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شرکت »پیش�گامان فن اندیش تهران« یکی از پیشتازان عرصه ارائه 
خدمات فنی و مهندسی در زمینه ساخت، نصب و راه اندازی، نگهداری 
و تعمیرات و بهره برداری تاسیس�ات و تجهیزات واحد های صنعتی و 
غیر صنعتی، با همکاری مس�تقیم بیش از 1900 نفر پرسنل متخصص 
می باش�د. این شرکت فعالیت خود را از سال 1372 آغاز نموده است. 

مدیران و پرسنل آن، سهامداران عمده شرکت می باشند.

___________گواهینامه ها و رتبه ها____________

 پایه یک در رشته های نفت و گاز ، ابنیه و ساختمان ، تاسیسات و 
تجهیزات

 پایه  سه صنعت و معدن و آب
 پایه پنج نیرو و راه

گواهی صالحیت اداره کار و امور اجتماعی
 گواهی صالحیت بهره  برداری و نگهداری از نیروگاه  های برق آبی- پایه یک 

خدمات بهره برداری و نگهداری نیروگاه های برق آبی
 گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران 

 گواهینام��ه سیس��تم مدیریت کیفیت ISO9001: 2015  از ش��رکت 
TUV Inter Cert

  OHSAS 18001:2007 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
TUV Inter Cert از شرکت

گواهینامه سیس��تم مدیریت محی��ط زیس��ت ISO14001:2015 از 
TUV Inter Cert شرکت

TUV Inter Cert از شرکت HSE گواهینامه سیستم مدیریت

___________زمینه های ارائه خدمات____________

EPC الف � پروژه های
طراح��ی، تامین، نص��ب و راه اندازی پروژه های پاالیش��گاهی و پتروش��یمی، 
ذخیره س��ازی نفت ، گاز و ف��رآورده های نفتی ، خطوط انتق��ال نفت و گاز،  

کاخانجات تولیدی و مجموعه های صنعتی

ب � پروژه های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات
در این بخش ش��رکت با بهره گيري از کارشناس��ان و تکنس��ین های ماهر از 
س��ال 1372 ش��روع به فعالیت نموده و دارای سوابق متعددی در این زمینه 
برای کارفرمایان مختلف دولتی و خصوصی اعم از پاالیش��گاهی، پتروشیمی، 

فوالدسازی، خودروسازی، صنایع تولیدی، دانشگاه ها و هتل ها است.

ج- پروژه های ساخت، نصب و راه اندازی
شرکت با اس��تفاده از كادر مهندسي توانمند در رشته هاي عمران، مكانيك، برق 
و اب��زار دقیق، مخابرات و تأسیس��ات، ب��ا در اختيار قرار گرفتن  ماش��ين آالت و 
اب��زار و تجهيزات مورد نياز و با در نظر گرفتن دس��تورالعمل ها و بخش��نامه ها و 
اصول مهندس��ي، مطابق با آخرين اس��تانداردهاي مت��داول در اين بخش دارای 
س��وابق متعددی در پروژه های صنعتي، فوالد، کشتارگاه و نیروگاهی و گروه هاي 

خودروسازي  است.

د � پروژه های ابنیه و سیویل
اج��راي پروژه ه��اي س��اختمانی به همراه تأسيس��ات مكانيك��ي و الكتريكي 
س��اختمان ها نظیر ساختمان های دادسراها، شهرداری، ایستگاه راه آهن ، برج 

مراقبت فرودگاه، کارخانه و سوله های تولیدی.

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی شرقی، شماره67
               تلفن: 88459970 )6خط(                                              نمابر :88415919

www.fanandish.com                  info@fanandish.com

»پیشگامان فن اندیش« پیشرو در ارائه خدمات فنی و مهندسی

Fanandish Co.
شرکت پیشگامان فن اندیش



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.
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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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آنالیز عنصری؛ سولفورکلر
WDXRF :روش

D.L:1PPM
       

سولفور آناالیزر 
EDXRF:روش

D.L: 3PPM

آرتین آزمامهر 
ش�ركت »آرتین آزما مهر« ب�ا هدف ارتقای س�طح كیفي تجهیزات 

فني و آزمايش�گاهي مراك�ز تحقیقاتي، دانش�گاهي، صنعتي، 
عمراني وهمچنین انتقال تكنولوژي و دانش فني روز با 25 

سال سابقه فعالیت در كش�ورهاي روسیه، قزاقستان، 
ارمنستان و آذربایجان و در كشور عزيزمان ايران 

وارد اين عرصه شده است.
تهران، میدان رسالت،  ابتدای خیابان مدنی، کوچه یاوری، پالک 17، واحد 3

www.artinazma.net 
             Info@artinazma.net 

        تلفن: 021-77212980 
فاکس: 021-89770455

و تامین کننده برندهای اروپایی و آمریکایی نظیر:

Hydronal

نماینده رسمی و انحصاری 
شرکت اسپکترون روسیه؛  

تولیدکننده دستگاه های 
آنالیز عنصری به  دو روش 

WDXRF و EDXRF

نمایندگی انحصاری شرکت IVKAZ روسیه؛ 
تولیدکننده انواع کاتالیست های سولفورزدایی

و مرکاپتان زدایی به دو روش پودری و مایع

آنالیز عنصری از سدیم تا 
 WDXRF :روش       Na-Ur اورانیوم

D.L:1PPM

شرکت LUMEX کانادا؛ 
تولیدکننده تجهیزات 

آنالیتیکال آزمایشگاهی

دستگاه FTIR دستگاه آنالیز جیوهدستگاه جذب اتمی

 نمایندگی انحصاری شرکت NXA روسیه؛ تولید 
کننده تجهیزات کنترل کیفی در فرآیند تولید 

سوخت، قیر، آسفالت

دستگاه تقطیر اتمسفریک 
 ARNS-21

دستگاه تست اون قشر نازک 
PCB-10  RTFO دوار قیر

دستگاه آزمایش کشش
 مستقیم قیر

 100-DB-20
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مشاوره
مهند سی
تأمین تجهیزات
صنعت آب و محیط زیست

www.aryarahbord.com
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تجهیزات سرمایشی
مدیریت مصرف انرژی

     مدیریت مصرف انرژی  در سیستم های سرمایشی
*  از دستگاههای سرمایشی متناسب با محل جغرافیایی سکونت خود استفاده کنیم.

*  کولرها و دیگر وسایل سرمایشی را با استفاده از سایبان از معرض مستقیم 
     نور خورشید دور نگه داریم.

*  در هنگام خرید وسایل سرمایشی به برچسب انرژی و میزان مصرف برق آن توجه کنیم.
*   کولرهای گازی و دیگر وسایل سرمایشی پیشرفته )چیلر، فن کوئل، داکت اسپلیت و ... ( 

      معمواًل دارای درجه تنظیم دما)ترموستات( هستند و دمای مناسب برای تنظیم بین 
      23 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد.

*   با انتخاب ظرفیت مناسب تجهیزات سرمایشی، مصرف انرژی را کاهش دهیم.
*  در هنگام ترک منزل از خاموش بودن تجهیزات سرمایشی مطمئن شویم.

     ایمنی
*   یکی از بیشترین حوادث مربوط به برق گرفتگی در منازل هنگام سرویس

      کولرها رخ می دهد.
*   تأکید می شود تعمیر و سرویس کولرها را به تعمیرکاران ماهر بسپاریم.

*  در صورتی که شخصًا قصد انجام سرویس های دوره ای را داریم
      ابتدا فیوز برق را قطع نماییم.

*   حتمًا از دستکش ایمنی استفاده کنیم.
*  در تمام مراحل کار از فازمتر جهت اطمینان از برقدار نبودن 

      بدنه کولر و عدم وجود اتصال استفاده کنیم.

امروزه جمعیت کشور ما ایران به حدود 80 میلیون نفر رسیده است. تنوع و تعدد 
وسایل برقی خانگی و گرایش مردم به استفاده از این وسایل، بخش خانگی را به یکی از 
است. کرده  تبدیل  کشور  در  انرژی  مصرف کننده  بخش های  پرمصرف ترین 
فصل  آغاز  و  هوا  تدریجی  شدن  گرم  با  می دهد  نشان  گرفته  انجام  بررسی های 
مهمترین  سرمایشی  وسایل  انواع  از  ناآگاهانه  و  نادرست  استفاده  و  انتخاب  تابستان، 
عدم  دلیل  به  ناگوار  حوادث  بروز  و  سو  یک  از  مصرفی  برق  هزینه  افزایش  دلیل 
است. دیگر  سوی  از  آبی  کولر های  بویژه  وسایل  این  در  ایمنی  نکات  رعایت 
نکته حایز اهمیت دیگر در مورد استفاده از وسایل و تجهیزات سرمایشی توجه به شرایط 
بحران کم آبی کشور در سالهای اخیر است. از این رو شایسته آن است تا با انتخاب و خرید 
تجهیزات مناسب، مدیریت مصرف آب و برق را توأمان مورد توجه قرار دهیم و  البته 
هرگز فراموش نکنیم ضروری است تمامی افراد اصول صحیح کار با این گونه وسایل را 
بشناسند و در کنار مدیریت برای اقتصاد خانواده همواره موارد ایمنی را نیز رعایت کنند. 

روابط عمومی
و اموربین الملل شرکت توانیر
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حامیان »تازه های انرژی«

مهند  س سید  کاظم وزیری هامانه )وزیر اسبق نفت(، د  کترحسین امیری خامکانی )نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس(، مهند  س 
ستار محمود  ی )مشاور عالی وزیر نیرو(، دکتر 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 وزیر نفت د  ر امور بین الملل و بازرگانی(، مهند  س 
همایون حائری )معاون وزیر نیرو د  ر امور برق و انرژی(، د  کتر سید  محمد  مجابی )قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی(، دکتر محمدحسین 
مهدوی عادلی )رئیس هیئت مدیرۀ س��ازمان تأمین اجتماعی(، مهندس حس��ن منتظر تربتی )مدیرعامل ش��رکت ملّی گازایران(، 
دکتر علی مبینی دهکردی )رئیس مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی(، مهندس محمد دامادی )رئیس کمیتۀ آب مجلس شورای 
اسالمی(، مهند  س رکن الد  ین جواد  ی، د  کتر د  اریوش کریمی، د  کتر مجید   شفیع پور، د  کتر محسن 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   عباسپور، د  کتر علی 
نوری بروجرد  ی )د  انشگاه صنعتی شریف(، د  کتر رضا امراللهی )رئیس د  انشکد  ۀ مهند  سی انرژی د  انشگاه امیرکبیر(، د  کترعلی وطنی 
)انس��تیتو نفت د  انشگاه تهران(، د  کتر حمید  رضا کاتوزیان )دانش��گاه صنعتی امیرکبیر(، د  کتر سعید   متصد  ی، د  کتر منصور قربانی، 
د  کترعلیرضا یزد  ی زاد  ه، دکتر فاطمه باکویی )د  انشگاه شهید   بهشتی(، دکتر مجید صالحی نژاد )مدیرعامل بیمۀ ملت(، د  کتر ریاض 
خراط )د  انشکد  ه نفت تهران(، د  کتر محمد   کرامتی )پژوهشگاه صنعت نفت(، د  کتر شاهین محمد  نژاد  ، د  کترعبد  الرضاکرباسی )د  انشگاه 
تهران(، د  کتر شقایق بهرامی راد   )د  انشگاه ایلینوی شیکاگو(، د  کتر ابراهیم تیموری، د  کتر سید  مهد  ی حسینی مطلق، دکتر عبدالرحمان 
حائری )د  انش��گاه علم و صنعت ایران(، د  کتر عباس اکبرزاد  ه )مؤسس��ۀ تحقيقات آب(، د  کتر عباس طلوع��ی، دکتر رضا رادفر، د  کتر 

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

هیئت علمی

محمدجواد روح، کیوان مهرگان، مهد  ی افش��ارنیک، لی��ال مرگن، پروین فغفوری، فاطمه لطفی، مهدی 
رجب پور، ش��یدا بهرامی راد، نسیم زرین، پانیسا حس��ن زاد  ه، فاطمه ساد  ات نجفیان، ملیکا شیخان، سارا 
ملکی، س��میه متقی، نفیسه زارع کهن، س��یاوش دریابار، المیرا بابایی، سیدصالح 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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مهندس جهانگير پورهنگ
مديرعامل شركت نفت و گاز اروندان 

دنیای کوچک نفت

صنعت نفت را ش��ايد بتوان به عنوان بزرگ ترين گسترۀ تجميع 
دانش و فّناوري روز جهان برش��مرد، زیرا با رش��د روزافزون توان 
علمي و بنيۀ فّناوري جهاني، بخش عظيمي از آن در صنعت نفت 
به كارگرفته ش��ده يا ارتقا مي يابد و اين، به تبع وجود گنجينه اي 
سترگ از دانش و تجربه اي است كه طي بيش از يك قرن در بدنۀ 

منسجم منابع انساني اين صنعت ذخيره شده است...

کوروش احمدی
کارشناس روابط بین  الملل

یکی از اقدام های مهم   آمریکا برای به حداکثر رساندن فشار علیه 
ایران، رایزینی با ش��ماری از کشورهای منطقه و خارج از منطقه 
برای نخریدن نفت از ایران یا جایگزین کردن نفت ایران است. این 
رویکرد بدان معناست که حتی آمریکا نیز برای پیشبرد اهدافش، 
خود را بی نیاز از دیپلماسی و ائتالف سازی نمی بیند. این در حالی 

است که متأسفانه در ایران همیشه به دیپلماسی به عنوان امری...

دکتر احمد توکلی، اقتصاد د ان 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 بحران ارزی چند ماهۀ اخیر در بس��تری از فساد سازمان یافته 
و شبکه ای، بیشترین آسیب را درپی داشته است. به طوری که 
ادامۀ سیاس��ت های فعلی برای ارز و مبارزۀ نارسا و تبعیض آمیز 
با فس��اد، می تواند همۀ پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن 
خواهد ش��د علّت اصلی مشکالت، سوءمدیریت و فساد داخلی 

است که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب، تشدید...

100 میلیارد دالر سرمایه گذاری در عسلویه

رقیبان سرسخت در بازی گـاز

براساس آمارهای موجود و پیش بینی های انجام شده، تقاضا برای 
گاز طبیعی در س��طح وس��یعی از جهان رو به افزایش است. از 
سویی عرضه کم هزینه  گاز نیز رو به افزایش است و در کنار این 
دو عامل، دسترسی به ذخایر گاز در دنیا نیز بیشتر شده و البته، 
عرضه گاز طبیعی مایع ش��ده نیز رشد باالیی را تجربه می کند. 
مطابق با جزئیات س��ناریوی »گذار فزاینده« در گزارش »چشم 
انداز 2019 انرژی دنیا«، نرخ رش��د گاز طبیعی تا س��ال 2040 
به طور متوسط 1.7 درصد پیش بینی شده است. همچنین گاز 

طبیعی تنها منبع فسیلی انرژی محسوب می شود که...

»منطقۀ ويژه اقتصادي انرژي پارس« بزرگ ترين منطقۀ ويژه 
در حوزۀ انرژي دنياست که تحت توليت شركت ملّي نفت ایران 
قرار دارد. وسعت آن 46 هزار هكتار و از 3 منطقۀ »پارس یک« 
با وسعت 14 هزار، »پارس دو« 16 هزار و »پارس سه« 16هزار 
هكتار تشكيل ش��ده است. بيشتر اراضي آن متعلق به منطقه 
پ��ارس يك و دو، به طرح هاي باال دس��تي گاز و پتروش��يمي 
اختصاص يافته است .24 فاز پااليشگاهي به ظرفيت توليد 790 
ميليون مترمكعب گاز غني در روز، 9 ميليون تن اتان در سال، 
10.5 ميليون تن در سال گاز مايع، 4800 تن در روز گوگرد...
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 امدادرساني به مناطق سيل زده

دکتر  سیدعماد حسینی
عضو هیئت مدیرۀ تاپیکو

د  کتر حسین امیری خامکانی
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس

گذشته و آینده
 گره خورده با نفت

درحالی ک��ه حوزۀ انرژی و صنای��ع پیرامونی انرژی را باید  موتور 
رش��د اقتصادي و پیشران توس��عۀ ایران برشمرد، به این واقعیت 
نیز باید توجه ویژه ای داش��ت که صنعت نفت در سالیان گذشته 
دچار س��ردرگمی و لطمات جبران ناپذیری شده است که عموم 
آنها نشئت گرفته از آیندۀ مبهم و فقدان باور آینده نگری در حوزۀ 

انرژی کشور است. دستاورد ارزندۀ دولت یازدهم برای...

20
اقتصاد بدون نفت و آرزوهای 

بزرگ

مرورى بر شرايط فعلىکه ساکنان کاخ سفید و دولت مردان آمریکا 
برای اجرایی کردن راهبرد »به صفر رساندن صادرات نفت ایران« 
از هیچ کوشش��ی 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...

21

مهندس سیدکاظم وزیری هامانه
وزیر اسبق نفت

فساد در چرخۀ باطل 
توسعه نیافتگی نفتی 

نگاه��ی به تاریخ معاصر و تحوالت اقتص��ادی در دهه های اخیر، 
ای��ن موضوع را به خوبی نمایان می س��ازد ک��ه اگرچه با افزایش 
درآمد های نفتی ش��اهد رون��ق ظاهری در اقتص��اد بوده ایم، اما 
فرصت های متعددی نیز برای ایجاد مبادی فس��اد شکل گرفته 
که یکی از شاخص ترین این مبادی به چگونگی توزیع بی برنامۀ 
درآمدهای نفتی برمی گردد. این واقعیت اگرچه در همۀ دولت ها...

22

 تابستان داغ ترامـپ با بنزیـن گران

افزایش 26 درص��دی قیمت بنزین در ای��االت متحدۀ آمریکا 
به عن��وان اصلی ترین مانع برای افزایش فش��ار آمریکا به منظور 
کاهش فروش نفت ایران، همچنان مطرح است. براساس نتایج 
حاصل از آخرین تحلیل موسسۀ »وود مکنزی« در این خصوص، 
با نزدیک ش��دن به فصل تابستان، تقاضای پاالیشگاه ها به اوج 
خ��ود خواهد رس��ید و به دنب��ال آن، قیمت بنزین نیز با رش��د 
بیشتری همراه می شود. این موسسه افزایش تولید اوپک برای 
پُرک��ردن ج��ای خالی نفت ای��ران را نیز عاملی ب��رای کاهش 

چشمگیر بهای نفت خام در آستانۀ فصل رانندگی نمی داند...

پیوند برق و پتروشیمی در منطقۀ پارسیان

یکی از توفیقات ارزش��مندی که بخش نفت و گاز مپنا در سال 
گذشته به آن دست یافت، ورود به صنعت پتروشیمی است. گروه 
مپنا پس از مطالعه زنجیره های مختلف پتروشیمی و مذاکرات 
متعدد با شرکت های مختلف پتروشیمی و شرکت ملّی صنایع 
پتروشیمی ایران، در نهایت ورود مستقل به عنوان سرمایه گذار و 
مالک در یک طرح GTX در منطقه انرژی بر پارسیان را تصویب 
و اجرای��ی کرد. ه��دف نهایی این پروژه، تولی��د پلی پروپیلن و 
پلی اتیلن سنگین و سبک است. با توجه به شرایط کنونی اجرای 

این طرح در 3 فاز برنامه ریزی شده که پس از آن، گروه مپنا...

پروند  ۀ ویژه: نمایشگاه بیست و چهارم صنعت نفت

50

تعهد به  مسئولیت های اجتماعی

44

اقتصاد

 منابعی که برباد رفت

26

 

IPC یک »بولدوزر« می خواست

34

30
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حفاری توسعهنفتحفارینفت

1819

آنچه در این شماره می خوانید

سیاسی کاری با نفت، ممنوع!

دروغ بزرگ دولت و منابعی 
که برباد رفت!

چانه زنی های نفتی

بیژن زنگنه:  
صفر کردن 
صادرات نفت ایران، 
خیالی واهی است
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یادداشت ماه
پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 

انرژی فردا

دکتر
 سیدعماد حسینی

معاون پیشین امور 
مهندسی وزارت نفت

و عضو هیئت مدیرۀ 
هلدینگ تاپیکو 

سردبیر 
»تازه های انرژی«

ت
خس

اه ن
نگ

دکتر حسین
 امیری خامکانی

نایب رئیس اول 
کمیسیون انرژی 
مجلس شورای 
اسالمی

رئیس هیئت  علمی 
»تازه های انرژی«

ول
سئ

اه م
نگ

به ج��ز بازۀ زمانی اردیبهش��ت 1330 تا م��رداد 1332 و هم زمان با 
دوران نخس��ت وزیری دکتر مصدق، هی��چ گاه در تاریخ معاصر ایران 
درآمدهای نفتی کشور قطع نشده است و با کاهش یا افزایش میزان 
تولی��د و صادرات آن، وابس��تگی تار و پود اقتص��اد ایران به چاه های 
نفتی، همچنان باقی مانده اس��ت. برهمين اساس است كه مي توان 
گفت دولت مصدق، يگانه دولت معاصرى است كه تجربة ادارة اقتصاد 
كشور بدون اتكا به نفت را داشته است. اگرچه اين موفقيت ارزشمند 
با ارادۀ قبلی و برنامه ريزي منس��جم 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 كش��ور، نگاه خود را به منابعي غير از عواید نفتی معطوف كند. 
بدين ترتيب بود كه تجرب��ه ای منحصربه فرد، كوتاه و البته آميخته 
با بحران هاي گوناگون سياس��ي، 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 صفررس��اندن صادرات نفت ایران« جزم 
کرده است، تقریباً غیرممکن و به آرزويى دست نيافتنى تبديل شده 

است!
م��رورى بر این تجربة تاریخی گران به��ا و تناظر تقریبی آن با 
شرايط فعلىکه ساکنان کاخ سفید و دولت مردان آمریکا برای اجرایی 
کردن راهبرد »به صفر رساندن صادرات نفت ایران« از هیچ کوششی 
فروگذار نمی کنن��د، حاوی نکات و آموزه های بس��یاری خواهد بود. 
درحالی که کارشناس��ان بسیاری در سراس��ر دنیا، هشدارهای گاه و 
بیگاه��ی درخصوص احتمال جه��ش ناگهانی بهای نف��ت 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 
که البته دیگر تمدید نش��د، نه تنها محدودیت ه��ای مطلوب ترامپ 
و کاهش معن��ادار بهای جهانی نفت خام را محقق س��اخته، بلکه با 
همراهی عربستان،  امارات 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 وابستگی تاریخی اقتصاد یگانه سوز 
ایران به درآمدهای ناشی از خام فروشی نفت، جست وجو کرد.

درحالی که مس��ئوالن ایران از گذر تجربۀ تحریم های پیشین، 
کارآزموده  تر ش��ده و راه ه��ای 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 س��وخت مورد 
نیاز کش��ور مواجه نیس��تیم؛ بلکه اتفاقاً افزایش ظرفیت تولید بنزین 
در کش��ور، زمینه س��از ابرچالش بزرگی به نام »قاچاق سوخت« را در 
پی کاهش ارزش پ��ول ملّی و تفاوت معنادار بهای داخلی و خارجی 
سوخت، پدیدار ساخته است که متأسفانه همچنان با توجهی مسئوالن 

در بخش های مختلف اجرایی ازجمله وزارت نفت، همراه است.
نفت و سرنوش��ت آن اگرچه در جنوبى تري��ن نقاط ايران رقم 
خ��ورد و ثروتى مثال زدنى براى ايرانيان ب��ه ارمغان آورد، اما نه تنها 
چرخش پايدارى را در مدار توس��عه يافتگى كشورمان تاکنون برجاى 
نگذاش��ته، بلکه اقتصاد ایران و سرنوش��ت ایرانیان را نیز با معضالت 
عدیده ای همراه ساخته است. هرچند مى توان روزها، ماه ها و سال ها 
در حس��رت اينك��ه »اگر چنين مى ش��د و چن��ان، 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 سیاسی در 
دهه های گذش��ته، نه تنها نتوانسته اند ثروت هاى عظيم زيرزمينى را 
به س��رمايه هاى روزمينى بدل كنند و درآمدهاى نفتى را در خدمت 
توس��عة پايدار بگيرن��د، بلکه با افزايش روزاف��زون دالرهاى نفتى در 
رديف هاى بودجه هاى سنواتى، تخصیص یارانه های پیدا و پنهان برای 
پوش��ش بسیاری از ناکارآمدی های سیاستی، اجرایی و مدیریتی، آن 
را با س��رعت و ولع فراوان در همة رگ ه��ا 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 نفتی و نفت د ار بود ن، 
نخواس��ته و البته این روزها نیز نمی خواهند یا نمی توانند  به »اقتصاد  

بد ون نفت« فکر کند !

اقتصاد بدون نفت و آرزوهای بزرگ گذشته و آینده  گره خورده با نفت

درحالی که حوزۀ انرژی و صنایع پیرامونی انرژی را باید  موتور رش��د 
اقتصادي و پیشران توسعۀ ایران برشمرد، به این واقعیت نیز باید توجه 
ویژه ای داشت که صنعت نفت در سالیان گذشته دچار سردرگمی و 
لطمات جبران ناپذیری شده است که عموم آنها نشئت گرفته از آیندۀ 
مبهم و فقدان باور آینده نگری در حوزۀ انرژی کش��ور است. دستاورد 
ارزندۀ دولت یازدهم برای پایان مناقش��ات هس��ته ای و توافق برجام 
هرچند فرصتی مناس��ب  برای رفع محدودیت های سرمایه گذاران و 
برخ��ورداری از فّناوری های روز دنیا ب��رای جبران عقب ماندگی های 
صنعت نفت کش��ورمان محس��وب می ش��د، اما باید باور داشت که 
مس��يرهاي آينده و فراروي صنعت نفت ايران با درهم کنش دس��تۀ 
پيچيده اي از نيروهاي پيشران تغييرات مواجه است؛ رویکرد و راهبرد 
نوی��ن دولت م��ردان آمریکا مبنی بر تحقق رویای »به صفر رس��اندن 
صادرات نفتی ایران« را نیز می توان و باید در چنین فضایی تصور کرد 

و البته، به دنبال راهکارهایی برای غلبه بر آن بود.
مروری گذرا بر روند نوس��انی کاهش و افزایش بهای حامل های 
انرژی در چند دهۀ گذش��ته که البته، این روزها شاهد توسعۀ آن به 
فرایند تولید و صادرات نفت نیز هس��تیم، بیانگر آثار مس��تقیم این 
موضوع بر چالش های عمدۀ سیاس��ت های جهانی سازی و استیالی 
ایده های  رهبران غرب برای ترسیم دلخواه از نظم نوین جهانی است. 
این موضوع در حالی اهمیت بیش��تری می یابد که بدانیم چالش های 
فراروی قدرت های برتر جهانی، عموماً مرتبط با کشورهایی است که 
ق��درت اقتص��ادی،  راهبردی و فّناوری خ��ود را از نفت و منابع نفتی 
به دس��ت می آورند. بررس��ی تاریخ سیاسی کش��ورمان در برش های 
مختلف زمانی نیز حاکی از آن است که عموم راهبردهای بین المللی 
ایران، ارتباط مس��تقیمی با افزایش درآمد دولت ها از عواید حاصل از 
فروش نفت بوده اس��ت. موضوع مهمی ک��ه در این میان باید به آن 
توجه داشت، آن است که سناریوهای موجود و محتمل برای توسعۀ 
صنعت نفت در آين��ده و راهبردهایی که آیندۀ این صنعت و اقتصاد 
ایران را ترس��یم می کند، متأثر از چالش هايي است که در گذشته با 
آن مواجه بوده و  نیز، حوادثی خواسته یا ناخواسته در آینده به وقوع 

خواهند پیوست.  
به دلی��ل درهم تنیدگی تار و پود اقتصاد کش��ورمان به  نفت و 
عواید نفتي، توسعه و تعالی صنعت نفت ایران نه تنها آثار بسیاری در 
متغیرهای تشکیل دهندۀ امنيت ملّي و استحکام پایه های اقتصادي 
ايران دارد، بلکه در مقياس جهاني نيز حائز اهمیت است. سياست هاي 
داخلي، پيش��رفت هاي لحظ��ه ای فّن��اوری، ح��وادث و رويدادهاي 
بين المللي، الزام های زیست محیطی، روند سرمايه گذاري هاي خارجی، 
توان بخش خصوصي داخلی، رفتار مصرف کنندگان و خريداران عمدۀ 
نفت، محدوديت هاي زيرساختي و بسياري از موارد اینچنینی در کنار 
پيچيدگي های حاکم بر اين عوامل و درهم کنش آنها، آیندۀ مبهمی 
را برای حوزۀ انرژی کشور ترسیم می سازد؛ واقعیت گریزناپذیری که 
درص��ورت کم توجهی یا بی توجهی به آن، نمی توان تصویر روش��نی 
نه تنه��ا برای صنعت نفت، بلکه برای اقتصاد و فردای ایران اس��المی 

متصور بود.
درحالی که بهره گیری بهینه از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش 
توانایی در عرصه های منطقه ای و بین المللی، زمینة الزم برای کاهش 
محدودیت های جهانی علیه هر کشوری را فراهم می سازد و به افزایش 
قدرت ملّی کشور کمک شایانی می کند، وضعیت کنونی برجام و روند 
جاری تعامل با سایر کشورهایی که همچنان و در ظاهر، خود را پایبند 
به آن می دانند، به خصوص عداوت و دش��منی آش��کار رئیس جمهور 
امریکا و حلقۀ خاص مشاوران او را باید نقطۀ عطفی برای بازبینی در 
راهبردها، سیاست ها و رویکردهای حوزۀ انرژی و به خصوص صنعت 
نفت کشور برش��مرد. در این صورت است که می توان امیدوار بود در 
روزها و سالیان پیش رو، آیندۀ اقتصاد و صنعت نفت ایران، درهم تنیده  

و متأثر از تصمیم  گیری های خارج از مرزهای کشورمان نباشد.
نباید از نظر دور داش��ت که وضعی��ت کنونی، پيامدهاي اعمال 
و رفتار انجام ش��ده در گذشته اس��ت و تصمیم ها و رفتارهای امروز، 
تشکيل دهندۀ تکانه هایی برای آینده . این یک واقعیت است که آینده، 
مكانی نیست که باید به آنجا برویم، بلکه آینده، ج�ایی اس�ت خود ما 

آن را می س�ازیم.
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مواجهه با بروز و گسترش مبادی »فساد« در بخش های مختلف اداری، اقتصادی و صنعتی، ازجمله دغدغه هایی است که مسئوالن 
ارش�د نظام از س�الیان گذشته نیز تأکید فراوانی بر آن داش�ته اند. نگاهی به تاریخ معاصر و تحوالت اقتصادی در دهه های اخیر، این 
موض�وع را به خوبی نمایان می س�ازد که اگرچه با افزایش درآمد های نفتی ش�اهد رونق ظاهری در اقتص�اد بوده ایم، اما فرصت های 
متعددی نیز برای ایجاد مبادی فس�اد ش�کل گرفته که یکی از شاخص ترین این مبادی به چگونگی توزیع بی برنامۀ درآمدهای نفتی 
برمی گردد. این واقعیت اگرچه در همۀ دولت ها کمابیش مش�هود اس�ت، اما بررس�ی ابعاد آن در دهۀ گذشته و به ویژه دولت دهم که 
با ثبت رکورد تاریخی کس�ب درآمدهای نفتی در یکصدس�ال پیش از آن همراه شد، گویای بسیاری از وقایع رخ داده خواهد بود. در 
این دوران نه تنها رونقی در اقتصاد کش�ور مشاهده نمی شود، بلکه با رکود و رشد منفی اقتصادی، تورم باالی 40درصد و بحران های 
اقتصادی عظیمی مواجه می شویم که با وقوع فساد های بی سابقه  و چندین هزارمیلیارد تومانی نیز همراه است. اگرچه تالطم های اخیر 
اقتصادی و آشکارشدن زوایای گوناگون از فسادها و اختالس های متعددی که از آنها پرده برداری می شود نیز به نوبۀ خود حائز اهمیت 
و ناش�ی از دالیل متعدد ازجمله سیاست گذاری های ناصحیح برای هزینه کرد درآمدهای نفتی است و پرداختن به آن مجال دیگری  
را طلب می کند، به طور ویژه اما باید توجه داش�ت که ورود سیل آسای دالرهای نفتی به اقتصاد کشور، درحالی که منجر به گسترش 
حوزۀ اختیارات و گشاده دستی های دولت مردان می شود، کم توجهی، کاهش اقتدار و نزول جایگاه دستگاه های نظارتی را نیز در پی 

داشته است.

تمرکزگرایی به پشتوانۀ نفت
مروری بر سرنوشت و تاریخ کشورهای نفت خیز که دوران رونق نفتی 
را پشت سر گذاشته اند، بیانگر 2 رویکرد و رفتار در سطح کالن است؛ 
نخس��ت اینکه دولت ها، گرفتار یک دورۀ خوش خیالی بی حّدوحصر 
ش��ده اند و قدرت ویژه ای از طرف ش��هروندان خود کسب کردند تا 
انباش��ت س��رمایه از درآمد نفت را به سایر فعالیت های مولّد هدایت 
کنند تا ش��اید بتوانند خود را به دنیای توس��عه یافته برسانند. بدون 
اغراق می توان گفت که ش��عار عموم سیاس��ت مداران و دولت ها در 
کشورهای نفتی بر این پایه استوار است که »چون منابع فراوانی در 

اختیار داریم، باید هرکاری الزم می دانیم انجام دهیم!«
این ش��عار و رویکرد در چند دهۀ اخیر به عنوان اصلی ترین برنامۀ 
سیاست مداران و دولت مردان در کشورهای نفتی ازجمله ایران به شمار 
می رود، اما قطع وابستگی به نفت و تبدیل این درآمدهای سهل و آسان 
به س��رمایه های مولّد و روزمینی، جزو آمال و آرزوهای اقتصادی آنها 
به شمار می آید. این درحالی است که حجم درآمدهای نفتی در اختیار 
دولت ، ارتباط مس��تقیمی با نرخ ارز دارد و نتیجۀ آن، افزایش واردات 
و کاهش صادرات اس��ت؛ موضوعی که هم اکنون و البته در چند سال 
گذشته نیز بارها و بارها شاهد آن بودیم و هشدارهای دلسوزان اقتصاد 
و نظام نیز راه به جایی نبرد، تا جایی که بازارهای کشور با انواع کاالهای 
مصرفی غیرضروری از انواع میوه  گرفته تا وسایل پیش پا افتاده، انباشته 
ش��د و نفت که قرار بود پیش��ران توسعۀ کشور باشد، مهم ترین عامل 

برای فروپاشی بخش عمده ای از صنایع و تولید کشور شد.

