپذیر، شرکایی هستند 
که در راس�تای نیل به اهداف کربن زدایی حرکت می کنند و CCS، پروژه هایی را که امکان به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در آنها فراهم نیس�ت، به ویژه در 
صنایع نفت، فوالد، سیمان و مواد شیمیایی را امکان پذیرتر می کند. در پاسخ به اینکه چرا به فّناوری CCS نیاز است، باید گفت که مقدار سوخت های فسیلی 
مصرفی در جهان، همچنان و تا دهه های آینده نیز رو به رشد است؛ تا جایی که در ۲۵ سال از ۲6 سال گذشته، سوخت های فسیلی بیشتر از سال قبل استفاده 

شده اند. ضمن اینکه انتشار گازهای گلخانه ای نیز از 1960 تاکنون، هر ساله افزایش یافته است. 
پس از اجالس کپنهاگ چتر حمایتی مناسبی برای CCS ایجاد شد و رهبران گروه 8، در بیانیه ای با اعالم حمایت مالی 30 میلیارد دالری از این فّناوری، متعهد 
شدند هزینه های ساخت۲0 طرح جدید و بزرگ مقیاس CCS را تأمین کنند؛ اگرچه تاکنون کمتر از 10 درصد از این تعهدات مالی پرداخت شد. تاکنون ۲۲0میلیون 
تن CO2 حاصل از فعالیت بشری در مخازن عمیق زیرزمینی ذخیره شده است و 3 کشور آمریکا، کانادا و نروژ برای ذخیره سازی CO2 به طور جدی فعال هستند. 
آمریکا و کانادا از ذخیره سازی برای افزایش کارایی مخازن نفتی و توسعۀ EOR استفاده می کنند و نروژ صرفاً به ذخیره سازی می پردازد. برای رسیدن به هدف 
۲ درجۀ سلسیوس موافقت نامۀ پاریس، در سناریوی »2DS« سهم 14 درصدی برای CCS درنظر گرفته شده است که برای تحقق آن الزم است قریب به ۲۵00 
فّناوری CCS تا سال ۲040 نصب شود. همچنین در این سناریو، نسبت سهم مشارکت کشورهای OECD به سایر اعضا، حدود 1 به 3 است. بازبینی و تقویت 
مجموعۀ سیاست ها و مقررات اجرای این فّناوری، حتی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای مجری پروژه CCS ضروری به نظر می رسد. از مجموع کشورهای 

عضو اوپک، تاکنون صرفاً کشورهای امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی، هر کدام یک پروژۀ بزرگ مقیاس اجرا در این حوزه اجرا کرده اند.

جمع آوری و ذخیره سازی 
کربن )CCS( یکی از راه های 

کربن زدایی از فعالیت های 
مّتکی بر سوخت های فسیلی 
و احتماالً عمده ترین فّناوری 

کاهش همه جانبۀ گازهای 
گلخانه ای است.

این فّناوری شامل جمع آوری 
CO2 از تأسیسات با شدت 

تولید باالی این گاز، انتقال و 
در نهایت، ذخیره سازی آن 
در مخازن عمیق موجود در 

ساختارهای امن
زمین شناسی است. 

فّناوری CCS، سپر حفاظتی 
برای صنعت زغال سنگ یا 
سایر سوخت های فسیلی 

نیست، بلکه یک فّناوری عملی 
پرکاربرد است که می تواند 

شکاف بین »جامعۀ امروزی که 
کامالً وابسته به سوخت های 

فسیلی است« و »آیندۀ آرمانی 
بدون سوخت های فسیلی« را 

پُر کند.

درحالی که موافقت نامۀ پاریس 
چارچوب عملیاتی مشخص را 
با تعیین هدف کلیدی »کنترل 

افزایش درجۀ حرارت کرۀ 
زمین تا سقف ۲ درجه«، برای 

تقویت اقدامات علیه تغییر 
اقلیم فراهم آورد، با الزم االجرا 

شدن آن نیاز به ابزارهای 
مختلف کنترل و کاهش 

گازهای گلخانه ای از جمله 
CCS افزایش یافته است.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

مقالۀ علمی



 سال یازد هم، شمارۀ 71

7677
 سال یازد هم، شمارۀ 71

ENERGY     T    DAY
Iran Energy News Agancy

ET ENERGY     T    DAY
Iran Energy News Agancy

ET

در دهه ه��ای آینده، فّن��اوری تلفیقی »BECCS6« که ش��امل یک 
کارخان��ۀ تولید بیواتانول، تولید حرارت و نیروگاه  با اس��تفاده از س��وخت  
زیس��تی و مجه��ز به فّناوری CCS اس��ت و به تازگی با عن��وان »فّناوری 
انتش��ار منفی گازهای گلخانه ای7« نامیده می شود، مورد استفادۀ تجاری 
زیادی خواهد داش��ت و برهمین اساس، نقش این فّناوری در دستیابی به 
اهداف موافقت نامۀ پاریس در گزارش ارزیابی»IPCC AR5« مورد تجزیه 
و تحلی��ل قرار گرفت. در حال حاض��ر، BECCS بالغ ترین گزینۀ فّناوری 
انتشار منفی است و می تواند در یک نیروگاه تا 10 گیگاتن CO2 در سال 

انتشار منفی ایجاد کند.

