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دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

افزایش صادرات نفت

افززززززایش صزززززادرات 
میعانات گازی

درآمدهایافزایشتحقق
وصادراتمحلازکشور
وخامنفتداخلیفروش

گازیمیعانات

هررزارت  180فررروش شرریش از 
ا میعانات گازی در شورس انرژ شر

19730ارزش ریررا ی شرریش از 
میلیارد ریال

ششره  ای 3,000,000افزایش 
ام ظرفیت ذخیره سازی نفت خ

کشور

مخررزذ ذخیررره 4راه انرردازی 
پرارس نوروشی و   LPGسازی

LPGانجام صادرات 

180فرررروش شررریش از 
هزارت  میعانات گازی در
شررورس انرررژی شررا ارزش 

19.730ریررا ی شرریش از 
میلیارد ریال

تداوم صادرات فرآورده های 
نفتی شرامل نفرت کروره  

ات گازوئیل  شوزی  و میعانر
گرررازی شرررا تونررر  شررر  
محدودیت های شی  ا مللری

و تحریم های ظا مان 
صادرات ریلی نفت خرام 
شرررای او رری  شررار شرر  
کشور های شما ی دریرای 
خرررررزر و گشرررررایش 
دروازه هررررای ندیررررد 

صادراتی نفت

40%

350%

افزایش وصول درآمدهای حاصز  از صزادرات 
ه نفت خام، میعانات گازی، گزاز بییعزی، فزرآورد

های نفتی و محصوالت پتروشیمی 
300%

راه انرردازی و لملیرراتی 
شدذ ردیر  نفرت خرام 
سرربص صررادراتی تلمبرر  

خان  غرب کاروذ

طراحی نرم افرزار سیترتم سروپروایزری 
ی میتریوگ نهت افزایش دقت اندازه گیر

نفت خام صادراتی

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

ریم ها بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به میزان قی  از شروع تح
1400با انجام اقدامات جهادی از ابتدای مهرماه سال 

نمل ازمحورچاهاقدامات
ریتعمیوترمیمیلملیات

تو یدیهایچاهرویشر
حدودانجامشانفت
چاهیدروذلملیات1800

تعمیرررات اساسرری تاسیتررات 
از سطح األرضی تو ید نفت و گ

و آمادگی کامل نهت شازگشت
ش  تو ید حرداکرری شرا انجرام

مررورد تعمیرررات 250حرردود 
اساسی

تعمیرات اساسی خطوط  و ر 
انتقال نفت خام مرشوط ش 

کیلومتر خط  و  2300

م شهیو  سازی سیترت
فرازآوری شا گاز شررای

حلق  چاه در غرب 80
کاروذ

شازسررازی و تعمیررر 
خطوط  و ر  نریرانی 
انتقال نفت از چاه هرا
شرر  مبررادی م رررفی 
پاالیشگاه های داخلی
و ترمیوال هررررررای 

صادراتی

لملیات حفاری و ش  مدار
حلقرر  13تو یررد آوردذ 

چاه در میرداذ آزادگراذ 
د نووشی و رساندذ تو یر

ش 80ای  میداذ از 
هزار ششه  در روز103

بشکه در روز3,838,000

ن ب پمپ های دروذ چاهی در 
میررادی  آشرراذ  پایرردارغرب  

سروش و نوروز



فرزین سوادکوهی
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز، پاالیش  و پتروشیمی در حالی برگزار می شود که ۸ ماه از شروع کار دولت سیزدهم 
می گذرد، اما در این مدت در حوزه صنعت نفت جنب وجوش خاصی که ناشی از شور و شوقی در راستای رشد و ارتقای این صنعت باشد 
به چشم نمی خورد. مدیران ارشد وزارت نفت در این ماه ها غیر از صحبت هایی کلی در مورد توسعه، فروش، صادرات و امضای تفاهم نامه 

و قرارداد با کشورهای خارجی،حرفی به میان نیاورده اند.
 این کلی گویی ها از زمانی آغاز شد که دولتی ها از سفر روسیه بازگشتند و از امضای تفاهم نامه و عقد قراردادهایی خبر دادند که هنوز 
از چند و چون آن هیچ اطالعی در دست نیست. جواد اوجی، وزیر نفت، گفت: تفاهم نامه ها و قراردادهایی با روس ها به امضا رساندیم 

که مردم به زودی آثار مثبتش را در زندگی خود خواهند دید؛ اما تا این زمان هنوز کسی چنین آثاری را احساس نکرده است.
حال پرسش کلی  این است که  در چنین وضعی که خود دولت تالشی برای شفافیت نمی کند و معلوم نیست نفت و گاز و پتروشیمی 

و پاالیش کشور سر به سوی کدام افق دارد، برگزاری نمایشگاه نفت چه ضرورتی دارد؟
این عدم شــفافیت در حالی اســت که 4 معاون اصلی وزیر هم برنامه منســجمی ارائه نداده اند و گویی خودشــان نیز از برنامه های وزیر 

اطالعی ندارند و منتظر نشسته اند تا دستوری از باال برسد که آن را عملیاتی کنند.
هیچکس از چند و چون آینده )حتی کوتاه مدت( صنعت نفت ایران خبر و اثری در دست ندارد  وطبیعی است که وقتی برنامه مشخصی 

برای این صنعت ترسیم نشده، نمی توان برگزاری چنین نمایشگاهی را موثر دانست.
نمایش»آخرین پیشرفت ها و پیشنهادهای شرکت های توانمند بخش خصوصی برای کمک به صنعت نفت« که از سوی برگزارکنندگان 
این نمایشــگاه مطرح شــده  اســت و همچنین» نیاز صنعت نفت به ســرمایه گذاری و مشــارکت در پروژه ها از یک ســو و همچنین نیاز 
روزافزون به استفاده از توان شرکت های فنی و دانشی برای حل مسائل و افزایش بهره وری« که  بر آن تاکید می شود در پشت شیشه 

ابهام شدنی نیست.
وزیر نفت همواره از تولید و فروش صادرات افزایش یافته نفت و گاز و فرآورده های پاالیشی که به قول خودش درآمدش هم مستقیم 
به دولت تحویل داده می شود، سخن می گوید؛ اما گویی در نظر نمی آورد  که چنین گفته هایی به زودی باید در ارقام درآمدی دولت، خود 

را نشان بدهد.
اگر چنین اظهاراتی در گزارش های مالی و بودجه ای قابل رویت نباشد، قابل اثبات هم نخواهد بود و ناگفته پیداست که این مساله هزینه 

روانی بسیار باالیی نخست برای خود دولت و وزارت نفت و بعد برای افکار عمومی به بار خواهد آورد.
پافشاری های مداوم مدیران ارشد نفتی  بر موضوع »مقایسه« این وزارت نفت با وزارت نفت دولت قبل هم آنقدر باال گرفته که انگار 
به یک استراتژی تبدیل شده است. قصد هیچ دفاعی از دولت قبل نیست؛ اما واقعا باید منصف بود، چرا این موضع اتخاذ شده است؟

چرا به شکلی باور نکردنی عملکرد خود را تا این حد بزرگ نمایی می کنند، گویی در ۸ سال گذشته هیچ کاری انجام نشده است؟
طبیعی است که کسی این اغراق را باور نمی کند. نخستین گزارش عملکرد این وزارتخانه خود مبین همین موضوع است.

ایــن مبهــم ســخن گفتــن، آن هــم بــا کمــال حــق به جانبی، در بیــن بقیه مدیران نفتی نیز شــیوع یافته اســت تا جایی که هربــار در برابر 
پرسش های بنیادین خبرنگاران قرار می گیرند به راحتی از پاسخ مستقیم طفره می روند، به این بهانه که دشمن از اطالعات آن ها سوء 

استفاده خواهد کرد!
به هر روی می توان این گونه استنتاج کرد که نمایشگاه نفت در چنین شرایطی کارایی خاصی ندارد و بیشتر شبیه به یک اقدام روتین 
تشــریفاتی اســت. اگر به تعبیر وزیر نفت توســعه صنعت نفت از نان شــب هم واجب تر اســت، باید شــرکت های معتبر فن آور دنیا را به 
کار در ایران دعوت کنند که نمی کنند. توسعه وقتی شدنی است که آغوش ها باز باشد. خط کشیدن روی نام صاحب نامان، راه به هیچ 

دهی نمی برد.
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میترا محمدپور

کنار هم قراردادن واژه هایی در باب توسعه و رشد اقتصادی که جمالتی 
خوشایند بیافریند کار پیچیده ای نیست. درست مثل همان کاری که به 
تازگی جواد اوجی وزیر نفت، به بهانه رویداد ششــمین نشســت ســران 

مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF(در قطر انجام داده است.
او می گوید: ایران آمادگی دارد با همه کشورهای عضو جی ئی سی اف 
در انــواع روش  هــای موجــود در تجــارت گاز طبیعــی و ال ان جــی اعــم از 
ســوآپ، ترانزیــت و دیگــر روش های متداول همکاری و مشــارکت داشــته 

باشد.
شــنیدن ایــن ســخنان هــر کســی را خوشــحال می کند، امــا اگر دقت 
شــود که همین »همکاری ها و مشــارکت ها« تنها در خیال و رویا محقق 
می شــود و در عمــل هیــچ ضمانتــی برای تحقــق ندارد، تلخکامــی واقعیت 

اقتصاد گازی امروز ایران را بیش از پیش فاش می کند.
لبــه تیــز ایــن واقعیــت نامطلوب نشــان می دهد طی تمام ســال های 
گذشــته هیچ چشم انداز قابل تاملی در مورد سرمایه گذاری های اثربخش 
در حــوزه گاز ایران ترســیم نشــده کــه گفته های اوجــی را امیدوارانه جلوه 

دهد.
در حالی که در همین میدان گازی پارس جنوبی برای هر ۳۰میلیون 
مترمکعب گاز به دو میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز اســت و از قضا خود 
اوجــی معتــرف اســت کــه توســعه صنعــت نفــت و گاز ۱۶۰ میلیــارد دالر 
ســرمایه می خواهــد و معــاون او محســن خجســته مهر نیــز نگرانــی اش از 
اجرایی نشدن سناریوهای افزایش تولید گاز را بارها اعالم کرده و هر دو 
مقــام ارشــد دســتگاه نفتی کشــور از واردات گاز به عنــوان یک زنگ خطر 

جدی یاد کرده اند، شنیدن این سخنان بسیار عجیب است.
نداشــتن ســرمایه گذاری در حــوزه گاز در همیــن مقولــه نگهداشــت 
تولیــد در همــه میدان هــای گازی موجــب شــده مســئوالن امــر همــواره از 
نیازی ۵۰ میلیارد دالری صحبت کنند. حال چگونه ممکن اســت مباحثی 
چون ســوآپ گاز و ال ان جی و ترانزیت و »دیگر روش های متداول« که 

اوجی به آنها اشاره می کند عملیاتی شود؟
نسبت مصرف داخلی گاز در کشور ما به میزان تولید آن، فاصله ای 
شــانه بــه شــانه دارد و در حالــی که ســهم ایران از صــادرات جهانی گاز به 
زیر ۲ درصد هم نمی رســد و در اوضاعی که طبق محاســبات کارشناســان 
از ســال ۲۰۲۳بــه آن ســو، افــت فشــار بخــش ایرانــی میــدان گازی پارس 

جنوبی آغاز شــده و به تبع آن هرســاله ۱۰میلیارد مترمکعب گاز از تولید 
اصلی کاســته می شــود، سخن های شیرین و دلنشــین گفتن کاری بسیار 

ناموجه خواهد بود.
َــری کــه مبنــا را بــر ایــن گذاشــته تــا ظــرف ســه چهارســال  همیــن قَط
آینــده میــزان تولیــد خود از پارس جنوبی را روزی ۱۸۰ میلیون متر مکعب 
افزایش دهد، )به شهادت حضور سرمایه گذاران بزرگ و برندهای مشهور 
جهانی در این میدان( تمام بســترهای ســرمایه گذاری داخلی و خارجی را 
بــرای ایــن کار مهیا کرده اســت، در حالیکه ایــران همین میزان تولید خود 
را هــم بــا لطایــف الحیــل حفــظ می کنــد و از آنجــا کــه به غیر از مشــکالت 
تحریمی، انواع و اقســام چالش های موجود، هرگونه ســرمایه گذاری گازی 
را ناممکن یا بســیار ثقیل کرده اســت، نمی توان چنین راحت، از صادرات 

و ترانزیت و سوآپ و ال ان جی دم زد.
پارس جنوبی برای سال های پیش رو،به نصب سکوهای ۲۰هزارتنی 
و بسیار بزرگتر از سکوهای متعارف و انواع کمپرسورهای عظیم نیاز دارد 
تــا بتوانــد فقــط همیــن میزان تولیــد را حفظ کند، اما هر گونــه اقدامی در 

این حیطه به بن بست خورده است.
اوجی، نقل به مضمون می گوید »ریشه بحران کنونی انرژی و به طور 
ویژه نوســان های بازار جهانی گاز، عمدتا موضوع عرضه و تقاضای گاز در 
سطح جهان است. خاصه در سطح اتحادیه اروپا، به واسطه کاهش حجم 
ذخیره ســازی ها و محدودیت هایــی کــه در زمینــه عرضــه گاز طبیعی و باال 
رفتــن قیمــت آن در مناطــق و بازارهــای مختلف شــده اســت بحــران عیان 
تــر جلــوه می کنــد. از طــرف دیگر، بی ثباتی هــای راهبــردی از عوامل اصلی 
وقایع اخیر در ارتباط با قیمت های باالی گاز طبیعی در اروپا بوده است.«

امــا هــم او، نمی گوید کــه کل این تحلیل ها، بــرای درمان ضعف های 
آشکار سرمایه گذاری در صنعت گاز ایران به کار نمی آید چرا که ایران نه 

توان تولید بیشتر را دارد و نه تقاضایی دندان گیر برای گازش.
پذیــرش ایــن واقعیــت بســیار ســخت اســت وقتــی بدانیــم بــه دلیل 
وجود تحریم ها و نداشتن سرمایه گذاری و نبود زیرساخت های صادراتی، 
ایران در جمع کشورهای صادرکننده گاز هیچ حرفی برای گفتن ندارد اما 
معلوم نیست اوجی چه اصراری بر گفتن چنین سخنانی دارد؟ آیا ثباتی 
که اوجی می گوید در اتحادیه اروپا و در جهان نیســت، در ایران هســت؟ 

اگر هست چرا صادرات گاز ایران همچنان اندرخم یک کوچه است؟
براســتی مفهــوم »حداکثر پشــتیبانی از روح همــکاری و تصمیم های 

گاز زمانی ثروت محسوب می شود 
که استخراجش کنیم
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جمعی جی ئی سی اف، مطابق با اساسنامه و رویه های مورد توافق اعضای 
مجمع برای تحقق منافع صادرکنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی« که 
اوجی از آن ســخن می گوید به چه معناســت وقتی آمارهای رســمی و غیر 
رســمی نشــان می دهد در دو دهه گذشــته ســرمایه گذاری خارجی در کل 
بخش های نفت و گاز و پتروشــیمی به ۵ میلیارد دالر هم نرســیده؟ آخر 

این چگونه استداللی است؟
ایــن نیــز بمانــد کــه مشــکالت بزرگــی مانند تفــاوت نرخ تامیــن مالی 
داخلی و خارجی،حجم تامین مالی، ضمانت های مورد لزوم، بی ثباتی نرخ 
ارز، موانع کالن بانکی و نداشــتن تعامالت تجاری، چه برای ســرمایه گذار 

داخلی و چه خارجی، درهای فعالیت در این حوزه را کامال بسته است.
مســئوالن ارشــد نفتــی کشــور بایــد بداننــد کــه بــا حلــوا حلــوا کردن 
ایــن کــه ایــران یکــی از بزرگتریــن دارنــدگان گاز در جهان اســت، دهان ها 
شــیرین نمی شــود. توســعه صنعــت گاز و صــادرات و ســوآپ و ترانزیــت 
وامثــال آن، پیــش چشــم الجزایــر، بولیــوی، مصــر، گینه اســتوایی، لیبی، 
نیجریــه، قطــر، روســیه، ترینیــداد و توباگــو، ونزوئــال و دیگــر اعضــا اصلی 
جی ئی ســی اف،ادعایی بســیار بــزرگ اســت. بــه تعبیری باال بودن ریســک 
سرمایه گذاری و همچنین نبود اطمینان از بازگشت سرمایه، موانع بزرگی 
بــرای حضــور شــرکت های ســرمایه گذار در حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی 

محسوب می شوند.
سرمایه گذاری درنفت و گاز ایران زمانی محقق می شود که بازگشت 
سرمایه و سود آن حتمی تلقی شود، اما از آنجا که چنین فاکتورهایی در 
بــرای ثبــات ســرمایه گذاری، دل هیــچ فعال اقتصادی خارجــی و داخلی در 
این حوزه را قُرص نکرده است نمی توان از توسعه همه جانبه صنعت گاز 
صحبت کرد. متاســفانه هرگونه فعالیت تجاری عمده از ســوی بخش های 
غیر دولتی در ایران بیشــتر به رویا شــبیه شــده و از آنجا که هم اینک در 
هنگامه ای که شریک یا سرمایه گذار خارجی امکان همکاری قابل توجهی 
بــا صنعــت نفــت کشــور را نــدارد و از ســوی دیگــر براســاس قانون ششــم 
توســعه ایــن بخــش نیازمنــد ۲۰۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری اســت، تنها 
راه ممکن، بهره گیری از پتانسیل سرمایه گذاران و همچنین منابع داخلی 

است که از قضای روزگار و بخت بد،این نیز امکان پذیر نیست.
خصوصی ســازی  امــکان  اساســی،  قانــون   44 اصــل  مفــاد  برپایــه 
شرکت های دولتی نفتی و گازی وجود ندارد، اما شاید حضور یک شرکت 
واســطه ای در بخش هــای توســعه ای در کنــار دولــت و تامیــن منابــع مالی 

مــورد نیــاز پروژه هــای آن بتواند اســلوبی موجه باشــد ولی متاســفانه این 
روش نیز بدلیل استیالی تمام قد نهادهای حاکمیتی بر کار سرمایه گذار، 

پاسخگوی مشکل نیست.
وزیــر نفــت اگــر هّــم و غّــم خــود را بــر ایــن مســاله متمرکــز کنــد کــه 
هرگونه خطری در راه ســرمایه گذاری گازی را مرتفع کند، آنوقت می توان 
بــه ال ان جی،ترانزیــت ،صــادرات گاز، و هرجــور فعالیــت دیگــری در ایــن 
زمینــه دلخــوش بود.اوجــی و هــر کس دیگری به راحتــی می تواند از مقام 
اول بــودن صــادرات گاز یــا کســب رتبــه نخســتین در حوزه هــای مختلــف 
نفــت و پتروشــیمی ســخن بگویــد، امــا آیــا بــا حــرف و ســخن می تــوان به 
آرمان هایــی اینچنینــی دســت یافــت؟ چنیــن داعیه هایــی حــاال دیگر حتی 
نقــش »گفتاردرمانــی« خــود را نیز از دســت داده اســت و دیگر نمی توان 
تنهــا بــا ســخن رانــدن در ایــن زمینه ها بــاری از دوش اقتصاد آســیب دیده 

کشور برداشت.
اشــاره به یک نمونه از آنچه »سرگذشــت« حوزه نفت و گاز کشــور 
مــا نام می گیرد، شــاهد مثال مناســبی اســت. مرکــز پژوهش های مجلس 
پیــش از ایــن در گــزارش خود بــه مبحث فقدان ســرمایه گذاری داخلی در 
بخش های باالدســتی توســعه ای اشــاره کرده و گفته اســت کشــور ما در 
مقطع سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، حدود ۷ میلیارد دالر افت سرمایه گذاری 
را تجربه کرده است.این مرکز علت چنین مشکل بزرگی را پافشاری روی 
جلــب ســرمایه گذار خارجــی و تحریم هــا می داند و این در حالی اســت که 
همین اصرار هم از آن جهت که فقط در کالم خالصه شده و بستری برای 

آن مهیا نشده ،راه به جایی نبرده است.
در مبحث نفت، گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی اســت که 
بی توجهی به تولید صیانتی، موجب رشد نکردن ضریب بازیافت از چاه ها 
شــده اســت؛ بطــوری کــه این ضریــب برای مخــازن نفتــی ۲۷ درصد کمتر 
شده است. هولناکی چنین گزارشی زمانی بیشتر می شود که بدانیم این 
میزان ۲۷ درصدی، به معنای از دســترس خارج شــدن ســه چهارم منابع 
نفتی کشور است. طبیعی است که این اتفاق در حوزه گاز نیز نمود پیدا 

می کند، چون سیاستگذار و راهبر هر دو حوزه نفت و گاز، یکی است.
 هرگاه شرایطی به وجود بیاید که سرمایه گذاران از کار در حوزه گاز 
ایران توجیهی منطقی و اقتصادی داشته باشند می شود حتی از مباحثی 
باالتر از آنچه اوجی در خصوص اجالس دوحه گفته اســت ســخن گفت. 