توسعۀ صنعتی مبتنی بر نفت
در رفتار دوم که ارتباط نزدیکی با اندیش��ۀ توس��عه صنعتی مبتنی 
بر نفت دارد، این رویکرد حاکم اس��ت که رونق نفتی، نه فقط باعث 
اجرای مدل های اقتصادی بزرگ و باشکوه می شود، بلکه تقاضاهای 
جدیدی نیز برای منابع ازسوی دولت و جامعه مدنی ایجاد می کند. 
در این رهگذر، سیاس��ت مدارانی که فکر می کردند باید بین رش��د 
اقتصادی و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند، احس��اس می کنند که 
قادر به رسیدن توأمان به هر دو موضوع نیستند. در این صورت است 
که نظامیان، خواهان تس��لیحات پیش��رفته تر هستند، سرمایه داران 
درخواس��ت اعتب��ارات ارزان و یارانه ای می کنند، طبقۀ متوس��ط به 
دنبال رفاه و هزینه های اجتماعی بیش��تر است و کارگران نیز برای 
دس��تمزدهای باالتر و بیکاران برای اش��غال زایی فش��ار می آورند. با 
باالگرفتن تقاضاهای اینچنینی ازس��وی بخش های مختلف جامعه، 
نظ��ام اداری ن��اکارا و بوروکراس��ی پیچیده و درهم تنی��ده، ناگهان 
دولت م��ردان را ب��ا نقش های جدی��دی مواجه می کند ک��ه قادر به 

مدیریت آنها نخواهند بود.
اینچنین اس��ت که برنامه های مرتبط ب��ا بخش عمومی جامعه 
به شکل انبساطی رش��د می کنند و درخواست های بخش خصوصی 
نیز تمامی ندارد و نتیجه، چیزی جز کس��ری بودجه، تورم، بیکاری 
و بدهی های خارجی نخواهد بود. در این صورت اس��ت که باید باور 
داش��ت، بهره مند س��اختن اقتصاد و استقالل کش��ور از درآمدهای 
نفت��ی، هرگز اتف��اق نمی افتد و هر روز که می گ��ذرد، قدرت خرید 

مردم کمتر و کمتر می ش��ود و با گس��ترش مظاهر فس��اد در میان 
بخش های��ی که نزدیکی خاصی با دولت و برخی از خواص قدرتمند 
دارند، مردم ناامیدتر از گذش��ته خواهند شد. این، همان بالیی است 
که بر س��ر »دولت ه��ای نفتی« می آید و با تمرکز ثروت در دس��ت 
دولت، فعالیت های رانت جویان��ه و ویژه خواری در اطراف دولت، هر 

روز شدیدتر می شود و ابعاد تازه تری نیز به خود می گیرد.

معمای فراوانی و پوپولیسم نفتی
به ای��ن موارد، باید رویکردهای پوپولیس��تی را نیز اضافه کرد که 
بس��یاری از سیاست  مداران از آنها برای جلب محبوبیت های آنی و 
هدف دار، بیشترین بهره را می جویند. اتخاذ و اجرای سیاست های 
پوپولیستی و ضّدونقیض، توزیع بی حساب و کتاب نقدی یارانه ها 
و درآمدهای نفتی که به »آوردن نفت بر س��ر س��فره های مردم« 
موس��وم ش��د، اگرچه با ه��دف راضی نگه داش��تن عم��وم مردم 
اجرایی ش��دند، اما همان مردم در چند سال گذشته و هم اکنون، 
اصلی ترین قربانی آن سیاست های ناصحیح محسوب می شوند. این 
در حالی اس��ت که در چندسال گذش��ته و البته با فروکش کردن 
ناخواس��تۀ درآمدهای نفتی و ایجاد موانع متعدد بر س��ر صادرات 
نفت ای��ران و آنچه دولت یازدهم میراث دار آن ش��د، نظام اداری 
کشور آغشته به فساد سیستمی و تهی از تدبیر و مدیریت صحیح 
اقتصادی ش��ده بود که متأسفانه، شاهد تداوم همان روند در چند 
سال گذش��ته و دولت های یازدهم و دوازدهم نیز بودیم. تصویری 
کوچ��ک، اما واقعی از این روزهای نظ��ام اداری و اقتصادی ایران، 
بی ش��باهت به این تعبیر  نیس��ت: »خزانه ای خالی از درآمدهای 
متن��وع، انبوه تعه��دات غیرضروری و منطقی ک��ه برعهدۀ دولت 
گذاشته شده است، وابسته کردن مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به یارانه ها و کاالها و خدمات ارزان قیمت دولتی، سیس��تم اداری 
با تورم باالی کارکنان و ایجاد مبادی متعدد و چندالیه برای بروز 

مفاسد اقتصادی.« 
موارد برشمرده، اگرچه تبلور عینی »معمای فراوانی« در اذهان 
دولت مردان اس��ت، اما مادامی که نیازهای اساس��ی کشور از منابع 
نفتی برآورده می شوند، دولت ها به بهره برداری از آن مشغول و خود 
را نمادی از حکم رانان خوب و الیق تر از دیگران برمی شمرند. اگرچه 
گرفتاری در معمای فراوانی ازس��وی کشورهای نفت خیز گریزناپذیر 
است، اما تجربۀ کش��ورهای توسعه یافته ازجمله نروژ و هلند، نشان 
از آن دارد که این معماها، حل ش��دنی هس��تند و می ت��وان و باید، 
مسیرهای توس��عه را در ایران اسالمی، تغییر داد؛ حتی اگر نیازمند 

صرف دهه ها وقت و زمان باشد.

رهایی از دور باطل
این روزها که میزان صادرات نفت خام و در پی آن، درآمدهای نفتی 
نیز به طور پیوس��ته رو به کاهش گذاشته، به نظر می رسد ذهنیت  و 
باورهای بس��یاری از تصمیم گیران ارشد دولت و نظام دربارۀ کارکرد 
و نقش نفت در ادارۀ کشور تغییر مسیر داده است؛ اتفاق مبارکی که 
باید همچنان ادامه یابد تا زندگی ایران و ایرانیان در قرن دوم نفت، 
بدون آغشتگی به نفت و دوری از مفاسد نفتی، رنگ و بوی دیگری 
یابد. با ورود به مسیر عقالنیت اقتصادی، می توان با ایجاد ساختارهای 
متنوع مالیاتی، خدمات کشوری حرفه ای و توانمندسازی بخش های 
خصوصی واقعی و تعاونی، »چرخۀ باطل توس��عه نیافتگی نفتی« را 
شکس��ت. در این صورت است که می توان امیدوار بود ثروت حاصل 
از نفت به صندوق توسعه ملّی روانه شده و به جای دست اندازی های 
گاه و بی��گاه به آن، هزینۀ جاری کش��ور از مح��ّل درآمدهای پایدار 
تأمین ش��ود. اگر دولت مردان به این امید نشس��ته باشند که با رفع 
تحریم و س��رازیر شدن مجدد دالرهای نفتی، دست و بال آنان برای 
گشاده دس��تی باز ش��ود و دوباره با درآمدهای آسان نفتی کشور را 
بچرخانند، گرفتار همان دور باطلی خواهیم ش��د که چندین بار در 

سال های قبل و پس از پیروزی انقالب تاکنون، آن را آزموده ایم.

منافع مّلی و توسعۀ صنعت نفت
در این مسیر، باید کشوری مثل نروژ و نه عربستان سعودی را الگوی 
خود برای اس��تفاده از درآمدهای نفتی و پیمودن مسیر توسعه قرار 
دهیم. معتقدم هرچه درآمدهای ناش��ی از تولید نفت و گاز بیش��تر 
ش��وند، نباید از آنها جز برای ایجاد زیرس��اخت های اساسی و مورد 
نیاز برای هموارسازی مسیر توسعۀ پایدار کشور و آنچه زندگی مردم 
را برای درازمدت تغییر اساس��ی خواهد داد، بهره گرفت. این روند و 
رویکرد، باید با دقت و نظارت دقیق انجام شود تا از این طریق، ضمن 
فراهم آوردن فرصت  های پایدار برای اشتغال جوانان، زیربناهای مورد 
نیاز برای دستیابی به اهداف مّدنظر سند چشم انداز 1404 به سطح 

مطلوب و مورد نیاز، نزدیک شوند. 
در این مسیر و گذار سخت، نباید از این موضوع نیز نباید غافل 
ش��د که برنامه ریزی برای هدایت و اجرای پروژه های جاری کش��ور، 
باید براساس جذب سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد؛ چه در این 
صورت بخش های مختلف ازجمله صنعت نفت، افزون بر دستیابی به 
سطوح باالتری از فّناوری های روز دنیا، شاهد بروز و ظهور بایسته ها 
و الزامات مدیریت نوین برای توسعۀ نظام بنگاه داری و بیشینه سازی 
منافع ملّی از مجرای درهم تنیده شدن منافع کشورهای سرمایه گذار 

با توسعۀ روزافزون صنعت نفت ایران اسالمی باشیم.

تصویری کوچک، اما واقعی 
از این روزهای نظام اداری و 

اقتصادی ایران، بی شباهت به 
این تعبیر  نیست: »خزانه ای 

خالی از درآمدهای متنوع، 
انبوه تعهدات غیرضروری 

و منطقی که برعهدۀ 
دولت گذاشته شده است، 

وابسته کردن مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان به یارانه ها و 
کاالها و خدمات ارزان قیمت 

دولتی، سیستم اداری با تورم 
باالی کارکنان و ایجاد مبادی 

متعدد و چندالیه برای بروز 
مفاسد اقتصادی.«

مادامی که نیازهای اساسی 
کشور از منابع نفتی برآورده 

می شوند، دولت ها به 
بهره برداری از آن مشغول و 
خود را نمادی از حکم رانان 
خوب و الیق تر از دیگران 

برمی شمرند. در این مسیر، 
باید کشوری مثل نروژ و 
نه عربستان سعودی را 

الگوی خود برای استفاده از 
درآمدهای نفتی و پیمودن 

مسیر توسعه قرار دهیم. 

فساد در چرخۀ باطل توسعه نیافتگی نفتی 
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پتروشیمی مارون، یکی از بزرگ ترین مگاالفین های کشور 
اس��ت که از مصرف کنندگان عمدۀ انرژی در منطقۀ ویژۀ 
اقتصادی پتروش��یمی ماهش��هر نیز محس��وب می شود و 
برهمین اساس متناسب با گستردگی ابعاد سازمانی خود، 
اقدام به ایجاد واحد »مدیریت و کنترل انرژی« کرده است.

 هدف 
مدیریت انرژی در پتروشیمی مارون، در راستای شعار 
Efficiency = the mos t Conservative 
Consumption (E=mC2)

و به منظ��ور افزایش بهره وری انرژی، ت��الش دارد عالوه بر 

 اقدامات 
در راس��تای مدیریت مصرف حامل ه��ای انرژی، ممیزی 
تجهی��زات مصرف کنندۀ ب��ارز انرژی ش��امل بویلرهای 
بخار، تله ه��ای بخ��ار، پمپ های کولین��گ و کوره های 
واحد الفین انجام ش��ده اس��ت. همچنین پایش مستمر 
مصرف حامل های انرژی در کّل مجتمع در جریان است 
و با راه اندازی س��امانۀ هوش��مند برق، پایش این حامل 
به صورت آنالین انجام می ش��ود. انج��ام ممیزی و پایش 
مس��تمر که از الزامات اس��تاندراد ISO 50001 محسوب 

Utility  Saving
%

Saving Bil-
.lion Rls

DMW -26.97 99

CTM -6.65 30

Active Power -4.51 72

Steam -90.99 66

Nitrogen -12.84 14

Instrument Air -19.73 21

Natural Gas -17.54 99

صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، با تهیه و انتش��ار 
دس��تورالعمل های اجرای��ی و افزای��ش آگاه��ی عمومی، 
مالحظات انرژی را در تمام شئون سازمان، الزم االجرا کند. 

 استانداردها 
به منظور انطباق تولید با استانداردهای ملّی و بین المللی، 
شرکت پتروشیمی مارون، با انجام ممیزی فرایند تولید و 
سیستم مدیریت انرژی، موفق به اخذ »گواهینامۀ انطباق 
معیار مصرف انرژی« مطابق با اس��تاندارد ملّی 13370 
برای پنجمین س��ال متوال��ی در واحد الفین و همچنین 
گواهینامۀ ISO 50001 - 2018 برای سازمان شده است.

می ش��ود، به صورت منظم در مورد مص��ارف بارز انرژی 
در حال انجام اس��ت و با رسم خط مبنای انرژی و بهبود 
مس��تمر آن، منتج به تشخیص گپ های موجود و ایجاد 
فرصت های بهبود شده است که این مهم در نمودار شدت 

مصرف انرژی مجتمع، قابل مشاهده است.

 نتایج 
با توجه به بحران آب در سال های اخیر و با در نظر رفتن 
هزینه ه��ای باالی تولید ان��واع آب و بخار، کاهش هزینۀ 
حامل های انرژی، در دس��تور کار واح��د مدیریت انرژی 
بوده اس��ت. این مدیریت با اجرای طرح ه��ای با اولویت 
ب��دون هزینه و کم هزین��ه، موفق به کاهش چش��مگیر 
مصرف حامل های انرژی در س��ال 1397 در مقایس��ه با 
س��ال 1396 شده اس��ت. این مهم در گرو تولید مستمر 
و نگ��رش بهبودیافت��ه در فرایند تولی��د و انجام به موقع 

تعمیرات اساسی است.
 از دیگ��ر نتایج انجام پایش، جم��ع آوری اطالعاتی بوده 
که منتج به پروژۀ تعویض تیپ فلر مجتمع شده که این 
مهم، عالوه بر بهس��وزی و کاهش نش��ر گازهای آالیندۀ 
محیط زیست، از هدررفت میزان قابل مالحظه ای از بخار 

نیز جلوگیری کرده است.

  :مقدمه

سب با اينكه يكي از بزرگترين مگا الفينپتر شيمي مارون متنا صرف كنندگان عمده انرژي در منطقه و ست و از م شور ا هاي ك
  نموده است. "مديريت و كنترل انرژي" واحداقدام به ايجاد  باشد و در تناسب با گستردگي سازمانماهشهر ميپتروشيمي ويژه اقتصادي 

 

  هدف:

  مديريت انرژي پتروشيمي مارون در راستاي شعار   

Efficiency = the most Conservative Consumption (E=mC2) 

های انرژی با تهيه و انتش�������ار جويی در مص������رف حاملوری انرژی، تال� دارد تا عالوه بر ص������رفهبه منظور افزايش بهرره
  انرژی را در تمام شئون سازمان الزم االجراء نمايد. های اجرايی و افزايش آگاهی عمومی، مالحظات دستورالعمل

  

  :استانداردها

ستانداردهای ملی و بين المللی، شرکت پتروشيمی مارون، با انجام مميزی فرايند توليد و سيستم مديريت  به منظور انطباق توليد با ا
برای پنجمين س�����ال متوالی در  ١٣٣٧٠ملی  ی انطباق معيار مص�����رف انرژی" مطابق اس�����تانداردانرژی، موفق به اخذ "گواهينامه
  برای سازمان شده است. ISO 50001 - 2018واحد الفين و همچنين گواهينامه

 

  :اقدامات

ش��امل بويلرهای بخار،  ،ی بارز انرژیهای انرِژی، مميزی تجهيزات مص��رف کنندهمديريت مص��رف حامل در راس��تای  
ست. همچنين پايش مستمر مصرف حامل های انرژی در کل های های کولينگ و کورهتله های بخار، پمپ واحد الفين انجام گرفته ا

  پذيرد.انجام می نيآنالاين حامل به صورت  شيسامانه هوشمند برق پا یراه انداز و با مجتمع در جريان است

ورد مصارف بارز انرژی در می باشد، به صورت منظم در م ISO 50001که از الزامات استاندراد  پايش مستمر و انجام مميزی
بود ش��ده های بههای موجود و ايجاد فرص��تمنت� به تش��خي� گپخ� مبنای انرژی و بهبود مس��تمر آن، ام اس��ت و با رس��م حال انج

  شدت مصرف انرژی مجتمع قابل مشاده است. است. اين مهم در نمودار

  

  

  :نتايج

با در نظر    های اخير و  به ب�ران آب در س�������ال نهبا توجه  نه گرفتن هزي کاهش هزي يد انواع آب و بخار،  باالی تول های 
های با اولويت بدون هزينه و کم با اجرای طرح و اين مديريت های انرژی، در دس�����تور کار واحد مديريت انرژی بوده اس�����تحامل
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Expexted Energy: 15.0 Gj/Ton شاخص شدت مصرف انرژی در پتروشیمی مارون

توجه ویژه به »مد یریت مصرف انرژی« د ر پتروشیمی مارون

صیانت از محیط زیست و افزایش بهره وری 
با مدیریت و کنترل مصرف انرژی

پتروشیمی مارون، یکی از 
بزرگ ترین مگاالفین های 

کشور است که از 
مصرف کنندگان عمدۀ انرژی 

در منطقۀ ویژۀ اقتصادی 
پتروشیمی ماهشهر 

نیز محسوب می شود و 
برهمین اساس متناسب با 
گستردگی ابعاد سازمانی 

خود، اقدام به ایجاد واحد 
»مدیریت و کنترل انرژی« 

کرده است.

از نتایج انجام پایش مستمر 
مصرف حامل های انرژی، 

جمع آوری اطالعاتی بوده 
که منتج به پروژۀ تعویض 

تیپ فلر مجتمع شده که این 
مهم، عالوه بر بهسوزی و 

کاهش نشر گازهای آالیندۀ 
محیط زیست، از هدررفت 

میزان قابل مالحظه ای از بخار 
نیز جلوگیری کرده است.



سال یازد هم، شمارۀ 73

2627
سال یازد هم، شمارۀ 73

۱- ارزش پول ملی
در ای��ران امروز، س��پردن تعیین نرخ ارز به ب��ازار، یک دروغ بزرگ 
اس��ت که بدون هیچ آزرمی، تکرار می ش��ود. ت��ا وقتی دولت نفتی، 
عرضه کنندۀ عمدۀ ارز اس��ت و دیوان س��االری متورم و منتبع آن از 
بخش عمومی تقاضاکنندۀ عمدۀ ارز هس��تند، ارز بازار رقابتی ندارد 
و دخالت نک��ردن دولت، دروغ بزرگ دیگری اس��ت که آن هم تکرار 
می ش��ود. دولت باید بدون تصلّب به یک م��دل خاص و با توجه به 
اقتضائات داخلی، مدل متناس��ب در هر مرحله را به کار گیرد و نرخ 
ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان 1396 نس��بت به آغاز بحران به 
مسئوالن ذی ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان 
می داد کارشناس��ان بانک مرکزی نیز در مهر 1396، بحرانی ش��دن 
بازار ارز در پایان همان س��ال را هش��دار داده بودند؛ اما متأس��فانه 

توجهی نشد.
در ای��ن زمین��ه، خطاه��ا ی��ا خیانت های��ی پرآس��یب و بعضاً 
جبران ناپذیر رخ داده است. نخستین آنها، اصرار بر پیروی از سیاستی 
مشابه توصیه های صندوق بین المللی پول بود که 2 رکن آن، شناور 
نگه داش��تن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار س��رمایه است. دولت تالش 

داش��ت با تزریق ارز به ب��ازار، نرخ ارز را ح��دود 3800 تومان برای 
ه��ر دالر نگه دارد. نتیجه این ش��د ک��ه از 1393 تا 1396، بیش از 
35 میلی��ارد دالر از ذخایر نقدی بر باد رفت؛ ارزی که قابلیت انتقال 
برای تجارت را داش��ت، آن هم در وضعیتی که عماًل ارزهای موجود 

ما در بانک های خارجی، تقریباً قابل جابه جایی نبود.

نرخ گذاری من درآوردی 4200 تومان برای دالر!
دول��ت ب��دون توجه به هش��دارهای منتقدان مس��تقل، حتی 
کارشناس��ان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می کردند، به 
دخالت غیرعقالنی و مس��ئله دارش ادامه می داد تا فروردین 1397، 
وقتی نرخ ارز با جهش��ی دیگر از 6 هزار تومان گذشت، یعنی نسبت 
به نرخ موردنظر دولت 60درصد از ارزش پول ملّی کاسته شد، تغییر 
سیاس��ت را اعالم کرد. این سیاس��ت در حالی اتخاذ شد که روش، 
همچنان فسادآلود بود که به جای مصلحت ملّت، منفعت زراندوزان 
طماع تأمین می ش��د. درحالی که دولت می دانس��ت از حدود 3 ماه 
بعد تحریم هایی که عماًل برقرار اس��ت به طور رسمی اِعمال می شود، 
18میلیارد دالر ارز و 62 تن طال را بر مبنای نرخ من درآوردی 4200 

تبعات مخّرب بحران ارزی و اصلی ترین مانع رونق تولید چیست؟

دروغ بزرگ دولت و منابعی که برباد رفت!
فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقالب اسالمی به نظر راقم این سطور، این جمله بود:»مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی 
اس�ت« و به بیان دیگر، اولویت کش�ور، فعاًل مسئلۀ اقتصاد است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در توضیح این مسئله، بر 3 محور تأکید 
کردند: » ارزش پول ملی«،  »قدرت خرید مردم« و »رونق تولید«. سومی را نام سال ۱3۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئوالن را به 
این امر مهم جلب کنند. این 3 مقولۀ مهم، به هم مرتبط هستند. در این نوشتار، به مباحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و 2 مقولۀ 
دیگر که همۀ عوامل مؤثر را دربر داش�ته باش�د، پرداخته نمی شود، بلکه تالش این است عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر 
منفی را در وضعیت امروز کش�ور بر این متغیرها داش�ته اند و در آسیب شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنانکه مالحظه خواهید 
فرمود، بحران ارزی ۱4 ماهۀ اخیر در بس�تری از فس�اد سازمان یافته و شبکه ای، بیشترین آسیب را درپی داشته است. به طوری که 
ادامۀ سیاست های فعلی برای ارز و مبارزۀ نارسا و تبعیض آمیز با فساد، می تواند همۀ پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد 

شد عّلت اصلی مشکالت، سوءمدیریت و فساد داخلی است که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب، تشدید می شود.

دکتر احمد توکلی

اقتصاد د ان و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

تومانی به تاراج داد؛ درحالی که هر یک دالر یا یک اونس طال، عامل 
بی جانش��ین تولید بود. این تباه س��ازی منابع محدود ارزی و طالی 
کش��ور، نتیجه ای در جلوگیری از س��قوط ارزش پول ملّی نداش��ت 
و دالر ب��ه 19 هزار هم تومان هم رس��ید و ریال، تقریباً س��ه چهارم 
قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، 
با رس��میت بخش��یدن به 3 نرخ ارز، فسادی بی س��ابقه را دامن زد. 
درواقع ارز 4200 تومانی بدون آنکه کمکی برای مس��تضعفان باشد، 
مددی برای مفسدان و چپاولگران شد. جان مینارد کینز، اقتصاددان 
آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می گوید: »هیچ وس��یله ای 
مّکارانه ت��ر و اطمینان بخش تر برای واژگ��ون کردن پایه های موجود 
جامع��ه بهتر از خ��راب و بی اعتبار کردن پول رایج آن نیس��ت؛ این 
فراین��د همۀ نیروه��ای نهانی قانون اقتص��ادی را در جهت انهدام و 
ویرانی به کار می گیرد و آن را به صورتی عملی می کند که یک نفر از 

یک میلیون نفر، قادر به تشخیص آن نیست!«

تبعات مخّرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت
تلخ ترین نتیجۀ بحران ارزی، رکود دهشتناک است. عالوه بر رکودی 
و تورم��ی بودن جهش قیمت ارز، تقریب��اً تمامی تبعات دیگری که 
ذکر می ش��ود، اثر ثانوی ضّدتولید و ضّدسرمایه گذاری دارند. دارایی 
ثروتمندان، کارخان��ه داران، زمین داران و دارن��دگان پس انداز ارزی 
یک باره چند برابر ش��د و بدهی بدهکاران بزرگ که معموالً از همین 
ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و برعکس، پس انداز طبقات 
متوس��ط و مستضعف که ریالی اس��ت، کم ارزش شد که نتیجۀ آن، 
تش��دید شکاف طبقاتی است. این  موارد، حسد اجتماعی و احساس 
غبن را دامن می زند. از این طریق، به وحدت ملّی و تفاهم اجتماعی 
آس��یب جدی وارد می ش��ود؛ یعنی ب��ا کاهش س��رمایۀ اجتماعی، 

ضّدرونق تولید عمل می کنند.
ت��ورم فزاینده، قدرت خری��د مزد و حقوق بگیران را به ش��دت 
کاهش داده و وضعیت برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینۀ 
تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آالت وارداتی افزایش 
یافت ک��ه نتیجه  اش، کاهش تولید و تنزل س��رمایه گذاری اس��ت. 
بس��یاری از بنگاه های تولیدی یا تجاری، تعطیل شده اند، ده ها هزار 
نفر به لش��کر بیکاران پیوس��تند که درنتیجه، نرخ و شدت فقر باال 
می رود، بح��ران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می ش��ود و 
بر انگیزه و اطمینان س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی تأثیر منفی 

می گذارد و بدین ترتیب،  فرار س��رمایه به دست ایرانیان و خارجی ها 
از کشور تشدید می شود. دولت به عنوان عیال وارترین فرد اقتصادی، 
بیش از همه تورم زده می شود و به تدریج قیمت خدمات خود را باال 
می برد. پرداخت بهرۀ وام های دریافتی از خارج و سود سرمایه گذاری 
خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، س��نگین شده است. 
اگر سیاس��ت تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به آسانی 
دارایی ها کش��ور را تصاحب می کنند. با 3 برابر ش��دن قدرت خرید 
همسایگان، تّجار خارجی هر چیزی را در مرزها می خرند و در مناطق 
مرزی، بیم قحطی وجود دارد و تورم که از چند طریق به ش��دت باال 
رفته اس��ت، حاال به اسم صادرات باز هم تشدید می شود. بنگاه های 
تولیدی که سال هاست از کمبود سرمایۀ در گردش می نالند، حاال به 
3 برابر سرمایۀ در گردش محتاج اند و چون بازار سرمایۀ قوی نداریم، 

تولیدشان را پایین می آورند.

امان از دالرهای نفتی
مالحظه می ش��ود که از وضعیت ناگوار برشمرده شده، بیشترین 
ضرب��ه به تولید داخل��ی می خورد. درمان نی��ز از همان جایی باید آغاز 
ش��ود که درد ازآنجا آغاز ش��ده بود؛ یعنی قدم نخس��ت حّل مشکل 
ارز اس��ت تا تولید ملّی از فشار خارج ش��ود. پول ملّی با تقویت تولید 
ملّی ارزش��مند می ش��ود. اگر دالرهای نفتی می توانست گره از کارها 
بگش��اید و ارزش پول ملّ��ی را حفظ کن��د، در دورۀ آقای احمدی نژاد 
 ب��ا درآمد ارزی بی  س��ابقۀ 637 میلیارد دالری نباید ب��ه بحران ارزی
1390-1391 دچار می شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند!

2- قدرت خرید مردم
در هر س��طحی از نقدینگی، هرچه تولی��د باکیفیت تر و با بهره وری 
بیشتر صورت گیرد، قدرت خرید پول ملّی بیشتر است. البته با رکود 
و ناتوانی در دس��ت یابی به نرخ رشد متناسب و بهره وری، اگر به طور 
هم زمان نقدینگی نی��ز افزایش یابد، قدرت خرید مردم بازهم کمتر 
می ش��ود؛ به عبارت دیگر نرخ تورم افزون می شود. در آغاز کار دولت 
آقای روحانی، حجم نقدینگی در پایان خرداد 1392، 473 تریلیون 
)هزار میلیارد( تومان بود، اما به دلیل ضعف ها و سوء عملکرد، به ویژه 
در سیس��تم بانکی کش��ور، در کمتر از 6 س��ال این رق��م به 2 هزار 
تریلیون تومان افزایش یاف��ت؛ یعنی بیش از 4 برابر! به عبارت دیگر، 
رکود با افزایش شدید نقدینگی هم زمان شد. در چنین وضعیتی که 
مستعد تورم اس��ت، شوک ارزی سال 1396 پدید می آید که ضمن 

تشدید رکود، دورۀ تورم باال نیز آغاز می شود.
تالطم صعودی قیمت ارز، از 3 طریق به تورم دامن می زند:

1 - افزایش قیمت تمام شدۀ تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین آالت 
و مواد اولیه یا واسطۀ وارداتی و داخلی )با وقفه(؛

2 - کاهش عرضۀ ناشی از افزایش هزینۀ تولید )1 و 2 تورم ناشی از 
فشار هزینه است(؛

نمودار ۱- روند افزایش قیمت دالر

در ایران امروز، سپردن 
تعیین نرخ ارز به بازار، 

یک دروغ بزرگ است که 
بدون هیچ آزرمی، تکرار 

می شود. تا وقتی دولت 
نفتی، عرضه کنندۀ عمدۀ 
ارز است و دیوان ساالری 

متورم و منتبع آن از 
بخش عمومی تقاضاکنندۀ 

عمدۀ ارز هستند، ارز 
بازار رقابتی ندارد و 

دخالت نکردن دولت، 
دروغ بزرگ دیگری است 
که آن هم تکرار می شود.

بسیاری از بنگاه های 
تولیدی یا تجاری، تعطیل 
شده اند، ده ها هزار نفر به 
لشکر بیکاران پیوستند 

که درنتیجه، نرخ و شدت 
فقر باال می رود، بحران 

از اقتصاد مالی به اقتصاد 
واقعی منتقل می شود 
و بر انگیزه و اطمینان 
سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی تأثیر منفی 

می گذارد و بدین ترتیب،  
فرار سرمایه به دست 

ایرانیان و خارجی ها از 
کشور تشدید می شود.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

نقد ماه:  سیاست های ارزی دولت
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3 - تورم ناشی از انتظارات منفی
در بحران فعلی برخالف معمول، دورۀ بی ثباتی، بسیار طوالنی شده 
اس��ت. معموالً دورۀ بحران ارزی کوتاه است. وقتی نرخ ارز با تالطم 
و صعودی حرکت می کن��د، انتظارات خود را با باالترین قیمت بازار 
ارز )در اینج��ا ه��ر دالر 19 هزار تومان( تنظی��م می کند و قیمت ها 
را باال می کش��ند. اگر بازار ارز به س��رعت مهار ش��ود و نقطۀ تعادل 
جدیِد قابل تحمل اعمال ش��ود، قیمت ها نیز تعدیل می شوند. اما اگر 
دوره طوالنی ش��ود، حتی با این ش��رط که بعداً نرخ ارز پایین آید، 
چسبندگی قیمت ها پیش می آید و مصرف کنندگان حس می کنند 
قیمت ها فقط رو به باال حًق حرکت  دارند! حالتی که در بحران اخیر 

نیز به وقوع پیوسته است.
همان طور که در نمودار 1 نش��ان داده ش��ده، مش��خص است 
که چگون��ه دالر از زیر 5 هزار تومان در اوایل اردیبهش��ت 1397 با 
س��رعت به 19 هزار تومان در 4 مهر، می رس��د. پس ازآن و در س��یر 
نزولی، به 10 هزار و 250تومان نیز تنزل می کند و در ادامه، در داالن 
10 هزار تومان تا 14 هزار تومان در نوس��ان است. این در حالی است 
که مطابق نمودار 2، در تمام این مدت، نرخ تورم افزایش یافته است. 
همان طور که در نمودار 2 مشخص است، نرخ تورم 12 ماهۀ منتهی 
به 10 آذر 1397، برابر با 39/9 درصد بوده اس��ت. این نرخ را سایت 
معتب��ر TradingEconomics با اس��تفاده از اطالعات بانک مرکزی 
ارائ��ه می کند. وقتی به اجزای این نرخ میانگین دقت کنیم، تورم در 
غذا و نوش��یدنی ها 59/9 درصد بوده اس��ت. چون مستضعفان سهم 
بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می کنند، با نرخ باالتر از متوسط 
تقریباً 40 درصدی روبه رو هس��تند و تا آخر سال می توان آنان را در 
برابر ت��ورم 50 درصدی دید. این بدان معناس��ت که ارزش حداقل 
دس��تمزدی که اول سال 1397 مبلغ یک میلیون و 114هزار تومان 

بود، در پایان سال به 557 هزار تومان سقوط کرده است!
بنده در نامه ای به سران قوا، از آنها پرسیدم: »در حالی که شمار 
کثیری از نیروی کار ش��اغل و بازنشس��تگان و مستمری بگیران در 
بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را می گیرند، آیا ش��ما 
می دانید آنها چگونه زندگی می کنند؟ حاال با این مدیریت، قرار است 
قدرت خرید این دریافتی نصف بش��ود، آیا شما بزرگواران می توانید 
تصور کنید که چگونه می ش��ود با این ق��درت خرید، دخل وخرج را 
ب��رای یک خانوادۀ مثاًل 5 نفره مدیریت ک��رد؟ اگر افراد نتوانند این 

وضعیت را تحمل کنند، واقعاً چه می شود؟«

3- چه باید کرد و راهبردهای اصلی چه باشند؟
تقوی�ت تولید: پول ملّی وقتی قوی می ش��ود و قوی می ماند که 
تولید ملّی، قوی باش��د و با قوت تداوم یاب��د. دیدیم آنچه به فوریت 
باید درمان ش��ود، کنار گذاشتن صادقانۀ راه صندوق بین المللی پول 
و روی آوردن ب��ه کنت��رل تقاضای ارز و تخصیص اداری ارز اس��ت. 
جزئیات این راه و پاسخ ایرادهای پیش تر در بیانیۀ دیده بان شفافیت 
و عدال��ت آمده اس��ت. با رون��ق تولید، کثیری از مس��ائل مهم حل 
می ش��وند که ایجاد اشتغال، کاهش قیمت ها یا افزایش قدرت خرید 

مردم و افزایش مالیات ستانی دولت از آن جمله اند.