4- اهمیت به کارگیری CCS برای بخش انرژی
تأکید بر ضرورت استفاده از فّناوری CCS به این دلیل گسترش یافته است 
که مقدار س��وخت های فسیلی مصرفی جهان، همچنان در حال افزایش 
اس��ت. سال گذشته، تقاضای سوخت های فسیلی به 83/6 میلیارد بشکه 
معادل نفت خام رس��ید و در مقایس��ه با 10 سال پیش که 73/3 میلیارد 
بش��که معادل نفت خام بود، رش��د قابل مالحظه ای را نشان می دهد. در 
عمل نیز هیچ عالمتی از کاهش مصرف نفت خام و به خصوص گاز طبیعی 
وجود ندارد. در 25 س��ال از 26 سال اخیر، سوخت های فسیلی بیشتر از 
س��ال قبل استفاده ش��د و فقط در 2009، آن هم به دلیل رکود اقتصادی 
جهانی، این عدد افزایش نیافت. ضمن اینکه انتشار گازهای گلخانه ای نیز از 
1960 تا کنون هر ساله افزایش یافته است. از سوی دیگر سهم انرژی های 
تجدیدپذیر )خورش��ید و باد( در تولید برق ناخالص در حال حاضر کمتر 
از 5 درصد اس��ت و در صورت تداوم حمایت ها و روند کاهش قیمت آن تا 
2040، حداکثر به 17 درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب و در بدترین 
شرایط نیز سهم تولید سوخت های فسیلی تا 2040، حداکثر به 50 درصد 
خواهد رسید. توجه به این امر، تأیید فوریتی است که باید فّناوری CCS با 

شدت بیشتر و به صورت گسترده تری در بخش انرژی توسعه یابد. 
 CO2 که شامل تجهیزات پایش ذخیره سازی EOR ش��یوه های نوین
 CO2 هس��تند، نیز می توانند کاهش قابل توجهی در میزان خالص انتشار
داشته باش��ند. انتظار می رود که EOR به دلیل ایجاد درآمد اضافی برای 
پروژه های نفت و گاز، همچنان به عنوان پیشران اصلی برای توسعه فّناوری 
CCS عم��ل کند. اصالح ش��یوه های فعلی EOR+ ب��رای افزایش میزان 
مصرف CO2، فرصت مناسبی برای به حداکثر رساندن منافع تغییر اقلیمی 
 +EOR این عملیات صنعتی اس��ت. از آنجا که نفت تولیدی با استفاده از
جایگزین نفت استخراج شده از مخازن دیگر می شود، کاهش قابل توجهی 

در خالص انتشار CO2 صورت می گیرد.

CCS 5- نگرانی های اجتماعی از ذخیره سازی در فّناوری
عملیات CCS انجام ش��ده در طول نیم قرن گذش��ته نشان می دهد 
ک��ه CO2 را می توان با اطمینان کامل در مناطق عمیق زیرزمین ذخیره 

ک��رد. در مخازن نفت و گاز و همچنین مخازن��ی که در طبیعت CO2 را 
ذخیره کرده اند، اثبات ش��ده اس��ت که مایعات می توانند میلیون ها سال 
بدون نشت نگهداری شوند. تس��هیالت اجرای پروژه های CCS، ساختار 
زمین شناسی مشابه تجارب ذخیره س��ازی طبیعی را مورد توجه و هدف 
ق��رار می دهند. فّناوری CCS به طور قاب��ل اعتمادی در آزمایش  چاه های 
 CCS ذخیره سازی آزمایش شده است. در حال حاضر 17مجموعۀ بزرگ
ب��ا موفقیت در نقاط مختلف جهان کار می کنند و به زودی 4 پروژۀ دیگر 
ب��ه این موارد اضافه  می ش��وند. این 17 مجتمع، ق��ادر به جذب بیش از 
30 میلیون تن CO2 در س��ال هس��تند. اگرچه تزریق CO2 ممکن است 
باعث لرزه خیزی خفیف مشابه فعالیت های متداول در رشته های مختلف 
مهندس��ی از قبیل استخراج از معادن، ساخت س��د و توسعۀ نفت و گاز 
شود، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد CCS باعث ایجاد زلزله  شده 
است. به رغم این موضوع، در زمان اجرای پروژه های CCS، بر فعالیت هایی 
که منجر به لرزه خیزی، نظارت می شود و در تمام موارد، میزان لرزه های 
حاصله به حدی کم قدرت اس��ت که بروز آن را روی زمین بدون دستگاه 

لرزه نگار حتی نمی توان احساس کرد. 
در ابت��دای چنی��ن پروژه های��ی، با تعیی��ن ابعاد دقی��ق مکان های 
ذخیره س��ازی CO2، به شناس��ایی و درک شرایط تنش و فشار زیر زمین 
در منطقه پروژه پرداخته می ش��ود تا خطرهای ل��رزه ای پروژه به حداقل 
ممک��ن کاهش یابد. همچنین الزم به ذکر اس��ت ک��ه تزریق و نگهداری 
CO2 در بطن زمین در میدان های نفتی و گاز طبیعی یا رس��وبات ش��ور 

عمیق، نیازی به شکستن هیدرولیکی بافت مخازن ندارد. همچنین در هر 
پروژۀ CCS، نحوۀ مدیریت ریسک نشت احتمالی CO2 در آینده )اگرچه 
احتمال ضعیفی دارد( درخصوص مالحظات محیط زیس��تی و ایمنی در 
محل استقرار پروژۀ CCS و پیامدهای گسترده تر آن بر تالش های جهانی 

کاهش تغییرات اقلیمی، باید شفاف شوند. 