اما مادام که در بر همین پاشنه بچرخد وضع همین است که هست.

 1401 اردیبهشت 
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فرزین سوادکوهی 
پیــش از ایــن بارهــا در مــورد جنگ در گرفته  بین روســیه و اوکراین و تاثیر 
و اثرهــای منفــی ایــن نبــرد خونین بر بازار نفت و انــرژی  جهان و بخصوص 
منطقه اروپا تحلیل های مختلفی ارائه شده است که مطالعه آنها در جای 

خود می تواند تامل برانگیز باشد.
از زمان آغاز این درگیری، سیاست های مختلفی از سوی طرفین جنگ 
در مورد مســاله تامین انرژی مطرح و یا اعمال شــد که در نهایت به فاصله 
کوتاهی کشورهای هم پیمان با اوکراین و به طور مشخص اتحادیه اروپا که 
جزء اصلی ترین ذینفعان ماجراست را خیلی زود به گزینه تحریم خرید نفت 

و گاز روسیه رساند.
از آنجا که 4۰ درصد انرژی های هیدروکربوری قاره اروپا از روسیه تامین 
می شده، انتخاب گزینه چالش برانگیز و حتی بسیار خطرناکی مانند »تحریم 
کردن روسیه« با موافقت ها و مخالفت های فراوانی روبرو شد. برخی بر این 
باور بوده و هستند که تحریم های اعمال شده به سوی روسیه در عین آنکه 
اقتصــاد ایــن کشــور را تا لبه پرتگاه ســقوط می کشــاند اما در عیــن حال برای 

خریداران نفت و گاز روسی نیز مخاطرات فراوانی ایجاد می کند.
در بین کشورهای اصلی مصرف کننده نفت و گاز روسیه، آلمان یکی از 
اصلی ترین کشورهای وابسته به این منابع شناخته می شده و بر اساس نظر 
کارشناســان نمی تواند تا آینده دراز مدتی این تحریم ها را تحمل کند. آنچه 
آشکار است این است که آلمان که غول صنعتی جهان است با کمبود منابع 
انــرژی روســی، حیــات اقتصاد صنعتی خود را بشــدت در خطــر می بیند و در 
نتیجه نمی تواند مستقیما نخریدن این منابع را برای خود تمام و کمال فرض 

کند و این سیاست را  به اجرا برساند.   
راهبرد تحریم نفت و گاز روسیه از سوی اتحادیه اروپا و غرب آرام آرام 
خود را در مناســبات تجاری این کشــور و البته دیگر کشــورهای جهان بیشتر 
نشــان می دهد. روســیه ای که همچنان معتقد اســت اروپا نمی تواند خود را 
بدون مواد هیدروکربوری روسی به مدتی طوالنی سرپا نگه دارد و طبعا تاثیر 

این تحریم ها را بزودی بیشتر احساس خواهد کرد.
تحلیــل صنــدوق بین المللی پــول از تاثیر جنگ بر اقتصاد صنعت نفت 
جهــان، بحــران ناشــی از جنگ روســیه و اوکراین را پیــش و بیش از هرجا در 
اقتصاد احســاس می کند. این تاثیر، واکنش ها و اتخاذ سیاســت های جدید 
این کشورها در قبال رخدادهای اخیر را بدنبال داشته است. منابع تحلیلگر، 
مبنای پیش بینی های خود را بر آمار و اطالعاتی که نهادهای مهم پولی دنیا 

منتشر می کنند، قرار می دهند.
صندوق بین المللی پول به تازگی اعالم کرده است که جنگ اوکراین و 
افزایش بهای مواد غذایی و ســوخت به دلیل این جنگ، روند بهبود اقتصاد 
جهانــی پــس از رکــود ناشــی از کرونــا را به تعویــق خواهد انداخــت و اقتصاد 

بریتانیا در سال آینده بیش از سایر کشورهای پیشرفته با کندی رشد مواجه 
خواهد شد.

اقتصاد کشورهای متاثر از جنگ درگرفته، توقعات معمول سیاستمداران 
را بــه کلــی عــوض کرده اســت. مثال انتظــار می رفت اقتصاد بریتانیا در ســال 
جــاری 4.7 درصــد رشــد کنــد که باالترین نرخ رشــد در میان گــروه 7 اقتصاد 
پیشــرفته جهــان بــود؛ امــا صندوق بین المللی پــول این رقم را بــه 3.7 درصد 

کاهش داده است.
ارقامــی کــه ایــن صنــدوق از آنها ســخن می گوید، می توانــد عاملی برای 
گسترش رکود جهانی تلقی شود. چون وقتی کشورها از منابع انرژی یکدیگر 
محروم می شوند، قبل از هرجا تاثیر منفی ایجاد شده را در تولید صنعتی و 

تجاری خود مشاهده می کنند.
شــاهد مثــال ایــن اتفــاق بــه صرافــت افتــادن و اقدامات ضــرب االجلی 
رهبــران سیاســی اروپایــی اســت. بــرای اطمینــان از ایــن موضوع می تــوان به 
جلســات، ســخنان، ســفرها و موضع گیری های این رهبران نگاه کرد. همین 
روزها در حالی که تب نبردهای خونین در شرق اوکراین باال گرفته، بوریس 
جانســون، نخســت وزیــر انگلســتان بــه پارلمان نشــینان کشــورش هشــدار 
می دهــد کــه اهــم و فی االهم های خود در مدیریت اقتصادی را عوض کنند و 
تبعات این جنگ و تاثیر آن در اقتصاد انگلستان که بیش از پیش ملموس 
شده است را بیشتر مدنظر قرار دهند و بدانند که اولیت بندی های حوزه های 

اقتصادی لندن، سیاستمندی های جدیدتری را می طلبد.
جانســون در گفته هایــش بــه اعضــای پارلمــان انگلســتان به بــاال رفتن 
قیمــت انــرژی در بریتانیــا اشــاره می کنــد و این در حالی اســت که کشــورش 
کمی بعد از آغاز درگیری نظامی روسیه و اوکراین اعالم کرده بود با رویکردی 
تدریجــی و بــازه زمانــی آخرین روزهای ســال ۲۰۲۲، خرید نفت از روســیه را 
به صفر می رســاند؛ چرا که معتقد اســت با تحوالتی که بازار نفت در پیش 
دارد قدرت و طیف انتخاب منابع جایگزین گسترده تر و فرصت بیشتری پیدا 

خواهد کرد.

 سود و زیان های نفتی و گازی روسیه
 در خالل جنگ با اوکراین

والدیمیــر پوتیــن کــه از آغــاز جنگ کشــورش بــا اوکراین همــواره تالش 
می کــرد در حــوزه نفــت و گاز خــود را همچنــان قــدر قدرت بــازار جهانی نفت 
نشان بدهد اینک در همین روزهای اخیر به اروپا و آمریکا طعنه هایی تندتر 
می زند و می گوید: تحریم هایی که قرار بوده روسیه را به زانو در بیاورد قبل 

از هرجا خود این متحدین را متضرر کرده است.
بــه تعبیــری شــاید اتفاقاتــی مانند غرق شــدن رزم ناو ماســکوا تا حدود 

بشکه های نفت 
زخمی گلوله هایی که شلیک می شوند
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زیادی –دست کم در حیطه نظامی- به زیان روسیه تلقی شود اما اروپا آنقدر 
وابسته منابع هیدروکربوری روسیه بوده است که نمی تواند در مدت زمانی 

کوتاه خود را از این وابستگی رها کند.
مواضع پوتین در مورد همین مساله چه بسا پر بیراه نبوده است چون 
کشورهای صاحب صنعت اروپا که رشد اقتصادی افزاینده خود طی چند دهه 
پیش را شاهد بوده اند همگی در سایه نفت و گاز روسی قد کشیده اند و از 
آنجــا کــه افزایش رشــد اقتصادی خود را ناشــی از صنایع مــادر خود می دانند 
به خوبی آگاهند که این سیر صعودی، بی نفت و گاز وارداتی خود از خرس 

بزرگ هرگز امکان پذیر نبوده است.
بــه موضــوع آلمــان بــر می گردیــم که پیشــتر اشــاره کردیم که کشــوری 
صنعتــی چــون آلمــان کــه بخصــوص در دو دهه اخیر منحنــی ارتقا اقتصادی 
خود را درشیبی تند نظاره کرده است هم اکنون در معضلی بنام قطع واردات 
نفت از روسیه گرفتار شده که به روایتی نه راه پس دارد و نه راه پیش. نه 
می تواند نیاز نفتی و گازی خود به روسیه را کتمان کند و نه می تواند از زیر 

بار تعهدات هم پیمان شدنش در برابر روسیه شانه خالی کند.
آلمان ها اخیرا)درســت کمی بعد از انگلســتان( اعالم کرده اند که خرید 
نفت از روســیه را تا پایان ســال به صفر می رســانند و به رغم اینکه برایشــان 
کامال واضح اســت چشم پوشــی از منابع انرژی روســیه در ظرف زمانی کوتاه 
مــدت ممکــن نیســت اما تــا جایی تحت فشــار افکار عمومی و رســانه ها قرار 
گرفته انــد کــه مجبور شــده اند قطــع این واردات را هرچــه زودتر کلید بزنند و 
از شعارهای ظاهری خود دور شوند و عمال به صف تحریم کنندگان حقیقی 

اتحادیه اروپا بپیوندند.
آنالنــا بربــوک، وزیــر خارجــه آلمان گفته اســت:»ما تا تابســتان واردات 
نفت را به نصف می رســانیم و تا پایان ســال به صفر. ســپس واردات گاز را 
کاهش خواهیم داد و این کار را با همکاری مشترک کشورهای اروپایی انجام 
می دهیــم«. ایــن وعده هــای آلمان در شــرایطی رســانه ای شــده اســت که در 
پی تحریم های غربی علیه روســیه تا امروز صادرات نفت این کشــور کاهش 
چشــمگیری داشــته است، هرچند کشورهای اروپایی تاکنون واردات را کامال 

به صفر نرسانده اند.
تاثیــر مســتقیم تر ایــن سیاســت ها از ســوی اروپایی هــا را می تــوان در 
قیمت جهانی نفت هم رصد کرد. بانک آمریکایی »جی پی مورگان« چندی 
پیش اعالم کرد: تحریم های نفتی اعمال شده به روسیه، قیمت  نفت را به 
بشکه ای ۱۸۵ دالر می   رساند . حال اگر این پیش بینی درست از آب در بیاید 

باید موج جدیدی از گرانی و تورم و بیکاری در اروپا را انتظار کشید.
ناتاشا کانوا، مدیر استراتژی کاالهای جهانی جی پی مورگان به بلومبرگ 
گفتــه اســت کــه چنانچــه اتحادیــه اروپا در ششــمین بســته تحریم هــا علیه 
روسیه، به اجماع برسد می توان قیمت نفت را در سکوی ۱۸۵ دالری شدن 

تصور کرد. او همچنین می گوید: »درچنین شــرایطی قیمت نفت برنت هم 
ممکــن اســت بــه میــزان ۶۵ درصــد افزایش پیــدا کــرده و بــه ۱۸۵ دالر در هر 

بشکه صعود کند.«
کانوا اضافه می کند که تحریم فوری،عرضه نفت روســیه را تا میزان 4 
میلیــون بشــکه در روز کمتــر خواهد کرد که در آن صورت کشــورهایی مانند 
چین و هندوســتان نیز که همواره به این نفت وابســتگی دارند، نمی توانند 

خیلی زود به منابع جایگزین دست یابند.
 ناگفته پیداست همانطور که فقدان نفت و گاز روسی، اقتصاد اروپا را 
بهم می ریزد تاثیرش در کشورهای صنعتی آسیا را هم نشان خواهد داد. این 
دوکشور و بخصوص چین هم اینک جزو کشورهای بسیار قدرتمند صنعتی 
و اقتصادی جهان شده اند و طبعا نمی توانند حاصل دو سه دهه کار سخت 
برای رســیدن به رشــد اقتصادی باالی خود را به راحتی کنار بگذارند. »تنگه 
وحشت« از نبود نفت و گاز روسی علنا به جان جهان صنعتی افتاده است. 
همیــن ترس اســت که موجب شــده کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا در 
مورد تحریم های ضد روسی اتفاق نظر روشن تری نداشته باشند. اعضای این 
اتحادیه هم اینک همه روزه اصلی ترین محورهای گفتگوهای خود با یکدیگر 
را بر پایه موضوع تحریم ها قرار داده اند؛ اما همچنان به نتیجه ای شفاف به 

نام »ممنوعیت خرید نفت و گاز روسی« نرسیده اند. 
همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد کشــورهایی همچــون آلمــان، 
اتریش، مجارســتان و برخی از دیگر کشــورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان 
با سیاست قطع فوری خرید از روسیه موافقت نکرده اند چون اعتقاد دارند 
چنین کاری با تعجیل، اقتصاد آنان را به شکل رُعب آوری به رکود و تعطیلی 
خواهــد کشــاند. بــا این حال برای این اعضا هیچ موضوعی مهم تر از مســاله 
تحریم ضد روســی نیســت. آنها هم در تنگه وحشــت از فقدان نفت و گاز 

روسی گرفتارند.
بی شــک در ایــن مقطــع، کوچکتریــن تغییــر و تحولــی در فیزیــک جنگ 
مذکور می تواند تاثیری عمیق بر مناسبات تجاری کشورهای اروپایی و البته در 
جهان داشته باشد. بنابراین به اعتقاد راقم این سطور نمی توان یک تحلیل 
ثابت و همیشگی بر بازار ملهم از جنگ برای خرید و فروش و نقل و انتقال 
نفت و گاز ارائه داد. چرا که خود بازار نفت و گاز و انواع انرژی ها به شــکل 
ماهوی در هر روز تغییر و تحول معمول روزانه خود را مشاهده می کند و در 
نتیجــه هیــچ تحلیلی را نمی توان ثابــت و حتمی تلقی کرد. اما آنچه می توان 
از آن اطمینان داشت این است که حمله نظامی روسیه به اوکراین و اصوال 
شلیک هر گلوله ای چه بسا تا سال های آینده تاثیر خود بر بازار و تعامالت 
تجــاری مربــوط بــه آن را باقــی خواهد گذاشــت. بر این اســاس بازگشــتن به 
مسیر همیشگی بسیار طوالنی و زمان بر و البته هزینه بار خواهد بود و فقط 

عنصر زمان است که غبار برخاسته از جنگ را کنار خواهد زد. 

 1401 اردیبهشت 
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اولیــن رویــداد خارجــی گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج 
فــارس در حالــی بــا هــدف دعــوت ســرمایه گذاران بــه 
مشــارکت در طرح های توســعه ای پتروشــیمی ایران و با 
حضور دکتر علی عسکری برگزار شد که استقبال بیش 
از 1۳0 شــرکت برزیلــی نشــان از گام محکــم بزرگتریــن 
شــرکت بــازار ســرمایه ایــران در دوره جدیــد مدیریتــی 
بــرای توســعه دیپلماســی اقتصادی، همزمان با ســالروز 

تصویب تاسیس این شرکت دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس، اولیــن رویــداد بین المللی »روز پتروشــیمی 
خلیــج فــارس« کــه بــا مشــارکت شــرکت تجــارت صنعــت 
پتروشــیمی خلیج فارس و ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
در برزیل برگزار شــد، با اســتقبال چشمگیر برزیلی ها اعم 
از سیاســتمداران، ســرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی و تجار 

همراه شد.
راســتای  در  مهــم  گامــی  کــه  رویــداد  ایــن  برگــزاری 
دیپلماسی اقتصادی ضد تحریم و گسترش روابط اقتصادی 
دو کشــور ایران و برزیل به ویژه در حوزه پتروشــیمی بود، 
بــار دیگــر نشــان داد کــه صنعت پتروشــیمی ایــران نه تنها 
قصد توقف با تحریم ها را ندارد، بلکه در آستانه گسترش 

بازارهای جهانی هدف خود قرار دارد. 
در ابتدای این مراسم حسین قریبی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در برازیلیا، با بیان اینکه همواره و از ابتدای 
خدمــت در ایــن کشــور، بــر حفظ و گســترش روابط تجاری 
دو کشــور و همچنیــن متنوع ســازی مناســبت های تجــاری 
تاکیــد داشــته، ایــن رویداد را مصداق این موضوع دانســت 
و با دعوت از شــرکت های برزیلی برای اســتفاده از فرصت 

ایــن همایــش، آن ها را با طیف گســترده محصوالت 
و خدمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

آشنا کرد. 
در ادامــه دکتــر علی عســکری بــه معرفی 
و  فــارس  خلیــج  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 

ظرفیت های صنعت پتروشیمی کشور، در ۳ 
محــور اصلی فرصت های ســرمایه گذاری 

ایــران،  پتروشــیمی  صنعــت  در 
همکاری های فناورانه و تکنولوژیک 
و تامین محصوالت پتروشیمی از 

ایران پرداخت. 
صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
پتروشــیمی فارس بــا بیان اینکه 

ایــن گروه ســهمی حــدود 4۰ درصدی از تولیــد و صادرات 
محصــوالت پتروشــیمی ایــران دارد، گفــت: »فــارس« بــه 
عنــوان یــک شــرکت بورســی، بــا ارزش بــازار ۱۶ میلیــارد 
دالر، بزرگترین شــرکت بازار ســرمایه ایران اســت، ضمن 
و  صــادرات  ســودآوری،  فــروش،  در شــاخص های  آنکــه 
ارزش افزوده، شرکت اول ایران محسوب می شود و این 
پتروشیمی در رده بندی جهانی ICIS در جایگاه ۳۷ جهان 