 مه�ار نقدینگ�ی: نقدینگ��ی به دالیل س��اختاری و س��وءتدابیر 
دولت ها، به طور مخّربی زیاد شده است که مهار آن دشوار، اما ممکن 
است. برای تسلط بر رفتار آن طرحی در نامۀ شمارۀ -1114ج مورخ 
1397/7/1 و نام��ۀ ش��مارۀ -1220ج م��ورخ 1397/10/29 تقدیم 
رؤس��ای قوای سه گانه شده اس��ت که به  دلیل ماهیت امر، محرمانه 

تقدیم شده است.

 احیای اعتماد: بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه های مردم، 
بین مردم و مس��ئوالن و بین مردم و نهادهای مالی و اقتصادی، راه 
بن بس��ت است. ش��فافیت در تمام هرم قدرت، از کارمند سادۀ دفتر 
پست یک روستا تا رهبری نظام، شرط الزم برای احیای اعتماد است.

 مبارزۀ عالمانه و مدبرانه با فساد و بی طرفانه، قاطعانه و بی رحمانه 
با مفسدان: فساد، ضّد اعتماد است و دشمن تولید. تا وقتی که کشور 
دچار فس��اد س��ازمان یافته و شبکه ای باشد، بر س��ر راه هر سیاست 
درستی مانع تراشی می کنند. البته نباید در مبارزه، تبعیض آمیز رفتار 
ش��ود. در ماجرای مؤسس��ات مالی اعتباری و به ویژه در ماجرای ارز 
و س��که، مس��ئوالن وقت ذی ربط بانک مرکزی نیز مجرم اند و حتی 
به حک��م صریح رهب��ری، دهندگان ارز و س��که ب��ه قاچاقچی ها، از 
گیرندگان ارز و سکه مقصرترند؛ غافل از اینکه گیرندگان را بر سر دار 

بردند و دهندگان مقصرتر را بر سر کار باقی گذاردند!

چت�ر حمایتی بر س�ر مس�تضعفان: بهبود اوضاع و بازگش��ت به 
نرخ رش��د و تورم وضعیت پیش از بحران، در شرایط خوب، 2 سال 
)مکزیک و کرۀ جنوبی( تا دو سال و نیم )تایلند( زمان می برد. بانک 
مرکزی نیز اذعان دارد که این وضعیت کوتاه مدت نیست و به همین 
دلیل سیس��تم ارزی را تغییر داده اس��ت. در این مدت دوسه س��اله، 
ب��ه چه حّجتی حق داریم مس��تضعفان را از یاد ببریم؟ اینکه دولت 
تصمیم گرفته به واردکنندگان کاالهای اساس��ی یارانه بدهد، دردی 
را درمان نمی کند. ش��اهدش این اس��ت که در سال های اخیر، ده ها 
میلیارد دالر ارز مبادله ای برای واردات کاالهای اساس��ی داده ش��د، 

اما واقعاً چه اثری در بهبود سبد مصرفی تهی دستان داشته است؟
حکومت موظف اس��ت چتر حمایت خویش را چنان بگستراند 
که مس��تضعفان را از تبعات سیاس��ت های خود حفظ کند. راهکار 
تجربه شده در ایران و جهان، تضمین مصرف سبدی از غذا و کاالهای 
بهداش��تی برای طبقات پایین جامعه، با کارت هوش��مند همراه با 
تقویت بیمۀ همگانی است. از سر بی دردی یا غفلت، نباید گفته شود 
کوپنیسم و کمونیس��م؛ زیرا سهمیه بندی یک تجربۀ جهانی است. 
در مهد نظام سرمایه داری جهان، آمریکا، از سال 1939 تاکنون برای 
مستحقان کوپن غذا داده می شود. مشموالن برنامۀ حمایت از تغذیۀ 
تکمیلی (Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف 
به کوپن غذا (Food Stamps) با رونق و رکود، کم وزیاد می شوند. 

در رکود س��ال های پس از 2007، به تدریج ش��مار گیرندگان 
کوپ��ن غذا افزایش یافت و در س��ال 2013 ب��ه اوج 47 میلیون و 
636هزار نفر آمریکایی، یعنی 15 درصد جمعیت آن کش��ور رسید. 
بی تردی��د دولت باید چنین حمایتی را از ملّت ش��ریف ایران انجام 

دهد.

نمودار 2- روند افزایش نرخ تورم
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چانه زنی های نفتــی
یکی از اقدام های مهم   آمریکا برای به حداکثر رس�اندن فش�ار علیه ایران، رایزینی با ش�ماری از کش�ورهای منطقه و خارج از منطقه برای 
نخریدن نفت از ایران یا جایگزین کردن نفت ایران است. این رویکرد بدان معناست که حتی آمریکا نیز برای پیشبرد اهدافش، خود را بی نیاز 
از دیپلماسی و ائتالف سازی نمی بیند. این در حالی است که متأسفانه در ایران همیشه به دیپلماسی به عنوان امری نامقبول و حداکثر به عنوان 
آخرین چاره نگریسته شده و در عمل نیز اعتنای چندانی به این راهکار نشده است. متأسفانه ویژگی دیپلماسی و ازجمله انعطاف پذیری که 

از لوازم آن محسوب می شود، این است که فقط در صورت کار مستمر و در سال های متمادی می تواند ثمر دهد.

کوروش احمدی

کارشناس
روابط بین آلملل

توقف معافیت 8 کشور از تحریم نفت ایران که اخیراً اعالم شد، حلقۀ 
جدیدی از سیاست به اصطالح »فشار حداکثری« دولت ترامپ علیه 
ایران اس��ت. در حالی که ایتالیا، یونان و تایوان هرگز از این معافیت 
برای خرید نفت از ایران اس��تفاده نک��رده بودند، چین، هند، ترکیه، 
کرۀ جنوبی و ژاپن، بیشترین بهره را از این معافیت بردند و بیشترین 
نفت را از ایران در 6ماه گذشته وارد کردند. این تحول همچنین گام 
دیگری در فاصله گرفتن از نوع تحریمی است که توسط دولت پیشین 

آمریکا علیه ایران اعمال می شد.
اگرچه اوباما که تحت فشار کنگره و به ویژه تحریم نفتی مقرر در 
قانون »NDAA« ناچار از تحریم خرید نفت ایران شده بود، سیاست 
کاهش تدریجی خرید نفت از ایران در حّد 20 درصد در هر 6 ماه را 
به ش��رط وجود کافی نفت در بازار، اتخاذ کرده بود، اما اکنون دولت 
ترامپ مدعی تالش برای »به صفر رس��اندن« صدور نفت ایران است. 
گویا در آخرین روزها و ش��رایطی ک��ه مایک پمپئو نگران کمبود در 
بازار نفت بود، جان بولتون و جمعی از سناتورهای جمهوری خواه، از 
طریق نامۀ 23 سناتور در 4 آوریل و اظهارات سناتور کروز و سناتور 
کاتن، تأثیر عمده ای در تصمیم گیری ترامپ داش��ته اند. ظاهراً ترامپ 
بر این باور است که ایران، سیاست صبر و انتظار برای پایان کار او در 
کاخ سفید را پیشه کرده و قصد دارد با سلسله اقداماتی مانند اقدام او 
علیه س��پاه پاسداران و توقف معافیت ها، مانع توفیق چنین سیاستی 
ش��ود. اکنون توفیق یا شکس��ت این سیاست جدید ترامپ عمدتاً در 

دست بازار نفت است.
به دالیل مرتبط با سیاس��ت داخل��ی، ترامپ در پی حفظ قیمت 
نفت در حدود 70 دالر اس��ت و افزایش حدوداً 3 دالری قیمت نفت 
ی��ک روز بع��د از اعالم لغو تمدید معافیت ها، نبای��د خبر خوبی برای 
ترامپ بوده باش��د. باید دید آیا فش��ار ترامپ بر برخی اعضای اوپک 
که از اوایل اس��فند شروع شد، می تواند مانع بی ثباتی در بازار شود یا 
خیر و تکلیف سیاست کاهش تولید اوپک که در ماه فوریه اتخاذ شد، 
چه خواهد شد. هم زمان با اعالم توقف معافیت ها، آمریکا، عربستان و 
امارات با صدور بیانیه ای از انجام اقداماتی با هدف »کسب اطمینان از 

تأمین تقاضا بعد از خروج نفت ایران از بازار« خبر دادند و وزیر نفت 
عربستان س��عودی نیز بر »لزوم جلوگیری از به هم خوردن توازن در 

بازار نفت« سخن گفته است.
مای��ک پمپئو نیز در مصاحبۀ اخیر خود، مدعی ش��د که آمریکا، 
عربس��تان و امارات در حال تماس مس��تقیم با مشتریان سابق نفت 
ایران هستند. مسئله این اس��ت که براساس گزارش اخیر بلومبرگ، 
بخش اعظم نفت ایران در ماه مارس توسط 5 کشور کرۀ جنوبی، ژاپن، 
هند، چین و ترکیه خریداری شده است. درحالی که قباًل آژانس های 
معتبری که بازار نفت را رصد می کنند، از کمبود 500 هزار بش��که ای 
در ب��ازار نفت در س��ال ج��اری خبر داده بودند و ای��ن، حتی قبل از 
کاهش نفت ونزوئال و لیبی و ایران بود. به همین دلیل مذاکرات آیندۀ 

تولید کنندگان نفت در این مورد، اهمیت به سزایی دارد. 
درحالی که مقامات نفتی روس��یه و عربس��تان قرار اس��ت در ماه 
مه و در جده مالقات کنند ، جلس��ۀ بع��دی اوپک پالس نیز برای ماه 
ژوئن برنامه ریزی ش��ده است. آیندۀ قیمت نفت تا حّد زیادی به این 
نشس��ت ها و هماهنگی ها بستگی خواهد داشت. البته عوامل سیاسی 
نیز می تواند مهم باشد، ازجمله اینکه باید دید توقف معافیت چین از 
خرید نفت ایران تا چه حد می تواند موجب پیچیده تر شدن مذاکرات 
تجاری جاری بین آمریکا و چین و نیز سیر بحران کرۀ شمالی شود. 
البته تاکنون چین و آمریکا نشان داده اند که مایلند روندهای مختلف 

را به هم ربط ندهند.
بیانی��ۀ اخیر 3 کش��ور هم پیمان آمریکا و نی��ز اظهارات مقامات 
عربس��تان و امارات، حاکی از اتخاذ سیاس��ت دش��منی حداکثری با 
ایران اس��ت. ضم��ن اینکه تصمیم به همراهی ب��ا ترامپ علیه ایران، 
انگیزه اصلی این دو کش��ور است، اما ناخشنودی آنها از کاهش بهای 
نفت بعد از اعطای معافیت ه��ا در نوامبر نیز در این خصوص بی تأثیر 
نبوده است. متأس��فانه اکنون شرایط به گونه  ای رقم خورده است که 
موفقیت یا شکس��ت این سیاس��ت جدید تیم ترامپ، عمدتاً خارج از 
کنترل ایران اس��ت و عملکرد دیگ��ران در آن، تأثیر تعیین کننده ای 

خواهد داشت.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

سرانجام »فشار حداکثری« ترامپ علیه ایران چه خواهد بود؟

 درحالی که آمریکا 
برای پیشبرد هداف به 
صفر رساندن صادرات 

نفت ایران، خود را 
بی نیاز از دیپلماسی و 

ائتالف سازی نمی بیند، 
متأسفانه در ایران همیشه 

به دیپلماسی به عنوان 
امری نامقبول و حداکثر 

به عنوان آخرین چاره 
نگریسته شده و در عمل 

نیز اعتنای چندانی به این 
راهکار نشده است.

با توجه به اینکه قشر ضعیف 
جامعه، سهم بیشتری از 
درآمد خود را صرف غذا 
می کنند، با نرخ تورمی باالتر 
از 40درصدی روبه رو هستند 
و تا آخر سال می توان آنان را 
در برابر تورم ۵0 درصدی دید. 
این بدان معناست که ارزش 
حداقل دستمزدی که اول 
سال ۱3۹7 مبلغ یک میلیون 
و ۱۱4هزار تومان بود،

در پایان سال به ۵۵7 هزار 
تومان سقوط کرده است!
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مهل��ت 6 ماهۀ معافیت از تحریم های نفتی ایران در حالی به پایان 
رس��ید که با تمدید نش��دن این معافیت ها ب��رای خریداران نفت 
ایران، انتظار می رفت دس��ت کم نیمی از ظرفی��ت صادراتی ایران 
در 6 م��اه گذش��ته، از بازارهای جهانی نفت خارج ش��ود. ایران از 
5 نوامب��ر و هم زمان ب��ا آغاز معافیت های نفتی کاخ س��فید برای 
خریداران نفتش، بین 1/ 1 تا 3/ 1 میلیون بش��که در روز صادرات 
داش��ته است که به نظر می رس��د هدف ترامپ از صفر کردن این 
حجم از صادرات، به طور کامل به نتیجه نرسد. در کنار روش هایی 
ک��ه وزارت نفت ایران برای فروش نف��ت در زمان تحریم ها به کار 
می برد، کارشناسان و موسسات مطالعاتی، تابستان پیش  رو را یکی 
از مهم ترین موانع برای افزایش فشار آمریکا برای فروش نفت ایران 

شناسایی می کنند.
موسس��ه »وود مکنزی« در تازه ترین تحلیلی که پس از اعالم 
لغو معافیت های نفتی آمریکا منتش��ر ک��رده، آیندۀ صادرات نفت 
ای��ران و اثر آن بر قیمت های جهانی نفت را در 2 س��ناریو تعریف 
کرده اس��ت. این موسسه در نخستین سناریو، انتظار دارد صادرات 

درحالی که مصرف بنزین آمریکا در تابس��تان نسبت به 
زمس��تان، 10 درصد بیشتر می شود، این میزان رشد مصرف 
به معنای افزایش تقاضا برای 700 هزار بش��که در روز بنزین 
اضافی است تا مسافران جاده ای بتوانند با خودروهای خود به 
مقاصدشان برسند. به این ترتیب ترکیبی از قیمت های باالتر 
و رانندگی بیش��تر، افزایش هزینه های رانندگان آمریکایی و 
زیان اقتصادی آنها را به همراه دارد؛ همان اتفاقی که ترامپ 
و دولت مردان��ش از آن ه��راس دارن��د. افزای��ش هزینه های 
س��وخت گیری در آمریکا به مثابه ضربه به مصرف کنندگان 
طبقۀ متوس��ط اس��ت و می تواند منافع سیاسی ترامپ را در 
دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری به خطر اندازد. افزایش 
26 درص��دی قیم��ت بنزی��ن در آمریکا درپی رش��د حدوداً 
40 درصدی قیمت هر بشکه نفت خام، در حالی رقم خورده 
اس��ت که انتظار می رود با فرارس��یدن تابستان و اوج گرفتن 

تقاضا، رشد بیشتری نیز در انتظار آن باشد.
همراهی بی اثر؟

 در ای��ن می��ان، اما نگاه دول��ت ترامپ در حال��ی به افزایش 
تولید عربس��تان و متحدانش دوخته ش��ده است که چنانچه 
تم��ام صادرات نف��ت ایران از بازار حذف ش��ود، س��عودی ها 
باید تولیدش��ان را از حدود 8/ 9 میلیون بش��که در روز فعلی 
به حدود 7/ 10 میلیون بش��که در روز برس��انند تا قادر به پر 
ک��ردن ج��ای خال��ی ایران 
تحلی��ل  هرچن��د  باش��ند. 
وودمکن��زی، صف��ر  اخی��ر 
ش��دن صادرات نف��ت ایران 
را س��ناریویی غیرمحتم��ل 
می دان��د، با این حال بر این 
نکته تاکی��د دارد که حتی 
اگر این سناریو محقق شود 
و س��عودی ها نیز قولشان را 
برای پوش��ش ج��ای خالی 
نفت ای��ران عملی کنند، به 
3دلیل باز ه��م قیمت ها به 
کمتر از 70دالر بر بش��که، 
یعنی س��طح اوای��ل آوریل، 
نخواهد رسید. به این ترتیب 
سعودی ها در حالی وارد بازی سیاسی ترامپ شده و تولیدشان 
را به منظ��ور پر کردن جای خالی ای��ران افزایش خواهند داد 
که نتیجۀ م��ورد انتظار، یعنی »نفت و س��وخت ارزان« برای 

رئیس جمهور آمریکا رقم نخواهد خورد.
دلیل نخس��ت، افزایش تقاضای داخلی نفت عربستان در 
تابستان و نیاز دس��تگاه های خنک کنندۀ این کشور به انرژی 
بیشتر اس��ت. به این ترتیب عربستان برای پاسخ گویی به نیاز 
داخلی، بدون اینکه برنامه ای برای جایگزینی نفت ایران داشته 
باش��د، باید تولیدش را از س��طح 8/ 9 میلیون بشکه در روز به 
بیش از 10 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و مازاد این تولید 
را ب��ه بازار جهانی اختصاص ده��د. دومین دلیلی که می تواند 
مانع دستیابی ترامپ به نفت ارزان شود، کوچک  شدن بیش از 
اندازۀ ظرفیت مازاد تولید جهانی نفت در پی وارد مدار ش��دن 
تولیدات خاموش اعضای اوپک برای پر کردن جای خالی نفت 
ایران اس��ت. دلیل سوم نیز به تحت فشار بودن عرضۀ نفت از 
سمت دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا، از جمله ونزوئال و 
همچنین درگیری  های داخلی لیبی بازمی گردد که تولید یک 
میلیون بش��که ای نفت این کش��ور را در معرض خروج از بازار 

قرار داده است.

روایت تحلیلی موسسۀ »وودمکنزی« از چالش های ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران

 تابستان داغ ترامـپ با بنزیـن گران
افزای�ش 2۶ درصدی قیمت بنزین در ایاالت متحدۀ آمریکا به عنوان اصلی ترین مانع برای افزایش فش�ار آمریکا به منظور کاهش 
فروش نفت ایران، همچنان مطرح است. براساس نتایج حاصل از آخرین تحلیل موسسۀ »وود مکنزی« در این خصوص، با نزدیک 
ش�دن به فصل تابس�تان، تقاضای پاالیش�گاه ها به اوج خود خواهد رس�ید و به دنبال آن، قیمت بنزین نیز با رشد بیشتری همراه 
می شود. این موسسه افزایش تولید اوپک برای پُرکردن جای خالی نفت ایران را نیز عاملی برای کاهش چشمگیر بهای نفت خام در 
آستانۀ فصل رانندگی نمی داند. برهمین اساس، قیمت باالی سوخت در آمریکا اگرچه به عنوان پاشنۀ آشیل ترامپ در رقابت های 

سیاسی پیش رو مطرح است، اما می تواند عاملی مهم برای انعطاف در روند تحریم های نفتی ایران نیز محسوب شود.

* منتشرشده در راهبرد

رشد بیشتر قیمت نفت 
خام در پی افزایش تقاضای 

تابستانی، به معنای رشد 
قیمت بنزین و افزایش 

هزینه های سوخت گیری 
مردم در سراسر دنیا، 
ازجمله آمریکاست و 
»بنزین گران«، پاشنۀ 

آشیل ترامپ در مبارزۀ 
نفتی علیه ایران محسوب 

می شود.

قیمت بنزین در آمریکا از 
30/ 2 دالر به ازای هر گالن 
در ژانویه، به ۹0/ 2 دالر در 

هر گالن در اواخر آوریل 
رسیده است. رانندگان 
آمریکایی از سال 20۱4 

به این سو چنین قیمتی را 
برای بنزین تجربه نکرده 

بودند.

افزایش 2۶ درصدی قیمت 
بنزین در آمریکا درپی 

رشد حدوداً 40 درصدی 
قیمت هر بشکه نفت 

خام، در حالی رقم خورده 
است که انتظار می رود 

با فرارسیدن تابستان و 
اوج گرفتن تقاضا، رشد 

بیشتری نیز در انتظار آن 
باشد.

نف��ت ایران با وجود فش��ار آمریکا حدود 700 هزار بش��که در روز 
ادامه داش��ته باشد. در چنین ش��رایطی، هرچند فشار خروج نفت 
ایران ب��ر دوش بازار باقی خواهد ماند، اما اث��ر افزایش قیمت های 
اخی��ر در نتیجۀ لغو معافیت های نفتی ایران تا حدود زیادی خنثی 

خواهد شد.
براس��اس سناریوی دوم و چنانچه ارادۀ دولت ترامپ، صادرات 
روزانه نفت ایران را به س��مت صفر شدن ببرد، با فرارسیدن پیک 
تقاضای نفت در تابس��تان س��ال جاری، قیمت ها در 3ماهۀ سوم 
2019 با جهش همراه خواهند ش��د. رشد بیشتر قیمت نفت خام 
در پی افزایش تقاضای تابس��تانی، به معنای رش��د قیمت بنزین و 
افزایش هزینه های س��وخت گیری مردم در سراس��ر دنیا، ازجمله 
آمریکاس��ت و »بنزین گران«، پاشنۀ آشیل ترامپ در مبارزۀ نفتی 

علیه ایران محسوب می شود.
»افزایش هزینه های س��وخت گیری در آمریکا« یکی از عوامل 
مهمی اس��ت که از نگاه کارشناس��ان مکنزی، ممکن است تبدیل 
به دلیلی برای انعطاف دول��ت ترامپ در زمینۀ اعمال تحریم های 

نفتی علیه ایران باش��د. این انتظار در ش��رایطی مطرح اس��ت که 
دیگر تولیدکنندگان نفت در اوپک برای افزایش تولید و پوش��ش 
ج��ای خالی ایران، اعالم آمادگی کرده اند. با این حال از آنجا که با 
فعال شدن ظرفیت خالی تولید نفت این کشورها، مجموع ظرفیت 
خالی تولید نفت در دنیا کوچک خواهد ش��د، سایۀ تهدید کمبود 
عرضه و جهش قیمت ها همچنان بر س��ر بازار نفت خواهد بود. در 
چنین شرایطی است که کاهش فشارهای نفتی آمریکا علیه ایران، 

ازسوی وودمکنزی مطرح می شود.
اثر بنزین بر تحریم های نفتی

رش��د قیمت بنزین در آمریکا یکی از مهم ترین مالک های رضایت 
مردم این کش��ور از عملکرد دولت ها اس��ت. بنابراین ترامپ برای 
افزایش شانس خود در انتخابات ریاست جمهوری 2020، به بنزین 
ارزان نی��از دارد. پیش از این و در آس��تانه انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا در نوامبر گذش��ته، ش��اهد حساسیت بیش از اندازه 
ترامپ نس��بت به قیمت نفت خام بودیم. نتیجه این حساسیت در 
مرحله نخس��ت خود را به شکل فش��ار به اوپک و عربستان برای 
افزایش تولید نشان داد. در مرحله دوم نیز با وجود تاکید بر قطع 
ص��ادرات نفت ایران تا تاریخ 4 نوامبر، نیاز دولت ترامپ به نفت و 
در پی آن س��وخت ارزان، معافیت هش��ت خریدار نفت خام ایران 
را به همراه داش��ت. در حال حاضر نیز دولت ترامپ در ش��رایطی 
مش��ابه قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا از یکسو بر قطع صادرات 

نفت ایران به بازار جهانی 
از س��وی  و  دارد  اص��رار 
توییتری  دیگر حمله های 
علیه اوپک و عربستان را 
آغاز کرده و افزایش تولید 
و کاهش قیمت ه��ا را به 
آنها دیکته می کند. تالش 
او با نگاهی به رشد قیمت 
بنزی��ن در آمریکا توجیه 
گزارش  طب��ق  می یاب��د. 
ان��رژی  اطالع��ات  اداره 
آمریکا، قیم��ت هر گالن 
بنزی��ن در ایاالت متحده 
ابتدای س��ال  از  آمری��کا 
جاری می��الدی تا کنون، 

26 درصد رش��د داشته است. در این میان ترامپ با پیگیری صفر 
ک��ردن صادرات نفت ایران بدون اینکه اثر قیمتی در بازار داش��ته 
باشد، دو هدف متضاد در سر دارد که با نزدیک شدن به تابستان، 

بیش از پیش یکدیگر را نفی می کنند.
تابستان داغ در انتظار رانندگان آمریکایی

وودمکن��زی در گزارش اخی��ر خود بر این نکت��ه تاکید دارد که 
»افزایش س��رعت رش��د قیمت بنزین در ای��االت متحدۀ آمریکا 
می توان��د یکی از فاکتورهای احتمالی کاهش فش��ار بر صادرات 
نف��ت ایران باش��د.« طبق این گ��زارش، روند روبه رش��د قیمت 
نف��ت خ��ام که از ابتدای امس��ال آغاز ش��ده و بالفاصل��ه بعد از 
اعالم لغ��و معافیت های خریداران نفت ایران نیز ش��دت گرفت، 
رشد چش��مگیر قیمت سوخت در ایاالت متحده آمریکا را در پی 
داش��ته است. بر این اساس قیمت بنزین در آمریکا از 30/ 2 دالر 
ب��ه ازای هر گالن در ژانویه، ب��ه 90/ 2 دالر در هر گالن در اواخر 
آوریل رسیده است. رانندگان آمریکایی از سال 2014 به این سو 
چنی��ن قیمتی را ب��رای بنزین تجربه نکرده بودن��د. با این حال 
مصرف کنندگان بنزین در آمریکا، درس��ت زمانی با قیمت  باالی 
س��وخت مواجه شده اند که فقط چند هفته تا رسیدن تابستان و 

آغاز مسافرت های جاده ای باقی مانده است.
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از حّل اختالف های کنسرسیوم با آمریکا تا بیع  متقابل و چرایی شکست IPC در گفت وگو با سیدمهدی حسینی

IPC یک »بولدوزر« می خواست که نداشت

زنگنـه عقـب نشینـی کرد!

او را معمار قراردادهای نفتی ایران می شناس�ند؛ چه آن زمان که قراردادهای »بیع متقابل« را طراحی کرد و چه آن زمان که 
در دور دوم حض�ور زنگنه در وزارت نفت، رئیس کمیتۀ بازنگری قراردادهای نفتی ش�د. زندگی س�یدمهدی حس�ینی، مملو 
از خاطرات تاریخی و تاریخ صنعت نفت در جمهوری اس�المی ایران اس�ت. ش�اید کمتر کس�ی را بتوان یافت که چون او، از 
ماجراهای قراردادهای بین المللی ایران خبر داشته باشد. او که در جریان قراردادهای حوزه های صنعتی در اوایل انقالب بود، 
سالیان بسیاری را نیز در عرصۀ نفت گذراند و بیشترین روزهای کاری خود را در وزارت نفت گذرانده است. ترجیح حسینی 
بر کارش�ناس ماندن و دوری از فعالیت های سیاس�ی، چهرۀ کمتر شناخته ش�ده ای را در جامعه از او برجای گذاشته و این در 
حالی اس�ت که حضور پررنگ�ی در بزنگاه های تاریخی پس از انقالب تجربه کرده و یکی از م�ردان جوان، اما پرتالش انقالبی 
محسوب می شد. حضور او در مذاکرات نفتی و فوالدی برای حلّ وفصل دعاوی که با فسخ قراردادهای دورۀ پهلوی علیه ایران 
رقم خورده بود، توجه مسئوالن وقت کشور را به این پیشنهاد جلب کرد که می توان با مذاکره، از جرایم گستردۀ بین المللی، 

رها شد.
خاط�رات او را به س�ختی می توان به طور یکجا مطرح کرد، زیراتقریباً از عرصه ه�ای مختلف حقوقی و قراردادهای بین المللی 
ایران در اوایل انقالب، اطالعاتی دارد که کمتر ش�نیده ش�ده و دانس�تن آن، می تواند نگاه تازه ای به دوره های تاریخی ارائه 
دهد. اختالف نظر او با حاکم ش�ارجه و همین طور مدیرعامل کرس�نت، از او مخالفی جّدی با این قرارداد گازی س�اخته است. 
هرچند حسینی از مدافعان سرسخت صادرات گاز محسوب می شود، اما هرگونه همکاری با کرسنت را برنمی تابید و به همین 
دلیل، مخالفت عیان خود را با امضای آن در صورتجلسۀ هیئت مدیرۀ شرکت مّلی نفت هم ثبت کرد. او معتقد بود باید بیشتر 
و سخت تر بر مواضعی که حضور سرمایه گذاری خارجی در ایران را تثبیت می کند، پای فشرد و برهمین اساس هم نّقاد جّدی 
عقب نش�ینی دولت و بیژن نامدار زنگنه از قراردادهای IPC اس�ت. خواندن این گفت وگو، پشت پردۀ برخی از مذاکراتی را رو 

می کند که بیش از پیش، اهمیت اعتمادسازی در مذاکرات بین المللی، به خصوص در صنعت نفت، را علنی می کند. 

 درحالی که س�وابق پیش�ین ش�ما مربوط ب�ه حوزه هاي 
متفاوت صنعتی و معدني همچ�ون فوالد و مس بود، چرا 

و چگونه وارد صنعت نفت شدید؟
بع��د از دوره اي كه در زيرمجموعه ه��اي وزارت صنایع در اوایل 
انق��الب حضور داش��تم، بنا ب��ه دالیلی و به طور خودخواس��ته، 
خانه نش��ين شدم! به خانه که رس��یدم، آقای هاشمی طبا با من 
تماس گرفت و گفت ش��نیده ام می خواهی به مش��هد بروی و از 
نظر من، می توانی در مش��هد به عنوان مديرکل صنایع و معادن، 
فعالی��ت کنی. هم زمان با این تماس، آقای کاظم پور اردبیلی که 
معاون وزیر خارجۀ وقت ش��ده بود، با م��ن صحبت کرد و گفت 
ب��ا توجه به اینکه قب��ال در آلمان بوده ی، در س��فارت ايران در 
آلمان فعالیت داش��ته باشم. در اين ميان، آقای غرضی نیز با من 
تم��اس گرفت و دعوت به ديدار كرد. در مالقات با آقای غرضی، 
صحبت از طرح كنگان ش��د كه تعدادي از همكاران و دوستانم 
ب��ه آنجا رفته بودن��د. آقای غرضی به من گفت دوس��تان تو در 
کنگان، نمی توانند قرارداد ببندند و برو کمکش��ان کن. وقتی به 
كن��گان رفتم، به من گفتند کره ای ها در مناقصه برنده ش��ده اند 
و نمي داني��م چطور قرارداد ببنديم که البته من هم واقعاً س��رم 
ب��رای این کارها درد می کرد. در مقام مش��اور، بالفاصله قرارداد 
را جمع و ج��ور کردم و از طرف کره ای خواس��تم برای مذاکره به 
ايران بیایند که معاون ش��رکت طرف قرارداد، آمد. به او گفتم با 
همان رقمی که اعالم کرده  اید، قرارداد امضا خواهد شد، مشروط 
بر اینکه بخش هاي ديگري كه مش��كل دارد را هم اضافه کنید. 
بدی��ن ترتیب، تم��ام مواردي كه همكاران��م در كنگان با آنها به 
مش��كل برخورده  بودن��د را مجانی به ق��رارداد اضافه کردم و در 
حقیقت، تخفیف گرفت��م که بدین ترتیب، قرارداد 10روزه جمع 

شد و 2 هفته بعد، کنگان صاحب قرارداد شد.
ب��ه آقای صالحي فروز كه مجري طرح بود، گفتم می خواهم 
به آلمان بروم که ایش��ان این جمله را گفت و مسیر زندگی ام را 
عوض کرد: »آقای حس��ینی، همه دوست دارند به آلمان بروند، 
اما کس��ی به کنگان نمی آید!« درحالی که کنگان طرحی بود که 
آن زم��ان حتی جاده هم نداش��ت و ما ب��ا هلیکوپتر رفت و آمد 
می کردی��م، ام��ا هم اکنون بزرگ ترین واح��د گازی ایران بعد از 
عسلویه است. نمی دانید چه وضعیت فالکت باری داشت، طراحان 
آمریکای��ی کار را رها کرده و رفته بودند و یک س��ری اجناس در 

دریا رها شده بود!
 سابقۀ این طرح به قبل از انقالب برمی گشت؟

بله و آن زمان، متأسفانه وضعیت بسیار بدی داشت. به هر ترتیب 
تصمیم گرفتم به کنگان بروم. تا اوایل 1366 که در کنگان بودم، 
ح��دود 70درصد کار پیش رفته بود تا اينكه با تغییر دولت، وزیر 
نفت نیز عوض شد. آقای آقازاده در سال 1366 وزیر نفت شد و من 
را به وزارتخانه به عنوان مشاور دعوت به کار كرد. به ایشان گفتم 
که مشاور پروژه به درد من نمی خورد، جوان هستم و می خواهم 
کاره��ای بزرگ تری انجام دهم. در آن زم��ان که آقای کاظم پور 
اردبیلی به عنوان مع��اون بین الملل وزارت نفت فعالیت های خود 
را آغ��از کرده بود، به من گفت که از 2 بخش موجود در معاونت 
ایش��ان، آقای هدايت زاده به عنوان مس��ئول فروش نفت کارهای 
خود را آغاز کرده اس��ت و بخش دیگر، یعنی مش��ارکت خارج از 

کشور و قراردادهای بین المللی را به من پیشنهاد داد.
 بع�د از انقالب و قبل از حضور ش�ما، ف�رد دیگری در این 

مسئولیت حضور نداشت؟
یک نفر بود که آقای کاظم پور تمایلی به ادامه همکاری با ایشان 

نداش��ت. بدین ترتیب از من دعوت شد و قبول کردم معاون آقای 
کاظم پور در امور مشارکت های خارجی و قراردادهای بین المللی 

شوم و بدین ترتیب، به شرکت ملّی نفت رفتم. 
 با توجه به فضای سیاس�ی حاک�م و رویکرد انقالبی گری 
مسئوالن وقت، مهم ترین و نخستین فعالیت های شما در 

چه بخش هایی انجام شد؟
آن زمان در بخش مشارکت های خارجی، مسئله سرمایه گذاری ها 
در هند را داشتیم که باید حل می شد و آفریقای جنوبی نیز یکی 
دیگر از گرفتاری های ما بود. آنجا مش��کالت سیاس��ی داشتیم و 
وزارت امور خارجه فش��ار بس��یاری می آورد که به دلیل حکومت 
آپارتاید، باید از آنجا خارج ش��ویم که ما هم نمی رفتیم. به دلیل 
س��رمایه گذاری های متعدد، آنجا سهام داشتیم که باید وضعیت 
آن را مش��خص می کردیم. س��هام ما به پول آفریقای جنوبی بود 
و پ��ول آنها هم نیز افت ک��رده بود. درحالی که ارزش س��هام ما 
ح��دود 80 میلی��ون دالر بود، مجمع تش��کیل داده بودند تا ما را 
بیرون کنند. به دلیل قطع ارتباط و انجام ندادن برخی تعهداتمان، 
بدهکار هم شده بودیم. با آفریقای جنوبی در وین مذاکره کردیم 
و سهام اندکی که باقی مانده بود را حدود 8میلیون دالر فروختیم. 
س��نگال با ما قطع رابطه سیاس��ی کرده بود و می خواس��ت 
بیرونمان کند. در پمپ بنزین ها و 50 درصد توزیع گاز سنگال، با 
شرکت شل ش��ریک بودیم. در یک سال، 14بار به سنگال رفتم، 
زیرا جریان حاکم سیاس��ی از ما خواس��ته بود که از این کش��ور 
خارج نش��ویم. بهبود وضعیت نابس��امانی که حتی قرار بود ما را 
از آنجا بیرون کنند، بس��یار سخت بود؛ اما به هرحال موفق شدیم 
و هم اکنون نیز آنجا حضور داریم. مس��ئله هند را هم همین طور 

حل کردیم. 
مسئلۀ مهم دیگر،  میدان مبارک بود که در آن شریک بودیم. 
این میدان متعلق به جزیره ابوموس��ی است و ایران و امارات، هر 
کدام ادعا دارند که متعلق به ماس��ت. در اواسط 1971 میالدی، 
پروتکلی بین ایران و حاکم شارجه امضا شده بود که بدون درنظر 
گرفتن اختالف های سیاس��ی، در آن تصریح شده بود که در این 
میدان، به صورت 50-50 شراکت داشته باشیم. حاکم شارجه بعد 
از انقالب که جنگ ش��روع ش��ده بود، یک طرفه کار می کرد. اول 
اینکه آنها، کنسرسیوم آمریکایی داشتند که بدون هماهنگی با ما، 
اختیارات را به شرکت کرسنت داده بودند. کرسنت هم می گفت 
طرف قرارداد آنها، حاکم ش��ارجه اس��ت و به مکاتبات ما، حتی 
جواب هم نمی دادند. به همین دلیل، مدرک کاملی را جمع کردم 
و همراه با نامه ای تند، برای حاکم ش��ارجه ارسال کردم. یکی از 
دالیلی که من با کرس��نت همواره مخالف بودم، عملکرد آنها در 
می��دان مبارک ب��ود؛  زیرا از نظر من، متقل��ب بودند و به همین  
دلیل هیچ وقت تا وقتی در شرکت ملّی نفت حضور داشتم، اجازه 

فعالیت به آنها ندادم. 