CCS 6- دسترسی به مخازن ذخیره سازی، پارامتر کلیدی توسعۀ
مخازن طبیعی فراوانی در جهان برای ذخیره س��ازی CO2 وجود دارند که 
از پروژه های گسترش CCS پشتیبانی می کنند. در این زمینه بررسی های 
دقیق��ی در آمریکا، کانادا، اس��ترالیا، ژاپن، چین، نروژ و انگلس��تان انجام 
ش��ده است تا س��ایت های ذخیره س��ازی بالقوه به دقت تعیین و به خوبی 
مس��تند شوند. بس��یاری از کشورهای دیگر نیز پیش��رفت های مطالعات 
ذخیره سازی CO2 را دنبال می کنند. در حال حاضر ظرفیت مخازن عمیق 
شناسایی شده که قابلیت ذخیره سازی CO2 را دارند در کشورهای آمریکا 
2300 گیگات��ن CO2، برزیل 2000، چین 1500، اس��ترالیا 400، کانادا 
190، ژاپن و آفریقای جنوبی 140، مکزیک 100، نروژ 80، اتحادیه اروپا 

و انگلستان هرکدام 70 گیگاتن CO2 است )نمودار 4(.
اطمینان از در دس��ترس بودن محل های مناسب برای ذخیره سازی 
CO2 و همچنین برنامه ریزی مناسب برای اضافه کردن امکانات جمع آوری 

CO2 از جمله اطمینان از اینکه نیروگاه های جدید در زمان ساخت مجهز 

به فّناوری CCS خواهند بود، برای به حداکثر رساندن ظرفیت به کارگیری 
این فّناوری در دهه های آینده مهم خواهد بود.

CCS 7- رویکرد کنوانسیون تغییر اقلیم و موافقت نامۀ پاریس به
 )IPCC9( »پس از انتش��ار گزارش ویژۀ »هیئت بین الدولی تغیی��ر اقلیم
درخص��وص CCS10 و همچنین نتایج مثبت مذاکرات در اجالس اعضای 
کنوانس��یون تغییر اقلی��م در کپنه��اگ )COP15,2009(، در یک دورۀ 
زمانی چتر حمایتی مناس��بی برای CCS ایجاد شد و رهبران کشورهای 
توس��عه یافتۀ عضو گروه 8، در بیانیه ای با اعالم حمایت مالی 30 میلیارد 
دالری از اش��اعۀ این فّناوری، متعهد ش��دند هزینه های ساخت20 طرح 
جدید و بزرگ مقیاس CCS را تأمین کنند؛ اما در عمل، کمتر از 10 درصد 
 ،CCS از این تعهدات مالی پرداخت شد، زیرا چالش های استقرار سیستم
پیچیده تر، گران تر و حتی سیاس��ی تر از تصویب ِص��رف در اجالس های 

همکاری مشترک بین دولت ها بوده است.11
 »AR512,IPCC با انتشار سند »پنجمین گزارش ارزیابی ،CCS توجه به
در 2014 ارتقا یافت. در این گزارش بیان شد که در دسترس بودن فّناوری 
CCS و همچنین فّناوری BECCS13 )انرژی زیستی توأم با CCS( در قابل 
اجرا بودن و همچنین بهبود ش��رایط زمان بندی برنامه های کالن کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای بسیار مهم خواهند بود. گزارش AR5، همچنین 
بیان داشت که بسیاری از مدل های تغییر اقلیمی در صورت درنظرگرفتن 
نقش محدود برای CCS، قادر به دستیابی به هدف کنترل درجۀ حرارت 

اتمسفر در 2 درجه سلسیوس نخواهند بود.14 
هرچن��د موافقت نامۀ پاری��س نقطۀ عطفی مه��م و تاریخی برای 
توسعه و گسترش فّناوری های کم کربن و بدون کربن از جمله فّناوری 
CCS در دهه های آینده محسوب می شود، اما در شرایط فعلی شکاف 
عمده ای بین این قابلیت توس��عه و گسترش فّناوری و آمادگی جهانی 
برای اجرا وجود دارد؛ زیرا مجموع سهمیه های کاهش انتشار داوطلبانۀ 
 ،»NDCs15 ،تعیین شده توسط هر کشور در اسناد »تعهد مشارکت ملّی
در خوش بینانه تری��ن ش��رایط و با لحاظ خروج آمری��کا از موافقت نامۀ 
پاریس به افزایش درجۀ حرارت به میزان 2/7 درجۀ س��انتی گراد منجر 
خواهد ش��د.16 رفع این ش��کاف بین تعهد 2/7 درجه و هدف 2 درجۀ 
موافقت نامه، مس��تلزم تعهد سیاس��ی واقعی در سطوح باالی کشورها 
برای واکنش توانمند و مؤثر به سیاس��ت های تغییر اقلیمی مندرج در 
موافقت نامۀ پاریس است. سرعت و شدت تمایل دولت ها برای انجام این 
هدف، امکان برنامه ریزی وضعیت آیندۀ گسترش و توسعه این فّناوری ها 
ازجمله فّن��اوری CCS را تعیین خواهند ک��رد. این فّناوری همچنین 
می تواند نقش مهمی در اجرایی ش��دن آرمان »انتشار منفی کربن« در 
دهه های آینده ایفا کند؛ آرمانی که طبق گزارش IPCC، با سناریوهای 

ریاضتی و بلندپروازانه اهمیت بیشتری خواهد یافت. 