ایستاده است. 
وی بــا اشــاره به ســرمایه گذاری ۲۶ میلیــارد دالری در 
۲۰ ســال اخیــر در صنعــت پتروشــیمی کشــور، موقعیــت 
جغرافیایــی ویــژه، دسترســی بــه خــوراک، وجــود تقاضــای 
داخلــی قابــل توجــه، نــرخ پاییــن مالیــات، وجــود مناطــق 
ویژه اقتصادی و ســرمایه انســانی را از بهترین دالیل برای 

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران دانست. 
علی عسکری تصریح کرد: این گروه امروز ۱4 طرح در 
حال ساخت با نرخ بازده داخلی )IRR( حداقل ۱۵ درصدی 
را دارد، کــه فرصــت مناســبی بــرای ســرمایه گذاری خارجــی 
محســوب می شــود و در ایــن زمینــه مــا از ســرمایه گذاری 

شرکت های برزیلی استقبال می کنیم. 
مدیرعامــل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، در 
ادامــه بــه تشــریح رویکــرد ایــن گــروه دربــاره همکاری های 

فناورانه و دانش بنیان با طرف برزیلی پرداخت. 
علی عسکری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 
و تاکیــدات ایشــان مبنــی بــر فاصله گرفتن از خام فروشــی 
بــه جایــگاه توســعه فناوری هــای دانش بنیــان در صنعــت 
پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت افزایش 
ســطح فنــاوری در تولیــد محصوالت پتروشــیمی در ارتقای 
ارزش افــزوده محصــوالت و همچنیــن تکمیــل زنجیــره 
ارزش، گــروه صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس آماده 
همکاری با شرکت های فناور برزیلی در این بخش 

است. 
بــه  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در  وی 
گــروه  ایــن  صادراتــی  و  همــکاری  ظرفیت هــای 
پتروشــیمی در بــازار هــدف آمریــکای جنوبــی بــه 
ویژه محصول اوره اشــاره کرد و برای توســعه 
همکاری هــای صادراتــی با کشــورهای این 

منطقه اعالم آمادگی کرد. 
ایــن  ادامــه  در 
مدیرعامــل  مراســم، 
شــرکت تجــارت صنعت 

پتروشــیمی خلیــج فارس، ضمن معرفی جامع این شــرکت 
از  بــزرگ پتروشــیمی،  ایــن گــروه  و مجتمع هــای تولیــدی 
ســرمایه گذاران حاضر در این رویداد، جهت ســرمایه گذاری 

در طرح ها دعوت کرد. 
رضــا عبــادزاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت تجــارت 
صنعت پتروشــیمی خلیــج فارس، بــازوی انحصاری فروش 
محصوالت این گروه به شمار می رود، از فعالیت اقتصادی 
جهــت خریــد محصــوالت پتروشــیمی قابــل عرضــه در بازار 
برزیــل، بــا رعایــت شــرِط توجیه پذیری فروش برای شــرکت 
تجــارت صنعــت دعــوت بــه عمــل آورد و بــه تبییــن شــرایط 

فروش و همکاری با این شرکت پرداخت. 
در ادامــه ایــن رویداد ارائه تخصصی محصوالت و افق 
نیازهــای بــازار برزیــل تــا ســال ۲۰۳۰ در پنلــی تخصصی با 
حضور نمایندگان بانک ملت و کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران انجام شد. 
گفتنــی اســت مذاکــرات رودرو و دوجانبــه تــا ســاعت 
۱۸ که دو ســاعت بیش از زمان اعالمی برای خاتمه برنامه 
بود، ادامه یافت که نشــانه اشــتیاق شرکت های برزیلی به 

همکاری با ایران در صنعت پتروشیمی است.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: شرکت های برزیلی
در اجرای طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی ایران مشارکت کنند
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پتروشیمی پارس؛ موفق درعملکرد و ممتاز
در صنعت پتروشیمی کشور 

صنعت پتروشیمی ایران به رغم جوان بودن، کارنامه بسیار 
ممتازی از خود باقی گذاشــته و به عنوان صنعتی پیشــرو، 
اقتصاد امروز کشور را از آسیب های تحریمی مصون کرده 
اســت. رشــد و توســعه ایــن صنایــع را می تــوان در عملکرد 
شرکت هایی مانند شرکت پتروشیمی پارس مشاهده کرد. 
شرکت پتروشیمی پارس که در منطقه ویژه اقتصادی 
انــرژی پــارس و در شــمال خلیــج نیلگــون پــارس و در بنــدر 
عسلویه قرار دارد هرساله برنامه هایی از پیش طراحی شده 
خود را به طریق مطلوبی به تحقق رســانده که تاثیر آن در 
مباحثی همچون پرهیز از خام فروشی، اشتغال زایی، تکمیل 
زنجیــره ارزش، ســودآوری و ســرفصل هایی از ایــن دســت 

بازتاب پیدا کرده است.
این شرکت تا جایی در کلیت صنایع پتروشیمی ایران 
تاثیرگذار بوده اســت که ۵۰ درصد از ســهام شــرکت پلیمر 
آریاساســول را از آن خــود کــرده اســت. تولیــد محصوالتــی 
واحــد  ذیــل  گســولین  و  پروپــان  بوتــان،  اتــان،  همچــون 
استحصال اتان و اتیل بنزین و استایرن منومر بخش قابل 

تاملی در فرآیند کاری این شرکت محسوب می شود. 
ایــن شــرکت کــه نزدیک بــه دو دهه فعالیــت بی وقفه 
را رقــم زده اســت، هــم اکنــون با ســیر تولید و توســعه خود 
بــه عنــوان یکــی از مجتمع هــای وزیــن پتروشــیمی کشــور و 
همچنیــن یکــی از شــرکت های تحت پوشــش گــروه صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس شمرده می شود. 
این مجموعه بزرگ صنعتی با ظرفیت اسمی سالیانه 4 

میلیون 4۸۱ هزار تن محصوالت پتروشیمیایی، شامل 
۱میلیــون ۶۰۰ هــزار تــن اتــان، ۹۸۰ هــزار تــن پروپان، 
۵۷۰ هــزار تــن بوتــان، ۸۶ هــزار تــن گســولین، ۶4۵ 
هزار تن اتیل بنزن، ۶۰۰ هزار تن اســتایرن منومر و 
۱4 هزار تن مخلوط بنزن و تولوئن، بزرگترین واحد 
اســتحصال اتان کشــور و در حقیقت به عنوان یکی 
از بزرگتریــن صادرکننــدگان LPG منطقه خاورمیانه 
و همچنین تنها تولیدکننده و تامین کننده استایرن 

ایــن  بزرگتریــن صادرکننده هــای  از  یکــی  و  منومــر داخــل 
محصول در دنیا شناخته می شود .

ایــن رونــد در وضعیتی محقق می شــود که محصوالت 
پاالیشــگاهی مانند اتان، پروپان، بوتان و گســولین توســط 
سایر پاالیشگاه های گازی در ظرفیت کمتر تولید می شود و 
در عین حال محصوالت پتروشیمیایی) اتیل بنزن، استایرن 
منومر و مخلوط بنزن و تولوئن( تنها توسط خطوط تولید این 

شرکت در کشور انجام می شود.
  ایــن توفیقــات در حالــی اســت کــه صنعــت نفــت و 
پتروشــیمی ایــران همــواره آمــاج تنگناهــای تحریمــی قــرار 
داشته، اما شرکت پتروشیمی پارس سرسختانه و مقتدرانه 
بــه کار خــود ادامــه داده اســت و در اوضاعــی کــه بســیاری 
از تحلیلگــران حــوزه پتروشــیمی گمــان می بردنــد صنعــت 
پتروشــیمی کشــور تاثیر و اثرهای فراوانی از موج فشارهای 
تحریمــی را متحمــل خواهــد شــد، گام هــای بلنــد خــود را 

برداشته و ارزش افزوده قابل اعتنایی را خلق کرده است.
اقتصــاد  همچــون  مفاهیمــی  پــارس،  پتروشــیمی 
مقاومتی، تولید، اشتغال، همت و کار مضاعف، اشتغال و 
دانش بنیان شدن که جزء منویات مقام معظم رهبری بوده 
اســت را بــه معنای حقیقی آن ســرلوحه کار خــود قرار داده 
اســت و در واقــع انعــکاس چنین رویکردهایــی را می توان با 

ترازوی عملکرد این شرکت مورد سنجش قرار داد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی مدیران 
ارشــد این شــرکت، اولویت پتروشــیمی پارس، 
تامیــن کلیــه نیازمندی هــای مصرف کنندگان 
داخلی موجود در زنجیره ارزش و در امتداد 

سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت که در آن موفق عمل 
کرده است.

بین المللــی شــرکت  تعامــالت  حــال رشــد  عیــن  در   
پتروشیمی پارس در مباحثی همچون استفاده از شرکت های 
متعــدد کارگــزار مجــرب و توانمنــد، بازاریابــی و صــادرات، 
مطالعات مســتمر و منســجم بازار در راســتای شناســایی و 
ارتباط با بازارها و مشتریان جدید واستفاده از سیستم های 
نرم افــزاری و ســامانه های یکپارچــه، جهــت تســریع فراینــد 

صادرت محصوالت تبلور پیدا مرده است.
یکی از مهم ترین دســتاوردهایی که پتروشــیمی پارس 
در نیــل بــه آن موفــق عمــل کــرده اســت موضــوع انجــام 
مســئولیت های اجتماعی اســت. ســال گذشــته پتروشــیمی 
پــارس موفــق شــد بــه دلیــل اقدامــات متعــدد در راســتای 
حفاظــت از محیــط زیســت، تندیس زرین صنعــت برگزیده 

سبز کشور را  از آن خود کند .
پیش از آن نیز پتروشیمی پارس به دلیل اجرای طرح  
ملــی محیــط یار و تــالش برای حفظ محیط زیســت تندیس 

سیمین صنعت سبز  کشور را از آن خود کرده بود. 
صنعــت  بــزرگ  مجموعــه  ایــن  راه  نقشــه  تحقــق   
پتروشــیمی بی شــک به دلیل انتخاب نیروهای متخصص و 
دلســوز بوده اســت و شــاهد مثال آن نمرات ممتازی اســت  
که مدیران این مجموعه در حوزه مدیریتی  کسب کرده اند. 
در مورد این موضوع می توان به نمونه شــناخته شــدن مدیر 
منابع انسانی شرکت پتروشیمی پارس اشاره کرد که در آن 
به مناســبت روز ملی منابع انســانی، آقای احمد خسروی از 
ســوی مدیریت کار و خدمات اشــتغال ســازمان منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس مورد تقدیر قرار گرفت.
بدین ترتیب همانگونه که گفته شد هر امتیازی که این 
شرکت کسب کرده است شاخص های موفقیت مجموعه ای 
را معنــی کــرده اســت کــه هم اکنــون جزو واحد هــای تجاری 
فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و واحد نهایی 

گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور است.

 1401 اردیبهشت 
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رضا پدیدار 

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

به خوبی می دانیم که صنعت نفت یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در 
کشور محسوب می شود، به این دلیل که بسیاری از مناسبات و معادالت 
اقتصادی به دلیل تامین بخش مهمی از بودجه با بهترین ارزش افزوده ای 

که بخود اختصاص داده است. 
براســاس تجارب بدســت آمده در اکثر کشــورهای جهان، ایجاد ارزش 
افزوده منوط به توانمندی های دانش و فناوری است و به میزانی که صنایع 
مختلــف بویــژه نفــت و گاز از مزیت هــای فناوری بیشــتری برخوردار باشــند، 
توانشــان هــم بــرای خلق ارزش بیشــتر می شــود. در اینجاســت کــه به گفته 
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ایــران، جایــگاه پژوهش بیــش از پیش در 
صنعت نفت مشــخص می شــود . زیرا پژوهش، ابزاری برای توســعه دانش 
فنــی و فنــاوری کــه پژوهشــگران بــا تــالش خــود می تواننــد آن را توســعه و 
نفوذشــان را در صنعــت افزایــش دهنــد . به عبارتی دیگــر می توان گفت که 
صنعــت نفــت کشــور باید بــه یک صنعــت دانش بنیان و فنــاور محور تبدیل 
شود و این ممکن نیست مگر با تقویت پژوهش و زیرساخت های پژوهشی. 
بخوبــی می دانیــم کــه پژوهــش، مزیتــی بســیار مهــم و 
اولویتی جدی است و پژوهشگاه صنعت نفت که چنین 
رســالتی را بــه عهــده دارد، بایــد بتواند صنعــت نفت را 
حمایت و پشتیبانی کند و با خلق دانش و فناوری های 
روزآمد آشــنا کند . امروزه مدیریت دانش اصلی ترین 
مزیــت رقابتــی بنگاه هــای صنعتی در عرصــه رقابت و 
تجارت محسوب می شود . این موضوع مقوله جدیدی 
نیســت. از دیربــاز صاحبــان مشــاغل، مهارت هــای 
شــغل خود را بطور کامل و دقیق به فرزندان 
خـود انتقال می دادند . بعد از جنگ جهانی 
دوم و بــا پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی 
و پیچیدگــی فرآیندهــای ســازمان ها ایــن 
موضوع اهمیت بســزایی یافته است و با 

تغییرات سریع و فشار رقابت جهانی، دانش به عامل کلیدی موفقیت کسب 
و کار در دستیابی به مزیت رقابتی تبدیل شده است. 

بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه دانــش بــه عنــوان منبعی بــرای بقای 
ســازمان های امروزی ضروری و حیاتی اســت، شــرط موفقیت ســازمان ها در 
محیط هــای رقابتــی، دســتیابی بــه دانش عمیق و کاربردی در تمامی ســطوح 
ســازمان اســت. هنــوز هــم بســیاری از ســازمان ها در کشــورمان بــه مقولــه 
مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند، اینگونه ســازمان ها دارای چرخه 
حیات محدودتری نســبت به ســازمان های رقیب هســتند و حتی در بعضی 
مواقع در حین گذراندن مراحل مختلف رشــد ســازمانی و قبل از رســیدن به 
ثبــات بــه ســرعت وارد مرحلــه افــول می شــوند. از ایــن رو تمرکز بــر مدیریت 
دانش در بنگاه های اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین دارایی های سازمانی 
به شمار می رود، به نحوی که بکارگیری مدیریت دانش مزیت رقابتی، ایجاد 
ارزش در محیط کسب و کار و تجارت ملی و بین المللی، کاهش هزینه های 
عملیاتی و غیر عملیاتی، کاهش ریسک های کالن و خرد در سازمان، سرعت 
بخشیدن به توسعه تکنولوژی و محصول، بهبود فرآیندهای سازمان، بهبود 

عملکرد فردی و سازمانی و ... شده است. 
»فرانســیس بیکــن« دانــش را قدرت می داند، امــا در محیط های پویای 
امــروزی دانــش تنهــا زمانــی قدرت اســت کــه برای بهبــود و افزایــش عملکرد 
سازمانی و فردی در دسترس و قابل آموزش باشد . دانش به نیروی محرکه 
ســازمان تبدیل شــده اســت. پس بنگاه های اقتصادی باید توجه ویژه ای به 
عنصر دانش به عنوان اصلی ترین منبع و دارایی ســازمانی داشــته باشند. با 
کنکاش در سازمان های متعالی امروزی در می یابیم که یکی از دالیل  اصلی 
تعالی اینگونه ســازمان ها پیشــرو بودن و جدیت در استقرار مدیریت دانش 
اســت . چــرا کــه مدیران اینگونه ســازمان ها بخوبــی دریافته اند کــه عالوه بر 
ســرمایه های مادی در ســازمان، ســرمایه های نامشــهودی هم وجود دارند که 
برخاســته از توان دانشــی جهت پیشــبرد اهداف و حل مسایل تخصصی این 
ســازمان ها اســت و این سرمایه در ســازمان ها باعث ایجاد ارزش افزوده باال 
می شود، لذا باید مورد توجه بیشتر و همچنین سازمان دهی و مدیریت قرار 

گیرد. 
بایــد توجــه داشــت کــه در ســازمان ها و به ویــژه مجموعه ســازمانی در 
حوزه های نفت و صنایع وابسته به آن، سه عامل کلیدی موفقیت در اجرای 
اثر بخش مدیریت دانش وجود دارد که عبارتند از منابع انسانی، سازمان و 
فناوری که عامل منابع انسانی بیشترین سهم را در موفقیت موثر مدیریت 
دانــش ایفــا می کنــد . منابــع انســانی و مدیریــت دانــش ارتبــاط تنگاتنگی با 
یکدیگــر دارنــد و تاکنــون نیــز بســیاری از طرح هــای مدیریت دانــش به علت 
بی توجهــی بــه عامل انســانی با شکســت روبرو شــده اســت. از ایــن رو الزام 
است برای انجام موفقیت آمیز طرح های مدیریت دانش و فناوری، به نقش 
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و جایــگاه منابــع انســانی توجــه ویــژه ای شــود. شــاید بتــوان گفت کــه موانع 
انسانی مدیریت دانش و فناوری بیش از سایر موانع حائز اهمیت است. 

دانــش، ماهیتــی فــردی و اجتماعــی دارد و فقط و فقط رشــد آن در گرو 
تعامل و ارتباطات اســت. البته ســازمان هایی که از فرهنگ سازمانی باالتر و 
ســاختار مناســب و نظام مند بهره می برند، کارمندان آنها نســبت به سازمان 
خود وفادار بوده و میل به اشــتراک گذاری دانش تجربی و مهارتی بیشــتری 
دارنــد . عوامــل متعــددی در حــوزه منابــع انســانی منجــر به ناکامی اســتقرار 

مدیریت دانش می شود که مهمترین آنها عبارتند از :

1- مقاومت کارکنان در به اشتراک گذاری دانش : بزرگترین مانع وقتی روی 
می دهــد کــه از کارکنــان خواســته شــود دانش خــود را با دیگران به اشــتراک 
بگذارنــد. در ایــن صــورت کارکنــان در مقابل این درخواســت مقاومت نشــان 
می دهند؛ چرا که کارکنان از اثرات منفی به اشتراک گذاری دانش می ترسند.

2- ضمانت شغلی : یکی از مهمترین چالش های به اشتراک گذاری دانش در 
بنگاه های اقتصادی، ترس از کاهش قدرت و امنیت شــغلی اســت. بســیاری 
از کارمندان حفظ و ارتقای مســیر شــغلی خود را در انحصار داشــتن دانش 
ضمنی ) تجربه و مهارت ( می دانند . لذا از به اشتراک گذاری دانش و تخصص 

خود خودداری می کنند.

۳- آگاهی نداشتن پرسنل از مزایای مدیریت دانش بنیان بودن: زمانی که 
کارکنــان ماهیــت و کارکــرد مدیریت دانش بنیان بودن را نمی دانند و از فواید 
آن مطلع نیستند، سازمان با مقاومت یابی میلی در تسهیم دانش و یا سایر 

مراحل فرآیند مدیریت دانش روبرو می شود.