از ابتدا با کرسنت، مخالف بودم
 دلیل اصلی مخالفت شما چه بود؟

قرارداد ایران با کرنست، بعد از انتقال من به لندن امضا شد. برای 
من ثابت شده بود که آنها، دزد هستند.

 احساس شما این بود یا دلیل و مدرکی هم داشتید؟
واقعیت داش��ت. مثاًل بعد از ف��روش نفت، به ما گزارش می دادند 
که فروش با قیمت های آن زمان، یعنی 13دالر به ازای هر بشکه 
انجام ش��ده اس��ت که از این میزان، حدود 3 دالر به عنوان سهم 
م��ا پرداخت می کردند. ی��ک بار به آق��ای غنیمی فرد گفتم من 

گفت وگو: محمدجواد روح، شکوفه حبیب زاده

گفت وگوی ویژه: بن بست قراردادهای نفتی

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

در آن زمان که آقای 
کاظم پور اردبیلی به عنوان 

معاون بین الملل وزارت نفت 
فعالیت های خود را آغاز کرده 
بود، به من گفت که از 2 بخش 

موجود در معاونت ایشان، آقای 
هدايت زاده به عنوان مسئول 

فروش نفت کارهای خود را 
آغاز کرده است و بخش دیگر، 
یعنی مشارکت خارج از کشور 
و قراردادهای بین المللی را به 

من پیشنهاد داد.

یکی از دالیلی که من با کرسنت 
همواره مخالف بودم، عملکرد 

آنها در میدان مبارک بود؛  زیرا 
از نظر من، متقلب بودند و به 

همین  دلیل هیچ وقت تا وقتی در 
شرکت مّلی نفت حضور داشتم، 

اجازه فعالیت به آنها ندادم. 
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ش��ک دارم که آنها نفت را به این قیمت می فروشند و حتماً باید 
به طور دقیق، مدارک فروش را کنترل کنیم. با همکاری ایش��ان، 
موفق ش��دیم با خریدار نفت کرس��نت که ازقضا ایرانی هم بود، 
تماس گرفتیم که مش��خص شد قیمت فروش آنها، 16دالر بوده 
ک��ه 13 دالر را اعالم کرده بودند! قب��ل از آغاز فعالیت های ایران 
در پارس جنوبی، در مورد پروژه ای با مدیرعامل کرس��نت، آقای 
حمی��د جعفر، که خیلی هم باهوش اس��ت صحبت کردم. اعالم 
کرد که قصد دارند خط لوله قطر را به پاکس��تان منتقل کنند و 
درخواس��ت صدور مجوز این خط در خشکی و از طریق ایران را 
داشت که موافقت نکردم. بعداً که آقای نژادحسینیان با ایشان در 
م��ورد میدان های  نفتی مذاکره می کرد و موضوع را برای تصویب 
در هیئت مدیره ش��رکت ملّی نفت ای��ران مطرح کردند، به عنوان 
عضوی از هیئت مدیره، جلو این کار را گرفتم و اجازه انجام آن را 
ندادم. آقای نژادحسینیان از من بسیار دلخور شد و گفت که من، 

دیدگاه اقتصادی ندارم.
 واکنش شما چه بود؟

به ایشان گفتم با این فرد نباید معامله کرد، مثل خریداری می ماند 
که در بازار، خوش نام نیست و چک هایش برگشت خورده است. 

 اما به هر حال شاهد امضای قرارداد کرسنت بودیم!
ماجرای میدان سلمان زمانی رخ داد که من لندن بودم. زمانی که 
به ایران برگشتم، مخالفت و اعتراض خود را دربارۀ مصوبۀ هیئت 
مدیرۀ ش��رکت ملّی نفت ایران به صورت مکت��وب اعالم کردم و 
شاید به همین دلیل، با برخی آقایان هیئت مدیره به زندان نرفتم! 
 به طور کلی با قرارداد صادرات گاز میدان س�لمان مخالف 
بودی�د یا فقط ب�ا انج�ام آن از طریق کرس�نت مخالفت 

می کردید؟
به طور کلّ��ی، کاماًل موافق صادرات گاز س��لمان بودم و االن هم 
به ش��دت از ای��ن موضوع ناراحتم که چرا در س��ال های متمادی 
گذشته، نگذاش��تند گاز را صادر کنیم، اما بنابه دالیلی که اشاره 
کردم، با انجام آن از طریق کرس��نت، کام��اًل مخالف بودم. اوایل 
دوران بازنشستگی، هنگام سخنرانی در سمیناری که به میزبانی 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک ریاس��ت جمهوری برگزار شد، گفتم 
ما باید فعالیت های جدی برای صادرات گاز داش��ته باش��یم. باید 
همس��ایگانمان را به خودمان وابس��ته می کردیم. خ��دا می داند 
چق��در چانه زدم. همان موقع هم همین مخالفان کنونی، گفتند 
صادرات حرام اس��ت، چ��ون می خواهیم گاز را به داخل کش��ور 
تزریق کنیم. گفتم با اس��تخراج ذخایر عظی��م گازی موجود در 
ایران، ه��م می توانیم صادر کنیم و هم منابع مورد نیاز تزریق به 
میادین نفتی و مصارف عمومی کش��ور را تامین کنیم. 15کشور 
صادرکنن��ده گاز را مثال زدم که حتی یک دهم ما گاز ندارند، اما 

در حال صادرات گاز هستند!
 شکایت ایران از حمالت به سکوهای نفتی را شما پیگیری 

می کردید؟
خیر. هرجا که پای مذاکره و صلح بود، وارد می ش��دم. مهم ترین 
بخش کار ما به جز مشارکت ها، حلّ وفصل دعاوی بود که معتقدم 
بعضی  از آنها واقعاً چند برجام بود و حتی تا 10س��ال پیاپی هم 

مذاکره کردیم. 
 آیا در مذاکرات الهه هم مشارکت داشتید؟

اوای��ل 1366 به امور بین الملل ش��رکت ملّی نف��ت آمدم. آقای 
شهاب که در س��ال 1367 مدیر حقوقی شرکت ملّی نفت بود و 
مذاک��رات الهه را هدایت می کرد، از من درخواس��ت کرد به تیم 
مذاک��رات بپیوندم که قبول کردم و به همین دلیل، در مذاکرات 

الهه ش��رکت کردم. تیم خوبی هم از متخصصان حقوقی و فنی 
نفت بودند که من هم خیلی جابه جایشان نکردم و فقط بعضی ها 
را اضاف��ه ک��ردم. در مقطعی مهندس آقازاده به من گفت ش��ما 
مسئول مذاکرات باش، گفتم آمریکایی ها عادت کرده اند که حرف 
آخر را از معاون وزیر بشنوند و من را به عنوان معاون مدیر، شاید 
جدی نگیرند و بدین ترتیب، ایشان آقای کاظم پور را مسئول کرد 
و من هم معاونش بودم. آقای کاظم پور هم برای مذاکرات می آمد. 
از بدشانسی من با فاصله کمی، ایشان سفیر ایران در ژاپن شد و 

بارهای سنگینی روی دوش من ماند.

جدال با غول های نفتی دنیا
 مهم ترین آنها چه بود؟

پرونده هایی مثل بی پی و ش��ل که حل شده بودند. کنسرسیوم 
نی��ز 14عضو داش��ت ک��ه کم دردس��رهایش حل ش��ده بود و 
پردردس��رها مانده بودند. پروندۀ مش��ارکت ها در خلیج فارس 
هم الی ماش��اا... باقی مانده بودند. تصور کنید فقط کنسرسیوم 
از زمان ملّی ش��دن صنعت نفت بر تمام نفت و پاالیشگاه های 
ما حاک��م بوده و حاال که کنسرس��یوم نف��ت آمریکایی رفته، 
میلیارده��ا دالر در دادگاه ادعا دارد. واقع��اً چطور باید با اینها 
مذاکره می کردیم، درحالی که پیش رأی هم مش��خص و خیلی 
خطرناک بود! مذاکره کردن با این ش��رایط بسیار سخت شده 
بود. درحالی که من حدود 30سال داشتم، قرار بود با نمایندگان 

14 غول نفتی دنیا دربیفتیم. 
 وضعیت سایر اعضای تیم ایران چگونه بود؟

تیم بسیار خوبی داشتیم؛ انصافاً زحمت کشیدند و بهترین نیروها 
بودند که متاس��فانه هم اکنون بعضی از آنها مرحوم شده اند. این 
یک واقعیت اس��ت که آمریکایی ها به صورت کالسیک مذاکره را 
می آموزند، بنابراین نحوه مشارکت، زیرکی و حربه های بسیاری 
به کار می گرفتند تا بیش��ترین منافع را به دس��ت بیاورند. اوایل 
می دیدیم هر ش��رکتی که برای مذاکره می آید به همان ش��کل 
مذاکره می کند. بازی شان را یاد گرفته بودیم. واقعاً سعی می کردم 
منافع ما حداکثر باش��د و البته طرف مقابل هم قانع شود. با این 
شیوه با آمریکایی ها مذاکره کردیم. در مذاکرات چندصد میلیون 
دالری،  در یک میلیون دالر آخر، بیشترین انرژی را می گذاشتم 
و به همین دلیل، فشارهای عصبی بسیاری را متحمل می شدم.

 مذاکره یک میلیون دالر آخر را چطور پیش می بردید؟
بد نیست به مذاکره با شرکت موبیل اشاره کنم؛ آنها نفت را برده 
بودند و پولش را نمی دادند. جالب این بود نمی توانستیم از دادگاه 
بخواهیم این پول را به ما بدهند، زیرا قرارداد طوری نوشته شده 
بود که دولتی ها نمی توانستند علیه خصوصی ها اقامه دعوا کنند. 
م��ا دولتی بودیم و نمی توانس��تیم بگوییم پ��ول نفت را بدهید و 
الاقل تهاتر کنی��م. دادگاه اگر ورود می کرد، علیه ما رأی می داد. 
با حس��اب اصل و بهرۀ پول ها، متوجه شدیم باید 13 میلیون دالر 
بگیری��م، اما آنها مدع��ی بودند ما باید پولی هم ب��ه آنها بدهیم. 
مذاکره ها انجام ش��د تا به جایی رس��یدیم ک��ه گفتند 5میلیون 

بدهید تا ما راضی شویم! 
روز اول که مذاکرات را شروع کردیم، گفتم باید 13 میلیون 
دالر بدهی��د و 2 ماه بعد نیز که دور بعدی مذاکرات انجام ش��د، 
دوباره همان قیمت را گفتم. آنها گفتند 2.5 میلیون دالر ما بدهیم 
ت��ا اینکه گفتند نه پولی بدهیم و ن��ه پولی بگیریم؛ اما همچنان 
می گفت��م که 13 میلیون دالر را آنه��ا باید بدهند. در این مرحله 
بود که حقوق دانان ما نگران ش��ده بودند و می گفتند اگر »صفر- 

صفر« را قبول نکنیم، حتماً بدهکار می ش��ویم. به من می گفتند 
که خیلی تندروی می کنم. مذاکرات به جایی رسید که به حدود 
12میلیون دالر رس��یده بودیم، اما من همچن��ان از 13 میلیون 
دالر، کوتاه نمی آمدم. قهر کردند و گفت به شیکاگو برمی گردیم. 
اگرچه آنها برگش��تند، اما به فاصلۀ چند ساعت، تماس گرفتند و 
گفتند که شما بردید و 13میلیون دالر قبول شد؛ این یک نمونه 
از ده ها مذاکراتی بود که آن زمان انجام دادیم. البته موضوع مهم 
ب��رای ما، ای��ن بود که اختالف ها به دادگاه و صدور رأی نکش��د؛ 
زیرا 2 پیامد برای ما داش��ت. اول اینکه معلوم نبود رأی صادره با 
توجه به ش��رایط آن زمان، به نفع ما باشد یا خیر و دوم، اینکه از 
آرای صادره و استدالل قضات در حقوق بین الملل، به عنوان سابقه 
استفاده می شود و در طول مدت، همواره به آنها استناد می شود. 
 یعن�ی تم�ام پرونده های اخت�الف را با مذاک�ره به نتیجه 

رساندید؟
به غیر از یک مورد که البته آه از نهاد همه درآورد، تمام مشارکت ها 

و موارد اختالفی را با مذاکره حلّ و فصل کردیم.
 این یک مورد به کدام پرونده مربوط می شد؟

شرکت »ستکو« آمریکا چندین دکل خشکی به ایران آورده بود 
که این دکل ه��ا را در جنگ، عراقی ها بردن��د. البته فرد دیگری 
از ای��ران در مذاک��رات این پرونده حضور داش��ت که به پرداخت 
29 میلیون دالر رس��یده بودند. این نتیجه در جلسۀ آخر حضور 
ایشان که تقریباً جلسۀ اول حضور من بود، حاصل شد. به یکباره 
و ازسوی دادگاه الهه، 117میلیون دالر علیه ایران رأی صادر شد 

که کاماًل شوکه شدیم! 
 مگر توافق حاصل نشده بود؟

چ��را، توافق کرده بودیم که با حدود 30میلیون دالر، این پرونده 
را نیز مختومه کنیم. داستان از این قرار بود که در دادگاه، 3 داور 
آمریکایی، ایرانی و سرداور داشتیم و تصمیم گیری، با سرداور بود. 
طرف آمریکایی، مناس��بات بسیار خوبی با سرداور داشت. داور ما 
نیز آقای کاشانی معروف بود. سرداور هم پیرمرد سخت گیری بود، 
اما قلم دس��تش بود و باید با او بیش��ترین همراهی را می کردیم، 
اما متأس��فانه در جلسۀ شور، با س��رداور دعوا و برخورد فیزیکی 
می ش��ود! به همین دلی��ل 117میلیون دالر علیه م��ا رأی صادر 
شد. به رغم اینکه با تالش��ی طاقت فرسا سعی داشتیم با شرکت 
آمریکای��ی صحبت کنی��م، اما به هیچ عنوان قب��ول نکرد و جای 
اعتراضی ه��م نبود. حتی به الجزایر رفتیم ک��ه بتوانیم جلو این 
کار را بگیریم، اما باز هم موفق نشدیم. در مجموع به جز این یک 
م��ورد، تمامی پرونده های نفتی دیگر را بردیم. معتقدم نفس این 
قضیه یک ش��اهکار برای تیم مذاکرۀ نفتی در جمهوری اسالمی 

ایران محسوب می شود. 
 در مجموع، از عملکردتان در آن زمان، چقدر رضایت دارید؟

معتقدم ما آمریکا را بردیم. این را با تحلیل و تفس��یر ش��خصی 
نمی گویم، بلکه مبتنی بر اعداد و ارقامی و آرایی است که ازسوی 
مراجع بین المللی اعالم شد. همۀ مواردی که من خبر دارم، با برد 
ایران تمام ش��ده است. تیم جوان ما، آوردگاه الهه را برد و نباید 
در آن موفقیت، تردید داشت؛ این یک بخشی مهم در زندگی من 

است که از آن بسیار راضی هستم. 

تولد قراردادهای بیع متقابل
 از تجارب مذاکرات بین المللی که بگذریم، شما تجربه 
ویژه ای هم در تدوین و اجرای قراردادهای بیع متقابل 

داشتید. از این تجربه برای ما بگویید.

بعد از گذش��ت چند س��ال از پیگیری مذاکرات، مسئولیت امور 
بین الملل را برعهده گرفتم؛ دورانی که در آن، قراردادهای بای بک 
متولد شد و دورۀ دوم زندگی من است. بعد از سال 1374، دیگر 
ش��رکتی نبود که من با آنها مذاکره نکرده باشم. بحران اقتصادی 
ک��ه در فاصل��ۀ زمان��ی می��ان 1374 و 1375 به دلیل معضالت 
فاینانس ه��ا پیش آمد، من را به فکر ف��رو برد. اگرچه فاینانس ها 
برای صنایع پایین دستی  نفت بسیار کارگشاست، اما کمک زیادی 
به صنایع باالدستی  نمی کند. به اعتقاد من، مشکل فاینانس این 
است که یک بانک طرف شماست و برایش مهم نیست که پروژه 
درآم��د دارد یا نه و فقط پول��ش را می خواهد، همچنین باید به 
سررسیدهای زمانی فاینانس هم توجه داشت. ماهیت که فاینانس 
با واقعیت های نفت، هم خوانی ندارد. با توجه به تصمیم ش��ورای 
انقالب برای فس��خ همۀ قراردادهای نفتی از یک س��و و ازس��وی 
دیگ��ر، الزام های قانون نفت، بنابراین تصمیم گرفته ش��د مدلی 
طراح��ی کنیم که هم با قانون ما هم خوانی داش��ته باش��د و هم 
به درد ش��رکت های نفتی بین الملل��ی بخورد که در نهایت، مدل 

قراردادی »بیع متقابل« به وجود  آمد.
 در ای�ن مدل ق�راردادی، رفع کدام موان�ع به طور خاص، 

مّدنظر قرار گرفته بود؟
ویژگی مهم قراردادهای »بای ب��ک« این بود که الزام می کرد در 
وهلۀ اول، شرکت نفتی معتبر و دارای پیشینه قابل قبول، عالوه بر 
برخ��ورداری از س��رمایه و فّناوری های روز مورد نی��از باید وارد 
قرارداد شود. همچنین برای بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده، 
نهادهای دولتی زیر بار تعهد و مسئولیت نمی روند و هر وقت بعد 
از بهره برداری از پروژه، درآمدی ایجاد ش��د، اصل سرمایه گذاری 
و سود مورد توافق، پرداخت خواهد شد. در ابتدا هم باید مخارج 
پروژه تعیین می شد و در صورت افزایش هزینه های اجرایی، خود 
س��رمایه گذار باید آن را تقبل می کرد؛ این روند درواقع زورگویی 

کامل است.
 ام�ا به هرحال ش�اهد عق�د قراردادهای متع�دد و حضور 

شرکت های بین المللی نفتی در آن مقطع بودیم.
بنابردالیلی مثل دانش باالی زمین شناسی، قیمت پایین استخراج 
نفت و ریسک پایین اکتشافاتی در ایران، شرکت های بین المللی 
نفتی عالقه مند به حض��ور در ایران بودند. در مدت زمان کمتر از 
3سال، حدود 20 قرارداد بای بک امضا شد که نوعی رکورد است. 
ب��ا این حال، مخالفان بس��یاری نیز وجود داش��تند و مدام به ما 

می گفتند که گران می خرید و ارزان می فروشید!
 دالیل آنها چه بود؟

فضاس��ازی ها آنقدر س��نگین ش��ده بود که حتی در زمان سفر 
آقای خاتمی به فرانس��ه و ایتالیا که قرار بود مذاکراتی با روسای 
جمهور و نخس��ت وزیر آنها داشته باشد، ایشان از من خواست که 
گزارش مختصری از نفت به ایش��ان بدهم. بع��د از ارائه گزارش، 
حتی ایش��ان نیز گفتند که شما پیشنهادها را چرا با قیمت های 
باال ارائه می کنید و معلوم اس��ت با شما قرارداد نمی بنند! بعد از 
این اظهارنظر آقای خاتمی، کاماًل ش��وکه شدم و با اعداد و ارقام 
صحیح، به ایشان گفتم گران نبسته ایم. فضاسازی مخالفان و تأثیر 

آنها، حتی بر رئیس جمهور وقت نیز بسیار تأثیر گذاشته بود.
 چه کسانی جوسازی می کردند؟

بعد از مدتی که ب��ا آقای ناطق نوری که صحبت می کردم، برای 
ما محرز ش��د که هستۀ اصلی مخالفان، یک عده بودند که منافع 
آنها به خطر افتاده ب��ود. درواقع مجموعه ای از گروه های مخالف 

سیاسی به اضافه کسانی که منافع شخصی داشتند.

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

ویژگی مهم قراردادهای 
»بای بک« این بود که 
الزام می کرد در وهلۀ 

اول، شرکت نفتی معتبر و 
دارای پیشینه قابل قبول، 

عالوه بر برخورداری از 
سرمایه و فّناوری های روز 

مورد نیاز باید وارد قرارداد 
شود.

فضاسازی ها آنقدر سنگین 
شده بود که حتی در 

زمان سفر آقای خاتمی به 
فرانسه و ایتالیا که قرار بود 
مذاکراتی با روسای جمهور 

و نخست وزیر آنها داشته 
باشد، ایشان از من خواست 
که گزارش مختصری از نفت 
به ایشان بدهم. بعد از ارائه 

گزارش، حتی ایشان نیز 
گفتند که شما پیشنهادها 

را چرا با قیمت های باال ارائه 
می کنید و معلوم است با 

شما قرارداد نمی بنند!

بعد از مدتی که با آقای ناطق 
نوری که صحبت می کردم، 
برای ما محرز شد که هستۀ 
اصلی مخالفان قراردادهای 
نفتی، یک عده بودند که 
منافع آنها به خطر افتاده 
بود. درواقع مجموعه ای از 
گروه های مخالف سیاسی 
به اضافه کسانی که منافع 
شخصی داشتند.

به طور کّلی، کامالً موافق 
صادرات گاز سلمان بودم 
و االن هم به شدت از این 
موضوع ناراحتم که چرا در 
سال های متمادی گذشته، 
نگذاشتند گاز را صادر کنیم، 
اما بنابه دالیلی که اشاره 
کردم، با انجام آن از طریق 
کرسنت، کامالً مخالف بودم.

گفت وگوی ویژه: بن بست قراردادهای نفتی
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 کسانی که منافع داشتند، از داخل نفت بودند؟
ن��ه لزوماً، اما تا ح��ّد تکفیر به ما تهمت زدند و مش��کل آفرینی 
کردند. مدتی نیز متوجه ش��دیم که صحنه گردان اصلی، مدیران 
یک ش��رکت نفتی هندی مستقر در انگلستان بودند. تصور کنید 
ی��ک کار کوچک در مجموعۀ فعالیت های عظیم صنعت نفت، با 
چه حواشی و اتفاق هایی همراه بود. در حالی که کارم را می کردم، 
جواب همه را نیز می دادم. خدا می داند چند بار به تلویزیون رفتم 

و چندهزار صفحه گزارش به مراجع مربوطه ارائه کردیم. 
 نظر وزیر نفت چه بود و آیا حمایت و پشتیبانی می کرد؟

آق��ای زنگن��ه می گفت من از فالنی خوش��م می آی��د که کوتاه 
نمی آی��د و بر س��ر موضوعی که قبول دارد، می ایس��تد. هرچند 
توتال در فاز 2و3 پارس جنوبی توانست به سودآوری 15درصدی 
برس��د، اما در چند پروژۀ دیگر مثل س��یری، 700 میلیون دالر 
س��رمایه گذاری کرد؛ درحالی که اصل قرارداد 600میلیون دالر 
بود و در پروژۀ میدان نفت��ی بالل، با اینکه قرارداد 170میلیون 
دالر ب��ود، اما 270میلیون دالر هزینه کرد. ش��رکت های »انی« 
و »ش��ل« ه��م در پروژه های دیگر هزینه های��ی کردند که ما به 
آنه��ا ندادیم. درحالی که قرار بود نرخ بازدهی س��رمایۀ آنها 15، 
16 درصد باش��د، به جز توتال که توانس��ت به رقم 15درصد رقم 
دس��ت یابد، دستاورد سایر ش��رکت ها تک رقمی بود. حتی رقم 
بعضی ها نیز به صفر رس��ید، یعنی ض��رر کردند. نکتۀ جالب نیز 
اینج��ا بود که در همی��ن زمان، ما را مته��م می کردند به اینکه 

مملکت را به باد می دهیم!
 به همی�ن دلیل قرارداده�ای بیع متقاب�ل در دوره جدید 

وزارت آقای زنگنه تبدیل به IPC شد؟
از س��ال آخر دولت آق��ای خاتمی، بهای جهان��ی نفت به تدریج 
افزای��ش یافت و به همی��ن دلیل، گزینه های ش��رکت های نفتی 
برای سرمایه گذاری افزایش یافت. آنها دیگر محدود به خاورمیانه 
نبودند و شرکت ها بیشتر از قبل، وارد سرمایه گذاری های سنگین 
مثاًل در آب های عمیق و نفت و گاز شیل شدند. در ابتدای دولت 
آقای روحانی و زمانی که آقای زنگنه به اولین جلسه اوپک رفت، 
نمایندگان ش��رکت های خارجی به ایشان گفتند که قراردادهای 
بای بک را قب��ول نداریم و به همین دلیل، دنبال راهکار جدیدی 
بودیم. براساس مطالعاتی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم 
که تنها نس��خۀ کارس��از، جذب س��رمایۀ خارجی است و به طور 
طبیعی، صنعت نفت پتانسیل این کار را دارد. از طرفي، استراتژی 
اصلی ای��ن بود که باید ظرفیت  تولی��د را افزایش دهیم؛ زیرا در 
همس��ایگی ما، عراق در حال تبديل ش��دن به يك تهديد بزرگ 
نفت��ی و امنیتی برای ایران بود. اين كش��ور به س��رعت در حال 
رشد اس��ت و ما همچنان ايستاده ايم. عراقي ها تا چند سال بعد، 
ثروتمندتر از ما می شوند. االن عراق با نصف جمعيت ايران، معادل 

کّل تولید ما، فقط صادرات دارد.
 ظاهراً با توجه به روند مثبت مذاکرات برجام، برای وزارت 
نف�ت نیز وظایفی در س�طح کالن حاکمیت درنظر گرفته 

شده بود؟
هم زم��ان با آغاز ج��ّدی مذاک��رات برجام، تصمیم گرفته ش��د 
البی ه��ای بین المللی نفتی را در حمای��ت از برجام، فعال کنیم. 
گفتيم وقتی چهرۀ جذاب و قابل قبولی به شرکت های نفتی ارائه 
بدهیم، با ایجاد البی بسیار قوی  از نظر سیاسی، پشتوانۀ مناسبی 
برای مذاک��رات برجام ایجاد کنیم. خاط��رم می آید که در زمان 
آغاز تحریم های داماتو، و وقتی که قراردادي با شل امضا کردیم، 
به عنوان س��خنران در نشستي حاضر بودم که آمریکایی ها نیز در 

آنج��ا حاضر بود. آنها می گفتند هر ق��راردادی که ایران می بندد، 
یک میخ بر تابوت تحریم های آمریکاس��ت. آنها به صراحت اعالم 
می کردند که با تحریم ایران، سر آنها کاله رفته است و به همین 
دلیل، یک ائتالف علیه تحریم ایران متشکل از 470شرکت نفتي 

و موسسات پولی و بانکی ایجاد کردند. 
 ام�ا به هرحال ش�اهد این بودیم که با گذش�ت زمان، این 

تحریم ها بیشتر و بیشتر شدند.
معتق��دم اگر قضی��ه 11س��پتامبر رخ نمی داد، تحری��م داماتو 
برداش��ته مي شد. با گوش های خودم از آقای دیک چینی، چهل 
و شش��مین معاون رئيس جمهور آمريكا در کنگرۀ جهانی نفت 
که من نماینده ایران بودم، شنیدم که می گفت بايد تحریم های 
ای��ران را لغو کنیم. با توجه به واقعیت های گذش��ته، در ابتدای 
دولت یازدهم در وزارت نفت فکر کردیم اگر البی 470 ش��رکت 
را دوب��اره بتوانیم پش��ت برجام بیاوریم، مذاک��رات راحت تر به 
 IPC ،سرانجام می رسد. به همین دلیل در زمانی کمتر از 5 ماه
را طراحی کردیم که همچنان معتقدم »ش��اهکار« است. بعد از 
توافق برجام نیز به درخواس��ت آقای زنگنه، مس��ئول مذاکره با 

خارجی ها بودم. 
 اما در نهایت، به اهداف مورد نظر نرسیدید!

بع��د از اعالم توافق برجام، فرصت بس��یار طالی��ی به وجود آمد 
که البته با مخالفت های ش��دیدی نیز مواجه شدیم. شرکت های 
بسیاری آمدند که با ما قرارداد ببندند، اما به قدری مسائل فرعی 
 ،IPC را مط��رح کردند که وضعیت امروز پیش آمد. برای توجیه
نماین��دگان 130 ارگان و نهاد را مالقات کردم و برای آنها حرف 
زدم. هیچ پروژه ای در کش��ور نیس��ت که کار تحقیقاتی اش این 

حجم شده باشد و به 50 جلد کتاب رسیده است. 

مذاکره با توتال در مراسم ترحیم دومارژری!
 به هرحال ش�اهد عقیم ماندن سرنوشت نخستین قرارداد 
IPC با توتال بودیم که اتفاقاً از حمایت های بسیاری نیز 
در وزارت نفت و ش�خص آقای زنگنه برخ�وردار بود. آیا 

واقعاً نمی توانستیم کاری کنیم که توتال بماند؟
بارها گفته ام و باز هم تأکید می کنم که از آقای زنگنه، گله دارم 
و به رویکرد ایش��ان، ایراد وارد اس��ت؛  زیرا در بس��یاری از مواقع 
بسیار مهم، عقب نش��ینی کرد. البته داستان توتال فرق می کند؛ 
مدیرعامل قبل��ی توتال، آقای دومارژری، ط��رف مذاکره من در 
پارس جنوبی بود. پس از س��قوط هواپیمای فرانس��وی در روسیه 
و کشته ش��دن آقای دومارژری، آقای زنگنه از من خواست برای 
حضور در مراسم ترحیم ایشان، به پاریس بروم که اتفاقاً استقبال 
بس��یار خوبی نیز از من کردند. در این مراس��م، رئیس جمهور و 
بسیاری از وزرای دولت فرانسه هم حاضر بودند. بسیار مهم است 
که رئیس جمهور کشوری مثل فرانسه، به رئیس شرکت خصوصی 

اینچنین احترام بگذارد.
 دستور کار دیگری نیز داشتید یا صرفاً برای ادای احترام 

رفته بودید؟
یک روز بعد از برگزاری مراس��م ترحیم، مراسم شامی برگزار شد 
که بیش��تر به خاطر م��ن بود. پاتریک پویانه ک��ه االن مدیرعامل 
شرکت است نیز همراه با مدیران آمدند. به ایشان گفتم که توتال 
در زمان آقای دومارژری در همکاری با ایران پیشگام بود و اولین 
ش��رکتی بود که وارد ایران شد و به همین دلیل از شما هم انتظار 

این است که بعد از برجام باز هم وارد ایران شوید. 
 پاسخ صریحی هم داد؟

گفت که آماده ایم و با من دست داد.
 وارد جزئیات آغاز همکاری هم شدید؟

به طور مشخص دربارۀ 4 پروژه صحبت کردم؛ فاز 11 پارس جنوبی، 
LNG و ساخت یک واحد پتروشیمی برای پايين دست متانول، 
3 پروژۀ عینی و عملیاتی بود. چهارمین مورد هم برمی گش��ت به 
یک تئوري كه در ذهن داش��تم، اینک��ه ایران تبدیل به هاب گاز 

منطقه شود تا بتوانیم تعیین کنندۀ قیمت گاز باشیم. 
 واکنش آنها چه بود؟

به آنها گفتم که تمایل داریم بازار گاز خليج فارس را با هم مطالعه 
كنيم و بر این باور هس��تیم که تبدیل ش��دن ای��ران به گاز هاب 
منطقه با همکاری شركت هاي نفتي فعال در بازار گاز، امکان پذیر 
خواه��د بود و ما نیز تمایل به انجام ای��ن کار با توتال داریم. اين 
پیش��نهادی اس��تراتژيك بود كه اتفاقاً آنها قب��ول كردند. حتی 
زماني كه بيمار شدم و براي جراحي به بيمارستان رفته بودم، برای 

ارائۀ گزارش به بیمارستان می آمدند و اينطور دنبال كار بوديم. 
 نتیجۀ کار چه شد؟

در بيمارس��تان گزارش ها را گرفتم و براي آقاي زنگنه فرستادم. 
درحالی که توتال اينطور به ايران آمد، اما باید ببینیم که واقعاً ما 
چه کردیم؟ آنقدر ماجرا را کش دادیم که به زمان ریاست جمهوری 
ترام��پ و تش��دید تحریم ها رس��ید. زمانی که توت��ال پروژه ها و 
س��رمایه های زیادی در آمریکا انجام داده، چاره ای ندارد جز آنکه 
شرایط آمریکا و تحریم را بپذیرد. در دوران آقای دومارژری، حجم 

سرمایه گذاری توتال در آمریکا در این اندازه نبود.