CCS 8- رویکرد جهانی درخصوص به کارگیری فّناوری
نروژ در میانه های 1996 و در پروژۀ Sleipner 17، گاز دی اکسید کربن 
را از تأسیسات تولید گاز طبیعی جدا کرد و آن را در مخازن ماسه سنگی 
بس��تر دریا در عمق ح��دود 800 تا 1100 متری تزری��ق کرد و تا پایان 
 CO2 2017، ب��ا ایمنی کامل و با فعالیت مداوم نزدیک به 17 میلیون تن
ذخیره کرده اس��ت. این پروژه در تاریخ جمع آوری و ذخیره س��ازی کربن 
بسیار حائز اهمیت است، زیرا نه تنها اولین پروژۀ بزرگ مقیاس جمع آوری 
و تزری��ق گاز برای بهبود بازیافت نف��ت )EOR( بود، بلکه اولین پروژه ای 
محسوب می ش��ود که ضمن ذخیرۀ دائمی CO2 در 2دهه، ذخیره سازی 
را توأم با نظارت دقیق بر صحت ذخیره  ش��دن CO2 به عنوان یک هدف 

کلیدی تغییر اقلیمی انجام داده است.
تاکن��ون 220 میلیون تن CO2 حاصل از فعالیت بش��ری در مخازن 
عمیق زیرزمینی ذخیره ش��ده اس��ت و 3 کش��ور آمریکا، کانادا و نروژ در 
حوزۀ ذخیره س��ازی CO2 به طور جّدی فعال هستند که آمریکا و کانادا از 
ذخیره سازی برای افزایش کارایی مخازن نفتی EOR استفاده می کنند و 
نروژ صرفاً به ذخیره سازی می پردازد. همان گونه که در جدول 1 مشاهده 
می ش��ود، احداث طرح های بزرگ مقیاس CCS با روند نسبتاً کندی در 
حال انجام است. تاکنون، 17 پروژۀ  بزرگ مقیاس CCS عملیاتی شده اند 
و انتظار می رود که در 2 سال آینده، 4 پروژۀ دیگر به این مجموعه اضافه 
شوند؛ ضمن اینکه دورنمای فعلی توسعه CCS، مجموعاً 37 پروژه است.

انتظ��ار می رود اجرای پروژه های CCS بزرگ مقیاس، از نظر فّناوری 
نیز متنوع ش��وند. به عنوان نمونه، احداث اولی��ن پروژۀ CCS در صنعت 

نمودار1- روند کاهش انتشار CO2 با ب کارگیری CCS و سایر الگوها و فّناوری ها
نمودار۲-کاهش تجمعی انتشار CO2 با به کارگیری CCS و سایر الگوها و فّناوری ها 

در سال های ۲01۵ تا ۲060
نمودار3- میزان جم�ع آوری CO2 با به کارگیری CCS در صنایع مختلف تا ۲060 

2DS براساس سناریوی CO2 نمودار4- ظرفیت ذخیره سازی در مخازن کشورها8 برحسب گیگاتن

موقعیت 
پروژۀ 
CCS

مراحل
 اولیه 
طراحی

مراحل 
نهایی 
طراحی

درحال 
ساخت

درحال
جمع بهره  برداری

911-2-آمریکا
235--کانادا
11---برزیل
8-611چین

3-111استرالیا
2---2کره جنوبی

23-1-نروژ
2---2انگلستان
11---عربستان 

11---امارات
11541737مجموع

جدول 1- وضعیت تأسیسات بزرگ مقیاس CCS در جهان تا پایان ۲017

نروژ در میانه های 1996 و 
در پروژۀ Sleipner، گاز دی 
اکسید کربن را از تأسیسات 
تولید گاز طبیعی جدا کرد و 
آن را در مخازن ماسه سنگی 

بستر دریا در عمق حدود 800 
تا 1100 متری تزریق کرد و تا 

پایان ۲017، با ایمنی کامل 
و با فعالیت مداوم نزدیک به 

17 میلیون تن CO2 ذخیره 
کرده است.

این پروژه در تاریخ جمع آوری 
و ذخیره سازی کربن بسیار 

حائز اهمیت است، زیرا نه تنها 
اولین پروژۀ بزرگ مقیاس 

جمع آوری و تزریق گاز برای 
 )EOR( بهبود بازیافت نفت

بود، بلکه اولین پروژه ای بوده 
است که ضمن ذخیرۀ دائمی 
CO2 در ۲دهه، ذخیره سازی 

را توأم با نظارت دقیق بر 
صحت ذخیره  شدن CO2 به 

عنوان یک هدف کلیدی تغییر 
اقلیمی انجام داده است.

 CO2 تاکنون ۲۲0 میلیون تن
حاصل از فعالیت بشری در 

مخازن عمیق زیرزمینی 
ذخیره شده است و 3 کشور 

آمریکا، کانادا و نروژ در حوزۀ 
ذخیره سازی CO2 به طور 

جّدی فعال هستند.