4- اعتماد نداشتن به دانش دیگران: یکی از موانع به اشتراک گذاری دانش 
در ســازمان ها، اعتماد نداشــتن به دانش ضمنی دیگران اســت. هم افرادی 
کــه دانــش را بــه اشــتراک می گذارنــد و هم افــرادی که دریافت کننــده دانش 
هستند در مورد نحوه و چگونگی استفاده دانش تردید دارند. عامل کلیدی 
موثر دوم، سازمان است. اصوال"در ساختار سازمانی رویه ها، دستورالعمل ها 
و روش هــا و فرآیندهایــی که ســازمان از طریــق آنها فعالیت خود را به انجام 
می رسانند بر تمامی اجزا و فرآیندهای مدیریت دانش اثرگذار است. دراینجا 
به تعدادی از عوامل سازمانی که می تواند مدیریت دانش را به چالش بکشد 

در ذیل اشاره می کنیم:

- کنترل سازمانی: در محیطی که تغییرات به سرعت در حال رخداد است، 
ســازمان بایــد بطــور مــداوم اطمینــان حاصــل کنــد کــه مفروضــات و دانــش 

سازمانی را که کسب، ذخیره و به اشتراک گذاشته است به روز و متناسب 
از جهت نیازهای رقابتی و ساختار بنگاه های اقتصادی و همچنین از کفایت 
الزم برخوردار اســت. دانش های قدیمی و منســوخ شــده می تواند روند رو به 

رشد بنگاه های اقتصادی را کند و در پاره ای از مواقع منحرف کند. 

- فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی می تواند بزرگترین مانع برای موفقیت 
مدیریت دانش باشد. فرهنگ سازمانی، رابطه مستقیمی با به اشتراک گذاری 
دانش دارد . چرا که فرهنگی که احتکار دانش را به جای سهیم سازی، ترغیب 
می کند، به عنوان مانع جدی مدیریت دانش است و یکی دیگر از چالش های 
فرهنگــی، تشــویق وضــع موجود و اشــاره بــه این باور کــه فعالیت های فعلی 
بهتریــن رفتــار اســت. اینگونه ســازمان ها در مقابل تغییــرات محیطی مقاوم 

هستند.

- ســاختار ســازمانی: در ساختار سازمانی با رویکرد مدیریت دانش، فرهنگ 
سازمانی بر اشتراک گذاری، نوسازی و خلق دانش های جدید بنا نهاده شده 
اســت. در واقــع مدیریــت دانــش، الزامــات جدیدی بر فرآیندهــای مختلف از 
جمله ســاختار ســازمان تحمیل می کند و ساختارهای غیرمنعطف و سلسله 

مراتبی ساختارهای مناسبی نیستند.

- عوامل مدیریتی: نبود اعتقاد و حمایت مدیریت ارشد سازمان از فعالیت ها 
و برنامه های مدیریت دانش، نگرش های کوتاه مدت و سبک های نامناسب 
مدیریتــی نیــز مانع بســیار مهمی برای اجــرای اثربخش برنامه هــای مدیریت 
دانش هستند. موضع گیری صریح مدیران ارشد برای رسیدن به هماهنگی 
موجــب کاهــش انگیــزه نیروهــا و تیم هــای کاری در راســتای اســتقرار بهینــه 

مدیریت دانش می شود.

- نبود سیســتم های انگیزشــی برای همکاری و مشارکت کارکنان: دانش به 
عنوان یک ســرمایه ارزشــمند، موقعیت و جایگاه شــغلی افراد را تحت تاثیر 
قرار می دهد. از این رو یکی از چالش های مدیریت ایجاد انگیزه برای ثبت و 
به اشــتراک گذاری دانش از ســوی پرســنل سازمان، خصوصا" پرسنل دانشی 

است.

- عوامــل شــغلی: عوامــل شــغلی از قبیــل جابجایی هــای ناخواســته، شــرح 
شــغل های نامناســب، ارتقا و تنزل های شــغلی مدیریت نشــده و بی توجهی 
به نیازهای اجتماعی و روحی و روانی و کارکنان از جمله عواملی هستند که 
می تواننــد باعث ســرخوردگی و اشــتراک گذاری نکــردن دانش های ضمنی در 

سازمان ها و موسسات شوند .

 1401 اردیبهشت 

13



 بطور کلی می توان گفت که فناوری در مدیریت دانش باعث رشد 
و ارتقــای دانــش می شــود و بــر آن تاثیــر مســتقیم دارد. بــه همین دلیل 
فناوری در مدیریت دانش نقش حیاتی ایفا می کند، اما نمی تواند حالل 
مشکالت یا عالج قطعی باشد و استقرار آنها باید با هماهنگی و تعامل 

عناصر کلیدی در مدیریت دانش توام باشد. 
برای حفظ و هدایت این مهم در حوزه نفت باید گفت که مسئولیت 
اصلی توســعه و حمایت از شــرکت های دانش بنیان، با معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری اســت که باید اولویت های صنعت نفت و گاز 
را تشخیص داده و سپس به تاسیس شرکت های دانش بنیان با رعایت 

اصول و مبانی پیش گفته اقدام کند. 
همچنین باید سیاســت های تشــویقی را بکار گیرند و برای استقرار 
و پایــداری شــرکت های دانش بنیــان، از زمینــه پارک هــای علــم و فنــاوری 
استفاده کرده و با طراحی و پیاده سازی سیاست های تشویقی و حمایتی 
خود از شرکت های دانش بنیان بطور کامل حمایت کند. البته باید توجه 
داشته باشیم که یکی از مهمترین بحث ها، نبود بازار مناسب به عنوان 
یکــی از موانــع تجاری ســازی اســت، زیــرا کمبــود بــازار بــرای محصــوالت 

فناورانه، مشکل اساسی شرکت های دانش بنیان بشمار می آید. 
بــرای نمونــه یــک فنــاوری در داخل توســعه پیدا کرده، شــرکتی هم 
در داخــل وجــود دارد کــه آن را تجاری کند، اما بازار کافی برای ورود این 
محصول فناورانه در داخل وجود ندارد یا محدود است. بنا براین یکی از 
سیاست های تشویقی، کمک به بازارسازی محصوالت فناورانه در داخل 
اســت تا فناوری که از ســوی مراکز تحقیق و توســعه گســترش می یابد و 
می خواهد تجاری شــود، یک بازار تضمین شــده داشــته باشــد و صنعت 
هم ضمانت خرید را بدهد. چرا که صنعت نفت کشــور به عنوان حوزه 
درآمدزای کشــور نقش بســزایی در اقتصادی مقاومتی دارد. شرکت های 
دانش بنیــان می تواننــد پلــی بیــن توانمندی های داخلــی و دانش خارجی 
باشند و در توسعه اقتصاد مقاومتی و موفقیت آن نقش داشته باشند. 
حوزه نفت و گاز به عنوان لوکوموتیو توســعه کشــور می تواند به عنوان 
حــوزه تولیــد دانــش و حرکــت از دانــش بــه ســمت فنــاوری و در واقع به 

سمت تولید ثروت در حوزه تجارت نقش آفرینی کند. 
این مســاله به دو دلیل برای کشــور اهمیت دارد: با قدیمی شــدن 
چاه هــای نفتــی کشــور، فشــار در مخـــازن نفــت و گاز ، کاهــش یافتــه و 
در بخش باال دســت توانمندی میادین رو به افول گذاشــته و در نتیجه 
تولیــد هیدروکربــور کشــور نیز کاهــش یافته اســت و تکنولوژی هایی که 
برای اســتخراج و فراز  آوری چاه ها در جهان مورد اســتفاده قرار می گیرد 
بــه مــرور پیچیده تــر می شــود، لــذا ورود ایــن تکنولوژی هــا بــرای افزایش 
ســود، کاهــش ریســک و مدیریــت صنعــت اهمیــت دارد. از طرفی ورود 
ایــن دانــش بــه کشــور می توانــد در بخش هــای دیگــر صنعــت کشــور در 
حــوزه ســخت افزار همچــون صنایع معدن مورد اســتفاده قــرار گیرد . اما 

مهمترین چالشی که در بحث صنعت دانش بنیان وجود دارد به نقل از 
دکتر عمادی، پیشکسوت صنعت نفت ایران، اصطالح دره مـرگ است. 
دره مــرگ فاصـــله ای اســت کــه در حــوزه تکنولــوژی و فنــاوری بین 
مرحلــه تحقیــق تــا صنعتــی شــدن وجــود دارد. به ایــن معنا کــه از زمانی 
کــه یــک طــرح انتخاب می شــود، مــورد تحقیق قرار می گیــرد، در مقیاس 
آزمایشگاه بـررسی می شود و بعد از نیمه صنعتی شدن به بازار تجارت 
راه پیدا می کند تا موفق شود، باید برنامه ریزی الزم برای آن انجام شود، 
در غیــر اینصــورت همــه زحمــات و تالش ها بی نتیجه خواهنــد ماند و در 
اصطالح به دره مرگ ریخته می شود. برای پرهیز از سقوط به دره مرگ 
و برنامه ریــزی صحیــح، باید ســاختارهایی تعریف شــود کــه عمده نقش 
آنها را نیروی انسانی الزم و نیروی کیفی که در حوزه تحقیقات بنیادی، 
دانشگاه و صنعت و عمال" دانش بنیانی وجود دارند، به عهده بگیرند . 
شــرکت های  بــه  می تــوان  امــروزه  حــوزه  ایــن  در  موفقیــت  بــرای 
استارت آپی و با پشتوانه دانش بنیانی رجوع کرد . یعنی مجموعه هایی 
کــه جوانــان و مبتکــران برای فعالیت های خـــود در آنجــا انگیزه می گیرند 
و بســترها، قوانین ثبت شــرکت و ایجاد نهاد و هویت حقوقی برایشــان 
ایجاد می شــود و از طرفی ســایر مشــکالت نظیر مالیات و بیمه برایشــان 
تســهیل می شــود و آنهــا را بــه عنــوان شــرکت های دانش بنیــان ایجــاد و 
راه انــدازی می کننــد. در واقــع می تــوان گفت که در گذشــته شــرکت های 
دانش بنیــان بصورت اســتاد و محقق بود و فــرد محقق مجبور بود بدون 
انگیزه هــای الزم بــه جلــو حرکــت کنــد. امــا بــا ایــن مجموعه هــا می تــوان 
ســرمایه های ریســک پذیر را جــذب کــرد و انگیزه هــای الزم را بــرای رشــد 

افراد ایجاد کرد. 
با توجه به نکات پیش گفته، در حوزه نفت می باید از این مجموعه 
حمایــت جــدی صــورت بگیــرد تــا شــرکت های دانش بنیــان پــا بگیرند. در 
شرکت های دانش بنیان، از آنجا که خود موسسات بطور دائم رویه هــا را 
اصالح می کنند، دانش بصورت یک علم صرف نمی ماند که بعد از مدتی 
منســوخ شــود ، بلکــه بطــور دائم مورد بازبینی و ارزیابــی قرار می گیرد و 
با مسیر تجاری بازار دائم مورد تطابق قرار می گیرد و متناسب می شود.

در نقاط مختلف دنیا این موضوع به شــکلی درآمده که بر اســاس 
 Silicon فقط در منطقــه Stanford آمــار دانشــگاه های جهانــی همچــون
Valley خود دارای بیش از ۲۰۰۰ مجموعه دانش بنیان هستند که درآمد 
آنها هر کدام باالی ۲۰۰ میلیارد دالر اســت که مبلغ بســیار هنگفتی در 
مقایسه با بودجه های کشور ما بشمار می رود. در واقع با حمایت دولت 
می تــوان از طریــق مجموعه های دانش بنیان، ارزش افزوده هایی به ویژه 

در صنایع نفت و گاز کشور با مبالغ قابل توجه ایجاد کرد . 
امیــد اســت بــا توجــه بــه حمایت هــای قانونی کــه از حوزه کســب و 
کارهــای دانش بنیــان وجــود دارد، در آینــده نزدیــک شــاهد شــکل گیری 

گسترده این بازار در صنعت نفت ایران باشیم .
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تشریح کرد:

۳عامل کنونی تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی
نیلوفر جمالی

همــه می دانیــم که رخدادهــای جهانی بــر بازارهای طال؛ 
ارز و نفــت تاثیرگــذار اســت. یادمان نرفته اســت که در 
سال ابتدایی شیوع ویروس کرونا به دلیل تعطیلی های 
بــه حداقــل خــود رســید و  انــرژی  از  جهانــی اســتفاده 
قیمت ها شکسته شد به قدری که برخی به طنز معتقد 
بودند قیمت بشکه نفت از قیمت نفت داخل آن بیشتر 

است. 
اکنــون نیــز جنــگ میان روســیه و اوکراین بــازی را تغییر 
داده و قیمت های جهانی نفت با روند افزایشی روبه رو 
شــده و  ایــن تنهــا یکــی از ۳ عامــل اصلــی تغییــر قیمت 
نفــت در بــازار کنونــی جهــان اســت. در ایــن راســتا بــا 
سیدحمید حســینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت 
و گاز و پتروشــیمی، گفت وگویی داشــته ایم که در ادامه 

می خوانید:

  بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی و اتفاقاتــی که در ســطح 
جهانی در حال رخ دادن است؛ به نظر شما بازار جهانی 
نفــت در ســال پیــش رو بــه چــه ســمت و ســویی حرکت 

خواهد کرد؟
بازگشت نفت ایران و ونزوئال به بازار می تواند به تعادل 
قیمت ها کمک کرده و کسری ناشی از افزایش مصرف را 
جبران کند. بازار نفت قابل پیش بینی نیست و از همین 
رو احتمــاالت متفاوتــی وجــود دارد. شــرکت های تجــاری 
دنیــا یــک نــوع پیش بینــی می کننــد و موسســات معتبــر 
بین المللــی معمــوال پیش بینــی قیمتــی پایین تــر از قیمت 

شرکت های تجاری دارند.
پیــش از تنــش بیــن روســیه و اوکرایــن، بــا توجه به 
افزایش تورم و رشد مصرف نفت در دنیا و پیشی گرفتن 
تقاضا از عرضه، قیمت طالی سیاه روند صعودی داشت 
و اغلــب موسســات بین المللــی اعتقــاد داشــتند کــه کف 
قیمــت نفــت در ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در حــدود ۸۵ 
دالر خواهــد بــود. ایــن پیش بینــی قیمــت برای ســال های 
۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اکنون ۳ رقمی اســت و قیمت حدود ۱۰۰ 

دالر را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته اند.
اکنــون تقاضای نفت بیش از عرضه اســت از ســوی 
دیگر تحریم هایی که روزانه علیه روسیه مطرح می شود، 
نیــز بــر عرضــه نفت تاثیرگذار اســت و با توجــه به کمبود 
نفت در دنیا، قیمت ها را افزایش خواهد داد. قیمت گاز 

و ال.ان.جی نیز نشانه کاهش ندارد.
مصرف کننــدگان غربــی زیــر فشــار هســتند و ایــن 
در اوضاعــی اســت کــه انتخابــات کنگــره آمریــکا و چنــد 
انتخابــات ریاســت جمهوری در اروپــا برگزار خواهد شــد و 
از همیــن رو کشــورهای غربی هــا تــالش می کننــد، قیمت 
را کاهش دهند و به کشــورهای تولیدکننده نفت فشــار 
می آوردند تا به طور مثال اوپک پالس عالوه  بر 4۰۰ هزار 
بشکه ای که ماهانه به تولید نفت خود اضافه می کند به 

افزایش تولید اقدام کند.
برخــی کشــورها از جملــه عراق، امارات و عربســتان 
اکنون ظرفیت افزایش تولید را دارند. همچنین بازگشت 
نفت ایران و ونزوئال به بازار می تواند به تعادل قیمت ها 

کمک و کسری ناشی از افزایش مصرف را جبران کند.
هنوز نفت روسیه، رسما از سوی دنیا تحریم نشده 

است، تنها برخی کشورها و شرکت ها اعالم کرده اند که 
دیگر با صنعت نفت و گاز روسیه همکاری نمی کنند.

قیمــت نفــت اکنــون در بازارهای جهانی وابســته به 
۳ عامــل تغییــر می کنــد. جنــگ اوکرایــن و روســیه یکــی 
از مهم تریــن عوامــل در شــرایط فعلــی اســت کــه اگــر به 
آتش بس برسد و جنگ متوقف شود، تحریم های روسیه 
قیمت هــا  داشــت  انتظــار  می تــوان  و  نمی گیــرد  شــدت 

کاهش نسبی داشته باشند.
چنــدی پیــش اعــالم شــد از آنجــا کــه آلمــان قبــول 
نکرده است که پول گاز روسیه را به روبل پرداخت کند، 
روســیه جریــان ۳۳ میلیارد متــر مکعب گاز را قطع کرده 
اســت. این موضوع بر اقتصاد آلمان فشــار می آورد و در 

بازارهای دیگر اثرگذار است.
دومین عامل کرونا است و اگر موج جدیدی از این 
بیمــاری در جهــان ایجــاد شــود بــر تقاضــا اثر می گــذارد و 

باعث کاهش آن خواهد شد.
کنتــرل  بــرای  رزرو  فــدرال  اقدامــات  عامــل ســوم؛ 
تورم اســت. در چند دهه گذشــته تورم در اروپا و آمریکا 
پایین تر از ۳ درصد بوده؛ اما اکنون تورم در این کشورها 
به باالی ۵ درصد رســیده اســت و این کشــورها به دنبال 

راهکارهای انقباضی برای کاهش تورم خواهند بود.
رونــد فعلــی بــازار نشــانه ای از کاهــش قیمت نفت 
نــدارد و اغلــب کارشناســان اعتقــاد دارنــد، قیمــت نفــت 
۳ رقمــی می مانــد. بــا این حــال اگر این حوادث سیاســی 
فروکــش کنــد و نفــت ایران نیز به بــازار باز گردد، قیمت 

نفت تا ۸۵ دالر تا سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا می کند.

  مشــکالت صنعــت نفــت ایران در راســتای صیانت از 
مخازن نفتی را چه مواردی می دانید؟

عملکــرد چاه هــا و مخــازن نفتــی در تمــام دنیــا تقریبا به 
یک صورت است. زمانی که عمر چاه ها طوالنی می شود 
نیاز به تزریق گاز یا آب به آن ها وجود دارد، چراکه چاه 
یــک موجــود زنده اســت و باید فشــار آن حفظ شــود. در 

چاه هــای نفتــی یک الیــه آب و یک الیه گاز وجود دارد؛ 
لــذا یکــی از ایــن ۲ گزینــه بــرای اســتخراج نفــت بایــد 

تقویت شود.
در این ســال ها به دلیــل کمبود گاز حداقل در 
فصل هایــی از ســال نتوانســتیم بــه تزریــق گاز در 

برخی چاه ها بپردازیم. 
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فازهــای ۶ و ۷ و ۸ 
پــارس جنوبــی بــر اســاس تزریــق بــه چاه هــای گاز 

آقاجاری توســعه داده شــدند؛ اما اکنون تنها 
بخشــی از آن بــه چاه هــای نفــت تزریــق 

تحریم هــا  اینکــه  عالوه بــر  می شــود. 
شــدن  روشــن  و  خامــوش  باعــث 

بهره برداری از چاه ها شــده اســت 
در  می زنــد؛  ضربــه  آن هــا  بــه  و 
ایــن اوضاع بــه دلیل نبــود بازار 
و تحریم هــا مجبور هســتیم در 
چاه هــای نفــت خــود را ببندیم 
و ایــن موضوع به چاه ها لطمه 

می زند.
اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 

مطابــق قانــون برنامــه گفتــه  شــود کــه بایــد روزانــه ۱۵۰ 
میلیــون متــر مکعــب گاز بــه چاه هــا تزریــق شــود؛ امــا بر 
اســاس اخریــن آمــار منتشرشــده اکنون تنهــا ۲۶ میلیون 

متر مکعب گاز در حال تزریق به چاه های نفت است.