دولت و زنگنه، با هم عقب نشینی کردند
 یعنی ش�ما هم خ�روج توتال از ای�ران را به دلیل رویکرد 

دولت ترامپ ارزیابی می کنید؟
معتق��دم رفتن توتال، ربطي به برجام ندارد و به فضاي سياس��ي 
كش��ور ما مربوط اس��ت كه به اينجا رس��يده ايم. مي شد به اينجا 

نرسيم كه البته كار سختي بود! 
 چگونه؟

دولت عقب نش��ینی کرد ک��ه به آن اعتراض ک��ردم. آقای زنگنه 
ه��م عقب نش��ینی کرد که به آن هم بس��یار اعت��راض دارم. این 
عقب نشینی ها سبب شد تیم مذاکرات مثل قبل، قوی نباشد. آن 
شرایط، يك بولدوزر مي خواست. بولدوزر دورۀ بای بک، من بودم؛ 
فردی که س��رش را پايين بيندازد، فحش و كتك بخورد و زندان 
 IPC را ه��م قبول كند، اما برود قرارداد امضا كند. آقاي زنگنه و

در دوران جدید، چنین اشخاصی را نداشتند. 
 دلیل این عقب نشینی چه بود و نگران چه بودند؟

حتم��اً نگراني داش��تند، اما من نمي دانم و تاکن��ون راجع به این 
موض��وع صحبت��ی نکرده ایم. هيچ وقت از ايش��ان گل��ه نكرده و 
نمي كن��م، چون فردی زحمتكش اس��ت. اين فش��ارها من را كه 
به بیمارس��تان و جراحي قلب كش��اند، اما آقای زنگنه هنوز هم 
خيلي پوس��ت كلفت اس��ت كه تحمل می كند. براي آقاي زنگنه 
خيلي احترام قائل هستم، اما به جاي خود نسبت به ايشان انتقاد 
دارم. 20سال اس��ت كه ايشان را مي شناسم و حتی االن هم كه 
ارتباط��ی نداریم و بی��ن ما فاصلۀ زیادی وج��ود دارد، زمانی که 
ب��ه دلیل انجام جراحي قلب در بیمارس��تان بودم، با وجود همۀ 
گرفتار ي هاي موجود و زمانی که از اجالس اوپک برگش��ت، براي 

ديدن من به بیمارستان آمد. 
زماني ك��ه ب��ا ه��م كار مي كرديم به ايش��ان گفتم خواهش 
مي كنم در فضاي سياس��ي و فش��ارها، يك قدم هم عقب نروید. 

اگر يك قدم عقب رفتيد، عنان کار دیگر دست شما نخواهد بود. 
عدۀ دیگری تمایل دارند که اختیار کارها را در دست بگیرند، اما 
ش��ما اگر معتقد به انجام این کار هس��تید، باید ایستادگی کنید. 
حتي گفتم اگر وضعیت خراب ش��د، بگو م��ن این کار را كرده ام 
و مس��ئولیت را برعهده من بگذار که ايش��ان خنديد و گفت که 

نمي خواهم خودم و شما، هر دو گرفتار شويم!
 رویک�رد واقعی دولت و دی�دگاه رئیس جمهور در این باره 
چه بود و چرا در مقابل منتقدان و فشارها، کوتاه آمدند؟

وقت��ی برای ارائۀ توضیحات به دی��دار رئیس جمهور رفتیم، آقاي 
روحاني در زمان جمع بندی جلس��ه، قریب ب��ه مضمون اینطور 
گفتند: »انجام ندادن این کار و معطلي  بیش��تر، وهن نظام است؛ 
بروي��د كارتان را انجام دهيد.« چند روز بع��د از این دیدار، آقاي 
جهانگی��ری اعالم کرد که در حال بررس��ي ش��رایط قراردادهای 
جدید نفتی هستيم و ايرادها را برطرف می كنيم. مشخص بود که 
فش��ار روی دولت باالست. اینجا بود که متوجه شدم بحث آقاي 
زنگنه مطرح نيس��ت، دولت عقب نش��يني كرد و ضرر آن متوجه 

کشور و تمام ملّت شد.
 راهکار عملیاتی و ممکن در آن زمان از نگاه شما چه بود؟

معتق��دم راه حل منطقی، اين بود كه چندي��ن ميليارد دالر پول 
به سرعت وارد کشور شود و تنها مسیر این کار، صنعت نفت بود.

 آقای مهندس! در کنار ایرادهای فنی و فشارهای سیاسی 
در روند طرح و اجرایی ش�دن مدل های�ی از قراردادهای 
 ،IPC نفتی در دوران مختل�ف و به خصوص بیع متقابل و
برخ�ی کارشناس�ان اعالم می کنن�د که برای ش�رایط و 
میادی�ن مختلف ازجمل�ه میادین نفت و گاز مش�ترک و 
مس�تقل، می توان مدل های مختلف�ی در نظر گرفت. آیا 
با این دیدگاه، موافق هس�تید و امکان نداشت مدل های 

قراردادی متنوعی پیشنهاد می دادید؟
افرادی که چنین پیش��نهادی دارند، كارش��ناس نيس��تند! هيچ 
كش��وري نيس��ت كه تعداد باالیی قرارداد نفتی داشته باشد. در 
عرصۀ بین الملل مرس��وم اس��ت که می گویند مدل قرارداد نفتی 
عراق، ايران و س��ایر کشورها. با تنوع دادن در نوع قراردادها، دنیا 
را گیج می کنیم. ما مدل را طوري طراحي كرديم كه در همه جا 
كاربرد دارد و IPC درواقع آچارفرانس��ۀ صنعت نفت ایران است. 
این قرارداد، هم با قوانين ما سازگار است، هم با شرایط اكتشاف، 

توليد و افزایش ظرفیت بازيافت،  هم خواني دارد. 
 ب�ا این همه فعالی�ت و چالش های رنگارن�گ، آیا از عملکرد 

خودتان راضی هستید؟
به دلی��ل اینکه کار سیاس��ی نکردم و وارد حزبی نش��دم، من 
را در مملکت نمی شناس��ند. زمان رقابت های انتخاباتی میان 
آقای خاتمی و ناطق، همین آق��ای واعظی، رئیس دفتر آقای 
روحانی، به من گفت که برای آقای ناطق امضا جمع می کنیم 
و ش��ما هم مش��ارکت ک��ن. آن زمان در پتروش��یمی بودم و 
گفتم که امضا نمی دهم و هرگز وارد کار سیاس��ی نمی ش��وم؛ 
به من گفت که می دانس��تیم تو چپ هستی، جالب اینجاست 
ک��ه گروه دیگر هم ب��ه من می گفتند که جزو حزب راس��ت 
هس��تی! به هرحال، هیچ امضا و اعالم طرفداری نکردم، چون 
نمی خواستم وارد کار سیاسی شوم و اعتقاداتم مربوط به گروه 

و دستۀ خاصی نبود. 
کارهای��ی که در صنایع مختل��ف و به خصوص صنعت نفت 
کرده ام، شاید کمتر کسی در این مملکت کرده باشد. واقعاً با تمام 

وجودم می گویم که از خودم، خیلی راضی هستم.
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انرژی فردا

پس از سقوط هواپیمای 
فرانسوی در روسیه 
و کشته شدن آقای 

دومارژری، آقای زنگنه از 
من خواست برای حضور 
در مراسم ترحیم ایشان، 
به پاریس بروم که اتفاقًا 

استقبال بسیار خوبی نیز 
از من کردند. 

در قرارداد توتال، دولت 
عقب نشینی کرد که به آن 
اعتراض کردم. آقای زنگنه 

هم عقب نشینی کرد که 
به آن هم بسیار اعتراض 
دارم. این عقب نشینی ها 
سبب شد تیم مذاکرات 

مثل قبل، قوی نباشد. 

آن شرایط، يك بولدوزر 
مي خواست. بولدوزر دورۀ 

بای بک، من بودم؛ فردی 
که سرش را پايين بيندازد، 

فحش و كتك بخورد و 
زندان را هم قبول كند، 

اما برود قرارداد امضا 
 IPC كند. آقاي زنگنه و
در دوران جدید، چنین 

اشخاصی را نداشتند. 

معتقدم اگر قضیه 
۱۱سپتامبر رخ نمی داد، 
تحریم داماتو برداشته 
مي شد. با گوش های خودم 
از آقای دیک چینی، 
چهل و ششمین معاون 
رئيس جمهور آمريكا در 
کنگرۀ جهانی نفت که 
من نماینده ایران بودم، 
شنیدم که می گفت بايد 
تحریم های ایران را لغو 
کنیم.

 با توجه به واقعیت های 
گذشته، در ابتدای دولت 
یازدهم در وزارت نفت 
فکر کردیم اگر البی 470 
شرکت را دوباره بتوانیم 
پشت برجام بیاوریم، 
مذاکرات راحت تر به 
سرانجام می رسد. به همین 
دلیل در زمانی کمتر از 
۵ ماه، IPC را طراحی 
کردیم که همچنان معتقدم 
»شاهکار« است.

استراتژی اصلی این بود 
که باید ظرفیت  تولید 
را افزایش دهیم؛ زیرا 
در همسایگی ما، عراق 
در حال تبديل شدن به 
يك تهديد بزرگ نفتی و 
امنیتی برای ایران بود.

گفت وگوی ویژه: بن بست قراردادهای نفتی
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با توجه به نتايج عملي و كاربردي حاصل از نمايش��گاه هاي پيشين، 
مي توان نام صنعت نفت جمهوري اس��المي را در فهرس��ت صنايع 
بزرگ و موفق منطقه و جهان ثبت کرد. برهمین اساس و با توجه به 
اینکه بیست وچهارمین نمايشگاه صنعت نفت با اهداف عمده اي چون 
ارائۀ آخرين دس��تاوردهاي فّناوري در صنعت نفت و گاز، گس��ترش 
تعامل با س��اير كشورها و نيز رقابت با ش��ركت هاي نفتي مشابه در 
سطح جهان طراحی و اجرایی می شود، كمك بسیار بزرگی به تقويت 
ت��وان داخلي از طري��ق تبادل اطالعات فني و آش��نايي صنعتگران 
صنع��ت نفت با آخرین دس��تاوردها و نیازهای یکدیگر و کارفرمایان 
دولتی خواهد داشت. بدین ترتیب، بستري درخور تحسين و متناسب 
با نيازهاي دوطرفه برای بازیگران فعال در عرصۀ کسب و کار صنایع 
نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی فراهم می آورد. به اش��تراك گذاري 
دانش و تجارب با بخش خصوصي، ساخت و تأمين قطعات مورد نياز 
براي ماشين آالت و تأسيسات پيچيدۀ فرايندي، باعث آن شده است 
که صنعت نفت بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را تامين كند و 
تحقق توليد، حتي فراتر از برنامه های مصوب را نیز می توان شاهدي 

بر اين مّدعا برشمرد.
شركت نفت و گاز اروندان به عنوان دومين توليدكنندۀ بزرگ 

نفت خام ايران با راهبري 6 ميدان مشترك و 7 ميدان غيرمشترك 
بزرگ و پيچيده، عالوه بر توليد صيانتي، درحال توس��عۀ ميادين و 
اجراي پروژه هاي منتج به ازدياد برداشت از ميادين، به ويژه ميادين 
مشترك است. نمايشگاه هاي پيشين، فرصت هاي همكاري بسيار 
ارزنده اي را در اختيار این شركت قرارداد تا با شناسايي سازندگان 
و تأمين كنندگان واجد ش��رايط، دراسرع وقت نيازهاي تجهيزاتي 
و خدماتي خود را برآورده س��ازد. نمايش��گاه بيس��ت و چهارم نيز 
مي تواند بيش از پيش، زمينه س��از تعامالت، تس��هيم دانش روز، 
به روزرس��اني اطالعات فني و عملياتي و دستيابي به فّناوري هاي 
نوين در عرصه هاي مختلف توليد، نگهداري و تعميرات و فراورش 

و برای این شرکت باشد.
ش��رايط عمومي و تخصصي شركت نفت و گاز اروندان با تكيه 
بر توان كاركنان شركت و همكاري با بخش ساخت و تأمين كاالي 
با كيفيت ايراني در س��طح ايدئالي قرار دارد و اميدوارم با توسعه، 
تعام��ل و حفظ اعتماد به بخش س��اخت و تأمي��ن كاال و خدمات 
ايراني، همچون گذش��ته بر مش��كالت و موان��ع موجود فائق آييم 
و از فرصت های��ی در اختيارمان قرار دارد، به نحوی شايس��ته و در 

راستاي تحقق اهداف توليدي صنعت نفت، بهره جوييم.

نمايشگاه هاي تخصصي صنعت نفت، كانون اتصال به دانش نوين و جهاني 

دنیای کوچک صنعت نفت
صنعت نفت را شايد بتوان به عنوان بزرگ ترين گسترۀ تجميع دانش و فّناوري روز جهان برشمرد، زیرا با رشد روزافزون توان علمي 
و بنيۀ فّناوري جهاني، بخش عظيمي از آن در صنعت نفت به كارگرفته شده يا ارتقا مي يابد و اين، به تبع وجود گنجينه اي سترگ از 
دانش و تجربه اي است كه طي بيش از يك قرن در بدنۀ منسجم منابع انساني اين صنعت ذخيره شده است. رويدادي مهم و بزرگ 
مثل نمايشگاه بين  المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي می تواند پلی باشد که دانش و فّناوری بومی و جهانی را پیوند دهد و بدیهی 
اس�ت که هر دو بخش، در راس�تای تحقق اهداف خود از این مزیّت بهره خواهند برد. رونق تولید يا به بيان جامع تر، خوداتكايي و 
بی نیازی از کاالی خارجی در ش�رايط خاص كنوني كش�ور، از اهميت ويژه اي برخوردار است و صنعت نفت نيز با سرلوحه قرار دادن 

تأكيدات مقام معظم رهبري و برنامه هاي راهبردي دولت، گام هاي موثري را در اين عرصه برداشته است. 

مهندس جهانگير 
پورهنگ

مديرعامل شركت
نفت و گاز اروندان 

نگاه مدیران

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر



سال یازد هم، شمارۀ 73

4243
سال یازد هم، شمارۀ 73

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

افزایش ظرفیت تولید گاز غنی به میزان یک میلیارد مترمکعب 
در روز، س��ومین زمینۀ الزم برای رونق کس��ب وکار در کش��ور از 
نگاه وزیر نفت اس��ت: »تأمین گاز برای همۀ واحدهای صنعتی در 
دس��تور کار قرار گرفته که خوش��بختانه این امر به خوبی در سال 
گذشته  نیز محقق ش��د.« چهارمین زمینۀ الزم برای رونق تولید 
و کس��ب وکار در صنعت نفت، ادامۀ س��رمایه گذاری در طرح های 
پارس جنوبی اس��ت  که به گفتۀ وزیر نفت، تالش می شود امسال 

تولید از این میدان حدود 60 میلیون مترمکعب افزایش یابد.

افزایش محصوالت پتروشیمی به ۵0 میلیون تن
تکمیل طرح های پتروش��یمی از نگاه وزی��ر نفت، پنجمین زمینۀ 
الزم برای تولید و رونق کسب وکار است:  »براساس برنامه ریزی های 
انجام شده برای امسال و س��ال آینده، 18 طرح جدید پتروشیمی 
نهایی می شود و تولید محصوالت پتروشیمی کشور از 27 میلیون 
تن به بیش از 50 میلیون تن در س��ال 1400 خواهد رس��ید که 
این موضوع به معنای درخواس��ت خدمات مهندسی و کاال ازسوی 

صنعت نفت به تولیدکنندگان داخلی است.«
زنگنه اس��تفاده از نقدینگی در بخش خصوصی را شش��مین 
راهکار رونق در کس��ب وکار کش��ور و صنعت نفت دانست و گفت:  
»به تازگی پیشنهادی برای استفاده از نقدینگی بازار سرمایه و مردم 
داده ای��م که امیدواریم کمک مالی مطلوبی برای طرح های صنعت 

نفت باشد.«
هفتمی��ن راهکار رونق در کس��ب وکار کش��ور و صنعت نفت  
از ن��گاه زنگنه، آغاز باب جدیدی از روند همکاری با ش��رکت های 
دانش بنیان و استارآپ هاس��ت: »قصد داریم محل��ی را برای آغاز 
به کار ش��رکت های ت��ازه تأس��یس در این زمینه ب��رای همکاری 
با صنعت نف��ت ایجاد کنیم.« وزیر نفت ادام��ۀ طرح های EPC و 
EPD را هشتمین راهکار صنعت نفت برای رونق کسب وکار اعالم 
ک��رد و تصریح کرد: »مجوز س��رمایه گذاری 6 میلیارد دالری برای 
نگهداشت و افزایش توان تولید را پیش از این گرفته ایم و تاکنون 
10 قرارداد به ارزش 6500 میلیارد تومان در این راستا امضا شده 
و 23 ق��رارداد دیگر با پیش بین��ی مبلغ 34 هزار میلیارد تومان در 

حال اجراست و منابع مالی آن نیز پیش بینی شده است.«
ب��ه باور زنگن��ه، امضای ق��رارداد در طرح ه��ای الگوی جدید 
قرارداده��ای نفتی همچون میدان های س��پهر، جفیر، آبان، پایدار 
غ��رب، پایدار ش��رق و چش��مه خوش، از دیگ��ر راهکارهای رونق 
کس��ب وکار در صنعت نفت اس��ت: »با ادامۀ افزایش تولید گاز در 
بخش های باالدس��تی از محل صرفه جویی س��وخت مایع تاکنون 
20هزار میلیارد تومان در طرح های گازرس��انی روستایی و شهری 
کش��ور هزینه شده و براس��اس برنامه ریزی شرکت گاز ملّی ایران، 
قرار است روزانه 9 تا 10 روستای کشور به شبکه گازرسانی متصل 

شود.«
وزیر نفت با اش��اره به تداوم حمایت از ساخت داخل با تمرکز 
بر کاالهای اساسی مورد نیاز صنعت نفت مربوط به 10 قلم کاالی 
اساس��ی اظهار کرد: »اساساً قراردادهای EPC و EPD بر این مبنا 
تعریف ش��دند که ب��ه پیمانکاران ایرانی واگذار می ش��وند و عمده 
تجهیزات و کاالها که ذکر ش��ده، الزاماً از داخل خریداری شود که 
مسائل مربوط به پیش پرداخت های آنها را حل کرده ایم، همچنین 
س��اخت تجهیزات درون چاهی تا عمق 95 درصد از دستاوردهای 

این کار بوده است.«
زنگنه با اش��اره به اینکه بس��یاری از افراد و ش��رکت ها به من 
مراجعه می کنن��د و می گویند آیا می ش��ود در بازپرداخت اجرای 
طرح ها در شرایط موجود به نفت اتکا کرد یا کسی بیاید و طرحی 
را پیش��نهاد دهد و اجرا کند یا اینکه کاالیی را به ما بفروشد و در 
مقابلش هم نفت برداش��ت کند، گفت: »در پاس��خ به آنها گفته ام 
که ما موافق این موضوع هستیم، اما پیشنهاددهندگان باید آن را 
دنبال کنند و اگرچه کار دشواری است، اما وزارت نفت و دولت با 

این روند هستند.« 

صفر کردن صادرات نفت ایران خیالی واهی است
زنگنه دربارۀ اظهارنظره��ای صورت گرفته مبنی بر وجود ظرفیت 
م��ازاد در بازار نفت، گفت: »صفر کردن صادرات نفت ایران اگرچه 
آرزوی آمریکایی ها محس��وب می ش��ود، اما خیالی واهی اس��ت و 
ه��ر صاحب نظر مس��تقلی در بازار می داند ک��ه ظرفیت های مازاد 
اعالم ش��ده ازسوی بعضی کشورها، بزرگ نمایی و اغراق است؛ زیرا 
این کشورها نه تنها در بخش ظرفیت، بلکه در ذخایر خودشان هم 
اغراق می کنند و به دلیل فقدان اسناد و مدارک فنی کافی، تا حاال 
نتوانس��ته اند تأیید هیچ مرجع مس��تقل بین المللی را برای ذخایر 

نجومی که می گویند دریافت کنند.«
او با اشاره به نگرانی برخی از کشورها که نگران آیندۀ »اوپک« 
به دلی��ل الیحۀ »نوپک« هس��تند، تصریح کرد: »آنه��ا به دنبال 
هم��کاری اوپک و غیراوپک هس��تند و همین طور به دنبال جذب 
تولیدکنندگان کوچک به عنوان اعضای جدید اوپک که کار خوبی 
است. اما باید توجه داشت که همان کشورها با راهی که می روند با 
استفاده از نفت به عنوان سالح برای 2 عضو بنیان گذار اوپک، اتحاد 
این س��ازمان را به تفرقه بدل می کنند و مرگ و فروپاشی اوپک را 

رقم می زنند که مسئولیت این کار با آنهاست.«

کرباسیان: از اوپک خارج نمی شویم
از نگاه مدیرعامل ش��رکت ملّی نفت ای��ران، نباید نفت را به عنوان 
حربۀ سیاس��ی درنظر گرفت و برهمین اساس، روند صادرات نفت 

ایران ادامه می یابد و ایران نیز از اوپک خارج نمی شود.
مسعود کرباسیان در حاشیۀ مراسم افتتاحیه بیست وچهارمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ایران، گفت: »قرار نیست یک نفر 
در دنیا تعیین کند ما چگونه رفتار کنیم و ما هم صرفاً تماشاکننده 

باشیم؛ ایران هم سیاست های خود را دنبال می کند.«
او در پاس��خ به پرسش��ی دربارۀ احتمال خروج ایران از اوپک 
و آین��دۀ مناس��بات منطق��ه ای و ف��روش نفت ایران در ش��رایط 
فعلی گف��ت: »ایران از اوپک خارج نمی ش��ود و برای فروش نفت 
و مناس��بات نفتی خود با کش��ورهای چین، هند و آذربایجان، در 
چارچوب سیاست های   کالن ملّی، با کشورهای مختلف در تعامل 

و مذاکره هستیم.«
براس��ا س اعالم کرباس��یان، تداوم صادرات نفت و تالش برای 
تولید بیشتر فراورده های نفتی و ایجاد ارزش افزوده از محل تولید 
و ص��ادرات فراورده ها، از مهم ترین برنامه های فراروی صنعت نفت 
ایران محس��وب می ش��ود و برای بیمۀ نفتکش ها نیز مکانیزم های 
الزم در این زمینه طراحی ش��ده اس��ت تا هم��ۀ نفتکش ها، بیمه 

 شوند.

بیژن زنگنه:  صفر کردن صادرات نفت ایران، خیالی واهی است

سیاسی کاری با نفـت، ممنـوع!
اگرچه اعالم رسمی دولت مردان آمریکا مبنی بر تمدیدنشدن معافیت  برای خریداران نفت ایران در چند روز گذشته و همراهی 
علنی برخی کش�ورهای تولیدکنندۀ نفت برای عملیاتی شدن راهبرد »به صفر رساندن صادرات نفت ایران«، بازارهای جهانی 
نفت و مناسبات بین المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده بود، اما بیژن نامدار زنگنه از زاویۀ دیگری به این موضوع نگاه می کند: 
»درحالی که ما با هیچ کش�وری در منطقه دش�منی نداریم ، اما دو کشور همس�ایه ما مرتب سعی می کنند با بیانیه ها و اتکا به 
بزرگ نمایی ظرفیت مازاد خود، به بازار اطمینان دهند که با خروج ایران از بازار نفت مشکلی در بخش عرضه ایجاد نمی شود؛ 

اما هرصاحب نظر مستقلی در بازار می داند ظرفیت های مازادی که اینها می گویند، بزرگ نمایی و اغراق است!«
وزیر نفت با حضور در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت نفت، با بیان اینکه ایران از بازار نفت به عنوان »ابزار 
سیاسی« استفاده نکرده است، گفت: »پیش تر هم گفته ام که امور دنیا به این سادگی ها که آمریکا و برخی از حامیان و محرکانش 
فکر می کنند نیست، زیرا بازار نفت را با بیانیه نمی شود اداره کرد و آنچه تعیین کننده است، تولید واقعی نفتی است که در بازار 
عرضه می شود.« به باور زنگنه، شکنندگی بازار نفت با بیانیه و سخنرانی، پنهان کردن در بازار، کارهای نمایشی و ایجاد جّو روانی 
مثبت جبران نمی ش�ود، زیرا وضع بازار با التهاب هایی که ممکن اس�ت در کش�ورهای دیگر مانند لیبی و هرجای دیگر به وقوع 
بپیوندند و در عین حال تالطم های غیرقابل پیش بینی اما محتمل، کاماًل ش�کننده اس�ت: »ایران هی�چ گاه از نفت به عنوان ابزار 

سیاسی استفاده نکرده است و هرکسی که از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند، باید تبعات آن را هم بپذیرد. «

منایشگاه صنعت نفت

به گفتۀ بیژن نامدار زنگنه، صنعت نفت از ابتدای امس��ال اقدام ها 
و برنامه ه��ای خود را با هدف تحقق ش��عار رونق تولید مرور کرده 
است تا به تحقق هرچه بیشتر زمینه های تولید و رونق کسب وکار 
کم��ک کند. وزی��ر نفت در مراس��م افتتاحیۀ بیس��ت و چهارمین 
نمایش��گاه بین المللی نفت ایران، با اشاره به نام گذاری سال جاری 
به عنوان سال رونق تولید و کسب وکار از سوی مقام معظم رهبری، 
نخس��تین زمینۀ الزم برای رونق کسب وکار را تداوم صادرات نفت 

برش��مرد و  تأکید کرد که هم اکنون بیش��ترین فشار دشمن روی 
ای��ن موضوع ق��رار داد. دومین زمینۀ الزم برای رونق کس��ب وکار 
از نگاه زنگنه، تأمین خوراک واحدهای پاالیش��گاهی و پتروشیمی 
به میزان درخواس��ت آنهاس��ت: »پارس��ال با افزایش تولید گاز در 
پارس جنوبی توانس��تیم به اندازۀ ظرفیت تولید طرح های الفینی، 
خوراک به واحدهای پتروشیمی بدهیم که این امر در سال 1397 

با موفقیت باالیی به انجام رسید.«
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رویکردها و راهبردهای شرکت مّلی حفاری ایران در سال ۱3۹۸ از نگاه مهندس عبداله موسوی

چابکی سازمانی و تعهد به مسئولیت های اجتماعی

شرکت مّلی حفاری ایران با 72 دکل حفاری، حدود ۶۵درصد از فعالیت حفاری کشور را در اختیار دارد و برهمین اساس، منطقی 
کردن هزینه ها، ایجاد انضباط مالی و عملیاتی و توجه بیش از پیش به مس�ئولیت های اجتماعی، در دس�تور کار این شرکت قرار 
گرفته اس�ت. هم زمان با نخس�تین روز از برگزاری بیست و چهارمین نمایش�گاه بین المللی صنعت نفت، مدیرعامل شرکت مّلی 
حفاری ایران از تدوین منش�ور اجرایی این ش�رکت خبر داد و به »تازه های انرژی« گفت: »چابکی س�ازمانی، ارتقای بهره وری و 

منطقی کردن هزینه ها، اصلی ترین اولویت های این شرکت در سال ۱3۹۸ محسوب می شود.«
 مدیرعامل شرکت مّلی حفاری ایران با اشاره به اینکه براساس تحقیقات، مطالعات میدانی و بازدیدهای به عمل آمده از بخش های 
مختلف ش�رکت و پس از حذف س�اختارهای مجازی و موازی به منظور به کارگیری ظرفیت های موجود و بهبود ش�رایط سازمان، 
منشور اجرایی تهیه و جامۀ عمل به خود گرفته است، به »تازه های انرژی« می گوید: »افزایش درآمدهای عملیاتی و بهینه سازی 
هزینه ها، اصول اساسی در این منشور هستند که در این زمینه با تدوین ۱7 سرفصل، راهکارهای تخصصی و کارشناشی مشخص 

شده و پیگیری آنها مورد تأکید قرار گرفته است.«

از نگاه مدیرعامل ش��رکت ملّی حفاری ایران، نمایشگاه صنعت 
نف��ت، نماد و مدل��ی کوچک از فضای کس��ب و کار در بخش های 
مختلف صنعت نفت ایران محس��وب می ش��ود که تمامی بازیگران 
این عرصه را با هدف ارتقای هم افزایی و تعامالت بیش��تر، در کنار 
یکدیگ��ر قرار می دهد: »با هدف ارائۀ نیازهای تخصصی و عملیاتی، 
همچنین آش��نایی با ظرفیت های بسیار خوب صنعتگران داخلی و 
شرکت های دانش بنیان، مشاوران و س��ازندگان کاالها و تجهیزات 
صنع��ت حفاری، حض��ور در چنی��ن رویدادهایی را بس��یار مغتنم 
می دانم و امیدوارم با گس��ترش تعامالت دوس��ویه، نقش و کارکرد 
خود را در رونق  تولید و فضای کس��ب و کار صنعت نفت، به خوبی 

ایفا کنیم.«
توسعۀ همکاری با شرکت های توانمند بخش خصوصی

ب��ا توجه به اهتمام وی��ژۀ مدیران و کارکنان ش��رکت ملّی حفاری 
ایران برای عملیاتی  ش��دن منش��ور اجرایی این شرکت، همچنین 
تحقق ش��عار امس��ال مبنی ب��ر رونق تولید و فضای کس��ب و کار،  
همکاری و تعامل با شرکت های توانمند بخش خصوصی نیز ازجمله 
راهبردهای این شرکت در سال جاری محسوب می شود.موسوی در 
این خصوص می گوید: »صنعت حفاری در داخل کشور بومی شده و 
الزم است شرکت ملّی حفاری ایران به عنوان بازوی قدرتمند صنعت 
حفاری کشور، تعامالت سازنده ای با دیگر شرکت های فعال در این 

حوزه داشته باشد.«
مدیرعامل ش��رکت ملّ��ی حفاری ایران با اش��اره به حضور در 
مناقصات مربوط به 27 طرح مربوط به افزایش و نگهداش��ت تولید، 
ادامه می دهد: »با مش��ارکت 8 ش��رکت خصوصی در این مناقصات 
ش��رکت کرده ایم و تاکنون توانس��ته ایم حضور خود در 2 پروژه را 
قطعی کنیم که این در حوزۀ نفت شهر و گچساران تعریف شده اند.«

ب��ه اعتقاد موس��وی، همکاری ش��رکت ملّی حف��اری ایران با 
ش��رکت های خصوصی، می تواند به منطقی تر شدن قیمت خدمات 
حفاری در ایران کمک بس��یاری داشته باش��د. او با اشاره به اتخاذ 
راهبردها و سیاس��ت های مختلف برای کاهش انباش��ت بدهی های 
شرکت، به منش��ور اجرایی طراحی شده اشاره می کند و می گوید: 
»انضب��اط مالی و کنت��رل هزینه های عملیاتی و س��تادی، ازجمله 
محورهای اصلی مّدنظر ازس��وی ش��رکت ملّی حف��اری ایران قرار 
گرفته و تالش خواهیم کرد ضمن حرکت در مسیر چابکی سازمانی 
و سودآورشدن هرچه بیشتر ش��رکت، تعهدات باقی مانده را نیز در 

کوتاه ترین زمان ممکن، پرداخت کنیم.«
تعهد حداکثری در اجرای مسئولیت های اجتماعی

ش��رکت ملّی حف��اری ایران نی��ز همانند س��ایر بخش های صنعت 
نفت و مس��تقر در استان خوزستان، از همان نخستین ساعات بروز 
بحران و جاری ش��دن سیالب در س��ال جاري، تعامل و هماهنگی 
مطلوبی با دستگاه های اجرایی استان داشت و امدادرسانی به مردم  
آسیب دیده را در اولویت های کاری خود قرار داد.  موسوی با اشاره 
به سیالب های اخیر در مناطق جنوبی کشور، تصریح کرد: »بیش از 
700 نفر از متخصصان و کارکنان این ش��رکت با محوریت مدیریت  
واحده��ای عملیاتی و س��تادی، به همراه نیروه��ای پیمانکار طرف 
ق��رارداد، نهایت تالش خ��ود را به کار گرفتند تا صدمات ناش��ی از 

سیالب های اخیر در مناطق جنوبی را به حداقل برسانند.«
براس��اس اعالم مدیرعامل شرکت ملّی حفاری ایران، مجموعۀ 
کارکنان و متخصصان این ش��رکت در طول بیش از یکصدکیلومتر 
از کرانه های رودخانه های کارون، کرخه و دز و همچنین مناطقی از 
داخل کالن شهر اهواز، همراه با سایر دستگاه های امدادی و اجرایی 
وظایف خود را به انجام رس��اندند: »عالوه بر اجرایی ش��دن دس��تور 
و تأکی��د وزی��ر نفت مبنی ب��ر تخصیص اولویت نخس��ت کارها  به 
رفع نیازهای اضطراری مردم آس��یب دیده از سیل و پاسخگویی به 
س��تادهای بحران برای فائق شدن بر کنترل سیالب ها و پیشگیری 
از  ورود روان آب ها به مناطق مس��کونی، کارکنان عملیاتی شرکت 
ملّی حفاری از ابتدای فروردین تا دهم اردیبهشت امسال، موفق به 
اتمام عملیات حفر 7حلقه چاه نفت و گاز و ثبت حدود 20 هزار متر 

حفاری در میدان های نفتی نیز شده اند.«
به گفتۀ موسوی، این توفیق در شرایطی حاصل شده است که 
فعالیت 7دستگاه حفاری در میادین آزادگان جنوبی، اهواز، آبتیمور 
و ش��ادگان به دلیل قرار گرفتن در معرض سیالب، همچنان متوقف 
است. او با اشاره به اینکه در جریان اجرای عملیات احداث و تقویت 
سیل بندها ازس��وی دستگاه های مختلف، فقط شرکت ملّی حفاری 
ایران بیش از 250 دس��تگاه ماش��ین  آالت سنگین، سبک سازمانی 
و اس��تیجاری خود را به این امر اختص��اص داد، تصریح کرد: »ارائۀ 
خدمات پزش��کی و توزیع دارو در اردوگاه های س��یل زدگان، تأمین 
روزانۀ س��وخت، غذای گ��رم، آب معدنی و اقالم بهداش��تی نیز در 
دس��تور کار روزانۀ همکاران قرار گرفت و هم اکنون نیز این شرکت 
ضمن آمادگی اس��تمرار خدمات در صورت نیاز، همچون گذش��ته 
ت��وان عملیاتی خ��ود را برای اج��رای پروژه های حف��اری و تأمین 
نیازهای صنعت نفت کش��ور، با پشتکار بیشتر و تالش شبانه روزی 

همکاران به کار خواهد گرفت.«

منایشگاه صنعت نفت

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

نمایشگاه صنعت نفت، نماد 
و مدلی کوچک از فضای 

کسب و کار در بخش های 
مختلف صنعت نفت ایران 

محسوب می شود که 
تمامی بازیگران این عرصه 
را با هدف ارتقای هم افزایی 

و تعامالت بیشتر، در کنار 
یکدیگر قرار می دهد.