آمریکا و کانادا از ذخیره سازی 
برای افزایش کارایی مخازن 

نفتی EOR استفاده می کنند 
و نروژ صرفاً به ذخیره سازی 

می پردازد. 

شیوه های نوین EOR که 
شامل تجهیزات پایش 
ذخیره سازی CO2 هستند، نیز 
می توانند کاهش قابل توجهی 
 CO2 در میزان خالص انتشار
داشته باشند.

 انتظار می رود ذخیرۀ
CO2 به دلیل ایجاد درآمد 

اضافی برای پروژه های نفت و 
گاز، همچنان به عنوان 
پیشران اصلی برای توسعه 
فّناوری CCS عمل کند.

عملیات CCS انجام شده در 
طول نیم قرن گذشته نشان 
می دهد که CO2 را می توان 
با اطمینان کامل در مناطق 
عمیق زیرزمین ذخیره کرد. 

در مخازن نفت و گاز و 
همچنین مخازنی که در 
طبیعت CO2 را ذخیره 
کرده اند، اثبات شده مایعات 
می توانند میلیون ها سال 
بدون نشت نگهداری شوند.

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

مقالۀ علمی
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آه��ن و فوالد جهان در ابوظبی و همچنین به کارگیری فّناوری CCS در 
پروژه های تولید هیدروژن، تولید کود شیمیایی و تولید گاز از زغال سنگ 
در حال انجام اس��ت که مورد توجه کشورهای ذینفع دارنده این صنایع 

قرار گرفته است. 
برای رس��یدن به هدف 2 درجۀ سلس��یوس موافقت نامۀ پاریس در 
سناریوی 2DS، س��هم 14درصدی برای CCS درنظر گرفته شده است 
که برای تحقق این هدف الزم اس��ت حدود 2500 فّناوری CCS تا سال 
2040 نصب و تجهیز و راه اندازی شود. همچنین در این سناریو، نسبت 
 OECD س��هم مشارکت کش��ورها در احداث 27 درصد برای کشورهای
و 73 درصد برای کش��ورهای غیر عضو در OECD درنظر گرفته ش��ده 
 CO2 است که این مقدار به صورت تجمعی تا 2060، حدود 140 گیگاتن
 CCS ارزیابی ش��ده است )نمودار 6(. از س��وی دیگر، ظرفیت پروژه های
نیز در حال افزایش اس��ت، به نحوی که درص��ورت راه اندازی این فّناوری 
در بزرگ تری��ن پروژۀ LNG جهان در Gorgon اس��ترالیا، انتظار می رود 
ظرفی��ت تزریق س��االنۀ CO2 به بیش از 3میلیون تن در س��ال برس��د. 
عالوه بر این، در بعضی از مناطق جهان، پرس��ش های مهمی درخصوص 
شفاف سازی سیاست ها و تخصیص مسئولیت ها بین مجریان پروژه های 
CCS، دولت ه��ای متقاضی اج��را و همچنین دولت ه��ای حامی مالی، 
به خصوص برای دوران طوالنی ذخیره س��ازی CO2، باید حلّ وفصل شود. 
به عنوان نمونه برای سرمایه گذاری در فّناوری CCS، اطمینان از پایداری 
سیاس��ت های حمایتی مالی و همچنین نحوۀ مدیریت بدهی  های پروژه 
پس از ش��روع بهره برداری از سیس��تم، در اغلب کشورها بسیار مبهم و 

نامشخص است. 
 ،CCS در برخی از تجارب 2دهۀ گذش��ته، روند اس��تقرار سیستم
با تغییر سیاس��ت ها و حمایت مالی کاماًل متوقف شده است. در همین 
راس��تا، جدول 2 میزان ایجاد زیرساخت های سیاستی و مقرراتی را در 
کش��ورهایی که پروژۀ CCS را اجرا کرده  اند، در دس��ت طراحی داشته 
یا تمایل به اجرا دارند، نش��ان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، 
ش��اخص مربوطه وضعیت مناس��بی ندارد و بازبینی و تقویت مجموعۀ 

سیاست ها و مقررات اجرای این فّناوری حتی در کشورهای توسعه یافته 
و کشورهای مجری پروژۀ CCS ضروری به نظر می رسد. 

9- هزینۀ اجرای CCS در بخش های مختلف
معموالً CCS به اش��تباه به عن��وان »فّناوری بیش از حّد گران« ش��ناخته 
می ش��ود، اما واقعیت این اس��ت که فّناوری CCS ب��ه همان قیمت و در 
برخی موارد، رقابتی تر از سایر فّناوری های کم کربن است. براساس برآورد 
هزینۀ کلّی پروژه برمبنای میزان CO2 دفن شده یا تولید نشده، هزینۀ کلّی 
سیستم CCS ارزان تر از منابع تجدیدپذیر متناوب، مثل باد و خورشید و 
امواج جذر و مّدی اس��ت. البته پیش بینی می شود هزینه های این پروژه 
همچنان کاهش یابد، زیرا امکانات س��اخت و اجرای CCS بیشتر تجاری 
می ش��وند. اجرای پروژه های بزرگ CCS از نظ��ر تجاری در 17 مجتمع 
بزرگ در نقاط مختلف جهان موفقیت آمیز و مقرون به صرفه ش��ده است. 
در همین راس��تا، 4 مجتمع جدید نیز آماده بهره برداری شده اند و توسعۀ 
زیرس��اخت های اولیه برای ایجاد این امکانات، به عنوان مثال 7 مجموعه 
فقط در کشورچین، نشان دهندۀ دورنمای قابلیت انعطاف تجاری و تداوم 