  دستاوردهای بومی سازی فناوری در کشور را چگونه 
مــی بینیــد؛ آیــا در صنعت نفت توســعه و پیشــرفتی در 

این زمینه وجود داشته است؟
و  دانش بنیــان  بحث هــای  در  می تــوان  کــه  موضوعــی 
فنــاوری در بومی ســازی بــه آن اســتناد کرد این اســت که 
مــا دســتاوردهایی در علــم ژنتیــک؛ نانــو و اســتارت آپ ها 
داشــتیم کــه بســیاری از ایــن اســتارت آپ ها کپــی برداری 
از مــوارد خــارج بــوده اســت؛ امــا در زمینــه هــای نفتــی 
نتوانســتیم دســتاوردی داشته باشیم؛ یعنی نفت نسبت 
بــه فنــاوری هــای نــو و بحث هــای دانش بیان بــه نظر از 

بقیه بخش های کشور عقب تر است.
البتــه مــا در بومی ســازی برخی از فنــاوری ها مانند 
پیمانکاری های بزرگ؛ ساخت تجهیزات نفت و مطالعات 
پایه پروژه های پتروشــیمی در کشــور موفق عمل کردیم؛ 
امــا ایــن مــواردی بــوده اســت کــه قبــال خارجی هــا در کپر 
حضــور داشــتند و مــا دانــش آن را داشــتیم و توانســتیم 
آن هــا را بومی ســازی کنیــم. همچنیــن قراردادهایــی بــا 
شــرکت های بزرگ از جمله زیمنس داشــتیم و توانســتیم 
ســاخت توربین هــای نفــت و بــرق را بومی ســازی کنیــم و 

اکنون در این زمینه کشور خودکفا است.

  به نظر شما مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت 
چقــدر از اهمیــت برخــوردار اســت و بایــد چگونــه به آن 

پرداخته شود؟
قطعا صنعت نفت نمی تواند به مسئولیت های اجتماعی 
بــی تفــاوت باشــد؛ چراکــه نیروگاه ها 
آلوده کننــده  پاالیشــگاه ها  و 
هســتند،  محیط زیســت 
لــذا نســبت بــه محیــط 
منطقه ای کــه فعالیت 
مســئولیت  می کننــد؛ 
خدمــات  تــا  دارنــد 

اجتماعی ارائه دهند.

 1401 اردیبهشت 
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 تولید حداکثری زنجیره کلر و ام تی بی یی
در پتروشیمی بندر امام

مجتمــع پتروشــیمی کیمیــای بندر امام در ســال گذشــته با 
تولیــد ۹00 هزار تن انواع محصوالت، توانســت با دســتان 
پر توان متخصصان داخلی، فراتر از پیش بینی ها به وظیفه 

تولید خود عمل کند. 
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام، مجتمع 
کیمیــا کــه یکــی از مدیریت هــای فنــی و تولیــد پتروشــیمی 
امام محســوب می شــود، در ســال ۱4۰۰ با تولید قریب  بندر
بــه ۹۰۰ هــزار تــن محصوالت موفــق شــد، ۹۳ درصد برنامه 
تولیــد را محقــق کنــد و عملکــرد خــود را مطابق با سیاســت 
کالن شــرکت در راســتای اهتمــام حداکثــری در امر تولید به 

منصه ظهور برساند.
این در حالی است که تمامی واحدهای مجتمع کیمیا 
بــه تبــع برنامه هــای به روزرســانی فرآیندهــا و رفــع نقــاط بــا 
ریســک باال، تعمیرات اساســی موفقیت آمیزی را پشــت سر 
گذاشتند و تالشگران پتروشیمی بندرامام توانستند در این 
مجتمــع فراتــر از پیش بینی ها عمل کننــد و عالوه  بر حرکت 
عظیــم نوســازی واحدهــا، وظیفــه تولیــدی خــود را بــه نحــو 

احسن به مرحله اجرا برسانند.
بر اساس این گزارش که اوایل اردیبهشت ۱4۰۱ منتشر 
شد، این عملکرد تولیدی کیمیا باعث شد تا این مجتمع، در 
مجموع ۲۰ درصد از ســود خالص پتروشــیمی بندرامام را به 
خود اختصاص دهد و همچنین رتبه نخست به لحاظ تحقق 

تولید نسبت به برنامه را کسب کند. 
مجتمع فنی و تولیدی کیمیا دارای محصوالتی همچون 
MTBE، سود سوزآور، گاز کلر، اسید کلریدریک، آب ژاول، 

اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید منومر و نمک است.

ثبت بی سابقه ترین رکورد تولید در واحد 
پلی اتیلن سبک  پتروشیمی بندر امام 

 )LD( همچنیــن در ســال ۱4۰۰ واحد پلی اتیلن ســبک
پتروشــیمی بنــدر امــام علی رغــم وجــود تنگناهــای مختلف، 

رکورد تولید بی سابقه ای را محقق کرد.
با توجه به اهمیت تولید در کشور و همچنین تاکیدات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در حوزه تولید، مدیریت 
پتروشــیمی بنــدر امــام، اســتراتژی های خــود را در راســتای 
رفــع موانــع و گلوگاه هــای تولیــدی تعیین کرد و بــا جدیت و 

پیگیری هــای مســتمر موفــق شــد عــالوه  بر تحــول عظیم در 
فرآیندهــای شــرکت، رکوردهــای تولیــدی بی ســابقه ای را بــه 

ثبت برساند. 
در همین راستا پتروشیمی بندر امام توانست در سال 
گذشــته در واحد پلی اتیلن ســبک )LD( که ظرفیت طراحی 
آن ۱۰۰ هزار تن در سال است، با تولید بیش از ۱۱۲ هزار تن 
تولید محصول، افزایش ۱۲ درصدی را در مقایسه با طراحی 

محقق کند.
این افزایش ۱۲ هزار تنی پلی اتیلن سبک در اوضاعی 
محقق شــد که این واحد در ســال گذشــته به مدت یک ماه 
بــه دلیــل تعمیــرات اساســی از مــدار تولید خارج بــود، اما با 
همت کارکنان و کارشناسان و همچنین با برنامه ریزی دقیق  
نه تنها از برنامه تولید عقب نماند بلکه تولید واحد نسبت 
به طراحی و برنامه تولید افزایش پیدا کرد تا برای اولین بار 

رکورد بی سابقه ای در تاریخ این واحد تولیدی ثبت شود.
گفتنی است، دستیابی به این موفقیت ثمره اقدامات 
موثــر مختلفی از جمله اســتمرار تولیــد و کاهش توقفات از 
طریق برگزاری جلسات روزانه و کنترل میزان تولید بصورت 
روزانه و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ها با استفاده از 
سیســتم PM و CM و توســعه مدیریت دارایی های فیزیکی 

بوده است.

 ساخت بیش از 600 قطعه صنعتی
به وسیله پتروشیمی بندر امام
براســاس گــزارش منتظــر شــده در فروردیــن 
۱4۰۱، پتروشیمی بندر امام نقشه ساخت بیش از 

۶۰۰ قطعه صنعتی که فاقد نقشه بودند را برای داخلی سازی 
تهیه و تدوین کرد.

بســیاری از تجهیــزات حســاس فرآینــدی هســتند کــه 
امــکان از ســرویس خــارج کــردن آ ن ها در زمــان تولید وجود 
نــدارد و در صــورت بروز هرگونه مشــکل برای هر یک از این 
قطعات، با توجه به نبود نقشه ساخت نیاز است که نمونه 
قطعه برای انجام ساخت در اختیار شرکت های سازنده قرار 
گیرد و یا قطعات بسیار ساده از خارج از کشور تهیه شوند 
که عالوه  بر صرف هزینه های باال ، زمان بسیار زیادی را نیز 

برای تامین به خود اختصاص می دهد.
پتروشــیمی بنــدر امــام در بخــش خدمــات فنــی کاال 
و ســاخت خــود، از ابتــدای ســال ۱4۰۰ تجهیــزات مهمــی که 
قطعات آن ها فاقد نقشه بودند را با استفاده از فرصت ایجاد 
شــده در تعمیرات اساســی در واحدهای عملیاتی شناسایی 
کــرد و بــه محــض از ســرویس خارج شــدن هر یــک از آن ها 
 ۳D scanner در واحدهــای عملیاتــی، بــه وســیله  دســتگاه
پیشرفته و به وسیله شرکت های توانمند دانش بنیان نقشه 

ساخت قطعات این دستگا ه ها را تهیه کرد. 
همچنین عالوه  بر تهیه نقشه های ساخت قطعات یاد 
شده، متریال هر یک از این قطعات نیز به وسیله دستگاه 
XRF و با حضور کارشناسان داخلی و حرفه ای مشخص و در 

نقشه های ساخت لحاظ شده است. 
در همین راستا دیگر نیازی به قطع فرآیند تولید نیست 
و پیش از آنکه این تجهیزات از سرویس خارج شوند؛ امکان 
ســاخت قطعات آن ها مهیا خواهد بود که این امر عالوه بر 
شتاب بخشــی به روند داخلی ســازی قطعات در رفع موانع و 

پایداری تولید تاثیرات چشمگیری خواهد داشت.
گفتنی است، پتروشیمی 
بنــدر امــام بــا عملکــردی کــم 
نظیــر در حــوزه داخلی ســازی 
شــرکت های  بــا  مشــارکت  و 
دانش بنیان تاکنون بسیاری از 
کاتالیست ها، مواد شیمیایی، 
تجهیــزات و قطعــات صنعتــی 
کــرده  داخلی ســازی  را  خــود 

است.
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فروش ساالنه بالغ بر 160هزارمیلیارد تومان 
در نفت و گاز پارسیان

هلدینگ نفت و گاز پارســیان توانســته است با استفاده 
از نــاوگان حمــل و نقــل ریلــی، دریائی و زمینــی، فروش 
ســاالنه بالغ بر 160هزارمیلیارد تومان را در کارنامه خود 

ثبت کند.
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در ) مرداد ۱۳۸۶ 
)۳۰ جــوالی ۲۰۰۸ (، در راســتای یــک نــگاه حرفــه ای بــه 
صنعت نفت/ گاز / و پتروشیمی و در قالب یک هلدینگ 
تخصصــی و بــا هدف تکمیل زنجیــره ارزش، فعالیت خود 
را بــا ســرمایه اولیــه یــک میلیــون ریــال، آغــاز کرده اســت 
. همزمــان بــا توســعه مشــارکت ها و در راســتای بهبــود 
ســاختار ها و مشــارکت آحــاد جامعــه و هدایــت نقدینگــی 
اقتصــاد بــه حــوزه تولیــد، ورود گروه گســترش نفت و گاز 
پارسیان به بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گرفت. 
 در بهمــن ۱۳۹۰ پــس از تبدیــل بــه شــرکت ســهامی 
عام با نماد پارسان در بورس پذیرفته شد . در حال حاضر 
ســهام این شــرکت و اکثر شــرکت های زیرمجموعه آن در 

بورسِ اوراقِ بهادار در حال معامله است. 
اینــک گروه گســترش نفت و گاز پارســیان به عنوان 
بزرگترین هلدینگ پتروپاالیشگاهی کشور از یک طرف با 

در اختیار داشتن سهام شرکت هایی نظیر : 
زاگــرس،  کرمانشــاه،  پردیــس، شــیراز،  پتروشــیمی 
پارس، تبریز و خراسان، بزرگترین تولیدکننده محصوالت 
از طریــق  دیگــر  از طــرف  و  اســت  اســتراتژیک درکشــور 
پاالیشــگاه های نفــِت بندرعبــاس ، تبریــز ، و شــیراز بــا 
ظرفیت فرآورش روزانه 4۹۰ هزار بشــکه نفِت خام ســهم 
عمــده ای در تولیــد بســیاری از محصــوالت پاالیشــگاهی 

کشور دارد . 
ایــن مجموعــه افتخار دارد تا  در مدت کوتاه فعالیت 
خــود طرح هایــی بــا ارزش حــدود ۲ میلیــارد دالر از قبیــل 
فــاز دوم و ســوم اوره و آمونیــاک پتروشــیمی پردیــس بــه 
ظرفیت ۲میلیون تن در سال، و فاز سوم  اوره و آمونیاک 
پتروشــیمی شــیراز بــا ظرفیــت یــک میلیــون تن در ســال، 
همچنین بنزین ســازی با کیفیت یورو۵ با ظرفیت۱۵۸۲۹ 
بشــکه در روز و کیفی ســازی گازوئیــل و بنزیــن با کیفیت 
یورو۵ را در پاالیشگاه تبریز اجرائی کرده و به بهره برداری 

برسانند . 
ایــن  اجــرای  درحــال  طرح هــای  ســایر  از  همچنیــن 
هلدینگ می توان به طرح الفین دوازدهم پتروشیمی کیان 
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن پتروشــیمی های تولیدکننده 

الفین اشاره کرد .
  طرح فاز دوم  اوره و آمونیاک  پتروشیمی کرمانشاه 

  طــرح یکپارچــه پتروپاالیشــگاهی ســتاره ســبز ســیراف 
شــامل پاالیشــگاه یکصــدو بیســت )۱۲۰ هــزار بشــکه ای( 

میعانات گازی و زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی آریا. 
  جمع آوری گازهای گلخانه ای و آمونیاک مازاد درمنطقه 

عسلویه  توسط پتروشیمی همت .
مجتمــع  در  توســعه ای  ارزشــمند  طــرح  دو  اجــرای    
پتروشــیمی تبریز شــامل واحد تولید پلی پروپیلن )PP( با 

ظرفیت ۳۰ هزارتن و )HDPE( با ظرفیت ۳۱۰ هزارتن .
  طــرح ارزشــمند تبدیــل متانــول به پروپیلن در شــرکت 
ستاره پارسیان با ظرفیت 4۷۰ هزارتن در سال پروپیلن 

  تکمیل فاز دوم پتروشمی دماوند برای تامین یوتیلیتی 
کلیه طرح های فاز دوم منطقه پتروشیمی .

هلدینگ نفت و گاز پارسیان توانسته است با استفاده از 
ناوگان حمل و نقل ریلی، دریائی و زمینی، فروش ساالنه 

بالــغ بــر ۱۶۰هزارمیلیارد تومان را در کارنامه خودثبت کند 
که بخشی از فروش صادرات محصوالت به ۵۱ کشور دنیا 

در۵ قاره از جهان تعلق دارد . 
  دراختیار داشتن مدیریت ۶۵ درصد ظرفیت تولید اوره 
درایــران ، ۲4 درصــد تولیــد خاورمیانــه و۳/۲ درصــد تولید 

جهانی اوره 
  دراختیــار داشــتن مدیریــت ۳۱درصــد ظرفیــت تولیــد 
متانول ایران ۳/۵، درصد تولید جهانی متانول و چهارمین 

تولیدکننده جهانی این محصول 
  در اختیار داشــتن مدیریت ۲۲درصد ظرفیت فراورش 
نفت خام کشور و تولید ساالنه ۲۵ میلیون تن محصوالت 

پتروشیمی و فرآورده های پاالیشگاهی اشاره کرد . 
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دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

از میزدان مترمکعز  گزاز 705,000,000تولیزد روزانزه ثیت رکورد 
از بزه مشترک پارس جنوبی برای اولین بار و افزایش تولید روزانه گ

و تامین پایزدار گزاز در زمازتانمتر مکع  1,036,000,000میزان 
1400

تاسیتاتاندازیراه
اولردی ونانبی

پارس14فازپاالیشگاه
تیلملیااقداماتشانووشی
فشرده

شهررره شرررداری از فرراز نختررت 
اسهل  صادراتی گراز مرایب شرا 

5000ظرفیررررت شررررارگیری 
مترمهعب شر سرالت در شوردر

خدماتی سیراف پارس

شرررروج انررررای طرررر  
فشررارافزایی فازهررای میررداذ 

ام مشترک پارس نووشی شا انج
مطا عات پای  و مفهومی آذ

نلوگیری از سروزانده
شدذ گاز مشرعل شر  

میلیرروذ 92ظرفیررت 
فوت مهعب در روز 

آغاز پرروژه احردا  
خط  و   انتقرال گراز
میداذ کریش نهرت 

میلیرروذ 28تو یررد 
مترمهعب در روز

شررروج شهررره شرررداری از 
پروژه مرکاپتراذ زدایری 

(DMC) از میعانات گازی
3و 2پاالیشگاه فازهرای 

پرررارس نووشی نهرررت 
افزایش صادرات میعانات

گازی

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

تزا سزال 1401ساله تولید نفت و گاز از سزال 8تدوین برنامه جامع 
و چشم انداز سرمایه گذاری 1408

نهتدرشرنام  ریزی
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شــرکت پتروشــیمی اروند در بین زیر مجموعه های گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس جایگاهی ویژه دارد. سیر 
تحوالتــی که در ســالیان گذشــته  در ایــن مجموعه ایجاد 
شــده درس آموخته هــای ارزشــمندی بــرای فعــاالن ایــن 

حوزه باقی گذاشته است.
فعالیت هــای  بــودن  تاثیرگــذار  اغراقــی  بی هیــچ 
تولیدی در شــرکت پتروشــیمی اروند بــر مجموعه صنعت 

پتروشیمی کشور بر کسی پوشیده نیست.
این مبحث که پتروشیمی اروند در حوزه کُلر یکی از 
بزرگتریــن مجتمع هــای منطقه و جهان اســت امتیاز کمی 
نیســت. نیــاز صنایــع داخلــی و خارجــی بــه ایــن محصــول 
کــه حلقه هــای ارتباطــی با مــواد و محصوالت دیگــر  را نیز 

محکم تر می کند، مهر تاییدی بر این ادعاست.
شــرکت پتروشــیمی ارونــد در ســال های اخیر بخش 
عمــده ای از همــت خــود را بر افزایش کمــی و کیفی تولید 

قرار داده و بر این موضوع تاکید ویژه ای دارد.
در نزد کارشناســان حوزه پتروشــیمی کــه همواره در 
یــک کلیــت، بــه بزرگتــر و متنوع ترشــدن ســبد محصوالت 
پتروشــیمی کشــور تاکید ویژه دارند، این موضوع اهمیتی 

دوچندان پیدا می کند.
 به عنوان نمونه، برنامه افزایش ۱۱ درصدی تولید در 
سال ۱4۰۰ به نسبت سال قبل از آن  و همچنین پافشاری 
بــر تولیــد متنوع تــر و کیفی تــر گریدهایــی کــه نیــاز صنایع 
پاییــن دســتی را پاســخ می دهنــد و در نهایــت بــه زنجیــره 
ارزش کمک های شایان توجهی می کنند نشان دهنده این 
اســت کــه مجموع تالش هایــی از این دســت، خلق ارزش 

افــزوده بیشــتری را از ســوی صنعــت پتروشــیمی ایــران 
رقــم می زنــد. به ویژه در مقطعی که بیشــترین فشــارهای 