بیش از 700 نفر از 
متخصصان و کارکنان 

این شرکت با محوریت 
مدیریت  واحدهای 

عملیاتی و ستادی، به 
همراه نیروهای پیمانکار 

طرف قرارداد، نهایت 
تالش خود را به کار 

گرفتند تا صدمات ناشی 
از سیالب های اخیر در 

مناطق جنوبی را به حداقل 
برسانند.

صنعت حفاری در داخل 
کشور بومی شده و الزم 

است شرکت مّلی حفاری 
ایران به عنوان بازوی 

قدرتمند صنعت حفاری 
کشور، تعامالت سازنده ای 

با دیگر شرکت های فعال 
در این حوزه داشته باشد.
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رضایی با اش��اره به اینکه فعالیت بسیاری از این سامانه ها ضروری و 
بس��یار مهم بوده و با اس��تفاده از تجارب پیشکسوتان صنعت توزیع 
فرآورده طراحی و س��اماندهی ش��ده اند، می گوید: »با راه اندازی این 
س��امانۀ یکپارچه که در 2 س��ال آینده به بهره برداری خواهد رسید، 
بس��یاری از این س��امانه ها که در حوزۀ انبارفروش، مالی، بازرگانی و 
عملیات فعال هس��تند، زیرمجموعۀ س��امانۀ اصلی قرار گرفته و زیر 

پوشش آن فعالیت می کنند.«
ح��دود یک س��ال و نی��م برای اج��رای این طرح ک��ه یکی از 
مگاپروژه ه��ای ش��رکت ملّی پخ��ش فرآورده های نفتی محس��وب 
می ش��ود، مطالعه و بازنویس��ی های مجدد انجام ش��ده و قرار است 

و ب��ه زودی نی��ز مناقصۀ آن برگزار و قرارداد آن نهایی ش��ود. هزینۀ 
موردنیاز برای س��رمایه گذاری در این طرح حدود 10 میلیارد تومان 
اس��ت که با راه اندازی آن، هزینه های توزیع در ش��رکت ملّی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران، بهینه ش��ده و با احتس��اب کاهش فقط 
چنددرصد هزینه توزیع، بازگشت سرمایۀ این طرح در کمتر از چند 

ماه تحقق خواهد یافت.
مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملّی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
اشاره به اینکه بیشتر از 20 سال است که سیستم های کامپیوتری و 
فّناوری اطالعات در این شرکت در حال توسعه است، ادامه می دهد: 
»س��امانۀ تجارت آسان و سامانۀ فروش فرآورده، همچنان فعال بوده 

روایت دکتر رضایی از جزئیات راه اندازی سامانۀ یکپارچه تأمین و توزیع سوخت کشور

ارتقای بهره وری و کیفیت سوخت رسانی 

با یکپارچه سازی سیستم های اطالعاتی و هوش تجاری

براس�اس اعالم مدیر برنامه ریزی ش�رکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران، هم زمان با برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین الملل�ی نف�ت، گاز، پاالی�ش و پتروش�یمی که در فاصل�ۀ روزهای یازدهم تا چهاردهم اردیبهش�ت س�ال ج�اری در محل 
نمایش�گاه های بین المللی تهران برگزار می ش�ود، سیس�تم یکپارچۀ نرم افزاری ش�رکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران 
به منظور مدیریت تامین و توزیع سوخت کشور راه  اندازی خواهد شد. دکتر شهرام رضایی با اشاره به این که شرکت مّلی پخش 
فرآورده های نفتی ایران بیش از ۹0 س�ال و مدیریت برنامه ریزی این ش�رکت قریب به 20 س�ال سابقۀ فعالیت دارد و نزدیک به 
40 س�امانۀ نرم افزاری فعالیت های داخلی و عملیاتی این شرکت را پشتیبانی می کنند، به »تازه های انرژی« می گوید: »با هدف 
یکپارچه سازی سیستم ها و حذف فرایند های موازی تأمین و توزیع انواع فرآورده در کشور، این سامانۀ یکپارچه نرم افزاری در 

حال طراحی و پیاده سازی است.«

و به عن��وان درگاه ش��رکت ملّی پخش فرآورده های نفتی رس��الت 
شناسایی، تخصیص و توزیع مکانیزۀ سوخت مایع در تمامی بخش ها 
مش��تمل بر حمل و نقل، صنایع خانگی، کش��اورزی و... به مشتریان 

عمده و جزء را برعهده خواهد داشت.«

بازگشت سرمایه در ۱۵روز
به باور او، اگر سامانۀ هوشمند سوخت شرکت ملّی پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران به عنوان یکی از بزرگ ترین س��امانه های نرم افزاری در 
کشور اجرایی نمی ش��د، هم اکنون میزان مصرف بنزین در کشور به 
بیش از 140 میلیون لیتر افزایش یافته بود و این در حالی است که 
هرچند برای اجرای این سامانه، چندده میلیارد تومان هزینه شد، اما 
از محل کنترل مصرف سوخت در کشور، در 15 روز بازگشت سرمایۀ 

موردنظر انجام شد و کّل هزینۀ مصرفی، بازگشت.
او با اشاره به اینکه وظیفۀ مدیریت برنامه ریزی شرکت ملّی پخش 
فرآورده های نفتی، حصول اطمینان از وجود زیرساخت های الزم برای 
انجام مأموریت های اصلی درانبارش و توزیع فرآورده، برنامه ریزی برای 
آینده توزیع س��وخت در کشور و سیستم سازی برای پالن های آینده 
است، تصریح کرد: »شرکت ملّی پخش فرآورده های نفتی ایران وظیفه 
دارد س��وخت را در سریع ترین زمان ممکن به دست مصرف کنندگان 
نهایی برساند و بزرگ ترین چالش ما  این است که چگونه هزینۀ توزیع 
سوخت را کاهش دهیم و برای رفع این چالش ها، سامانه ها و ابزارهای 

کارآمد فّناوری اطالعات به کمک ما خواهند آمد.«
ب��ه گفته رضای��ی، اولویت اصل��ی برنامه ریزی در ش��رکت ملّی 
پخش، عملیاتی است و تالش می شود با چالش هایی که وجود دارد، 
برای مدیریت توزیع س��وخت مابین مشتریان، به ویژه در ایام خاص 
س��ال و مواقع بحرانی، برنامه ریزی انجام ش��ود تا توزیع روزانه بیش 
از 250میلیون لیتر فرآورده که عدد بس��یار بزرگی اس��ت، به دقت 
انجام شده و همۀ اقشار ازجمله مصرف کنندگان، مردم، جایگاه داران 
کامیون داران و مخزن داران نیز رضایت کافی داشته باشند و به دولت 

نیز بتوان بابت هزینه های توزیع پاسخگو بود.

صدور کارت هوشمند سوخت المثنی
او با اش��اره به فراخوان ش��رکت ملّی پخش فرآورده های نفتی ایران 
برای ثبت نام کارت هوش��مند سوخت المثنی، ادامه می دهد: »مردم 
در سراسر کشور به جای مراجعۀ حضوری، از طریق اپلیکیشن ، سایت 
اینترنت��ی و کد تلفنی و فقط با انتخاب چند گزینه در کمتر از یک 
دقیقه، توانس��تند درخواس��ت خود را ثبت کنند و م��ا باید در تمام 
بخش ها به این س��مت حرکت کنیم که حس��ن انتخاب این روش، 
عالوه بر زحمت کمتر مردم، کاهش خطا و هزینه های جانبی ازجمله 
حمل و نق��ل و ترافیک درون شهرهاس��ت. از طرفی توجه به موضوع 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت و تنوع بخشی به س��بد سوخت برای 
برنامه ریزی های کالن دس��تگاه ها، الزمۀ حرکت در مس��یر صحیح 
توزیع س��وخت و توسعه اس��ت که البته هم اکنون سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، شرکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت و پژوهشگاه 

صنعت نفت در این زمینه کار می کنند، اما متولی اصلی ندارد.«
از ن��گاه رضایی، یکی از راه حل های موثر برای تنوع بخش��ی به 
س��بد سوخت خودروها، استفادۀ بیش��تر از سوخت پاک سی ان جی 
اس��ت که عم��دۀ چالش های این صنعت در کش��ور، تولیدنش��دن 
خودروهایی با پیمایش باال، تولیدنش��دن خودروهای پایۀ گازس��وز 
اس��تاندارد که ظرفی��ت حجم زیادی به باک اختص��اص نیابد، نبود 
قیمت قابل مقایس��ه و رقابتی در مقایسه با دیگر سوخت هاست که 
البته وزارت نفت در این زمینه مس��ئولیت خود را انجام داده است، 
به طوری که هم اکنون جایگاه های س��ی ان جی در تمامی نقاط کشور 
توس��عه یافته اند و 50 درصد ظرفیت مازاد برای پذیرش مشتری در 

این بخش نیز وجود دارد. 

توجه به »هوش تجاری« و یکپارچگی سیستم های اطالعاتی
مدی��ر برنامه ریزی ش��رکت ملّی پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران 
راه اندازی پروژۀ بارنامۀ برخط، راه اندازی سامانۀ هوشمندسازی تجارت 
آس��ان و بهبود فرایندهای آن در ارتباط با س��امانۀ فروش، راه اندازی 
س��امانۀ جدید انبار، راه اندازی و بازنویس��ی س��امانۀ عملی��ات و انبار 
س��وخت گیری هواپیمایی، راه اندازی و تکمیل سامانۀ جامع پرداخت 
کرایۀ حمل و نقل، راه اندازی س��امانۀ یکپارچۀ نرم اف��زاری، راه اندازی 
س��امانۀ مالی ACC و تغییرات س��امانۀ مکانیزه انباره��ا برای انتقال 
نفت خام را ازجمله مهم ترین اقدام ها و دستاوردها در حوزۀ مدیریت 
برنامه ریزی شرکت ملّی پخش فرآورده های نفتی ایران برمی شمرد و 
ادامه می دهد: »در حوزۀ زیرس��اخت و شبکه، ایجاد شبکۀ اختصاصی 
ش��رکت ملّی پخش مشتمل بر ستاد تهران، مناطق 37 گانه، نواحی، 
انبارها، مراکز س��وخت گیری، س��طح بندی امنیتی از دیدگاه پدافند 
غیرعامل برای مرکز داده ستاد و DR، افزایش امنیت مرکز دادۀ ستاد 
با افزودن الیه های چندگانۀ فایروال در شبکۀ داخلی به منظور مدیریت 
و پایش مناسب ترافیک شبکه های بیرونی ستاد و افزودن فایروال های 
WAF در بس��تر ش��بکه های اینترنتی و اینترانتی ش��رکت به منظور 
پایش ترافیک س��طح س��رویس های تحت وب و بررس��ی راهکارهای 
س��ایت پش��تیبان ACTIVE- ACTIVE در ته��ران، به کارگی��ری 
ابزاره��ای روزآمد فناوری اطالعات به منظور شناس��ایی آس��یب های 
امنیت��ی تجهیزات ش��بکه، افزایش پهنای باند ش��بکه های ش��رکت 
متناسب با افزایش سرویس های شرکت و بهره برداری از مکانیزم های 
افزونگ��ی) REDUNDANCY) و برق��راری ارتب��اط چندگانۀ تأمین 
پهن��ای بان��د اینترنت با راهکار ه��ای BGP، افزای��ش ضریب امنیتی 
س��امانه های نرم اف��زاری اینترنتی ش��رکت با اس��تفاده از گواهینامۀ 
الکترونیکی امنیت��ی (SSl)، راه ان��دازی DNS اختصاصی اینترنتی 
شرکت ملّی پخش در مرکز دادۀ شرکت، استقرار و راه اندازی سرویس 
ویدئو کنفرانس در ستاد و مناطق 37 گانه شرکت، بهبود و ایمن سازی 
شبکۀ ستاد مناطق مشتمل بر مراکز زیرمجموعه، استانداردسازی اتاق 
س��رور ستاد مناطق، س��طح بندی امنیتی از دیدگاه پدافند غیرعامل 
برای اتاق س��رورهای مناطق را ازجمله دس��تاوردهای این شرکت در 

حوزۀ مدیریت برنامه ریزی در سال های اخیر عنوان کرد.«
از دیگ��ر دس��تاوردهای قاب��ل توج��ه در ح��وزۀ س��امانه های 
نرم افزاری،می توان به راه اندازی و به کارگیری 38 س��امانۀ نرم افزاری 
به منظور مدیریت عملیات ش��رکت در حوزۀ تأمین، انبارش، فروش 
و توزیع فرآورده های نفتی در س��طح های س��تادی و کش��وری که 
مهم ترین آنها سامانۀ تجارت آسان، فروش فرآورده های نفتی، فروش 
م��رزی، عملیات انب��ار، بارنامۀ برخط، مانیتورین��گ انبارهای نفت، 
پرداخت کرایۀ حمل و نقل، سیس��تم مالی و عملیات س��وخت گیری 
هوایی اش��اره کرد. همچنین در حوزۀ اتوماس��یون اداری و صنعتی 
نیز به مواردی همچون ارتقای سرورهای اتوماسیون اداری به همراه 
پای��گاه داده آنها در 37 منطقه و اداره کل س��وخت گیری، راه اندازی 
سامانۀ مانیتورینگ اتوماسیون اداری مناطق در ستاد باید اشاره کرد. 
در ح��وزۀ مرکز اطالعات مدیریت نیز می ت��وان به مواردی همچون 
ش��روع قرارداد پیاده سازی س��امانۀ هوش تجاری(BI) شرکت ملّی 
پخش به منظور داده کاوی اطالعات متنوع شرکت در حوزه های انبار، 
فروش، درخواس��ت فرآورده، توزیع و...، بسط کاربرد سامانۀ تجمیع 
اطالعات غیرسیس��تمی به حوزه های شناسایی شدۀ جدید، طراحی 
فرم های مرتبط با نیازهای مطروحه ازس��وی ادارات ذینفع در سال 
1395، تس��ری ارتباط س��امانۀ گزارش های مدیریتی با سامانه های 
نرم افزاری ازقبیل تجمیع اطالعات فروش، س��امانۀ تجمیع اطالعات 
غیرسیس��تمی برای سهولت دسترس��ی به آمار و اطالعات صحیح و 
موثق در زمان مناسب اشاره داشت که با تالش همکاران این حوزه، 

طراحی و اجرایی شده است.

شماره مجوز: ۱3۹۸.۶۱0

هوشمندسازی سوخت رسانی

شرکت مّلی پخش 
فرآورده های نفتی ایران 

وظیفه دارد سوخت را در 
سریع ترین زمان ممکن 

به دست مصرف کنندگان 
نهایی برساند. بزرگ ترین 

چالش ما  این است که چگونه 
هزینۀ توزیع سوخت را 

کاهش دهیم و برای رفع این 
چالش ها، سامانه ها و ابزارهای 

کارآمد فّناوری اطالعات به 
کمک ما خواهند آمد.

اگر سامانۀ هوشمند 
سوخت شرکت مّلی پخش 

فرآورده های نفتی ایران 
به عنوان یکی از بزرگ ترین 

سامانه های نرم افزاری در 
کشور اجرایی نمی شد، 
هم اکنون میزان مصرف 

بنزین در کشور به بیش از 
۱40 میلیون لیتر افزایش 

یافته بود.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا



مروری بر پروژه های جدید گروه مپنا از نگهداشت و توسعۀ میادین نفتی تا ورود به پتروشیمی

پیوند برق و پتروشیمی در منطقۀ پارسیان

ورود به صنعت پتروشیمی
یکی از توفیقات ارزش��مندی که بخش نفت و گاز مپنا در س��ال گذشته 
به آن دس��ت یافت، ورود به صنعت پتروش��یمی است. گروه مپنا پس از 
مطالعه زنجیره های مختلف پتروشیمی و مذاکرات متعدد با شرکت های 
مختلف پتروش��یمی و شرکت ملّی صنایع پتروش��یمی ایران، در نهایت 
ورود مستقل به عنوان سرمایه گذار و مالک در یک طرح GTX در منطقه 
انرژی بر پارس��یان را تصویب و اجرایی کرد. هدف نهایی این پروژه، تولید 
پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین (HDPE) و سبک (LDPE) است. با توجه 
به ش��رایط کنونی اجرای این طرح در 3 فاز برنامه ریزی ش��ده که پس از 
آن، گ��روه مپنا قادر خواهد بود با فروش محصول، کس��ب و کار جدیدی 

را آغاز کند:
فاز اول: تولید 1650 هزار تن متانول از گاز طبیعی در سال؛

فاز دوم: تولید اولفین از متانول به ظرفیت 645 هزار تن در سال؛
فاز سوم: تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک به ظرفیت حدود 645 

هزار تن درسال.
 کّل س��رمایه مورد نیاز برای این طرح حدود 1/5 میلیارد یورو برآورد 
شده است و با توجه به مطالعات اقتصادی انجام شده، نرخ بازگشت سرمایۀ 

ارزی آن حداق��ل معادل 16 درصد خواهد بود. گروه مپنا تصمیم دارد در 
صورت وجود شرایط مناسب و امکان تأمین دانش فنی، با تکمیل زنجیره و 
تولید محصوالت نهایی، ارزش افزودۀ بیشتری را برای خود و کشور حاصل 
کند. همچنین در صورتی که گروه مپنا بتواند فاز اول این طرح به مبلغ 450 
میلیون یورو را در 3 سال و مطابق برنامه با موفقیت تأمین مالی و به تولید 
برس��اند، انتظار می رود بتوان هزینۀ زنجیره ه��ای بعدی طرح را از طریق 

فروش محصول متانول تأمین کرد.
ب��ا عنایت به رویکرد مثبت وزارت نفت به منطقۀ انرژی بر پارس��یان 
و زیرس��اخت های مناس��بی که در این منطقه در حال آماده سازی است، 
می توان چش��م انداز روش��نی برای این منطقه متصور بود. هم اکنون نیز 
اس��کلۀ 40 هزار تنی منطقه در حال اتمام و ق��رارداد تولید آب منطقه با 

پیمانکار نیز امضا شده و در اجرای اجراست.
بخش نفت و گاز مپنا با در نظر گرفتن سیاست های کالن مدیرعامل 
محترم گروه مپنا درخصوص تولید و فروش برق، در چارچوب تفاهم نامۀ 
همکاری که به تأیید هیئت مدیره محترم گروه نیز رسید است، تأمین برق 
منطقۀ انرژی بر پارس��یان را در کارگروهی متش��کل از نمایندگان منطقه 
پارس��یان و بخش های س��رمایه گذاری و برق مپنا، در دست بررسی دارد 

که در صورت عملیاتی شدن، گروه مپنا می تواند عالوه بر تأمین برق واحد 
پتروش��یمی خود در منطقۀ پارسیان، برق س��ایر صنایع انرژی بر ازجمله 
صنایع پتروشیمی، فوالد، آلومینا و غیره را نیز تا حدود 5هزار مگاوات در 
این منطقه را تأمین کند که تحقق آن، ظرفیت ها و توانمندی مپنا را بیش 

از پیش، توسعه خواهد داد. 
در حال حاضر موافقت اصولی طرح GTX مپنا در منطقۀ پارس��یان 
توس��ط وزارت نفت صادر ش��ده و بخش نفت و گاز در حال عقد قرارداد 
زمین به میزان 80 هکتار در منطقه پارسیان است. همچنین قرارداد خرید 
سوخت و خوراک گاز طبیعی به میزان حدود 5 میلیون مترمکعب در روز، 
درحال پیگیری از شرکت گاز منطقه ای استان هرمزگان است. همچنین 
به رغ��م تحریم های موجود، این امیدواری وجود دارد که در س��ال جاری، 
قرارداد لیسانس متانول با یکی از شرکت های دارای دانش فنی امضا شود 
تا بدین ترتیب، کار طراحی پایه و بخشی از طراحی تفضیلی این پروژه نیز 
انجام شود تا با یاری خداوند و در سال آینده، عملیات اجرایی طرح کلید 
بخورد. اجرا و تکمیل این طرح ملّی عالوه بر تحقق یکی از اهداف گروه مپنا 
برای ورود به صنعت پتروشیمی به عنوان یک کسب و کار جدید و سودآور، 

ظرفیت های خالی سایر شرکت های مپنا را نیز در اختیار خواهد گرفت.

حضور قدرتمند در باالدست صنعت نفت
براس��اس مطالعات و بررس��ی های انجام ش��ده در گروه نفت و گاز 
مپن��ا و پیرو مذاکرات صورت گرفته با ش��رکت ملّ��ی نفت ایران و 
شرکت های تابعۀ آن به عنوان متولی بهره برداری و توسعۀ میادین 
نفت و گاز کشور، در مجموع 6 میدان نفتی در حوزۀ فعالیت شرکت 
ملّی مناطق نفت خیز جنوب مناس��ب برای همکاری بخش نفت و 
گاز مپنا در صنایع باالدس��ت انتخاب ش��د که عبارتند از میادین 

کرنج، پارسی، رگ سفید، آب تیمور، منصوری و پرنج.
براس��اس مذاکرات صورت گرفته، گروه مپنا در تاريخ اس��فند 
1395 اق��دام به امضاي تفاهم نامۀ همکاري با ش��رکت ملّي نفت 
مناطق نفت خيز جنوب درخصوص مطالعه و تهیۀ پیشنهاد توسعۀ 
ميادين نفتي کرنج، پارس��ي و رگ سفيد کرد که این پروژه از نوع 
قراردادهاي (IPC-NISOC Based) و دارای شرايط خاص مربوط 
به خود است. عالوه بر این، گروه مپنا در تاريخ اردیبهشت 1396 نیز 
با هدف انجام مطالعه و تهیۀ پیشنهاد طرح کالن توسعۀ دو میدان 
نفت��ی آب تیمور و منصوری اقدام به امضاي تفاهم نامۀ همکاري با 
شرکت ملّي نفت ایران کرد که این پروژه از نوع قراردادهاي جدید 
نفت ایران (IPC) اس��ت. در ادامه و در روند انجام مذاکرات فنی و 
قراردادی میدان پارسی، با توافق شرکت ملّی نفت ایران مقرر شد 
توسعۀ میدان نفتی پرنج نیز همراه با میدان پارسی در دستور کار 
قرار گیرد که در پانزدهم مرداد 1397، توافق نامۀ رئوس قراردادی 
توس��عۀ میادین پارس��ی و پرنج بین شرکت ملّی مناطق نفت خیز 

جنوب و گروه مپنا به امضا رسید.

امضای قرارداد طرح نگهداشت و ازدیاد برداشت میدان دانان
از دیگ��ر فعالیت های ش��اخص بخش نف��ت و گاز مپنا، حضور در 
پروزه های نگهداش��ت و ازدیاد برداش��ت از میادین مختلف نفتی 
ایران اس��ت. بعد از اعالم رسمی تصمیم ش��رکت ملّی نفت ایران 
مبن��ی بر تعریف 33 مناقصه در مناطق مختلف عملیاتی و تعریف 
پروژه های نگهداش��ت و ازدیاد برداش��ت از میادین مختلف نفتی 
ای��ران، قرارداد 9 طرح در محدودۀ عملیاتی ش��رکت ملّی مناطق 
نفت خی��ز جنوب و ش��رکت نفت مناطق مرکزی ای��ران، در اوایل 
بهمن 1397 با حضور وزیر نفت امضا شد و مناقصه های دیگر نیز 
در حال انجام است. ازجملۀ این موارد، مناقصۀ طرح توسعه میدان 
دانان بود که با حضور 11 شرکت E&P صاحب نام در صنعت نفت 

بخش نفت و گاز گروه مپنا از سال 1386 فعالیت های رسمی خود را آغاز کرد و با اتکا به توانمندی  ها و تجارب باالی مدیریتی گروه و با جذب 
نیروهای متخصص، مجرب و ماهر در حوزۀ نفت و گاز، در مدت زمان کوتاهی به رش�د و توس�عۀ قابل توجهی دس�ت یافت؛ هرچند پیش از 
آن نیز گروه مپنا در برخی پروژه های یوتیلیتی نفت و گاز و پتروشیمی همکاری داشت. به پشتوانۀ اجرای پروژه  هایی به ارزش بیش از 30 
میلیارد یورو در حوزۀ انرژی، گروه مپنا در پروژه های مختلفی حضور داشته است که شامل توسعۀ میادین، حفاری در خشکی و دریا، احداث 
واحدهای فرآیندی پایین  دس�تی، تأسیسات جانبی، یوتیلیتی و س�اخت مخازن می شود. طراحی و تولید تجهیزات استراتژیکی همچون 
اسکیدهای اندازه  گیری نفت و همچنین طراحی و تولید توربوکمپرسور هایی که در خطوِط انتقال گاز و فرآیندهای پاالیشگاهی مورد استفاده 
قرار می گیرند، گوشه  ای از توانایی  های گستردۀ گروه مپنا در توسعۀ صنعت نفت و گاز محسوب می شود. برهمین اساس و پیرو برنامه های 
مصوب و مورد تأیید هیئت مدیره، توس�عۀ فعالیت ها در بخش نفت و گاز همچنان در دس�تور کار قرار دارد و افزون بر توس�عه فعالیت ها در 

حوزه های پیشین، ورود به صنعت پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است که در ادامه، به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

و گاز کش��ور برگزار ش��د و بخش نفت و گاز گروه مپنا با کس��ب 
امتی��از فنی باال و قیمت برتر رقابتی، توانس��ت برنده این مناقصه 
باش��د. این پروژه در اواخر سال 1397 و به صورت رسمی ازسوی 
ش��رکت نفت مناطق مرکزی به گروه مپنا ابالغ ش��د و اجرای کار 
 (OGDC) در بخش نفت و گاز مپنا به ش��رکت توس��عۀ نفت و گاز
به عنوان لیدر و شرکت حفاری مپنا نور کیش واگذار شد. هدف از 
اجرای این پروژه، افزایش ظرفیت تولید میدان از 8هزار بش��که به 

19هزار بشکه در روز است.
مبلغ این قرارداد حدود 12هزار میلیارد ریال است و تأمین مالی 20درصد 
از این پروژه، برعهده ش��رکت مپناس��ت که پس از 2سال توسط کارفرما 
تس��ویه خواهد ش��د و 80درصد باقی ماندۀ مبلغ پ��روژه نیز پس از اتمام 
و تحویل هر بس��تۀ کاری، توس��ط کارفرما تسویه می شود. تأمین مالی و 
بازپرداخت این پروژه ها توس��ط وزارت نفت و از طریق صندوق توس��عه و 
فروش اوراق تضمین شده است. بنابراین در صورت تأمین به موقع نقدینگی 
مورد نیاز طرح که از نکات کلیدی موفقیت این پروژه ها محسوب می شود، 
ای��ن امیدواری وج��ود دارد که افزون بر رونق کس��ب و کار در گروه مپنا، 
رک��ورد موفق دیگری در پروژه های نفت و گاز کش��ور و به نام گروه مپنا 

به ثبت رسد.

توسعۀ خدمات و سرویس های حفاری 
شرکت مپنا نورکیش 

افزون بر حض��ور موثر بخش نفت و گاز گ��روه مپنا در فضای 
کسب و کار صنعت نفت کشور، در حوزۀ حفاری نیز دستاوردهای 
ارزنده ای ازس��وی متخصصان این ش��رکت به دس��ت آمده است. 
در همین راس��تا مدیرعامل ش��رکت حفاری مپنا، از ساخت اولین 
س��رویس لوپ حفاری برای استفاده در دستگاه تاپ درایو در این 
ش��رکت خبر داد و گفت: »اگرچه ارائۀ خدمات فنی و مهندس��ی 
حفاری در شرکت حفاری گروه مپنا از سال 1392 آغاز شده است 
حدود 6 سال از مدت زمان ارائۀ خدمات ما در این زمینه می گذرد، 
ام��ا با ارائۀ خدمات فن��ی و جلب رضایت کارفرمایان، ش��اهد آن 
هستیم که بسیاری از شرکت های کارفرمایی با ما تماس می گیرند 
و حتی به صورت خارج از تش��ریفات مناقصه،  از ما می خواهند که 

در پروژه های آنها حضور داشته باشیم.«
به گفته مهندس پارساپور، یکی از دالیل اشتیاق کارفرمایان، 
این اس��ت که ش��رکت مپنا نور کی��ش، از تجهیزات م��درن و با 
کیفیتی بهره می گیرد و از آن مهم تر، برخورداری از پرسنل کیفی 
و متخصصانی اس��ت که که هرکدام از آنها در حوزۀ کاری خود، از 

بهترین متخصصان کشور محسوب می شوند.«
ش��رکت حفاری مپنا، ی��ک دکل دریایی ملکی ب��ه نام »مپنا 
دریل��ر1« (MD-I) در اختیار دارد ک��ه در میادین هیدروکربوری 
خلیج فارس تحت نظارت ش��رکت نفت فالت قاره مشغول فعالیت 
است. ازجمله برنامه های اخیر وزارت نفت، افزایش تعداد دکل های 
حفاری در میادین مش��ترک خلیج فارس با هدف توسعۀ میادین، 
نگهداش��ت و جلوگیری از افت تولید است. درحال حاضر سیاست 
ش��رکت ملّی نفت ایران اس��تفاده از دکل های حفاری ایرانی است 
و به دلیل کمب��ود منابع مالی و تحریم ها، اق��دام به اولویت بندی 
پروژه ه��ا ک��رده و بر این اس��اس، توس��عۀ میادین مش��ترک در 

خلیج فارس در اولویت قرار گرفته است.
پارساپور با اشاره به اینکه دکل های خارجی با پرسنل خارجی 
و کیفی��ت معمولی، هم اکن��ون به طور میانگین بی��ن 75 تا 100 
هزار دالر در روز اجاره می ش��وند، ادامه می دهد: »شرکت مپنا نور 
کیش به راحتی می تواند با دکل ایرانی و پرس��نل ایرانی، جایگزین 

شرکت های خارجی شود.«

گروه مپنا پس از مطالعه 
زنجیره های مختلف 

پتروشیمی و مذاکرات 
متعدد با شرکت های مختلف 

پتروشیمی و شرکت مّلی 
صنایع پتروشیمی ایران، در 

نهایت ورود مستقل به عنوان 
سرمایه گذار و مالک در 

یک طرح GTX در منطقه 
انرژی بر پارسیان را تصویب و 

اجرایی کرد.

درحالی که هم اکنون 
دکل های خارجی با پرسنل 
خارجی و کیفیت معمولی، 

هم اکنون به طور میانگین
بین 7۵ تا ۱00 هزار دالر در 

روز اجاره می شوند، 
شرکت مپنا نور کیش

به راحتی می تواند با دکل 
ایرانی و پرسنل ایرانی، 

جایگزین شرکت های
خارجی شود.