روند کاهش هزینۀ این پروژه هاست )نمودار 7(.
اضاف��ه ک��ردن فّن��اوری CCS به تأسیس��ات صنعت��ی و تولید برق 
غیرمتصل به ش��بکه، می تواند هزینۀ  اضافی از 2 درصد و تا 70 درصد به 
هزینۀ تولید واحد تولیدی تحمیل کند. در عین حال برخی تأسیس��ات با 
حداقل افزایش هزینه، CO2 جمع آوری را به عنوان بخشی از فرایند تولید 
می کنند که ش��امل تولید گاز طبیعی )افزایش 2 درصدی هزینه(، تولید 
کود )4 درصد( و تولید بیواتانول )5 درصد( اس��ت. افزایش هزینۀ حاصل 
از افزودن فّناوری CCS به تأسیس��ات موجود برای تولید برق )45 تا70 
درصد(، تولید فوالد )30 تا41 درصد( و تولید س��یمان )68 درصد( است. 
این امر نشان دهندۀ این است که جداسازی CO2 در این فرایندهای تولید 
بدون فّناوری CCS قابل انجام نیست و بنابراین، هزینۀ مازاد بیشتری برای 
ج��دا کردن CO2 در این فرایندها الزم اس��ت. البته صنایعی که با نصب 
تأسیسات CCS، هزینه های مازاد نسبتاً باالیی را تجربه می کنند، صنایعی 

هستند که فّناوری های پیش��رفتۀ CCS درخصوص آنها در حال توسعه 
است و احتمال زیادی دارد که در آینده، هزینه های این صنایع نیز کاهش 

چشمگیری داشته باشند. 
صنایع با راهبری پرهزینه به دلیل تف��اوت در هزینه های نیروی کار 
 CCS و س��وخت، دامنۀ گس��ترده ای از افزایش هزینه  را با نصب فّناوری
در کش��ورهای مختلف نشان می دهند. صنایع با راهبری کم هزینه، نشان 
می دهن��د که هزینۀ مازاد عمدت��اً به دلیل هزینه ه��ای راهبری عملیات 
جمع آوری، انتقال و ذخیره س��ازی CO2 به صنعت تحمیل ش��ده است. 
 ،CCS ب��ا توجه به تجربه اح��داث و طراح��ی 37 واحد ب��زرگ مقیاس
برآورد تقریب��ی از هزینۀ احداث واحد بازای ظرفیت جمع آوری، انتقال و 

ذخیره سازی CO2 مشخص شده است )نمودار 8 (.

10- آخرین وضعیت ایران و کش�ورهای عض�و اوپک درخصوص 
 CCS فّناوری

از مجموع کش��ورهای عضو اوپک، تاکنون فقط کشورهای امارات متحدۀ 
عربی و عربستان سعودی، آن هم هر کدام یک پروژۀ بزرگ مقیاس اجرا 
کرده  اند. از اوایل 2015 میالدی، تأسیس��ات EOR عثمانیه در عربستان 
س��عودی که متعلق به آرامکو است و توس��ط همین شرکت بهره برداری 
می شود، آغاز به کار کرد. این پروژه سالیانه 800 هزارتن CO2 را از کارخانۀ 
بازیابی NGL هاویه برای استفاده در عملیات EOR مخازن نفت استفاده 
می کند. در نوامب��ر 2016، پروژۀ CCS کارخانۀ فوالد ابوظبی نیز افتتاح 
ش��د. این اولین پروژۀ س��رمایه گذاری مشترک بین شهر مصدر و شرکت 
 CO2 ملّی نفت ابوظبی اس��ت. این پروژه می تواند س��الیانه 800 هزارتن
را در کارخانۀ فوالد ابوظبی جمع آوری کند و پس از فرایندهای تکمیلی 
فیلتراس��یون و خنک س��ازی، CO2 جمع آوری شده توس��ط خط لوله به 
میدان های نفتی امارات برای عملیات EOR منتقل می ش��ود. این مقدار 
کاهش انتشار، معادل انتشار سالیانۀ CO2 توسط 170 هزار خودرو سواری 

است.
در ایران نیز پژوهشگاه صنعت نفت، مطالعات مقدماتی برای تدوین 
س��ند امکان س��نجی )فاز صفر( یک پروژۀ CCS را همسو با برنامۀ ششم 
توس��عۀ شرکت ملّی نفت ایران و با هدف ازدیاد برداشت در صنعت نفت، 
با حمایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی این ش��رکت از مرداد 1394 آغاز 
کرده است. اهداف بومی کردن در این طرح شامل دستیابی به فّناوری های 
جداکردن دی اکسیدکربن از جریانات گازی به همراه ایجاد توان داخلی در 
طراحی و اجرای همۀ قسمت های این پروژه، اعم از باالدست و پایین دست 

است.