تحریمی، اقتصاد کشور را آزار می دهد.
مزیت هایــی از ایــن دســت قاعدتــا بایــد حمایت های 
مختلفــی  را از ســوی بخش هــای حاکمیتــی و نظارتــی در 
پی داشــته باشــد، اما شــرکت پتروشــیمی اروند اساسا به 
چنین تســهیالتی اتکا نمی کند؛ چرا که خروجی عملکردی 
این شــرکت در مبحث تولید و فروش و صادرات، کارنامه 

ممتازی را از خود باقی گذاشته است.
پتروشیمی اروند از منظر مدیریت ارشد گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس نیز قابل تقدیر قلمداد می شــود؛ 
چرا که این مجتمع صنعتی از معدود  شرکت هایی است 
کــه بخــش اعظمــی از تولیداتــش، خــوراک صنایــع پاییــن 

دست را فراهم می کند.
دکتــر عبدالعلــی علــی عســگری، مدیــر عامــل گــروه 
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس  پیــش از ایــن نــه تنهــا 
بــه توانمنــدی شــرکت پتروشــیمی ارونــد در تعــدد بیشــتر 
گریدهــای ایــن صنعت اشــاره کرده بود، بلکــه تاکید کرده 
بــود که در بخش داخلی ســازی تولید تجهیــزات مورد نیاز 
در صنعت پتروشــیمی از ســوی نیروهای بومی نیز، اروند 

مطلوب عمل کرده است.
مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس 
همچنیــن منحنی هــای مالــی شــرکت پتروشــیمی اروند را 
که در ســال های پیشــین از این مجتمع، شــرکتی بدهکار 
ســاخته بــود امــا بــا مدیریــت جدیــد همــه ایــن بدهی هــا 
پرداخته شــد و اروند از آن پس به شــرکتی سودده تبدیل 

شد را نیز مورد اشاره قرار می دهد.
بــر  تاکیــد  ضمــن  همچنیــن  عســگری  علــی 
ارونــد،  پتروشــیمی  داخلی ســازی های صــورت گرفتــه در 
می گوید: این داخلی سازی ها بخصوص در کاتالیست ها و 
اعتماد به جوانان ایرانی کاری قابل تقدیر و تشکر است و 

باید به آن اهمیت داد. 
شــرکت  عامــل  مدیــر  نشــان زاده،  مهنــدس حســن 
پتروشــیمی ارونــد نیــز در مورد رونــد کاری مجموعه تحت 
مدیریتــش بــه مباحثــی مانند تحقــق صــادرات حداکثری، 
اشــاره می کند و می گوید: در ده ماهه ســال ۱4۰۰باالترین 
میــزان صــادرات شــرکت بــه تحقــق رســیده و در ایــن بازه 
زمانــی بــا صــادرات ۱۶۳ تن محصول، معــادل ۱4۱ میلیون 
دالر بــرای کشــور ارزآوری ایجــاد شــده اســت و ایــن در 
وضعیتــی محقق شــده که طی همیــن دوره، ۷44 هزارتن 
محصــول در بــازار داخل عرضه شــده که معــادل ۱۱۰ هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
نشــان زاده، همچنین در گزارشــی که به مدیر عامل 
هولدینــگ خلیــج فارس ارائه می دهد اعالم می کند که در 
مــدت مذکــور بخــش تولیــد در اروند، در نســبت به ســال 
پیش از آن ۷ درصد افزایش تولید داشته و بر پایه اسناد 
به ثبت رسیده مالی، در سال ۱۳۹۷ سودی ۹۵۰ میلیارد 
تومانــی را بــه انتفاعــی۱۲۰۰ میلیــارد تومانــی ارتقــا داده و 
امســال نیز کســورات مالیاتی را به محدوده ۷۱۰۰ میلیارد 

تومانی نزدیک کرده است.
بــر اســاس همین رشــد اســت کــه پتروشــیمی اروند 
در آغــاز نیمــه دوم ســال ۹۸  بدهــی ۲۲۰ میلیون یورویی 
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زمــان پــروژه اش را بــر قاعــده ریالــی  تســویه کــرده و بنابر 
ایــن هیچگونــه بدهی انباشــته خاصی نــدارد و به اتکا این 
توانمنــدی اگــر گفتــه شــود کــه ایــن شــرکت، پیشــاهنگ 
ارزآوری و خلــق ارزش افــزوده بــرای اقتصــاد امــروز ایــران 

است سخنی به گزافه گفته نشده است.
شــرکت  ســرمایه  کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد 
پتروشــیمی ارونــد در بــدو تاســیس مبلغ ۵ میلیــون ریال 
)شــامل تعداد ۵،۰۰۰ ســهم عادی با نام به ارزش اســمی 
هــر ســهم ۱،۰۰۰ریــال( بوده که طی چنــد مرحله  به مبلغ 
۰۰۰, ۱۲ میلیارد ریال )شــامل تعداد ۰۰۰, ۱۲ میلیون ســهم 
عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ریال( در پایان 

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش یافته است.
در  کــه  گرفتــه  شــکل  شــرایطی  در  ویژگی هــا  ایــن 
تعریــف اولیــه شــرکت پتروشــیمی ارونــد آمــده اســت که 
قــرارداد اجــرای کارخانه هــای کلــر آلکالــی،EDC/VCM  و

PVC  بصــورتEP در تاریــخ ۱۳۸۲/۰۵/۲4 منعقــد و در 
تاریخ  ۱۳۸۲/۰۷/۰۷در هیات مدیره شــرکت پتروشــیمی 
ارونــد مطــرح و بــرای اجــرا مصــوب شــد. مجــری قــرارداد 
مزبــور کنسرســیومی متشــکل از شــرکت آلمانــی اوده و 
شــرکت مهندســین مشاور ســازه بوده اســت که در تاریخ 
 ۱۳۸۲/۰۸/۱۹بــا پرداخــت مبلــغ ۵% از قــرارداد بعنــوان 
پیــش پرداخــت موثر شــده اســت. لذا عملیات ســاخت از 
اواخــر ســال ۱۳۸۲ آغــاز و بر اســاس جدول ذیل از ســوی 

پیمانکاران داخلی تا مرحله نصب صورت گرفت.
بــه تعبیــر دیگــر پتروشــیمی ارونــد عالوه بــر وظایف 
تکلیفــی خــود، فعالیت هــای فــوق برنامــه ای داشــته کــه 
موجــب شــده این شــرکت تنگناهــای تحریمی را با نقشــه 
راهــی دقیــق و از پیــش طراحی شــده  و به عنــوان یکی از 
موفق ترین شــرکت های زیر مجموعه هلدینگ پتروشیمی 

خلیج فارس محسوب شود.
مدیــران ایــن مجموعــه صنعتــی هــم اکنــون اعــالم 
می کنند که  در حوزه داخلی سازی از میزان 4۰ کاتالیست 
مــورد نیــاز کار حــدود ۳۶کاتالیســت را داخلی ســازی کرده 
اســت و با این حرکت توانســته در امتداد یاری رسانی های 
شــرکت های داخلــی بــرای ۳تــا ۵ ســال پیــش رو در حوزه 

کاتد و آند نیز تکنولوژی های مورد نیاز را بدست بیاورد.
 یکی دیگر از تحوالتی که در پتروشیمی اروند انجام 
شــده داخلی ســازی مبدل هــای حرارتــی، ســانتریفیوژها و 
کاتالیست پاالدیوم است. در اولین روز برگزاری  نمایشگاه 
و همایــش تخصصــی حمایت از ســاخت داخل در صنعت 
شــرکت های  بــا  همــکاری  تفاهم نامه هــای  پتروشــیمی، 
پتروشــیمی خوزســتان، اروند و شــهید تندگویان را نیز به 
امضا رســانده اســت  تــا در بخش داخلی ســازی تجهیزات 
گام های بلندتری بردارد. با این راه در پیش گرفته شــده، 
شــرایط طراحی و تولید مبدل های حرارتی، ســانتریفیوژها 
و دیگــر تجهیــزات مــورد نیاز پتروشــیمی و همچنین انواع 

کاتالیست ها فراهم خواهد شد.
 پتروشــیمی ارونــد، تفاهمنامه هــای دیگــری را نیز با 
مجموعه هــای داخلــی بــه امضــا رســانده تــا بر اســاس آن 
ســاخت مبــدل و قطعــات برج هــا، ســاخت کمپرســورها، 
تجهیزات کنترل فشار و مبدل های صفحه ای نیز عملیاتی 

شود.
شایان ذکر است که پیش از این نشان زاده در مورد 
همیــن رویکــرد پتروشــیمی ارونــد گفتــه بود آنچــه در این 
سال ها به عنوان تفاهم نامه با شرکت های ایرانی به امضا 
رســاندیم، به مرحله قرارداد و تولید رســیده است و امروز 
شــاهد تولید پی وی ســی  کامال ایرانی از ســوی پتروشــیمی 
اروند هستیم که عالوه بر نیاز داخل، به کشورهای دیگر 

صادر می شود.
دیگر اینکه مشــی انتخاب شــده شــرکت پتروشــیمی 
ارونــد کــه در ســال ۹۸ منجر بــه امضــای تفاهم نامه هایی 
دیگر شــده بود هم اکنون نه فقط به قرارداد مبدل شــده 
بلکه به کاال و مواد شــیمیایی تبدیل و زنجیره پی وی ســی  
ارونــد را بــه پی وی ســی  تمامــا ایرانــی بــا ۳۶ کاتالیســت و 
مواد شیمیایی ساخت داخل منتج شده است که نه تنها 
نیازهای داخلی را پاسخگوست بلکه مقوله صادرات را نیز 
قــوام بخشــیده و بــرای کشــور ارزآوری کرده اســت. چنین 
رویکردهایی نشــان از همت تمام عیار نیروهای فعال آن 
مجموعه صنعتی دارد تا به همان نســبت  جایگاه و شــان 
صنعــت پتروشــیمی ایــران را بــه طریــق قابــل تاملــی ارتقا 

دهد.
پتروشــیمی  کارنامــه عملکــردی  از  فــرازی دیگــر  در 
امضــای  آئیــن  در  نشــان زاده  مهنــدس  شــاهدیم  ارونــد 
تفاهم نامه هــای همــکاری بــا شــرکت های داخلــی  تاکیــد 
می کنــد کــه یکــی از ایــن تفاهم نامه هــا در زمینــه تامیــن 
قطعــات مــورد نیــاز برج هــای واحــد EDC – VCM اســت 
کــه علیرغــم خوردگــی بســیار ایــن برج ها قادر شــده ایم با 
همکاری دیگر شرکت های ایرانی قطعات و تجهیزات مورد 

نیاز خود را به مرحله تولید برسانیم.
وی در مــورد ســومین تفاهم نامــه ای کــه در این آئین 
بــه امضــا رســید بــا اشــاره بــه افتخارآفرینــی جوانــان در 
بومی ســازی آند و کاتدهای مورد نیاز صنعت پتروشــیمی 
کشورمی گوید: امروز ما با افتخار اعالم می کنیم تجهیزات 
کنترل فشــار که یکی از الیه های ایمنی سیســتم  است در 
انــدازه  و فشــارهای مختلــف در کشــور تولیــد و در مجتمع 

پتروشیمی اروند در سرویس قرار گرفته است.
نشــان زاده همچنیــن تصریــح می کنــد کــه بــر پایــه 
چهارمین تفاهمنامه ای که شرکت متبوعش با شرکت های 
داخلی به امضا رسانده است مبدل های صفحه ای  که یکی 
از تجهیــزات پراهمیــت در صنعت پتروشــیمی و واحد های 
پی وی ســی  و کلــر اســت بــا اعتمــادی کــه بــه شــرکت های 
ایرانــی شــد ما امــروز در راســتای حمایــت از کاالی داخلی 
تفاهم نامــه ای را در ایــن زمینه در حضــور مدیرعامل گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس به امضا برســانیم که هم 
صرفه جویــی ارزی را در پــی دارد و هم موجب جلوگیری از 

خروج ارز از کشور می شود.
بــا ایــن تفاســیر می تــوان گفت: شــرکت پتروشــیمی 
ارونــد در امتــداد ارتقــا و رشــد تکنولوژی هــای بین المللی، 
راه توسعه های هر چه بیشتر صنعتی حوزه پتروشیمی را 
عیان تر می کند و به آهنگ آن تســریع بخشــیده و تامین 
مــواد اولیــه صنایــع شــیمیایی و پایین دســتی در بازارهــای 
داخلــی و صادراتــی را بــه مطلوب تریــن شــکل ممکــن بــه 
تحقــق می رســاند و بر این اســاس می توانــد الگویی موفق 

برای دیگر واحدهای صنعتی کشور باشد.

 1401 اردیبهشت 
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طالیه  داری پتروشیمی کارون
آغازگر دانش بنیان شدن صنعت پتروشیمی کشور

عصــر اقتصــاد: ازیــک نــگاه منصفانــه، فــارغ از تکلف ها و 
بزرگ نمایی هایــی کــه گاهــی در مــورد واحدهــای صنعتــی 
کشور روا می شود می توان وضع امروز صنعت پتروشیمی 
ایــران را مــورد داوری قــرار داد. یکــی از ســرفصل هایی کــه 
مجتمع های پتروشــیمی را نسبت به همتایان خود متمایز 
می ســازد، عــالوه بــر افزایــش ظرفیــت تولیــد و ســودآوری 
حاصــل از آن، همــگام شــده بــا تکنولــوژی پیــش رفتــه و 
بدســت آوردن استانداردهای روز دنیاست. این اتفاق اگر 
در ذیل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شکل بگیرد 
امتیازی به افتخارات بدست آمده صنایع پتروشیمی ایران 

خواهد افزود.
پتروشــیمی  هلدینــگ  مجموعــه  در  اکنــون  هــم 
خلیج فارس، شــرکت پتروشــیمی کارون نخســتین شــرکتی 
اســت که به دریافت مجوز شــرکت دانش بنیان نائل شــده 
اســت. چنین دســتاوردی نشان دهنده آن است که روند رو 
به توسعه همراه با مدیریت موجه در این شرکت به شکلی 
شفاف عملیاتی شده است و اعتباری به مجموع اعتبارات 

پیشین این شرکت افزوده است.
این ســرفصل مهم در حالی محقق شــده اســت که بر 

اساس شــعار سال۱4۰۱ رهبر 
پتروشــیمی  انقــالب،  معظــم 
کارون موفــق شــده منویــات 
عمــل  جامــه  را  معظم لــه 

بپوشــاند. تقارن فعالیت های شــرکت پتروشــیمی کارون با 
منویات رهبری نتایج مطلوبی مانند ایجاد اشتغال، افزایش 
تولیــد و ارتقــای کیفی محصوالت تولیدی و در نهایت تولید 
ثــروت و خلــق ارزش افــزوده را بــه ارمغــان آورده اســت. 
طــی کــردن رونــدی که موجب شــده ایــن امتیــاز در کارنامه 
پتروشــیمی کارون جــای بگیــرد، همزمــان معضــل قدیمــی 
صنایــع نفــت و پتروشــیمی ایران یعنــی خام فروشــی را نیز 

برطرف کند.
یکی از زوایای مهمی که چه بسا از نگاه دیگران مورد 
غفلت قرار گرفته، این است که پتروشیمی کارون تحوالت 
تکنولوژیــک و بــه دنبــال آن دانش بنیــان شــدن خــود را از 
قبل از فرمایشــات مقام معظم رهبری در دســتور کار خود 
قــرار داده بــود و بــر این اســاس یکی از خشــنودکننده ترین 
اتفاقاتــی کــه برای این مجموعه افتاده اســت این اســت که 
هدف گذاری هایــی از این دســت از آغاز در اندیشــه مدیران 

این مجموعه جای گرفته بوده است.
رکوردزنــی تولیــد و افزایش ۳۵ درصدی تولید نســبت 
به ســال گذشــته همراه با تنوع بخشــی به  ســبد محصول 
و توســعه بازارهای داخلی و صادراتی، دستاورد پتروشیمی 
کارون در ســال ۱۳۹۹بــوده اســت. بدســت آوردن چنیــن 
رتبــه ای، مهــر تائیــدی اســت بــر اینکــه دریابیــم پیشــرفت 
روزافزون این شرکت از سال های گذشته با اتکا به مبحث 
دانش بنیــان شــدن آن مدنظــر مدیــران ارشــد این مجموعه  

قــرار گرفتــه بــوده و طبعا نتایج مثبــت آن نیز به تبع همان 
خردورزی خاص به تحقق پیوسته است.  

 بــه تعبیردکتــر عبدالعلــی علی عســگری،  مدیرعامل 
تبدیل شــدن  خلیج فــارس،  پتروشــیمی  صنایــع  گــروه 
پتروشــیمی کارون به شــرکت دانش بنیان در این مجموعه 
نشــاط علمــی خاصــی ایجــاد کرده کــه خروجی اش زیســت 
بومــی بــزرگ و تاثیرگــذار خواهد بود. بــر پایه همین ویژگی 
اســت کــه پتروشــیمی کارون اکنــون توانســته وضعیتــی را 
برای مجموعه صنعت پتروشــیمی کشــور ایجاد کند که هم 
خــود دانش بنیــان عمل کنــد و هــم کارگروه های متخصص 

پژوهشی را در اختیار فعاالن این عرصه قرار دهد.
چنیــن خصوصیتــی همانطــور کــه گفتــه شــد در عین 
حــال کــه اشــتغال و ارزش افزوده خلــق می کند همزمان به 
ســرفصل های اصلی و بنیادی اقتصــاد مقاومتی که همواره 
مــد نظــر مقــام معظــم رهبری بــوده اســت، فرصــت تحقق 
می دهــد. ایــن توانایی های پتروشــیمی کارون مصــداق بارز 
خنثــی کــردن تحریم های ناجوانمردانه نیز هســت. آنهم در 
شرایطی که بسیاری معتقد بودند و هستند که پتروشیمی 

ایران تحریم پذیر نیست.
در فرآیند عملکردی شرکت پتروشیمی کارون تکمیل 
زنجیــره ارزش و اعتمــاد بــه دانش بنیان هــا و تبدیل شــدن 
بــه شــرکت دانش بنیــان بــه جریانــی می انجامــد کــه دیگــر 
مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس را نیز بسوی 
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دانش بنیان شدن سوق می دهد.
 مدیــر عامــل گــروه صنعتی پتروشــیمی خلیــج فارس 
معتقد است: شرکت های گروه باید با اتکا به دانش بنیان ها، 
تولیداتــی در کالس جهانــی، محصوالتــی بــا کیفیــت برتر و 
قیمتــی مناســب و رقابتــی و همراه با ســرویس های جانبی 
در بــازار داخلــی و خارجی تولیــد و ارائه کنند و برای اهداف 
اقتصادی ملت ایران گام بردارند و بدین قاعده، پتروشیمی 
کارون طالیه دار یک صنعت تکنولوژیک سودآور اشتغال زا 

خواهد بود.
ایــن رویکرد در ســاختار مدیریتی این مجموعه نیز به 
عینــه دیــده می شــود. شــاهد مثــال ایــن ویژگی در ســخنان 
علیرضا صدیقی زاده، مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی کارون 
مشــهود اســت؛ چــرا کــه وی معتقد اســت تا پیــش از این و 
برای سال های متمادی روش کاری این مجموعه در صنعت 
نفــت بــرای درآمدزایی، اکتشــاف نفت و فــروش نفت بوده 
و بعد از مقطعی به این نتیجه رســیدیم که باید به ســمت 
صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی درآمدزا با ارزش افزوده 
باال برویم که این رویکرد در مقطع بعد از دفاع مقدس به 

صورت جدی تا امروز پیگیری شده است.
وی در عین حال استدالل می کند که با این سیاست، 
در داخــل کشــور مجموعه هــای بــزرگ پتروشــیمی احــداث 
می شــود و قیمت گذاری محصوالت پتروشــیمی که پیش از 
این در جایی خارج از این صنعت تعیین می شد هم اکنون 
با دستاوردهای جدید پتروشیمی کارون، تولیدات با تناژ باال 
بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده ای که برای فعاالن این 
صنعت دارد، با گذر از قیمتی پایین تر و با تناژ کمتر باعث 
می شــود نه تنها ســودآوری افزونتری ایجاد کند بلکه ســبد 
محصــوالت مــورد نیاز مردم را نیــز تامین می کند و صنعتی 
که به دالیل مختلف آسیب پذیر شده بود به مجموعه هایی 

بســیار ســودآور تبدیــل 
می کند.