 در مجموع ۶ میدان نفتی 
در حوزۀ فعالیت شرکت 
مّلی مناطق نفت خیز جنوب 
مناسب برای همکاری بخش 
نفت و گاز مپنا در صنایع 
باالدست انتخاب شد که 
عبارتند از میادین کرنج، 
پارسی، رگ سفید، آب تیمور، 
منصوری و پرنج.
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کسب و کار صنعت نفت

نماد خودباوری
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ایجاد پایگاه سالمت بهداشت رواني - اجتماعی خانواده
از ديگر اقدم های ارزش��مند ش��ركت ملّي مناطق نفت خيز جنوب در 
راس��تاي تعهد به مس��ئوليت هاي اجتماعي، راه اندازي پایگاه سالمت 
بهداش��ت رواني - اجتماعی خانواده با هدف كاهش فش��ارهاي رواني 
ناش��ي از حادثۀ س��يل بود. برهمین اس��اس در كمپ هاي اس��تقرار 
سيل زدگان در مناطق الهايي،  اهواز، کارون و شادگان پايگاه هاي مورد 
نظر برپا شد و گروه هايي متشكل از کارشناسان مددکاری اجتماعی، 
امور بانوان و امور ورزش خدماتی در حوزۀ بازي درماني، کتاب خواني، 

ورزش و خدمات مشاوره به سيل زدگان ارائه دادند.
توزیع بسته های فرهنگی و خدمات بهداشت رواني توسط 

شرکت نفت و گاز کارون
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز کارون با ارائۀ خدمات بهداشت روانی 
و توزیع بس��ته های فرهنگی بی��ن خانواده های س��یل زده از طریق 
پايگاه س��المت بهداشت هالل احمر در منطقه الهایی مشارکت فعال 
داش��ت. ش��رکت نفت و گاز کارون در کنار نگهداشت تولید و ایجاد 
س��یل بندهای متعدد در اطراف تاسیسات و روس��تاهای هم جوار، با 
توزیع کت��اب قصه، لوازم التحریر، مداد رنگی و س��ایر اقالم فرهنگی 
بین خانوادهای مستقر در پايگاه سالمت بهداشت روان منطقۀ الهایی 
و اعزام کارشناس��ان مجرب حوزه روان شناسی و مددکاری، همکاری 

چشمگیری داشت.
امدادرسانی نیروهای نفت و گاز آغاجاری به بخش 

اسماعیلیه اهواز 
گروهی از بس��یجیان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به همراه 
تجهیزات و ماش��ین آالت س��نگین ترابری در مهار س��یل در منطقه 
اس��ماعیلیه )روستای ملیحان( در جادۀ قدیم اهواز خرمشهر مشاركت 
داش��تند. در این حرکت جهادی به درخواس��ت ستاد بحران و دستور 
مدیرعامل این ش��رکت، یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه تریلر 
کمرشکن، 2 دستگاه کمپرسی، 2 دستگاه ماشین سبک ترافیک و یک 
دس��تگاه ایسوزو به همراه 6 هزار گونی با پش��تیبانی اکیپ فرمانداری 
امیدی��ه ب��رای مقابله با س��یالب و جلوگیری از نفوذ آب به روس��تای 

ملیحان )بخش اسماعیلیه( در جادۀ قدیم اهواز خرمشهر اعزام شد.

امدادرسانی شبانه روزی با 370 دستگاه ماشين آالت ترابري شرکت مّلی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت مّلی مناطق نفت خیز جنوب در مدیریت بحران سیل استان خوزستان از ابتداي شروع بحران و در نخستين روزهاي 
سال جاري، هماهنگی مطلوب و موثری با تمام دستگاه های اجرایی استان داشت و امدادرسانی به مردم را در اولویت کاری 
قرار داد. با تمهیداتی که ش�رکت مّلی مناطق نفت خیز جنوب پیش از ش�روع بارندگی ها درنظر گرفت، تمام تأسیس�ات، 
تجهیزات و خطوط لوله در حفاظت کامل قرار گرفتند تا در مواجهه با س�یالب، دچار آس�یب و خسارت نشوند. بدین ترتیب 
این شرکت در 2 جبهۀ »امدادرسانی به مردم« و »حفاظت از تأسیسات و تجهیزات تولید نفت« حضوري تأثيرگذار داشت و 

تمام توان خود را برای تحقق این اهداف مهم، به کار گرفت. 

تأمین ۵ هزار پرس غذای گرم توسط شرکت
نفت و گاز مسجدسلیمان

ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و مشارکت در کاهش آالم شهروندان گرفتار و 
آسیب دیده ناشی از سیالب، در تأمین غذای گرم شهروندان مشارکت 
کرد. کاروان کمک های غیرنقدی این ش��رکت مشتمل بر مرغ، برنج، 
روغ��ن و رب گوج��ه برای تهی��ه 5هزار پرس غذای گرم ش��هروندان 
آسیب دیده از سیالب، تحویل فرمانداری شوشتر شد تا پخت و توزیع 

غذای گرم شهروندان با نظارت آن فرمانداری انجام شود. 
خدمات رسانی نفت و گاز مارون به مردم و نیروهای امدادی 

ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مارون در کنار ایمن سازی واحدهای 
عملیاتی این شرکت، خدمات ویژه ای نیز به مردم و مناطق در معرض 
سیل ارائه داد. تأمین یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بلدوزر 
برای الیروبی و احداث سیل بند به طول 2 کیلومتر و عرض کانال 20 
متر، تامین یک دس��تگاه بیل مکانیکی و 2 دس��تگاه کمپرسی برای 
احداث س��یل بند به طول یک کیلومتر و اح��داث و الیروبی کانال ها، 
ارسال یک دستگاه لودر و 2 دستگاه کمپرسی برای احداث سیل بند و 
الیروبی و اصالح آب گرفتگی روستاهای هم جوار تاسیسات شرکت و 
یک دستگاه بیل، یک دستگاه لودر و 2 دستگاه کمپرسی برای بخش 
دیگری از روستاهای حوزۀ عملیاتی را می توان از اهم  اقدامات شرکت 

بهره برداری نفت و گاز مارون برشمرد.
مشاركت شركت نفت و گاز گچساران در یاری رساندن به 

مناطق آسیب دیده ازسیل
کارکنان ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نیز همگام با دیگر 
مردم عزیز میهن اسالمی به مردم آسیب دیده از سیل، خدمت رسانی 
کردن��د. ازجملۀ این اقدام ها می توان به تأمی��ن حدود 40قلم کاالی 
مورد نیاز شامل فرش، پتو، مواد غذایی، آب، لوازم بهداشتی و غیره به 
ارزش تقریبی یک میلیارد ریال و ارسال آن به مناطق سیل زده اشاره 
کرد. همچنین در حوزۀ ترابری نیز 214دستگاه-روز انواع ماشین آالت 
س��بک و سنگین با 40 نفر نیر و به مدت 247نفر-روز در امدادرسانی 

مشغول فعالیت بودند.

براس��اس تأکید وزارت نفت و ش��رکت ملّی نفت ایران، اولویت اصلی 
شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب در بحران سيل خوزستان، کمک 
به مردم و سپس، پایداری تولید بود که اين مهم با همكاري مجموعۀ 
صنعت نفت و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي استان خوزستان به نحو 
مطلوب انجام ش��د. مديرعامل شرکت ملّی مناطق نفت خیز با تشریح 
اقدام های انجام شده در خوزستان و تأکید بر اینکه خدمت به مردم را 
وظیفه خود دانسته و اعتقاد داریم برای خدمت به مردم باید در صحنه 
حاضر ب��ود و اقدام عملی انجام داد،  به »تازه ه��ای انرژی«  می گوید:  
»اين ش��رکت به همراه شرکت ملّی حفاری ایران، ُمعین 3 شهر اهواز، 
باوی و کارون بود که مناطق نفت خیز جنوب برای امدادرسانی در این 
شهرس��تان ها به صورت حداکثری وارد عمل شد و حتی در جاهایی 
ریسک کردیم و ماشین آالتی که در عملیات در حال فعالیت بودند را 

برای امدادرسانی به مردم اختصاص دادیم.«
امدادرسانی با 370 دستگاه ماشين آالت ترابري 

مدیریت عملیات ترابری و پش��تیبانی تولید ش��ركت ملّي مناطق نفت 
خيز جنوب، بيش از 370 دس��تگاه انواع ماشین آالت شامل کمپرسی، 
لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر، غلطک، گریدر، کامیون اتاق دار، وانت، تریلر، 
س��واري، اليروب پمپ آب  به مناطق مورد نی��از اعزام کرد که تا عادی 
شدن شرایط در مناطق سيل زده مستقر بودند. به گفته مهندس احمد 
محمدي، در مدت بحران روزانه 900 نفر از کارکنان ش��رکت به صورت 
مستقیم و غيرمستقيم در حال امدادرسانی به مناطق سیل زده بیش از 
9 شهرستان بودند که ازجمله اقدامات انجام شده می توان به ایمن سازی 

مناطق س��احلی رودخانه ها در مسافتی حدود 150 کیلومتر اشاره کرد 
که به این مورد، عملیات الیروبی، اس��تحکام و ترمیم كانال س��لمان به 

طول 7 کیلومتر )از 21 کیلومتر( را نیز باید اضافه کرد.
توزیع کمک های کارکنان صنعت نفت جنوب 

کمک های جمع آوری ش��ده کارکنان صنعت نفت جنوب در 3 مرحله 
توس��ط بس��یجیان حوزۀ مقاومت بس��یج ش��هید تندگوی��ان ميان 
سیل زدگاه ش��هرهاي الهایی، حمیدیه و کارون توزيع شد. این هدایا 
در قالب گروه هاي جهادی 30 نفره در محل اس��تقرار و اسکان موقت 
روستاهای مناطق سیل زده الهایی، حمیدیه و کارون توزیع شدند. در 
مرحلۀ اول تعداد 3 هزار بس��ته مواد شوینده و بهداشتی، 6 هزار بطری 
آب معدنی یک و نیم لیتری، 900 بسته غذایی )قند، شکر، خرما و...(، 
250 جعبه کائوچو )جایخی( و 5 تخته چادر اسکان توزیع شد. مرحله 
دوم كمك ها نيز ش��امل تعداد 100بس��ته مواد شوینده و بهداشتی، 
1500 بطری آب معدنی یک و نیم لیتری، 100 بس��ته غذایی )قند، 
ش��کر، خرما و...(، 100 بسته اس��باب بازی و کفش و دمپایی بود که 
توزیع ش��د. در مرحلۀ سوم نيز مواد غذایی، بهداشتی و انواع شوینده 
توسط پایگاه های مقاومت بسیج شرکت های تابع، شرکت ملّی حفاری 

و شرکت گاز استان جمع آوری و به حميديه ارسال شد.
بس��یجیان حوزۀ مقاومت بس��یج ش��هید تندگوی��ان در قالب 
گردان ه��ای ام��دادی از هم��ان نخس��تین روز آغ��از س��یل در کنار 
همشهریان و هم اس��تانی های عزیز برای ایجاد سیل بند، جابه جایی 

اسباب منازل سیل زدگان و برقراری امنیت حضور داشتند.

براساس تأکید وزارت نفت 
و شرکت مّلی نفت ایران، 
اولویت اصلی شرکت مّلی 

مناطق نفت خیز جنوب در 
بحران سيل خوزستان، 
کمک به مردم و سپس، 

پایداری تولید بود که اين 
مهم با همكاري مجموعۀ 
صنعت نفت و هماهنگي 

دستگاه هاي اجرايي 
استان خوزستان به نحو 

مطلوب انجام شد. 

در مدت بحران روزانه 
۹00 نفر از کارکنان 

شرکت به صورت مستقیم 
و غيرمستقيم در حال 
امدادرسانی به مناطق 

سیل زده بیش از ۹ 
شهرستان بودند.

 پیشگام در امدادرساني به مناطق سیل زده



عملكرد شركت مّلي گاز 
ايران از بدو تاسيس
تا پايان سال ۱3۹7

− ايران دارنده دومين ذخاير 
گاز طبيعي جهان
− ايران سومين توليد كننده 
گاز در جهان
− مديريت حدود 3۹000 
كيلومتر خط انتقال گاز و۸2 
ايستگاه تقويت فشار گاز 
توسط شركت مّلي گاز ايران
− گازرساني به۱۱42 شهر
− گازرساني به بيش از 
2۸7۹3 روستا
 − گازرساني به ۸۵ 
نيروگاه كشور
− ظرفيت پااليش و انتقال 
گازبه ميزان ۸۵0 ميليون متر 
مكعب گاز طبيعي در روز
− تزريق گاز به مخازن ذخيره 
سازي سراجه در قم و شوريجه 
در سرخس
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اقدامات انجام شده پس از بحران
به فاصلۀ چند روز بعد از وقوع این حوادث ناگوار و فروکش کردن 
جریان آب ناش��ی از س��یالب در مناطق شهری و روستایی، دور 
جدیدی از فعالیت های تالش��گران صنعت گاز پس از بحران های 
اخیر، آغاز ش��د ک��ه در ادامه، به برخی از مهم ترین آنها اش��اره 

می شود:
بازدید و بررسی تأسیسات گازرسانی در سطح استان ها

انجام نش��ت يابي، تعمیرات شبکه ها و انش��عابات و وصل گاز 
مش��ترکhن در مناطقي كه از معرض سيل خارج شده مطابق 
ضوابط و دس��تورالعمل هاي HSE و بازرسي فني در كمتر از 48 

ساعت
برنامه ریزی برای بازدید و تمیزکاری حوضچه های شیر، نقاط 

اندازه گیری و شبکه های گاز که بر اثر سیل خسارت دیده اند
کنترل عملکرد و تعمیرات مورد نیاز تجهیزات ایس��تگاه های 

تقلیل فشار و حفاظت از زنگ
بازدید از مسیرهای آب برده ، بررسی علل آسیب بر اثر سیل و 

طراحی براي ایمن سازی و احیاناً جابه جایی شبکه ها
برنامه ریزی پس از ارائه طرح مهندسی برای اجرای شبکه های 

جدید جایگزین
بازسازی و پاکسازی مناطقی که دچار آبگرفتگی شده اند

باز کردن راه های ارتباطی توس��ط نیروهای حمل و نقل برای 
تردد نیروهای امدادی

TBS پاكسازي و تعمير ايستگاه هاي
نشت یابی محدوده مسیر حادثه دیده

طرح اقدامات اصالحی توسط امور مهندسی به منظور بازسازی 
و مقاوم سازی 

تامین گاز روس��تاهای قطع گازشده با CNG به صورت موقت 
)روس��تاهايي ك��ه بخش زيادي از آنها تخريب ش��ده يا ش��بكه 

گازرساني آنها دچار شكستگي و آسيب هاي فراوان شده است(
ش��مع کوبی طرفین رودخان��ه برای عبور لول��ه گاز به صورت 

هوایی و برقراری جریان گاز
بررس��ی بح��ران، ارزیابی، جمع بن��دی نقاط آس��یب دیده و 

خسارات وارد شده اولیه و گزارش به مقامات ذیربط 
مستندس��ازي و تهیه فیلم و عکس از آس��یب های به وجود 

آمده.

نوروز ۱3۹۸ را بی تردید باید یکی از شگفت انگیزترین برهه های زمانی، نه تنها در چند سال گذشته که شاید در دهه های 
اخیر دانس�ت. س�یل ویران گر، رانش زمین، طوفان و آب گرفتگی، بیش�تر مناطق کش�ور را در نوردید و همه چیز به هم 
ریخت. سازمان های امدادی با وجود غافل گیری در روزهای تعطیل سال نو، اما با اراده و کوشش درخور ستایش آنچه در 
توان داشتند را به منصۀ ظهور رساندند.اما گستردگی حادثه که همچنان از استانی به استان دیگر تغییر می کرد، چنان 
بزرگ بود که مهار آن نه کار یک روز و چند روز و نه یک گروه و چند گروه امدادی بود. همه بسیج شده بودند. نیروهای 
نظامی و انتظامی با نفربرها و قایق های خود و بسیج تمامی نیروهای تحت امر، استانداری ها و فرمانداری ها، حتی نیروهای 
مردمی و NGOها، همه و همه آمدند تا در کنار نجات جان صدها تن از هموطنان سیل زده، آنچه می توانند برای جلوگیری 

از نابودی خانه ها و زمین ها و باغ ها بکوشند.

اهم اقدامات انجام شده در راستاي انجام مسئوليت هاي 
اجتماعي توسط شركت هاي تابعه شركت مّلي گاز ايران

تحوی��ل بیش از 200 متر لوله فل��زی در قطرهای 12، 30 و 
40 اینچ براس��اس دس��تور وزیر محترم نفت به مدیریت بحران 
اس��تان های سیل زده برای س��اخت پل های موقت و عبور دادن 

آب واتصال راه ها
تهي��ه و جمع آوری بيش از 15 کامیون امکانات و مواد غذایی 
ش��امل کنس��رو مواد غذایی، آب معدنی، لوازم بهداشتی و غیره 

ازسوی کارکنان صنعت گاز و توزیع درسطح مردم سيل زده 
در اختی��ار قرار دادن تجهی��زات و امکان��ات موجود ازجمله 
ماش��ین آالت س��نگین و س��بک، بیل مکانیکی لودر، کمپرسی، 
كمرش��كن، گری��در و... برای الیروبی و س��ایر نیازها به مدیریت 

بحران استان های سیل زده )حدود 100 دستگاه( 
تامین بيش از 30 هزار لیتر س��وخت، روغن و تهیه غذا توسط 

شرکت گاز استان خوزستان
خری��د بیش از ي��ك ميليون گونی و تحوی��ل آن به مدیریت 

بحران استان خوزستان
ارسال حدود 300 تخته چادر به مناطق سيل زده

اختصاص بيش از 3 هزار تخته پتو برای هموطنان س��یل زده 
در شهرهای مختلف

تش��کیل پایگاه ه��ای جم��ع آوری کمک های هم��کاران در 
شرکت های تابعه

برپایی ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی )نقدی و غیرنقدی( 
اطالع رس��انی شماره حس��اب های هالل احمر برای کمک به 

آسیب دیدگان سیل
اعزام گروه هاي جهادی به مناطق سیل زده

تهيه و ارسال كتب آموزشي براي دانش آموزان سيل زده
تهیه و چاپ اطالعیه های مختلف برای جمع آوری کمک های 
نقدی و غیرنقدی، همچنین درخصوص بحران های متعدد برای 

کمک رسانی به هموطنان و مردم سیل زده استان های کشور
حضور و امدادرسانی کارکنان صنعت گاز در همه بخش ها ازجمله 

همکاران کنتورخوان، امداد، کارکنان و مدیران به مردم سیل زده 
پشتیبانی و تأمین سوخت ماشین آالت اعزامی

اختصاص داوطلبانه بخش��ي از حقوق هم��کاران برای کمک 
نقدی به مردم مناطق سیل زده در مجموعۀ صنعت گاز.

ش��رکت ملّی گاز ایران ني��ز به عنوان بزرگ تري��ن و اصلي ترين 
تأمين كنن��دۀ س��بد انرژي كش��ور به خوبي نقش خ��ود را قبل، 
حي��ن و بع��د از وقوع بحران و س��یالب های اخیر انج��ام داد تا 
ش��اهد كوچك ترين حادثه و اختاللي در روند گازرساني نباشيم. 
نیروهای همدل و یک زبان صنعت گاز از نخستین ساعات حادثه و 
با بسیج نیروهای خود در استان های سیل زده به کمک هموطنان 

آسیب دیده از این قهر طبیعت کوشیدند.
ارس��ال دستورالعمل مقابله با س��یل در تاسیسات صنعتی و 
ابنیه به ش��ركت ها و مناطق تابعه، برگزاري مانور حوادث شامل 
س��يل، زلزله و آتش سوزي، تقس��یم وظایف واحدها و نيروهاي 
عمليات��ي درزمان وق��وع بحران، کنترل و بازدي��د مداوم از كليه 
تأسيس��ات ازجمله خطوط انتقال گاز، ایستگاه های تقلیل فشار، 
سیستم های مخابراتی و ارتباطی، خطوط تغذیه، شیرهای شبکه، 
صاعقه گیرهای دکل ها و به همراه شناس��ایی و بررس��ی مناطق 
پرریسک تأسيسات گازدر سطح كشوربا تعیین تقاطع خطوط و 
شبكه گاز با رودخانه ها ازجمله اقدام هایی بود که قبل از وقوع این 

حادثه به انجام رسیده بود. 
بالفاصله بعد از وقوع بحران و در همان نخس��تین س��اعات 
تشدید حوادث، دستورالعمل مقابله با بحران سيل در تاسيسات 
صنعت��ي و ابنيه ب��رای به كليه واحدها ابالغ و دس��تور و انجام 
اقدام های��ی ازقبي��ل مه��ار س��يلندرهاي گاز، جانمايي مجدد 
كاال در انب��ار كاال، اليروبي كانال ه��اي آب در داخل و محوطه 
پيراموني تاسيس��ات، راه اندازي مركز مديريت بحران به صورت 
24 س��اعته، تش��كيل كميته بحران و ارزيابي تاسيسات نواحي 
در معرض س��يل، شرکت در جلسات ش��ورای مدیریت بحران 
اس��تان، ایجاد سیل بندهای مناس��ب در مناطق شناسایی شده 
و در معرض جاری ش��دن سیل برای جلوگیری از پیشروی آب 
به تاسیسات، قطع به موقع گاز در خطوط آسیب دیده، همکاری 
با س��تاد بحران اس��تانداری ها، اعزام ماشین آالت برای کنترل و 
هدایت سیالب ها واطالع رسانی به كليه كاركنان و عموم مردم 
از طریق شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي و گروهي در 

دستور کار قرار گرفت. 

مروری بر عملکرد شرکت مّلی گاز ایران در مواجهه با بحران و مناطق سیل زده 

پایداری شبکه های گازرسانی در سراسر کشور
و تداوم گرمابخشی به منازل مسکونی

شرکت مّلی گاز ایران نيز 
به عنوان بزرگ ترين و 

اصلي ترين تأمين كنندۀ 
سبد انرژي كشور به خوبي 

نقش خود را قبل، حين 
و بعد از وقوع بحران و 

سیالب های اخیر انجام 
داد تا شاهد كوچك ترين 
حادثه و اختاللي در روند 

گازرساني نباشيم. 

نیروهای همدل و یک زبان 
صنعت گاز از نخستین 

ساعات حادثه و با بسیج 
نیروهای خود در استان های 
سیل زده به کمک هموطنان 

آسیب دیده از این قهر 
طبیعت کوشیدند.
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 اراضي واگذار شده به بخش خصوصي با شرایط اجاره به شرط تملیک 
در این  سال ها چقدر بوده و آیا در سیاست  های سازمان برای واگذاري 

اراضي، تغییراتي ایجاد شده است؟
در فاصلۀ میان س��ال هاي 1392 تا 1396، در مجموع 295.64 هكتار از 
اراضي منطقه در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك به سرمايه گذاران 
واگذار شده که اجاره به شرط تمليك، وجه غالب اكثر واگذاري ها در دهۀ 
گذشته بوده است. از اواخر سال 1396 سياست واگذاري سازمان به صورت 
اجارۀ بلندمدت تغيير يافت. در اين خصوص ش��وراي سرمايه گذاري براي 
طرح هاي خدماتي قرارداد 3ساله و براي طرح هاي توليدي، قرارداد 5سالۀ 
اجاره با قابليت تمديد به هيئت مديرۀ س��ازمان پيشنهاد کرد که ارزیابی 
دقیق از سياس��ت جديد واگذاري زمين در قالب اجاره، نيازمند گذشت 

زمان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در سال های آینده خواهد بود.
 براي جذب سرمایه گذاران بخش خصوصي چه سیاست های جدیدی 
در پی�ش گرفته ای�د و میزان اراضي باقي مان�ده در منطقه به منظور 
س�رمایه گذاری و توس�عۀ صنایع میان دس�تي و پایین دستي چقدر 

است؟
جذب س��رمايه گذاران در مناطق ويژه به شدت تحت تأثير شرايط متغير 
داخلي و خارجي اس��ت. در شرايطي كه تالطم هاي ارزي، عرصۀ اقتصاد 
داخلي را با چالش هایی مواجه کرد، بديهي اس��ت كه سرمايه گذاري در 
سطح كشور و به ویژه صنعت نفت نیز دستخوش همین تالطم هاي حوزۀ 
ارزي و پولي خواهد بود؛ اما خوش��بختانه با اتخاذ تدابير و انجام اقدامات 
موثر در حوزۀ ارزي، ثبات نس��بي به بازار ارز برگش��ته است. براين اساس 
اميد مي رود س��رمايه گذاران نیز قادر باش��ند برنامه ريزي های بلندمدتی 
براي سرمايه گذاري تدوين کنند که در اين خصوص، صنايع ميان دستي 
و پايين دس��تي از حوزه هاي جذاب سرمايه گذاري با فرض ثبات شرايط 
اقتصادی خواهد بود. سياست سازمان نیز بر اين است تا با بهره گيري از 
سرمايه گذاران داخلي يا خارجي، طرح هاي سرمايه گذاري با هدف تقويت 
اقتصاد ملّي و كاهش اثرگذاري تحريم ها اجرايي ش��وند که در اين رابطه 
آنچه مهم اس��ت، ارزآوري طرح هاست. به عبارت بهتر جذب سرمايه گذار 
به منظور تأمين بخشي از نيازهاي ارزی كشور به كاال، خدمات و صادرات 
در شرايط فعلي می تواند كارگشا باشد. همچنین كمك به سرمايه گذاران 
ب��رای جلب مش��اركت مالي ب��ا ش��ركای داخلي و خارجي و تش��كيل 
كنسرسيوم هاي تأمين مالي، بهره گيري از توان فني و مالي شركت هاي 
پتروش��يمي برای اجراي طرح هاي قابل توجيه و داراي مزيت نسبي نيز 
به عنوان سياس��تي موثر در این زمینه اس��ت که در سازمان منطقۀ ویژۀ 

پارس دنبال می شود.
درخصوص بخش دوم پرس��ش ش��ما نیز باید عرض کنم در منطقۀ 
»پ��ارس یک« مقدار زيادي اراضي باقي مانده اس��ت؛ صرف نظر از وجود 
پاره اي مش��كالت زيرس��اختي، صنايع مختلفي نظي��ر صنايع مختلط و 
نيمه سنگين و پايين دستي پتروشيمي مي توانند در اين منطقه استقرار 
يابن��د. مقدار اراضي قابل س��رمايه گذاري در منطقۀ پ��ارس يك، حدود 
1737.5 هكتار اس��ت و اي��ن مقدار در منطقه پ��ارس دو، حدود 78.1 

هكتار برآورد مي شود.
 چه اقداماتي براي سهولت سرمایه گذاري در منطقه در نظر گرفته اید؟

مطابق طبق قان��ون مناطق ويژۀ اقتصادي، صدور تمامی مجوزهاي الزم 
براي فعاليت اقتصادي در منطقه توسط سازمان متولي صورت مي پذيرد. 
برهمين اس��اس طي مذاكرات و توافقات حاصل ش��ده با وزارت صنايع و 
طبق قانون تشكيل و ادارۀ مناطق ويژۀ اقتصادي، مرجعيت صدور مجوز 
تأسيس و بهره برداري از ادارۀ صنايع استان به سازمان انتقال يافته است؛ 
بدين صورت كه هم اكنون منطقۀ ويژۀ اقتصادي انرژي پارس به عنوان يك 
اس��تان در سامانۀ بهين ياب تعريف شده است و سرمايه گذاران مي توانند 
مستقيماً در قس��مت مربوطه درخواست خود را براي پروانۀ بهره برداري 
يا جواز تأس��يس ارائه کنند. برای برخورداري از معافيت ماليات برارزش 
افزوده، س��امانۀ صدور مجوز مذكور طراحي و متقاضيان و سرمايه گذاران 
مي توانند از طريق س��امانه و طي فرايند تعريف ش��ده، درخواست مجوز 
فعاليت کنند. پورتال س��رمايه گذاري تحت وب نيز برای سهولت در روند 
اطالع رس��اني فرصت های س��رمايه گذاري و انجام فراينده��ای مرتبط، 

طراحي و ايجاد ش��ده است. دركل سامانه بهين ياب منطقۀ ويژه، سامانۀ 
صدور مجوز فعاليت های اقتصادي و پورتال سرمايه گذاري نياز به مراجعۀ 
حضوري را به حداقل رسانده و زمان انجام فعاليت را نیز به كمترين مقدار 

ممكن، تقليل داده است. 
 فرصت ها و چالش هاي موجود در منطقه براي جذب س�رمایه گذاران 

بخش خصوصي و توصیه های پیشنهادي شما چیست؟
شرايط محيط كالن اقتصادي كشور، تحريم هاي بين المللي، ريسك هاي 
منطق��ه، فق��دان ط��رح جامع مص��وب كارب��ري اراضي، ناکاف��ی بودن 
زيرساخت هاي اساسي نظير آب، برق، گاز و غيره در منطقه، عدم احداث 
و راه اندازي كريدور تأسيس��اتي، وجود معارضان اراضي منطقه و تكميل 
نشدن فنس پيراموني منطقه، ازجمله چالش های موجود است؛ اما سازمان 
منطق��ۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس برای رف��ع این چالش ها، برنامه های 

مدّونی در دست اقدام دارد که در رئوس آن، عبارتند از:
رفع معارض نمودن اراضي

بخش بزرگ��ی از اراضي منطقۀ پارس دو و مقدار زيادي از اراضي منطقۀ 
پارس يك، داراي معارض اس��ت. رفع معارض اين اراضي مستلزم تأمين 
منابع مالي الزم اس��ت که در ص��ورت تأمين منابع كافي مي توان انتظار 

داشت در آينده اي نه چندان دور، معضل معارضان اراضي مرتفع شود.
ايجاد و تأمين زيرساخت ها و ارائۀ خدمات تأسيساتي

پيش زمينۀ س��رمايه گذاري در هر منطقه، فراهم بودن امكانات زيربنايي 
و تأسيس��اتي است. اين موارد شامل شبكۀ توزيع آب، برق، گاز، خوراك، 
فاضالب و مخابرات اس��ت. با عنايت به احداث بخش عمده اي از ش��بكۀ 
توزيع در منطقه  ، اميد مي رود در آينده ای نزديك با تأمين آب، برق، گاز 
و مخابرات ش��رايط ارائۀ فوري خدمات تأسيساتي را به فعاالن اقتصادي 

ازجمله سرمايه گذاران فراهم کنیم.
تكميل محدودۀ پيراموني منطقه

بدون شك تكميل محدودۀ پيراموني منطقۀ ويژه با هويت بخشي حقوقي 
ب��ه منطقه مي تواند زمينۀ اجراي هرچه بهت��ر قوانين و مقررات مناطق 
ويژه و تسهيل امور سرمايه گذاري را فراهم آورد. با تكميل فنس یادشده، 
معافيت ها و مزايای حقوقي مناطق ويژه به راحتي قابل اعمال هس��تند و 
با نظارت بهتر، زمينۀ استفاده حداكثري از دارايي هاي سرمايه گذاران در 

منطقه ايجاد خواهد شد.
گسترش مشاركت بخش خصوصي- عمومي

برخ��ي از طرح هاي س��رمايه گذاري، به خصوص در حوزۀ پش��تيباني، 
خدماتي و تأمين خدمات تأسيس��اتي نظير آب، برق، مخابرات و تلفن 
و پاره اي از طرح هاي ديگر مي توانند توس��ط مشاركت بخش خصوصي 
اجرا شوند. ترتيبات قراردادي متنوعي در زمينۀ تأمين مالي و مشاركت 
بخش خصوصي در طرح هاي س��رمايه گذاري نظي��ر توليد برق، توليد 
آب، س��اخت هتل، ساخت مجتمع هاي تجاري و تفريحي و غيره وجود 
دارند. گرچه ترتيبات قراردادي نظير ساخت، راه اندازي و انتقال، ساخت 
راه ان��دازي و مالكيت، بيع متقابل و مش��اركت مدن��ي صريحاً در قانون 
تش��ويق و حمايت از س��رمايه گذاري خارجي قيد شده است، اما قانون 
جامع مدون درخصوص مشاركت س��رمايه گذاران بخش خصوصي در 
چارچ��وب اين ترتيبات قراردادي وجود ن��دارد. آنچه را مي توان در اين 
زمينه به آن اشاره کرد، مجموعۀ پراكنده اي از مجوزات، تصويب نامه ها، 
برنامه هاي توس��عه پنج س��اله، قانون مدني و غيره اس��ت. دستگاه هاي 
متولي امر مش��اركت خصوصي و عمومي، حس��ب وضعيت خود اقدام 
ب��ه بهره گيري از ظرفيت ه��اي موجود و اندك حقوق��ي در اين رابطه 
کرده اند. به عنوان نمونه، شهرداري تهران از ترتيبات حقوقي قراردادي 
نظير مشاركت مدني، BOO، BOT به صورت متدوال به منظور احداث 
مجتمع ه��اي تجاري، تفريحي، پاركينگ، توس��عه فضاهاي فرهنگي و 
غيره بهره برده اس��ت. وزارت نيرو نمونه ديگري اس��ت كه به خصوص 
از قرارداده��اي BOO و BOT ب��راي احداث آب ش��يرين كن و نيروگاه 

استفاده مي کند.
احداث و راه اندازي كريدور تأسيساتي

همان طور كه قباًل بيان شد، كريدور تأسيساتي ضرورتي انكارناپذير براي 
توس��عۀ سايت پايين دس��تي پتروشيمي منطقه محس��وب می شود. اين 

مهم ترين بخش 
سرمايه گذاري در منطقه 

مربوط به حوزۀ گاز 
و پتروشيمي است و 

تاكنون در زمينۀ صنايع 
فرآوري گاز در منطقه 

رقمي بالغ بر ۶۸ ميليارد 
دالر و 33.۸77 ميليارد 

ريال سرمایه گذاری 
صورت گرفته است.

در سال های ۱3۹2 تا 
۱3۹۶، یعنی دولت اول 

آقای روحانی، در مجموع 
372.244 ميليارد 
ريال توسط بخش 

خصوصي در زمینه های 
مختلفي نظير طرح هاي 

پاالیشگاهی و ميان دستي 
پتروشيمي همچون 

توليد پلي پروپيلن، اتيلن 
گاليكول ها و همچنین 

خدمات عمومي در منطقۀ 
ويژۀ اقتصادي انرژي 
پارس سرمایه گذاری 

انجام شده است. 