11- جمع بندی و نتیجه گیری
CCS، یکی از فّناوری های کنترل و کاهش پیامدهای تغییر اقلیم اس��ت 
و احتماالً عمده ترین فّناوری موجود کاهش همه جانبۀ گازهای گلخانه ای 
محسوب می شود. شواهد غیرقابل انکاری توسط IPCC، IEA و همچنین 
بسیاری دیگر از سازمان های متخصص بین المللی تأیید می کند که اهداف 
بین الملل��ی تغییر اقلیم را نمی توان بدون CCS محقق س��اخت. حمایت 
مالی هدفمند و افزایش مخازن ذخیره س��ازی CO2، تس��ریع کننده های 

کلیدی برای فّناوری CCS محسوب می شوند. ایجاد انگیزه های مالی برای 
 CO2 سرمایه گذاران و شناسایی و مشخص کردن صنایعی که ذخیره سازی
در آنها قابل انجام باش��د، به عنوان اولویت های اصلی حمایت از اس��تقرار 
CCS ش��ناخته می ش��ود18. فّناوری CCS به طور موثری کارا هس��تند و 
پذیرش اس��تفاده از آن در سطوح صنعتی و روند افزایشی حمایت از این 
فّن��اوری، این واقعیت را تأیید می کند. در عین ح��ال، این فّناوری نیاز به 
آگاهی رسانی بیشتر و ایجاد مکانیزم های افزایش انگیزه در سرمایه گذاران، 
مشابه سیاست های تشویقی آغازشده برای سایر فّناوری های کاهش کربن 

و همان ابزارهایی که انرژی های تجدیدپذیر از آن سود می برند، دارد.
بی��ش از 20 س��ال تحقی��ق و توس��عۀ متمرکز، موجب پیش��رفت 
چشمگیری درخصوص ارتقای فنی و اقتصادی فّناوری CCS شده است. 
هرچند هزينه های س��اخت و بهر ه برداری استفاده از انواع این فّناوري در 
مقياس تجاري كاهش يافته، اما به نظر می رسد سال های آینده با کاهش 
بیش��تر هزینۀ این فّناوری، به خصوص در بخش صنای��ع انرژی بر، همراه 

خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که سرمایه گذاری برای تسریع در انتقال 
دانش فنی به کارگیری تجاری EOR، می تواند برای ایران که دارای ذخایر 
بس��یار باالی نفت و هم زمان، افت برداش��ت از مخازن نفتی است، بسیار 

مفید باشد. 
__________________________________________

پانویس ها
1- CCS: Carbon Capture and Storage 
2- EOR: Enhanced Oil Recovery 
3- CCU: Carbon Capture and Utilization 
4- IEA: International Energy Agency
5- 2DS: IEA 2 Degree Scenario
6- BECCS: Bio Energy production and Carbon Capture 
 and Storage

7- دلیل نام گذاری »فّناوری تلفیقی انتشار منفی«، این است که که اگرچه 
تمام CO2 تولیدی در نیروگاه حاصل از سوزاندن تودۀ  زیستی جمع آوری و 
ذخیره خواهد شد، اما با توجه به فرایند فتوسنتز تودۀ زیستی که همراه با 
مصرف CO2 موجود در محیط اطرف محل رشد و نمو گیاهان است، این 
فرایند تلفیقی نه تنها کربنی به محیط زیست منتشر نمی کند، بلکه بخشی 
از گاز دی اکس��یدکربن محیط را نیز جذب می کند؛ درنتیجه این فرایند 

موجب انتشار منفی گازهای گلخانه ای خواهد بود. 
8- درصد تیرگی رنگ کش��ورها، مبنای قابلی��ت اعتماد به تخمین های 

مطالعات است.
9- IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
10. IPCC Special report about CCS, 2005

11- از 30 میلیارد دالر اطالع رس��انی ش��ده، صرف��اً 2/8 میلیارد دالر در 
پروژه های CCS بزرگ بین سال های 2007 تا 2014 سرمایه گذاری شده 

است.
12- AR5: IPCC 5th Assessment Report 
13- BECCS: Bio-Energy with CCS

، معادل دی اکسید کربن  14- در گزارش های IPCC، به غلظت 
در اتمسفر اشاره می شود که عماًل همان سقف 2 درجۀ سلسیوس کنترل 

درجۀ حرارت اتمسفر نسبت به آغاز دوران صنعتی شدن است.
15- NDC: National Determined Contributions

16- در برخی مراجع، این عدد تا 3/7 نیز گفته شده است. 
Sleipner -17 نام یک حوزۀ گاز طبیعی در دریای ش��مال اس��ت که در 

بخش غربی نروژ واقع شده است.
18. IEA: Technology Roadmap for CCS )2013(

کشورهاشاخص 
نروژ، چین و انگلستانمتوسط )0/4 تا 0/6(

کمتر از متوسط

 )0/1۵ تا 0/4(

آمریکا، کان��ادا، ژاپن، اس��ترالیا، کره جنوبی، هلند، آلمان، 
آفریقای جنوبی، مکزیک، عربستان سعودی، امارات متحدۀ 

عربی و فرانسه

اندون��زی، هند، برزی��ل، مالزی، لهس��تان، رومانی، ایتالیا، ضعیف )0/0۵ تا 0/1۵(
اسپانیا، بلغارستان، نیوزلند و سوئد