رو  حرکت هــای 
بــه توســعه در شــرکت 
از  کارون  پتروشــیمی 

نــگاه مــردم و رســانه ها دور نیســت. به عنــوان نمونه با یک 
تحلیــل ســاده می تــوان مشــاهده کــرد که  تولیــد گریدهای 
جدید حاصله از دانش بنیان شدن شرکت، دقیقا در راستای 
منویات مقام رهبری مبنی بر اشتغال زایی، فناورانه شدن، 
جلوگیــری از خام فروشــی و محقق کــردن اقتصاد مقاومتی 
اســت و این در حالی اســت که از ۳۳۷ ماده ای که از نفت 
و گاز تولید می شــود، ســهم کشــورمان تنها ۱۰ درصد اســت 
که بی تردید شایسته این صنعت و متخصصان آن نیست. 
 در همین راســتا مدیرعامل پتروشــیمی کارون اعتقاد 
دارد که »راه برون رفت از این وضع، دانش بنیان ها هستند، 
مدت هاســت کــه وزارت علوم دانشــجو تربیــت می کند، اما 
این علم کجا مصرف می شــود؟ در مرحله بعد شــرکت های 
دانش بنیان با همکاری وزارت علوم و نهاد ریاست جمهوری 
بــرای نزدیک شــدن دانشــجویان به علوم کاربردی تشــکیل 
شــد، امــا دانش بنیان هم از کمبود منابــع مالی رنج می برد 
و مهم تر از آن شرکت های تولیدی و مؤثر به دانش بنیان ها 

اعتماد الزم را ندارند.«
او بــه زوایــای مختلفــی از ایــن حــوزه اشــاره می کنــد و 
هزینــه  »اعتمــاد،  می گویــد: 
ریســک محســوب می شــود و 
ما به عنــوان تنهــا تولیدکننده 
پلــی  صنعــت  در  کشــور 
ایــن  هزینــه  نه تنهــا  یورتــان 
و  پذیرفتیــم  را  ریســک 
خودمــان دانش بنیــان شــدیم 
شــرکت های  معتقدیــم  کــه 
دانش بنیان یک نقطه اتصال 

نیــاز دارنــد و بــا این اقــدام ما تبدیل به صنعت پتروشــیمی 
کاربردی پلی یورتان شــدیم و از امروز پتروشــیمی کارون به 
سمت تبدیل شدن به یک دانشگاه کاربردی خواهد رفت.«

 تولیــد طیــف وســیعی از محصــوالت اصلــی و جانبــی 
 ،)TDI( در پتروشــیمی کارون مانند تولوئن دی ایزوســیانات
 ،)Aniline( آنیلین ،)MDI( متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات
اسید نیتریک )HNO۳(، اسید کلریدریک )HCL(،نیترو بنزن 
)NB(، ارتــو تولوئن دی آمین)OTD(، واحدهای بهره برداری( 
و محصوالت MSDS بیانگر این نکته است که اقتصادمحور 
بودن، دانش بنیان شدن همراه با ایجاد شغل و شکل دادن 
بــه یــک برنــد معتبــر، هدفگــذاری اصلــی ایــن شــرکت بوده 
اســت کــه در جای خود بــرگ زرین دیگری به صنعت جوان 

پتروشیمی ایران اضافه می کند.
خــط مشــی حــوزه عملکردی ایــن مجموعه که شــامل 
ســرفصل هایی مانند تولید و تکمیل زنجیره ایزوســیانات ها 
و بی نیــازی صنعــت پلــی یورتان ایران اســت بــه دنبال خود 
مباحثی مانند ایجاد ســالمت و آرامش، تولید ســبز، ایمن، 
پایدار، کاهش بهای تمام شده، نوآوری در سبد محصوالت، 
توســعه بازاریابی و پیشــبرد فروش، کیفیت پایدار، انطباق 
بــا الزامات محیط زیســت، رویکرد مشــتری مــداری، وجدان 
رعایــت  خالقیــت،  و  نــوآوری  مســئولیت پذیری،  و  کاری 
دســتورالعمل ها و اســتانداردها، یادگیری ســازمانی، اخالق 
حرفــه ای، همــکاری و همدلــی وسخت کوشــی را نیز محقق 

می کند.
بر این اساس در خاتمه باید گفت با یک نگاه منصفانه 
و یــک داوری منطبــق بــر واقعیت هــا می توان دســتاوردهای 
مطلــوب و موفقیت هــای پــی در پــی صنعــت پتروشــیمی 
عملکــرد  از  ناشــی  را  کشــور 
شــرکت  ماننــد  مجموعه هایــی 
پتروشیمی کارون دانست که در 
نهایت رشــد و توســعه اقتصادی 
و بــه تبــع آن بازگرداندن آرامش 
و رفــاه بــه جامعــه را بــه ارمغــان 

می آورد. 

 1401 اردیبهشت 
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بازتاب شعار سال رهبری  
در کارنامه عملکردی شرکت پتروشیمی ایالم

اعتقــاد برخــی از مدیــران بــه تاثیرگــذاری رســانه ها در 
فرآینــد توســعه و تولیــد صنایــع پتروشــیمی، اینک دیگر 
جــزو رویکردهایــی کــم شــمار اســت کــه بایــد آن را در 
نیــک گرفــت. حســن  فــال  بــه  کــرد،  هرکجــا مشــاهده 
نجفی ســمنانی، مدیر عامل شــرکت پتروشــیمی ایالم از 
جمله همان مدیرانی است که نه تنها همراهی رسانه ها 
را در زمینــه رشــد و ارتقــای صنعــت پتروشــیمی بســیار 
موثر تلقی می کند، بلکه به ســوی آنها دســت یاری دراز 
می کنــد تــا از ایــن ابــزار برای حفــظ منافع شــرکت تحت 
مدیریتش که همانا منافع ملی اســت اســتفاده درســتی 
بــه عمــل بیاورد.در حقیقت مدیریت ارشــد این شــرکت 
تنها به آنچه در درون این مجموعه در دســتور کار قرار 
می گیرد، اکتفا نمی کند و از هر آنچه که می تواند رشــد 
و توســعه کاری ایــن شــرکت را افزایــش دهــد اســتقبال 

می کند. 
پتروشــیمی ایــالم نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه در 
ایــن صنعــت فعــال اســت. رویدادهــا و تحوالتــی کــه در 
تمام سال های گذشته در صنعت پتروشیمی ایران اتفاق 
افتــاده اســت بالطبــع روی ایــن شــرکت هم تاثیر جســته 
و گریختــه خــود را باقــی گذاشــته اســت. در دوره جدیــد 
مدیریت ارشــد شــرکت پتروشــیمی ایالم موجبات رشد و 
توســعه بــه گونه ای فراهم شــده اســت که ایــن مجموعه 
هــم اکنــون بــه عنــوان یکــی از پــر توان تریــن مجتمع های 
فعال ذیل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس شــناخته 

می شود.
ایــن کــه هم اکنون تولید اتیلن در پتروشــیمی ایالم 

به بیش از ۲۰۰ هزار تن رســیده اســت مهر تاییدی است 
بــر ایــن موضــوع کــه رویکــرد توســعه ای و افزایــش تولید 
اصلی تریــن  از  ایــن شــرکت  در  اســتراتژیک  محصــوالت 
هدف گذاری هایــی اســت کــه مجموعه مذکــور به آن نائل 
آمده اســت. نباید از یاد برد که به گفته نجفی ســمنانی 
همیــن محصــول در آذر ســال ۱4۰۰ تولیــدی، ۱۰۰ هــزار 
تنــی داشــت کــه همــان زمــان هــم بــا دور زدن تحریم هــا 
محقــق شــد و تــا جایــی ادامه یافــت که هم اکنــون تولید 

این محصول در پتروشیمی ایالم دو برابر شده است.
بــر  تکیــه  موضــوع  بــه  همــواره  ســمنانی  نجفــی 
توانمندی های داخلی تاکید داشــته است، چرا که اعتقاد 
دارد اســتفاده از تــوان و ظرفیــت پیمانــکار بومی و صدور 
خدمــات فنــی مهندســی بــه دیگر اســتان ها یکــی دیگر از 

دستاوردهای شرکت پتروشیمی ایالم است.
او پیــش از ایــن گفته بود: به عنوان صنعت پیشــرو 
و پیشــگام در تحقــق شــعار ســال، قــراردادی بــا شــرکت 
دانش بنیــان داخلــی در زمینــه تولیــد پنــج عــدد »شــیر 

صنعتی دبل دیسک« منعقد شده است.
در همان مقطع، وی خام فروشی را یکی از معضالت 
پیش روی کشــور عنوان کرد و افزود: ســرمایه گذاران در 
پاییــن دســت پتروشــیمی بــا احــداث پــارک پلــی پروپیلن 

زمینه  تکمیل زنجیره  ارزش افزوده را فراهم کنند.
نجفی ســمنانی بــه ظرفیــت تولیــد 4۵۸ هــزار تــن 
اتیلن در واحد الفین اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس 
ظرفیــت واحــد HD از ایــن ظرفیت فقــط ۳۰۰ هزار تن در 
اختیــار کارخانــه پلی اتیلن قرار می گیرد؛ افزود: به دنبال 

خریــد کمپرســور بــرای تزریــق اتیلــن مــازاد به خــط اتیلن 
غرب هستیم.

افتــاده  اتفــاق  شــرایطی  در  مثبــت  تحــوالت  ایــن   
اســت که شرکت پتروشــیمی ایران در لیست تحریم های 
ســنگین غــرب قــرار داشــته اســت و بــا این حــال انحصار 
جهانــی محصولــی اســتراتژیک را شکســته اســت. نجفــی 
ســمنانی در ایــن خصــوص می گوید: اقدام صــورت گرفته 
در پتروشــیمی ایــالم کــه خــود در فهرســت تحریم هــای 
ظالمانه غرب قرار دارد، با دانش و تخصص کامال ایرانی 

به سرانجام رسیده است.
از تولیــد محصولــی  ایــالم،  مدیرعامــل پتروشــیمی 
و  پتروشــیمی  صنایــع  در  پرکاربــرد  و  اســتراتژیک 
پاالیشــگاهی کشــور بــرای نخســتین بار در تاریــخ صنعت 
پتروشــیمی کشــور کــه پیــش از ایــن در انحصــار آمریــکا، 

فرانسه و چین بود، خبر می دهد.
پتروشــیمی ایالم، طیفــی از خوراک هایی مانند اتان

c۲ و اتان هــای ۲و ۳و 4 را تحویــل می گیــرد و محصوالتی 
همچون پلی اتیلن سنگین را در کنار عملکرد واحدهایی 
بــازار  بــه  ســولفورزدایی  واحــد  و  الفیــن  واحــد  ماننــد 
تحویــل می دهــد. ایــن فرآینــد کــه نیــاز بــه تخصص هــا و 
توانمندی هــای خــاص تکنولوژیــک دارد در طی ســال های 
اخیر به شــکل مطلوبی به انجام می رســد و این در حالی 
اســت کــه همیــن شــرکت تا پیــش از ایــن بــا چالش های 
سختی روبرو شده بود که آثار منفی آن مانند بدهی های 
انباشــته در صورت هــای مالــی آن  دیــده می شــد، اما هم 
اکنون شــرکت پتروشــیمی ایــالم با همتی مســتحکم این 
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موانع را از پیش پای خود بر می دارد.
چنیــن تحوالتــی را در اظهــارات اخیــر مدیــر عامــل 
ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی می توان رصد کــرد.  وی در 
دیدار اخیری که با جمعی از خبرنگاران اســتانی داشــت، 
گفــت: راه انــدازی فاز دوم پتروشــیمی ایالم پس از تاخیر 
۱۷ ســاله بــا دســت جوانــان و  متخصصــان اســتان، ســند 
توانمندی های داخلی اســت واگر چرخه  تولید در صنعت 
پتروشــیمی بدون مشکل در حرکت باشد صنایع تکمیلی 
و پایین دســتی نیز در مجاور آن منشــا اشــتغال و توسعه 

خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرده بود که تولید نباید هیچگاه 
تنهــا بمانــد و از قضا این رســانه ها هســتند کــه می توانند 
منصــه ظهــور  بــه  تولیدکننــدگان  کنــار  در  را  مهــم  ایــن 
برســانند. از منظــرگاه نجفــی ســمنانی مــردم و رســانه ها 

می توانند عواملی بسیار تاثیرگذار در امر تولید باشند.
مدیــر عامل شــرکت پتروشــیمی ایــالم در عین حال 
بــه اســتفاده حداکثــری از نیــروی کار متخصــص  بومــی 
از ســطح کارگــری گرفتــه تــا بخش هــای مهندســی و فنی 
اعتقــادی ویــژه دارد. بــا اتــکا بــه چنیــن بینشــی می تــوان 
دریافــت کــه از نظــر مدیریــت ارشــد این مجموعــه اجرای 
منویــات مقــام معظــم رهبــری در مــورد شــعار ســال نیــز 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. شــعار تولیــد، دانش بنیــان 
و اشــتغال آفرین کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــالب مورد 

تاکید قرار گرفته، در پتروشیمی ایالم قابل رصد است.
در حــوزه تولیــد کــه آمــار و ارقــام ثبــت شــده بیانگر 
این نکته است که شرکت پتروشیمی ایالم همواره تداوم 
تولیــد و افزایــش آن و همچنیــن اشــتغال آفرینی چنیــن 
توســعه ای را در کنار دانش بنیان شــدن این مجموعه در 
دســتور کار خــود قرار داده اســت. توانایی هــای فن آورانه 
در شــرکت پتروشــیمی ایالم، مبین این موضوع است که 
اساســا نــوع فعالیت های ایــن مجموعه بایــد دانش بنیان 
باشد تا خروجی آن که همانا خلق ارزش افزوده و پرهیز 
از خام فروشــی اســت محقق شــود. بر این قاعده رسیدن 

به چنین افقی اشتغال آفرینی را هم شامل شده است.
همانطــور که گفته شــد، تقدیــر از تالش های نیروی 
انســانی ماهر بومی در پتروشــیمی ایالم یک هدف جدی 
تلقــی می شــود. انتخــاب کارگران نمونــه در این مجموعه 
همه ســاله تداوم پیدا کرده اســت. محض نمونه می توان 
به مراســم تقدیر از کارگران نمونه این شــرکت اشاره کرد 
که مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی ایالم حین برگزاری آن 
عنــوان کــرده بود که  ۲۰۰ هــزار تن اتیلن در واحد الفین 
شرکت پتروشیمی ایالم با دستان کارگران، صنعتگران و 

فرزندان توانمند استان تولید شده است.
وی بــا بیــان اینکــه با تالش و رعایــت نظم و انضباط 
کاری در ایمنــی، رکــورد یــک میلیــون و ۶۵۰ هــزار نفــر 
ســاعت کار بــدون حادثــه در پتروشــیمی ایــالم بــه ثبــت 
رســیده اضافــه کــرده بــود کــه ایــن موفقیت هــا مدیــون 
و مرهــون تــالش شــبانه روزی کارکنــان و کارگــران خــدوم 
و جــان برکــف بزرگ تریــن واحــد تولیــدی در غــرب کشــور 

است.
در  کارآ  و  دلســوز  نیروهــای  از  تکریــم  موضــوع 
پتروشیمی ایالم همچنین حوزه همکاران بخش ایمنی و 
آتش نشــانی نیز را شــامل شــده است و این پرسنل مورد 

تقدیر قرار گرفته اند.
ایــن اســت کــه شــرکت  آنچــه قابــل اشــاره اســت 
پتروشــیمی ایــران بــه اســتفاده از تولیــدات تکنولوژیــک 

ساخت داخل عنایتی ویژه دارد.
امضــای تفاهم نامه همکاری شــرکت البــرز، توربین 
مپنا و شــرکت پتروشــیمی ایالم در اســفند سال گذشته 
شــاهدی بــر ایــن ادعاســت که بر اســاس آن بــرای ایجاد 
خدمــات  انجــام  بــه  مربــوط  همکاری هــای  گســترش  و 
تعمیــرات، تامیــن قطعــات و متریــال مصرفــی ســاخت 
ایــن   Hitach  ۲۵-Hگازی توربین هــای  قطعــات  داخــل 
تفاهم نامه مابین شــرکت پتروشــیمی ایالم به نمایندگی 
حســن نجفــی ســمنانی و خوش سرشــت، عضــو هیــات 
بــه  اشــتیاق  بنابرایــن  شــد.  امضــا  البرز توربیــن  مدیــره 

اســتفاده حداکثری از توانمندی های شــرکت های داخلی 
در راســتای بهبــود بخشــیدن بــه فرآینــد تولیــد از ســر 
فصل هــای مهمــی اســت کــه پتروشــیمی ایــالم روی آن 

تاکیدی خاص داشته است.
موضــوع قابــل اشــاره دیگــر در شــرکت پتروشــیمی 
ایالم ســیر تحوالت درون ســازمانی اســت که این شرکت 
بــه آن نگاهــی جدی دارد. برگزاری جلســات هم اندیشــی 
مدیــران نفــت، گاز و پتروشــیمی، همــواره از ســوی ایــن 
شــرکت قابــل تعمــق بــوده اســت. ســال گذشــته اولیــن 
و  گاز  نفــت،   صنعــت  مدیــران  هم اندیشــی  نشســت 
پتروشــیمی ایــالم بــه میزبانــی شــرکت و بــرای هماهنگی 
ایــن صنعــت و اقدامــات مشــترک در حــوزه  بیشــتر در 

مسئولیت اجتماعی برگزار شد.
در ایــن دیــدار کــه باحضــور حســن نجفی ســمنانی 
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی ایالم، نوریــان، مدیرعامل 
مدیرعامــل  شــمس الهی،  ایــالم،  گاز  پاالیــش  شــرکت 
شــرکت گاز اســتان، رضایــی، مدیــر عامــل شــرکت نفــت 
و گاز غــرب و مهنــدس ایــدون شــرکت پاالیــش و پخــش 
فرآورده های نفتی استان ایالم برگزار شد، درباره مسائل 
درون ســازمانی و جــاری شــرکت های حــوزه نفــت اســتان 

ایالم بحث و تبادل نظر شد.
برخــی  خصــوص  در  پیشــنهاداتی  جلســه  ایــن  در 
اقدامــات مشــترک در حــوزه مســئولیت اجتماعــی مطرح 
و مقــرر شــد در جلســه آتــی نتایــج پیگیری ها، بررســی و 
مراحــل برنامه ریــزی و اجرایــی ایــن پیشــنهادات وارد فــاز 

عملیاتی شود.
بدیــن ترتیــب می توان بــا قاطعیت گفت: همه آنچه 
یک مجموعه صنعتی در حوزه پتروشیمی باید در دستور 
کار خود قرار داده باشد تا حاصل کار مطلوب نظر باشد 
از نــگاه شــرکت پتروشــیمی ایــالم دور نمانــده اســت. بــا 
چنیــن نظرگاهــی می تــوان از تجربیــات بدســت آمده این 
شــرکت برای رشد و توسعه دیگر مجتمع های پتروشیمی 

کشور بهره جست.
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کشــورهای نفتی حاشــیه خلیج فارس اکثرا با چالش استفاده صحیح از 
درآمدهــای نفتــی روبــرو بوده انــد. افزایش درآمدهای حاصــل از فروش 
و صــادرات نفــت بــرای کشــورهای برخــوردار از منابــع نفتــی همیشــه 
مشــکالتی به همراه داشــته اســت؛ اما انتظار بر آن بود که این کشورها 
درآمد حاصل را در تامین مالی پروژه های توســعه ای خود صرف کنند و 
بر سرعت رشد اقتصادی خود بیفزایند؛ با توجه به اینکه منابع طبیعی 
در عملکــرد اقتصــادی برخــی از موفق تریــن کشــورهای جهــان همچــون 
استرالیا، سوئد، فنالند، کانادا، ایاالت متحده و نروژ نقش اولیه موثری 
داشته است و برخی از این کشورها همچنان خود صادرکنندگان اصلی 
منابع طبیعی به شمار می روند. در واقع، منابع طبیعی برای کشورهای 
یادشــده در حکــم یــک پشــتیبان بــرای ایــن کشــورها بــرای دســتیابی به 

سطوح باالی رفاه مادی و توسعه اقتصادی بوده است.
اما در ایران سال هاســت که نفت حرف اول را در درآمدهای کشــور 
می زنــد بــه قــدری که پــس از تحریم های نفتی اخیر کشــور در واقع وضع 
اقتصادی کشور رو به زوال رفت و با تمام تالش های انجام شده صادرات 
محصــوالت غیرنفتــی نتوانســت، جایگزینــی خوبی بــرای درآمدهای نفتی 
باشــد و وابســتگی سیاســت های اقتصــادی کشــور به درآمدهــای نفتی را 

بیش از پیش تایید کرد.