توسعۀ پرشتاب زنجیرۀ ارزش صنعت نفت در منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس از نگاه مجید اصغریان دهکردی

100 میلیارد دالر سرمایه گذاری در پایتخت انرژی ایران 

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

»منطقۀ ويژه اقتصادي انرژي پارس« بزرگ ترين منطقۀ ويژه در حوزۀ انرژي دنياست که تحت توليت شركت مّلي نفت ایران قرار 
دارد. وس�عت آن 4۶ هزار هكتار و از 3 منطقۀ »پارس یک« با وس�عت ۱4 هزار، »پارس دو« ۱۶ هزار و »پارس س�ه« ۱۶هزار هكتار 
تش�كيل ش�ده است. بيش�تر اراضي آن متعلق به منطقه پارس يك و دو، به طرح هاي باال دستي گاز و پتروشيمي اختصاص يافته 
است .24 فاز پااليشگاهي به ظرفيت توليد 7۹0 ميليون مترمكعب گاز غني در روز، ۹ ميليون تن اتان در سال، ۱0.۵ ميليون تن در 
سال گاز مايع )پروپان و بوتان(، 4۸00 تن در روز گوگرد و ۱.2 ميليون بشكه در روز ميعانات گازي در منطقه پارس فعال هستند. 
در مجموع 2۸ فاز پااليشگاهي استاندارد در منطقۀ پارس يك و دو به بهره داري رسيده يا در حال ساخت است. صنايع پتروشيمي 
در غرب منطقۀ پارس يك، با وس�عت ۱000 هكتار دربردارندۀ ۱7 مجتمع فعال پتروش�يمي و ۱۹طرح در حال س�اخت هس�تند که 
ظرفيت توليد مجتمع هاي فعال 33 ميليون تن و ظرفيت طرح هاي در حال ساخت، 3۵ ميليون تن در سال است. مجید اصغریان 
دهکردی، مدیر توس�عۀ اقتصادی و جذب س�رمایۀ سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس در گفت وگو با »تازه های انرژی«، از 
با اشاره به ظرفيت هاي اين منطقه، مي گويد: »حجم سرمايه گذاري انجام شده در صنایع پاالیشگاهی و پتروشيمي منطقه، بالغ بر 

۱00 میلیارد دالر برآورد می شود.«

توسعۀ صنعت نفت

 با توجه به گذش�ت حدود 2دهه از نخستین روزهای فعالیت صنعت 
نفت در منطقه و گسترش روزافزون آن، آیا برآوردی از میزان سرمایه 
گذاري انجام ش�ده از به تفکیک بخش های خصوصي و دولتي وجود 

دارد؟
در منطق��ۀ ويژۀ اقتص��ادي انرژي پ��ارس مي ت��وان حوزه هاي مختلف 
س��رمايه گذاري را تفکیک کرد که براس��اس مزيت هاي نس��بي منطقه، 
صنايع گاز و پتروشيمي از اولويت سرمايه گذاري برخوردار هستند. به طور 
خالصه مهم ترين بخش س��رمايه گذاري در منطقه مربوط به حوزۀ گاز و 
پتروش��يمي است. تاكنون در زمينۀ صنايع فرآوري گاز در منطقه رقمي 
بال��غ بر 68 ميليارد دالر و 33.877 ميليارد ريال س��رمایه گذاری صورت 
گرفته اس��ت. اين مقدار براي صنايع پتروش��يمي بالغ بر 8 ميليارد دالر، 
18 ميليون يورو و 172.250 ميليارد ريال برآورد مي ش��ود که البته این 

ارقام، بدون در نظر گرفتن نوس��انات ارزي است. در حوزۀ زيرساخت نيز 
بال��غ بر 25000 ميليارد ريال س��رمايه گذاري صورت گرفته اس��ت. در 
مجموع ميزان سرمايه گذاري از ابتداي شكل گيري منطقه ويژه تاكنون، 

بالغ بر 77 ميليارد دالر و 330.000 ميليارد ريال بوده است.
 میزان جذب سرمایه بخش خصوصي در منطقه به تفکیک سال هاي 
1392 تا 1396 و س�ال ج�اري چه مقدار و با تأکید بر چه حوزه هایی 

بوده است؟
در س��ال های 1392 تا 1396، یعنی دولت اول آقای روحانی، در مجموع 
372.244 ميليارد ريال توس��ط بخش خصوصي در زمینه های مختلفي 
نظير طرح هاي پاالیش��گاهی و ميان دستي پتروش��يمي همچون توليد 
پلي پروپيل��ن، اتيلن گاليكول ها و همچنی��ن خدمات عمومي در منطقۀ 

ويژۀ اقتصادي انرژي پارس سرمایه گذاری انجام شده است. 
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كريدور س��ايت باالدستي پتروشيمي و پااليش��گاهي را به سايت پايين دستي به 
فاصل��ۀ تقريبي 27 كيلومتر وصل مي کند. براي احداث و راه اندازي كريدور تأمين 
مال��ي داخلي از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت و برهمین اس��اس انتظار مي رود 
شركت ملّي نفت ايران با درك اهميت كريدور تأسيساتي در توسعۀ زنجيرۀ ارزش، 

تأمين مالي آن را عهده دار شود.
توسعۀ زنجيرۀ ارزش صنايع پايين دستي پتروشيمي و تكميلي

فعال سازي سايت پايين دستي پتروشيمي، همواره يكي از دغدغه هاي اصلي اين 
سازمان بوده است. توسعۀ صنايع ميان دستي پتروشيمي و تكميل زنجيرۀ ارزش 
در حوزۀ صنعت پتروشيمي، تكليفي است كه در آيين نامۀ اجرايي مادۀ 156 قانون 
برنامۀ پنجم توس��عۀ جمهوري اسالمي ايران تصريح شده است. در اين خصوص 
با پيش��نهاد وزارت نفت و تصويب هيئت وزيران مقرر شده است صنايع مزبور در 
جوار يا در مناطق نزديك به صنايع باالدس��تي پتروش��يمي مستقر شوند و تنها 
منطقۀ مناسب براي اجرايي کردن این آیین نامه، سايت پايين دستي پتروشيمي 

در منطقۀ »پارس يك« است.
كاهش بروكراسي فرايند جذب سرمايه

وجود معارضان متعدد اراضي و كمبود زيرساخت هاي اساسي براي سرمايه گذاري 
در سايت هاي صنايع پايين دستي، مختلط و نيمه سنگين و بخش هاي پشتيباني، 
فقدان ضوابط مدون و ابالغي زيست محيطي، راه اندازي نشدن كريدور تأسيساتي، 
وجود بخش هاي موازي در س��ازمان و غيره موجب ش��ده است ديوان ساالري در 
مسير جذب سرمايه افزايش يابد. اين سازمان درصدد است با حذف فعاليت هاي 
غيرضروري و تدوين دستورالعمل هاي مناسب و ایجاد هماهنگي بين بخش هاي 
مختلف، حجم ديوان س��االري جذب سرمايه را قبل و بعد از عقد قرارداد، كاهش 
دهد و زمينۀ رواني و كارايي فرايند مزبور را فراهم سازد. به همين منظور كميتۀ 
ويژۀ بهبود جذب س��رمايه در سازمان تشكيل شده است كه موارد مرتبط با اين 

حوزه را در دست بررسي دارد.
شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري

الزمۀ جذب سرمايه در منطقه، شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و اولويت بندي 
هر كدام است. در اين خصوص ضروري است امكانات و تسهيالت و امتيازات الزم 
هر طرح س��رمايه گذاري به روشني تبيين شود. همچنین ضروري است از طريق 
بهره گي��ري از خدمات مش��اورۀ تخصصي فرصت هاي مورد نظر شناس��ايي و در 

معرض ديد متقاضيان سرمايه گذاري گذاشته شوند.
تهيه و تدوين مشوق هاي سرمايه گذاري

بدون ش��ك معافيت ه��اي قانوني در امر ج��ذب س��رمايه گذار از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت. ایجاد مش��وق هاي ديگر به خصوص در حوزۀ واگذاري زمين به 
سرمايه گذاران مي تواند با كاهش هزينۀ سرمايه گذاري ثابت طرح ها اجرايي شدن 
طرح هاي مختلف س��رمايه گذاري در منطقه را توجيه کن��د. در اين رابطه موارد 
مختلفي از مش��وق هاي پيشنهادي تهيه و بعد از بررسي هاي حقوقي، آمادۀ ارائه 
به هيئت مديرۀ س��ازمان خواهد ش��د. اميد مي رود تصويب نهايي اين مشوق ها، 
موجب افزايش انگيزۀ سرمايه گذاران به منظور اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در 

منطقه شود.
 ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در منطقه که مي تواند نقش موثري در جذب 

سرمایۀ بخش خصوصي داشته باشد را تشریح بفرمایید.
همان طور که عرض کردم، منطقۀ ويژۀ اقتصادي انرژي پارس داراي مزيت اصلي 
انرژي اس��ت. وجود منابع غن��ي گازي، ظرفيت بزرگی برای س��رمايه گذاري در 

حوزه هاي گازي و پتروش��يمي فراهم كرده اس��ت. با توجه به سرمايه گذاري هاي 
انجام ش��ده در صنايع باالدس��تي گاز ، ظرفيت توسعۀ صنايع پتروشيمي منطقه 
بسیار قابل توجه خواهد بود. به همين دليل تاكنون قريب به 17 مجتمع پتروشيمي 
به بهره برداري رس��يده و 19 طرح پتروش��يمي نيز در حال اجراست. با راه اندازي 
طرح هاي پتروشيمي، ايجاد زنجيرۀ ارزش صنايع پتروشيمي در حوزۀ ميان دستي 
و پايين دستي به عنوان ظرفيتی بي بديل رخ مي نمايد که در همین راستا، می توان 

به موارد ذیل، اشاره کرد:
1- ورود کاال از مناطق مذکور برای مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات 
خواهد بود و صدور کاال از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

2- ورود کاال از خ��ارج از کش��ور ی��ا مناطق آزاد تج��اری – صنعتی به منطقه با 
کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کاالی وارد شده به منطقه 

براساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
3- ورود کاالی موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کش��ور بدون 

هرگونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.
4- کاالهایی که از خارج یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه 

وارد می شوند، می توانند بدون هرگونه تشریفات از کشور خارج شوند.
5- مدیری��ت منطقه می تواند پ��س از طبقه بندی و ارزش گ��ذاری منطقه، حّق 
استفاده از قس��مت های آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار 

کند.
6- صاحبان کاالهای واردشده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود 
را به منظور ورود موقت به داخل کشور، به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه 

ترخیص کنند.
7- در صورتی که پردازش کاالهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب 
تغییر تعرفۀ گمرکی کاالهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کاالهای 
فوق برای ورود به سایر نقاط کشور فقط معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات 

وارداتی به کار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
8- واردکنن��دگان کاال به مناطق می توانند تمام یا قس��متی از کاالی خود را در 
مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر خواهد شد 
به دیگران واگذار کنند که در این صورت، دارندۀ قبض انبار تفکیکی، صاحب کاال 

محسوب خواهد شد.
9- مدیریت هر منطقه مجاز اس��ت حسب درخواست متقاضی، نسبت به صدور 
گواه��ی مبدأ برای کاالهایی که از منطقه خارج می ش��وند با تأیید گمرک ایران 

اقدام کند.
10- کاالهایی که منطقه وارد می ش��وند، از ش��مول مقررات عمومی صادرات و 
واردات مستثنا هستند. واردات کاالهای مذکور به سایر نقاط کشور، تابع مقررات 

صادرات و واردات خواهد بود.
11- واردات درصدی از کاالهای تولید شده در مناطق موضوع بند)د( تبصرۀ )25( 
قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به 
داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار 
رفته به قیمت کل کاالی تولیدی، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و عالوه بر 

آن، از ثبت سفارش و گشایش اعتبار نیز بی نیاز است.
12- کاالهای تولیدشده در مناطق ویژۀ اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات 
منفصلۀ واردشده از منطقه یادشده به داخل کشور، به دلیل استفاده نکردن از منابع 

و سهمیۀ ارزی کشور، مشمول ضوابط قیمت گذاری نیست.
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نگاهی گذرا به 
استد الل موافقان و 

مخالفان ابقای
 بیژن نامد ار زنگنه
د ر دولت دوازدهم

چرایی و چگونگی  
ساماند  هی وضعیت  
متخصصان صنعت 
نفت از نگاه مهندس  

وزیری هامانه

راهکارهای عملی 
برای احیای 

صنایع آب و برق 
در گفتگو با مهندس

 حبیب اله بیطرف

بازتولید سرمایۀ 
اجتماعی در صنعت 

نفت از نگاه رئیس 
هیئت مدیرۀ  هلدینگ  

انرژی تاپیکو 

ضرورت تدوین 
طرح جامع انرژی 
در دولت دوازدهم  

از نگاه  دکتر 
امیری خامکانی
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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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شصت و پنجمین 
سالروز مّلی شدن 

صنعت نفت  از نگاه 
قائم مقام وزیر نفت

توجه به مّلی بودن 
صنعت نفت در 

پساتحریم  از نگاه
 دکترحسین امیری

 مهندس عراقی:  
صادرات گاز به 

کشورهای همسایه، 
صرفۀ اقتصادی دارد

نقش صنعت آب و 
برق در شرایط جدید 

اقتصادی کشور 
از نگاه وزیر نیرو

ضرورت تکریم 
منابع انسانی از نگاه 
رئیس هیئت مدیرۀ 

هلدینگ تاپیکو
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ضرورت احترام به جایگاه بخش خصوصی در حوزۀ انرژی
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چالش های  منابع 
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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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هند و چین همه را به سوی خود می کشانند
در سناریوی »گذار فزاینده« (ET) تقاضا برای انرژی تا سال 2040 
میالدی، حدود یک س��وم رش��د خواهد داش��ت. این رش��د تقاضا، 
عرصه های مختلفی از اقتصاد و صنایع تا ساختمان سازی را دربرمی 
گیرد و در این میان، صنایع و بخش های فعال در صنعت س��اخت و 
ساز، یک س��وم رشد مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند. به 
اعتقاد باب دادلی، درحالی که بین توسعه جوامع بشری و روند مصرف 
انرژی، یک ارتباط بسیار قوی برقرار است، اما مرکزیت تقاضای انرژی 
در حال تغییر است. در این تغییرات، کشورهای متوسط آسیایی در 
20 س��ال آینده بیشترین سهم را در رشد اقتصادی جهان و مصرف 
ان��رژی از آن خود خواهند کرد. همچنین اگر رش��د تقاضای انرژی 
را در مناطق مختلف دنیا بررس��ی کنیم، مش��اهده خواهد ش��د که 
کشورهای در حال توسعه همچون هند و چین در صدر قرار دارند و 
روندهای منطقه ای تولید انرژی هم در نقاط مختلف دنیا، دستخوش 

تغییر خواهند شد. 

تداوم رشد فزاینده مصرف گاز طبیعی
براساس آمارهای موجود و پیش بینی های انجام شده، تقاضا برای 
گاز طبیعی در س��طح وس��یعی از جهان رو به افزایش است. از 
سویی عرضه کم هزینه  گاز نیز رو به افزایش است و در کنار این 
دو عامل، دسترسی به ذخایر گاز در دنیا نیز بیشتر شده و البته، 
عرضه گاز طبیعی مایع ش��ده (LNG) نیز رش��د باالیی را تجربه 
می کند. مطابق با جزئیات س��ناریوی »گذار فزاینده« (ET) در 
گزارش »چش��م انداز 2019 انرژی دنیا«، نرخ رشد گاز طبیعی 
تا س��ال 2040 به طور متوسط 1.7 درصد پیش بینی شده است. 
همچنین گاز طبیعی تنها منبع فسیلی انرژی محسوب می شود 
که در کنار انرژی های تجدیدپذیر، سهم باالیی در تامین انرژی 
اولیه دنیا خواهد داشت. افزایش تقاضا برای گاز در بخش تولید 
برق و صنایع بیش��تر به چش��م خواهد آم��د و البته حمل و نقل 
نیز باالترین رش��د را تجربه خواهد کرد، هرچند از نظر حجمی 

کوچک تر از سایر بخش ها خواهد بود. 

بزرگ ترین تولیدکنندگان جهانی گاز
بزرگ تری��ن تولیدکنندگان جهانی گاز، ایاالت متحده آمریکا و خاورمیانه با محوریت قطر 
و ایران هس��تند که به طور مش��ترک، 50 درصد از رشد تولید گاز را از آن خود می کنند و 
در کنار آنها، روسیه و چین نیز شاهد افزایش تولید گاز خواهد بود. باب دادلی هم بر این 
روند صّحه گذاش��ته و می نویسد: »الگوی عرضه انرژی در حال تغییر است. انقالب شیل، 
منجنیقی بود که ایاالت متحده را تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده نفت و گاز دنیا کرد و 
ازسوی دیگر، رشد سریع فّناوری های مرتبط با صنعت LNG نیز چگونگی انتقال و تجارت 

گاز طبیعی را در دنیا دگرگون ساخته است.«
براساس پیش بینی شرکت بریتیش پترولیوم، اهمیت و رونق تجارت گاز باز هم بیشتر 
خواهد ش��د و مهم ترین دلیل آن نیز توس��عه در روند عرضه ال ان جی اس��ت که در سال 
2040، بی��ش از 15 درص��د از کل تقاضا را از آن خود می کند و از اواخر 2020 از انتقال 

گاز با خطوط لوله پیشی خواهد گرفت.

بازارهای آینده انرژی، دیجیتالی و کارآمد هستند
بخش ه��ای موثر و مهم در روند رش��د تقاضای گاز طبیعی در جه��ان، صنایع مختلف و 

BP Energy Outlook
2019 edition

 The Energy Outlook considers 
a range of scenarios to explore 
different aspects of the energy 
transition. The scenarios have  
some common features, such  
as ongoing economic growth  
and a shift towards a lower- 
carbon fuel mix, but differ in  
terms of policy, technology  
or behavioural assumptions.

 In what follows, the beginning 
of each text page (unless stated 
otherwise) highlights features of the 
energy transition common across all 
scenarios considered. For ease of 
exposition, much of the subsequent 
description and text boxes are  
based on the Evolving transition 
(ET) scenario, which assumes that 
government policies, technology and 
social preferences continue to evolve 
in a manner and speed seen over 
the recent past.

 Some scenarios focus on specific 
fuels or policies, e.g. a possible  
ban on single-use plastics  
(pp 34-35). Others focus on impact 
of possible changes in behaviour, 
e.g. an escalation in trade disputes 
(pp 72-75) or major oil producers 
reforming their economies  
faster-than-expected (pp 88-89).  
The Outlook also considers the  
dual challenge facing the energy 
system: the need for ‘more energy’  
(pp 22-23) and ‘less carbon’  
(pp 24-25), including the contribution 
reducing carbon emissions in 
different sectors of the energy 
system – transport (pp 48-51), 
power (pp 58-61) and industry and 
buildings (pp 38-41) – can make to 
achieving the Paris climate goals. 

CO2 emissionsPrimary energy consumption by fuel

*Renewables includes wind, solar, geothermal, biomass, and biofuels. For full list of data definitions see p138

The Energy Outlook considers a range of scenarios to explore 
different aspects of the energy transition 

Key points

13   |   BP Energy Outlook: 2019 edition   |   © BP p.l.c. 2019

Overview

Billion toe Gt of CO2

 نمودار -1 سناریوهای مختلف تقاضای انرژی

انتشار دی اکسیدکربن )میلیارد تن(

 The Energy Outlook considers the 
energy transition from three different 
perspectives each of which helps 
to illuminate different aspects of 
the transition: the sectors in which 
energy is used; the regions in  
which it is consumed and produced; 
and the consumption and production 
of different fuels.

 In the ET scenario, global energy 
demand grows by around a third  
by 2040 – a significantly slower  
rate of growth than in the previous 
20 years or so.

 Growth in energy consumption  
is broad-based across all the  
main sectors of the economy,  
with industry and buildings 
accounting for three-quarters  
of the increase in energy demand 
(Sectors pp 28-61).

 By region, all of the growth in energy 
demand comes from fast-growing 
developing economies, led by 
India and China. Differing regional 
trends in energy production lead to 
noticeable shifts in global energy 
trade flows (Regions pp 64-75).

 Renewable energy is the fastest 
growing source of energy, 
accounting for around half of the 
increase in energy. Natural gas 
grows much faster than either oil 
or coal. The growing abundance of 
energy supplies plays an increasing 
role in shaping global energy 
markets (Fuels pp 78-109). 
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بررسی چالش های تولید و روند مصرف جهانی انرژی در گزارش »چشم انداز انرژی 20۱۹ بی پی«

رقیبان سرسخت در بـازی گـاز
برای برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع در آینده ای که همراه با عدم قطعیت های بسیار و اتفاق های طبیعی و غیرطبیعی غیرقابل پیش بینی 
است، ترسیم چشم انداز آینده با تکیه بر سناریوسازی مبتنی بر مفروضات مختلف، روشی مرسوم و بسیار کارآمد محسوب می شود. هرچند 
سناریوها ترسیمی به طور قطع پیش بینی نمی کنند که چه اتفاقی می افتد، اماآنها با بررسی مجموعه ای از مفروضات و طرح این پرسش ها 
که »چه می ش�ود، اگر...« پیامدهای محتمل و ممکنی از قضاوت ها و مفروضات مختلف را برای روش�ن تر ساختن آینده تیره و تار فراروی 
بشر و شرکت های پیشرو در عرصه تولید و انتقال انرژی، ترسیم می کنند. برهمین اساس سناریوهای ترسیم شده در این گزارش نیز فقط 
یک مجموعه کوچک از عدم اطمینان های موجود در پیرامون بازارهای انرژی تا سال 2040 را در نظر می گیرند و بدون آنکه توصیف جامعی 
از تمام اتفاق ها و رخدادهای آینده را ممکن س�ازند، ابزاری کارآمد برای تصمیم گیری مدیران و کارشناس�ان برای توس�عه فضای کس�ب 
 و کار انرژی در سراس�ر جهان را فراهم می س�ازد. برای س�هولت تفسیر و درک این گزارش، بس�یاری از چشم اندازها با تاکید بر سناریوی

»در حال گذار« توصیف شده اند، اما این بدان معنا نیست که احتمال وقوع این سناریو بیشتر از سناریوهای دیگر است. 
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فاطمه لطفی

گزارشگر
»تازه های انرژی«
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نیروگاه های تولید خواهند بود و البته، صنعتی تر شدن مناطِق با منابع فراوان گاز ازجمله 
خاورمیانه و شمال آفریقا، به این رشد تقاضا دامن خواهد زد. تبدیل نیروگاه های با سوخت 
زغال س��نگ به نیروگاه های گازی، به ویژه در چین، یکی دیگر از مهم ترین عوامل رش��د 
تقاضا برای مصرف گاز محس��وب می شوند. هرچند اس��تفاده از گاز در بخش حمل و نقل 
نیز به سرعت رو به افزایش است، اما این رشد در مقایسه با بخش برق و صنایع، هنوز هم 
پایین تر اس��ت. در همین راستا مدیر اجرایی بریتیش پترولیوم معتقد است با برقی شدن 
حمل و نقل جهانی، روند مصرف انرژی نیز به  س��رعت حال دگرگونی خواهد بود و این در 
حالی است که تجارت انرژی در بازارها و صنعتی آینده که دیجیتال و بسیار کارآمد هستند، 

به شدت رقابتی خواهد بود.
تولید ۹00 میلیارد مترمکعب گاز در سال 2040

براس��اس جزئیات اشاره ش��ده در گزارش »چش��م انداز 2019 انرژی دنیا«، مطابق 
با س��ناریوی »گذار فزاینده« (ET)، تجارت ال ان ج��ی بیش از 2برابر میزان کنونی 
خواه��د ش��د و از 400میلیارد مترمکعب س��ال 2017 به تقریب��ا 900میلیارد متر 
مکعب در سال 2040 افزایش پیدا خواهد کرد. بدون تردید رهبری افزایش صادرات 
ال ان جی را کشورهای آمریکای شمالی برعهده خواهند داشت و خاورمیانه، آفریقا و 

روس��یه نیز در این بازار موثر خواهند بود. با توسعه بیش ازپیش 
بازاره��ای جهانی ال ان جی، ایاالت متحده و قطر به عنوان مراکز 
اصل��ی صادرات ال ان جی مطرح ب��وده و حدود 40درصد از کل 

صادرات ال ان جی را در سال 2040 از آن خود خواهند کرد. 
قدرت نمایی آرام آرام روسیه

در این میان، اما آس��یا بازار تعیین کننده ای برای واردات ال ان جی باقی 
می مان��د که البته الگ��وی واردات از کره و ژاپن ب��ه چین، هند و دیگر 
کشورهای آس��یایی تغییر خواهد یافت و این کش��ورها تا سال 2040 
حدود نیم��ی از واردات ال ان جی دنی��ا را از آن خود خواهند کرد. اروپا 
ه��م کمابیش هم از نظر یک »ب��ازار متعادل« و هم از نظر هاب رقابتی 
بین خطوط لوله و ال ان جی، یک بازار کلیدی خواهد بود. در عین حال، 
پرسشی که همچنان مطرح و بدون پاسخ مانده، این است که برنده اصلی 
رقابت میان صادرات گاز از طریق خطوط لوله و ال ان جی، کدام خواهد 
بود که برای دریافت آن، باید منتظر ماند تا روس��یه با اتمام پروژه های 
اح��داث خط لوله، به صورت آرام آرام کارت های برنده اش را رو کند. باید 

توجه داشت که به دلیل سهولت انتقال گاز ازطریق خطوط لوله، مزایای 
این نوع انتقال نسبت به ال ان جی بسیار باالست، اما نگرانی عمده در این 
زمینه وابستگی اروپا به گاز وارداتی از روسیه است. در سناریوی »گذار 
فزاینده«، توسعه بازار جهانی یکپارچه گاز، به روسیه این امکان را خواهد 

داد که به آرامی سهم خود را از تقاضای گاز اروپا، افزایش دهد. 
رقابت چین و اروپا

در س��الیان پی��ش رو، اروپا و چین به عن��وان واردکنندگان عمده گاز 
طبیعی به رقابتی ش��دید ب��رای بین انتقال از طری��ق خطوط لوله و 
ال ان جی خواهند پرداخت. در س��ناریوی »گذار فزاینده«، تولید گاز 
اروپا تا 40 درصد کاهش خواهد داش��ت و از این رو، وابستگی اروپا به 
واردات گاز در سال 2040، حدود 75درصد افزایش خواهد داشت. اما 
به هرحال باید توجه داشت که زیرساخت های موجود در اروپا، ظرفیت 
افزای��ش نیاز ب��ه واردات گاز این منطقه را به ص��ورت ال ان جی یا از 
طریق خطوط لوله، به ویژه از طریق روسیه، فراهم کرده است. برخالف 
افزایش قابل توجه تولید گاز توس��ط برخی کشورهای مصرف کننده، 
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 Natural gas grows strongly, 
supported by broad-based demand, 
plentiful low-cost supplies, and the 
increasing availability of gas globally, 
aided by the growing supplies of 
liquefied natural gas (LNG).

 In the ET scenario, natural gas  
grows at an average rate of  
1.7% p.a. - increasing nearly  
50% by 2040 - the only source  
of energy, along with renewables, 
whose share in primary energy 
increases over the Outlook.

 Growth in gas demand is 
widespread, increasing in almost 
every country and region considered 
in the Outlook. The increase is  
driven in broadly equal amounts  
by use in power and industry. 
Transport records the fastest 
growth, albeit with small volumes. 

 Global gas production is led  
by the US and Middle East  
(Qatar and Iran) – who together 
account for almost 50% of the 
growth in gas production over  
the Outlook – supported by  
strong increases in output in  
both China and Russia.

 The importance of gas trade 
continues to grow over the Outlook, 
driven by robust expansion of LNG 
supplies which account for more 
than 15% of total gas demand  
in 2040, overtaking inter-regional 
pipeline shipments in the late 2020s.

Key points

Fuels – Natural gas

Natural gas grows strongly, with broad-based demand low-cost 
supplies and increasing global availability
Gas demand and production, 2017-2040 Gas trade, 2017-2040
Bcm

Gas demand grows in 
almost every country 
and region considered

 نمودار3 - روند تولید، مصرف وتجارت گاز طبیعی در بازارهای جهانی )از 2017 تا 2040 میالدی(
روند تجارت گاز طبیعی

تولید تقاضاتولیدتجارت

روند تولید و مصرف گاز طبیعی
میلیارد 

متر مکعب

ال ان جی
خط لوله
تولید در منطقه

سایر مناطق
اتحادیه اروپا
آفریقا
سایر مناطق آسیا
چین
روسیه
خاورمیانه
آمریکا

روند فزاینده تقاضا باز هم از میزان عرضه فراتر خواهد رفت و بدین ترتیب، وابس��تگی اروپا 
به واردات گاز طبیعی تا س��ال 2040 از 40 درصد نیز خواهد گذش��ت. تقریبا نیمی از این 
واردات از ظرفیت های به وجود آمده از طریق خطوط لوله در روس��یه و دیگر کش��ورهای 
تازه استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق و بقیه نیز از طریق ال ان جی خواهد بود. 
در همین راس��تا، باب دادلی معتقد است هرچند تجدیدپذیرها با سهمی 50درصدی 
در چش��م انداز آینده انرژی، سریع ترین رشد را بین منابع تولید انرژی خواهند داشت، اما 
گاز طبیعی بسیار سریع تر از نفت رشد خواهد کرد و البته، وفور عرضه نیز نقش مهمی در 
س��اختاردهی بازارهای جهانی انرژی جهان خواهد داش��ت. مدیر این غول نفتی نام آور در 
صنع��ت انرژی دنیا، تاکید می کند ک��ه چالش امروزی بازیگران انرژی در دنیا، معطوف به 
درک، سازگاری و در نهایت کامیابی در چشم اندازهای دائما در حال تغییر انرژی در سراسر 
جهان است. البته به زعم او، در کنار این چالش ها، فرصت هایی هم به وجود می آید و این، 
فرصت هاست که زمان را برای صنایع نفت و گاز مهیج و جذاب تر از همیشه می کند؛ زیرا 
در حال حاضر میلیاردها نفر در دنیا هس��تند که درآمدش��ان در حال افزایش است و این 
بهبود درآمد، به آنها کمک می کند تا رش��د اقتصادی را به پیش ببرند و در نتیجه، تقاضا 

برای انرژی نیز بیشتر از گذشته می شود.
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 Growth in natural gas demand is led 
by industry and the power sector.

 In the ET scenario, the use of gas 
in industry accelerates over the 
Outlook, while the growth of gas  
in the power sector slows. 

 The increased industrial demand for 
gas over the Outlook is largely driven 
by developing economies as they 
continue to industrialize, especially 
in regions with large gas resources 
(Middle East, Africa). Coal-to-gas 
switching, especially in China, also 
supports gas demand in industry.

 The additional gas absorbed by the 
power sector is driven by the overall 
growth of power demand, with the 
share of natural gas in the global 
power sector remaining relatively 
stable at around 20% (pp 52-53). 
Among the major gas producers, 
only North America experiences  
an increase in the share of gas at  
the expense of coal. 

 Although the use of gas within 
transport grows rapidly, it remains 
small relative to industry and power.

 The speed and pattern of growth  
in gas demand, particularly in 
the non-OECD, is dependent on 
the pace at which the required 
supporting infrastructure is built: 
this is a key source of uncertainty 
concerning the Outlook for  
natural gas.

Key points

Fuels – Natural gas

Growth in gas demand is driven by use in industry and power, with 
the use of gas varying across countries and regions
Gas consumption: By sector Gas consumption: Growth by sector and region, 2017-2040
Bcm

 نمودار4 - روند مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف و بازارهای منطقه ای )از 2017 تا 2040 میالدی(
رشد مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلفروند رشد مصرف گاز طبیعی در مناطق مختلف

میلیارد 
متر مکعب

صنعتغیراحتراقی نیروگاهحمل ونقل ساختمان

نیروگاه
حمل ونقل
غیراحتراقی
ساختمان
صنعت

سایر مناطق جهان
سایر مناطق آسیا
هند
چین
آفریقا
خاورمیانه
اتحادیه اروپا
آمریکا
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 Global LNG volumes are set to 
expand substantially, leading to 
a more competitive, globally-
integrated gas market.

 In the ET scenario, LNG trade more 
than doubles, reaching almost 900 
Bcm in 2040 up from around 400 
Bcm in 2017.

 The increase in LNG exports is  
led by North America, followed by 
the Middle East, Africa and Russia. 
As the LNG market matures,  
the US and Qatar emerge as  
the main centres of LNG exports, 
accounting for around 40% of all 
LNG exports by 2040.

 Asia remains the dominant market 
for LNG imports, although the 
pattern of imports within Asia shifts, 
with China, India and Other Asia 
overtaking the more established 
markets of Japan and Korea,  
and accounting for around half  
of all LNG imports by 2040.

 Europe remains a key market,  
both as a ‘balancing market’  
for LNG supplies and a key  
hub of gas-on-gas competition  
between LNG and pipeline  
gas (see pp 100-101).

 The precise profile of LNG 
volume growth will depend on the 
timing and availability of the new 
investments needed to finance the 
considerable expansion. The cyclical 
nature of LNG investments means 
there is a risk that the development 
of the LNG market will continue  
to be associated with periods  
of volatility.

Key points

Fuels – Natural gas

LNG exports increase significantly, led by US and Qatar, fostering 
a more competitive and globally-integrated market
LNG imports and exports

Imports Exports
Bcm

 نمودار5 - روند واردات و صادرات ال ان جی در بازارهای جهانی )از 2017 تا 2040 میالدی(

وارداتصادرات

میلیارد 
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خاورمیانه
آمریکای شمالی
استرالیا
آفریقا
روسیه
سایر مناطق

ژاپن و کره جنوبی
چین
هند
سایر مناطق آسیا
اروپا
سایر مناطق جهان
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 The increase in LNG supplies leads 
to greater competition between 
LNG and pipeline gas, especially 
in Europe and China – two of the 
largest importers of gas.

 In the ET scenario, European  
gas production declines by 40%,  
causing Europe’s import 
dependency to increase to  
around three-quarters in 2040.

 Europe’s existing infrastructure 
means it has the capacity to increase 
substantially its imports of either 
LNG or pipeline gas, especially  
from Russia.

 The greater ease of transportation 
means pipeline gas has a marked 
cost advantage over LNG; the 
main constraint on pipeline imports 
is concerns about Europe’s 
dependency on Russia for gas. In 
the ET scenario, the development 
of a globally integrated gas market 
eases these concerns, allowing 
Russia to increase slightly its share 
of European gas demand.

 In China, despite sizeable increases 
in domestic production, demand 
growth outstrips supply, causing 
import dependency to rise to over 
40% by 2040. Around half of these 
additional imports are met by 
incremental pipeline capacity from 
Russia and other CIS countries, and 
the remainder from LNG. 

 As in Europe, as well as pure cost 
considerations, China’s choice of 
gas supply may also depend on 
the energy security implications of 
different sources of supply (some 
of these energy security issues are 
explored in the ‘Less globalization’ 
scenario on pp 72-75). 

Key points

Fuel – Natural gas

The increasing diversity of gas exports leads to greater 
competition between LNG and pipeline gas
Gas supply: 
Europe

Gas supply:
China

Bcm

 نمودار6 - مقایسه روند تامین گاز طبیعی در چین و اروپا
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