الجزایر، مصر و ترینیدادوتوباگوبسیار ضعیف )0/0۵> (

جدول۲- وضعیت شاخص سیاست ها و مقررات کشورها درخصوص فّناوری CCS تا ۲017

نمودار 7-دورنمای کاهش قیمت فّناوری CCS در بخش های مختلف تا ۲030

 CO2 نمودار ۵- میزان ذخیره سازی انجام شده در جهان بر حسب میلیون تن

نمودار 8- هزینۀ تقریبی احداث واحد CCS به ازای ظرفیت کاهش CO2 در صنایع مختلف

نم�ودار 6- س�هم کش�ورها در اح�داث CCS و ظرفیت تجمعی کاهش انتش�ار 
 CO2 برحسب گیگا تن

پژوهشگاه صنعت نفت، 
مطالعات مقدماتی برای تدوین 

سند امکان سنجی )فاز صفر( 
یک پروژۀ CCS را همسو با 
برنامۀ ششم توسعۀ شرکت 

مّلی نفت ایران و با هدف 
ازدیاد برداشت در صنعت 

نفت، با حمایت مدیریت 
برنامه ریزی تلفیقی این 

شرکت از مرداد 1394 آغاز 
کرده است.

اهداف بومی کردن در این 
طرح شامل دستیابی به 

فّناوری های جداکردن 
دی اکسیدکربن از جریانات 
گازی به همراه ایجاد توان 

داخلی در طراحی و اجرای 
همۀ قسمت های این پروژه، 

اعم از باالدست و
پایین دست است.

 از اوایل ۲01۵ میالدی، 
تأسیسات EOR عثمانیه در 
عربستان سعودی که متعلق 
به آرامکو است و توسط همین 
شرکت بهره برداری می شود، 
آغاز به کار کرد. این پروژه 
سالیانه 800 هزارتن CO2 را از 
کارخانۀ بازیابی NGL هاویه 
برای استفاده در عملیات 
EOR مخازن نفت استفاده 
می کند. 

 CCS در نوامبر ۲016، پروژۀ
کارخانۀ فوالد ابوظبی نیز 
افتتاح شد. این اولین پروژۀ 
سرمایه گذاری مشترک
بین شهر مصدر و 
شرکت مّلی نفت ابوظبی 
است.

 این پروژه می تواند سالیانه 
800 هزارتن CO2 را در 
کارخانۀ فوالد ابوظبی 
جمع آوری کند و پس 
از فرایندهای تکمیلی 
فیلتراسیون و خنک سازی، 
CO2 جمع آوری شده توسط 

خط لوله به میدان های نفتی 
 EOR امارات برای عملیات
منتقل می شود.

 این مقدار کاهش انتشار، 
معادل انتشار 
سالیانۀ CO2 توسط 
170 هزار خودرو سواری است.

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
صنعت آب وبرق امروز

مقالۀ علمی
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رکن الدین جوادی:
صنعت نفت نیازمند  
جوان گرایی هوشمند انه است

ابتکار روحانی

 ماهنامۀ
بین المللی

 و اختصاصی
توسعۀ پاید ار

 قانون مد یریت سبز و
  مصرف انرژی از نگاه  د کتر
 امیری خامکانی، نایب رئیس

کمیسیون انرژی مجلس

 کنفرانس پاریس و بازنگری
د ر روند توسعۀ صنعتی

 از نگاه رئیس هیئت  مد یرۀ
هلد ینگ انرژی تاپیکو

د کتر متصد ی: رفع 
چالش ریزگرد ها نیازمند 

برنامه ریزی بلند مد ت 
و رویکرد کارشناسی است

 روایت د کتر د اریوش کریمی
 از چالش های حقوقی و
 قانونی سازمان حفاظت
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سرمایه های انسانی صنعت نفت و فرصت هایی که همچنان از دست می روند

استعفای خامـوش
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هفته نامه های انرژی فردا و صنعت آب وبرق

ش دیده شوید
ش از پی

بی
موسسه مطبوعاتی آینده

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
صنعت آب وبرق امروز

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
انرژی فردا
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سال اول  شمارۀ سوم

و انرژی های تجـد ید پذیر

Safe Water on Board
Providing your water from production  
to consumption.
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Pre-feasibility study 
Feasibility study 
Financial assessment 
Project development and design 
Site selection 
Energy yield prediction 
Financing 
Permits and Licensing 
Rooftop and ground-mounted mounting systems  
Complete design and installation of solar farms 
Engineering procurement and construction (EPC) 
Commissioning 

➢ Operations  Maintenance. 

➢  
 

o Little or no energy costs 
o Green energy goals and promises 
o  Attractive feed-in-tarriffs   
o Long-term Power Purchase Agreement (PPA) 
o Contribution to climate change mitigation 
o Increases the value of your land or property 
o High Return on Investment (ROI)   
o 30 years product guarantee 
o At least 30 years energy output guarantee 

 

Coenecoop 111, 2741PH Waddinxveen,  The Netherlands,  TEL : +31 182-638354,  EMAIL: Info@botau.nl  WEB: www.botau.nl 

 

Botau Renewable Energy 
 

BOTAU IS YOUR RELIABLE PARTNER IN THE DEVELOPMENT OF 
SOLAR FARMS AND UTILITY-SCALE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 

 OUR SERVICES 
 
 

YOUR BENEFITS 

Engineered in The Netherlands 
 
 