درآمد نفتی دولت ها 
صــادرات و قیمت نفت برای ایران همواره نوســان 

داشــته اســت تا آنجا که درآمد نفتی ایران در زمان 
جنگ ۱۱۰ میلیارد دالر بود و در دولت های نهم و 

دهم تا ۶۱۸ میلیارد دالر باال رفت و بر اساس 
پیش بینی ها به نظر می رسد که سهم دولت 
تدبیــر و امیــد از دالرهــای نفتی نیز در طول 
۸ سال بیشتر از ۳۵۰ میلیارد دالر نباشد.

تاریــخ ۱۰۰ ســال اخیــر ایــران را بــدون 
در نظــر گرفتــن فاکتــور مهمــی به نــام نفت 
نمی تــوان به درســتی ارزیابی کــرد؛ زیرا این 

مــاده ســیاه و بدبــو از همــان زمــان اکتشــاف 
و  اقتصــادی  سیاســی،  مختلــف  الیه هــای  در 

اجتماعــی مــردم ایــن ســرزمین ســایه انداختــه و 
حتــی توجیــه برخی از اتفاقات و حــوادث بدون نفت 

کار آسانی نیست.

ایــن موضــوع بــا افزایش ســهم نفت در دخــل و خرج ایــران اهمیتی 
مضاعف داشته تا آنجا که از این کاالی استراتژیک بارها و بارها به عنوان 

سالحی علیه ایران استفاده شده است.
بعــد از پیــروزی انقــالب در ســال ۵۷ نیــز اســتفاده سیاســی از نفت 
باعث شــد تا تولید حدود ۶ میلیون بشــکه ای ایران با کاهش چشــمگیری 
روبه رو شود و بعد از آن نیز تحریم ها ادامه پیدا کرد و هر بار پیچیده تر 
از گذشــته ســر بــرآورد تــا به امروز که ســخت ترین تحریم هــا برای فروش 

نفت و انتقال پول صادرات آن بر اقتصاد ایران تحمیل شده است.
این تحریم ها در کنار تغییرات قیمت نفت باعث شده تا درآمدهای 
نفتــی کــه بــه عنــوان مهم تریــن منبــع ارزی دولــت بــه شــمار می رونــد، با 
نوســان همراه باشــد و در این میان برخی از دولت ها با فوران درآمدهای 
نفتــی روبــه رو شــده و برخــی دیگــر نیــز ســردمدار کاهــش ســهم خــود از 

دالرهای نفتی شوند.

سالهای ابتدایی انقالب و جنگ
انقــالب  پیــروزی  ابتدایــی  ســال های  در  می دهــد،  نشــان  آمارهــا 
درآمدهای نفتی با کاهش روبه رو شد. بر اساس آمارهای موجود، تولید 
نفــت ایــران کــه پیــش از انقــالب و بــا توســعه میادیــن نفتــی به حــدود ۶ 

میلیون بشــکه در روز رســیده بود، در سال های نخستین پس 
از انقالب یعنی ســال های ۵۸ و ۵۹ به شــدت کاهش 

یافت و در برخی روزها به صفر رسید.
پــس از آن نیــز جنــگ تحمیلــی کــه در 
ایــران در  نفــت  همســایگی چاه هــای مهــم 
خوزستان به وقوع پیوست، امکان توسعه 
همــه جانبــه را از صنعــت نفــت گرفــت. 
نکتــه اساســی در ایــن مقطع این اســت 
کــه بــا وجــود جنگــی ۸ ســاله در جنوب 
کشــور کــه محــل اصلــی تولیــد نفــت به 
شــمار مــی رود، اما صادرات نفــت ایران 
هیچگاه متوقف نشد تا نیازهای اساسی 
کشــور در آن دوره زمانی و با دوراندیشــی 

دولت وقت تامین شود.
ایــران  نفــت  تولیــد  دوران  آن  در  حتــی 
افزایش یافت و از ۷۷۰ هزار بشــکه در روز ســال 
۵۹ به بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز در سال 

تجارت نفت در سال های تحریم 
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۶۷ رسید. اما در همین سال ها قیمت نفت ایران به شدت در نوسان بود 
و در اغلب سال ها شیب نزولی را طی می کرد.

مجمــوع درآمــد نفتی حاصل شــده در ســال های ۵۷ تا ۶۰ در حدود 
۳۵.۸ میلیــارد دالر بــود. در ســال های ۶۰ تــا ۶۸  در  حالــی کــه صنعــت 
نفت ایران با جنگ و تخریب گســترده تاسیســات نفتی روبه رو بود، کل 
درآمــد نفتــی ۱۱۰ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر برآورد شــده اســت. در این 
ســال ها امــا بــا وجود قابل توجه نبودن درآمد نفــت، باز هم فروش نفت 
در بازارهــای جهانــی عمده تریــن منبــع درآمــدی دولــت محســوب می شــد 
کــه بــا آن هــم کشــور را اداره می کــرد و هــم هزینه های جنــگ تحمیلی را 

می پرداخت.
بــا پایــان جنــگ،  بازســازی در بخش هــای مختلــف آغــاز شــد و دولت 
ســازندگی بر ســر کار آمد،  هر چند نوســان قیمت نفت نیز سر ناسازگاری 
در برخی سال ها را داشت. این چنین بود که سرمایه گذاری برای افزایش 
تولیــد نفــت در دســتور کار قرار گرفت. بازســازی میادیــن نفتی نیز یکی از 
مهم ترین اهدافی این دولت بود؛ با این حال کل درآمد نفتی حاصل شده 

در دولت پنجم و ششم بیشتر از ۱4۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر نشد.

سیاست های نفتی دولت اصالحات
دولت هفتم هم روی خوشــی از نفت ندید. 

دولــت اصالحــات در ســال ۷۶ زمانــی در ایــران 
تشــکیل شــد کــه قیمــت نفــت بــر روی عــدد 
۱۸ دالر قــرار گرفتــه بــود؛ امــا ۱۸ دالر بــرای 
هــر بشــکه چنــدان بــرای ایــن دولــت دوام 
نداشــت. کاهــش قیمــت نفــت تــا ۱۰ دالر 
در هــر بشــکه پیــش رفــت. در واقــع ایــن 
رقــم به عنــوان پایین تریــن میانگین قیمت 
نفــت پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی در 

ســال ۵۷ بوده اســت حتــی در ماه های اخیر 
که سقوط قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا و 

جنــگ قیمتــی رخ داد نیــز قیمت نفــت ایران تنها 
بــرای چنــد روز به ۱۰ دالر در هر بشــکه رســید و این 

در شــرایطی اســت که میانگین قیمت نفت در ســال ۷۷ 
حدود ۱۱ دالر بوده است.

علــت ایــن کاهــش، رعایــت  نکــردن ســقف تولیــد در برخــی اعضــای 
اوپــک و مــازاد عرضــه در بــازار بــود. پــس از آن، سیاســت خارجــی موثــر 
دولــت اصالحــات در اوپــک، توانســت کشــورهای عضــو را متقاعــد کند تا 

سهمیه بندی را بپذیرند.
با این راهکار، دولتی که نفت ۱۰ دالری را تجربه کرده بود، توانست 
در ســال ۸4 بــا نفــت ۵۳ دالری ریاســت جمهوری را بــه دولت بعد واگذار 

کند.
همچنیــن میــزان تولیــد نفــت کــه در ابتــدای این دولــت ۳ میلیون و 
۶۲۳ هــزار بشــکه در روز بــود، بــه ۳ میلیــون و ۸4۰ هــزار بشــکه رســید. 

ایــن ثبــات در بخش صادرات نیز وجود داشــت. ایران در آغاز دولت 
اصالحات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر 

می کــرد درحالی کــه ایــن میزان در پایــان دولت به ۲ 
میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه رسیده بود.

درآمــد  بــا  اصالحــات  دولــت  درواقــع 
کار  روی  دالر  میلیــارد   ۱۷ ســاالنه  نفتــی 
آمــد و بــا درآمــد ۳۵ میلیــارد دالر ســال 
پایانی ریاســتش را به انتها برد. مجموع 
درآمدهــای نفتــی این دولــت نیز ۱۵۷.۲ 

میلیارد دالر بود.

روزگار خوش نفتی 
احمدی نژاد

هرچنــد کــه دولــت اصالحــات همزمــان با 
رونــد کاهــش قیمــت نفــت آغــاز بــه کار کــرد؛ امــا 

احمدی نژاد در روزگار سرمستی قیمت نفت برسرکار آمد.
اگرچه اولین ســال دولت نهم، درآمد نفتی شــبیه به ســال پیش از 
خود داشــت، اما از ســال دوم، نفت آهنگ صعود در پیش گرفت و رشــد 
درآمــد نفتــی ایــران آغــاز شــد تا طی ســال های ۸4 تا پایــان ۹۱ این دولت 

بتواند درآمدی برابر با کل درآمد نفتی پیش از خود داشته باشد.
تقریبــا در بیشــتر ســال های دولــت نهــم و دهــم نفت ســاز صعــود 
داشت. در همین دولت بود که نفت برای نخستین بار رکورد ۱4۷ دالری 

را زد و خزانه پر شد.
هرچند که نوسانات قیمت نفت شدیدتر بود، اما باز هم درآمدهای 

رویایی برای دولت احمدی نژاد از چاه های نفت بیرون آمد.
نگاهی به قیمت نفت در آن سال ها نشان می دهد که در سال ۸۶، 
برای اولین بار قیمت نفت از مرز ۸۱ دالر عبور کرد. حتی قیمت نفت در 
بازارهای جهانی تا ۸4 دالر را نیز تجربه کرد و در آســتانه فصل ســرد آن 

سال، رکورد ۹۳ دالر در هر بشکه را شکست.
در سال ۲۰۰۸، اما رقم تاریخی ۱4۷ دالر در تابلوهای معامله نفت 
ثبت شــد، با وجود این خوش بین ترین افراد نیز امید به دوام چندان آن 
نداشــتند. بــا شــدت گرفتــن بحران اقتصــادی در اروپــا و آمریکا، 
قیمــت نفــت نزولــی شــد و حتــی بــا کاهــش ۱۰۰ دالری 
بــه زیــر 4۰ دالر رســید که این رقم نیــز خیلی دوام 

نداشت.
رونــدی  در  نفــت  قیمــت  آن  از  پــس 
یافــت. افزایــش   ۲۰۰۹ ســال  تــا  منطقــی 
افزایــش قیمــت نفــت در آن بــازه زمانــی 
تــا آنجــا ادامــه داشــت کــه طــالی ســیاه 
بــا قیمــت ۱۰۰ دالری پــا بــه ســال ۲۰۱۰ 

گذاشت.
ســال های بعــد پروســه قیمت نفت 
در اطــراف ۱۰۰ دالر بــود تــا آنکه در ســال 
۲۰۱۳ دوبــاره شــاهد رشــد قیمــت نفــت تا 

۱۱۰ دالر در هر بشکه بودیم.
هرچند که دولت احمدی نژاد در سال های 
آخر خود به دلیل تحریم های بین المللی با کاهش 
صــادرات نفــت و مشــکل در رونــد انتقــال پــول فــروش 
ایــن محصــول به کشــور روبه رو بود، اما قیمت هــای باالی نفت 

توانسته بود تا درآمدی باال برای آن دولت به همراه داشته باشد.
قیمــت نفــت در ایــن دوره قابل مقایســه با هیچ زمــان دیگری نبود. 
بــا ایــن حــال ظرفیت ســازی برای تولید نفــت در این دوره اتفــاق نیافتاد و 
ســهم صنعــت نفــت کاهــش ۶۳۰ هزار بشــکه ای در تولید و نصف شــدن 

صادرات نفت بود.
تنها در اولین سال فعالیت دولت دهم ۶۶ میلیارد دالر درآمد نفتی 
به دست آمده است. سال ۱۳۸۹، اما درآمد حاصل از فروش نفت ایران 
۹۰ میلیــارد و ۱۹۱ میلیــون دالر و در ســال ۱۳۹۰ رقــم خیره کننــده ۱۱۸ 

میلیارد و ۸۶۱ میلیون دالر گزارش شده است .
 تشــدید تحریم هــای نفتــی ایــران در ســال ۱۳۹۱، امــا موقعیــت را 
بــرای ایــران تغییــر داد به طــوری که درآمد نفتی ســال ۱۳۹۱ 
تحــت تاثیــر عوامــل بنیادیــن بــازار نفــت و همچنیــن 
کاهــش ســهم ایــران به ۶۸ میلیــارد و ۱۳۵ میلیون 

دالر رسید .
ســال   ۸ طــی  اوپــک،  اعــالم  براســاس 
ریاست جمهوری احمدی نژاد، کشور از طریق 
صــادرات نفــت بیــش از ۶۱۸ میلیــارد دالر 

درآمد داشته است.
درآمدهــای  ســال   ۸ در  یعنــی  ایــن 
افزایــش  درصــد  احمدی نــژاد، ۲۹۳  نفتــی 
در مقایســه با دوره قبل تر، داشــته اســت و 
ایــن افزایــش فوق العاده می توانســت به یک 

فرصت تبدیل شود.
از ســوی دیگر کل درآمدهای نفتی ایران از 
سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ برابر ۱۰۶۲.۲ میلیارد دالر 
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بــوده کــه بــا توجــه  بــه درآمد ۸ ســال احمدی نــژاد از این ۳۱ ســال، بیش 
از ۵۸ درصــد درآمدهــای نفتــی کشــور تــا آن روز در دو دولت احمدی نژاد 

تجمیع شده است.

ثمره نفتی برجام

در این شرایط دولت تدبیر و امید بر سرکار آمد. وضع قیمت نفت در 
دولت یازدهم آنقدر پیچیده شده که روحانی در ابتدای دولت یازدهم، با 
زبان شکایت به منتقدان گفت که کشور با نفت ۳۰ دالری اداره می شود 
نه نفت ۱4۷ دالری. دولت روحانی در شــرایطی کشــور را به دســت گرفت 
که تولید نفت ایران به حداقل آن در سال های پس از انقالب به استثنای 
زمــان جنــگ رســیده بود. بــا این حــال در ماه های نخســتین دولت یازدهم 
همچنــان قیمــت نفــت نزدیــک بــه ۱۰۰ دالر بــود. اما پس از آن شــیب تند 
کاهــش قیمــت دامــن دولــت جدید ایران را بــرای تامین هزینه های کشــور 

گرفت.
نفتــی کــه در عــرض یک ســال، ۵۰ درصــد ارزش خود را از دســت داد 
و حتــی بــه تدریــج به زیر ۳۰ دالر در هر بشــکه رفت. آمارهای ارائه شــده 
نشــان می دهد از ابتدای ســال ۱۳۹۲ تا پایان بهار ســال ۹۷، بیش از ۲۹4 

میلیارد و ۲۷۲ میلیون دالر نفت به فروش رفته است .
در ایــن دوره زمانــی باالتریــن درآمــد نفتــی ایــران در ســال ۱۳۹۶ بــه 
دســت آمــده کــه این میــزان درآمد برابر با ۶۵ میلیــارد و ۸۱۸ میلیون دالر 

است .
این درآمد اما در قیاس با دوره فعالیت دولت دهم از کمترین درآمد 
حاصلــه در یــک ســال نیــز کمتر اســت. کمتریــن درآمد نفتی در ســال های 
اســتقرار دولــت دهــم در ســال ۱۳۸۸حاصــل شــد . در این ســال ایران ۶۶ 

میلیارد و ۲۱۰ میلیون دالر نفت فروخت.
دولت تدبیر و امید در مجموع از بهار سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد سال 

۹۷، در مجموع ۲۹4 میلیارد و ۲۷۲ میلیون دالر درآمد نفتی داشــت.
بــر ایــن اســاس، هــر چند در ســال ۱۳۹۲ ، میــزان درآمــد نفتی ایران 
برابــر بــا ۶4 میلیــارد و ۵4۰ میلیون دالر بود، اما این رقم با کاهش قیمت 

نفت در سال ۱۳۹۳ به ۵۵ میلیارد و 4۰۶ میلیون دالر کاهش یافت .
ایــن رونــد در ســال ۱۳۹4، یکــی از ســخت ترین ســال های اقتصــادی 

ایــران، تــداوم یافــت بــه طوری که در ســال ۱۳۹4 ایران تنهــا کمی بیش از 
۳۱میلیارد دالر درآمد نفتی به دست آورد.

ســال ۱۳۹۵ ســالی متفاوت برای ایران بود؛ به نتیجه رســیدن برجام 
در دی ۱۳۹4، اوضاع را برای ایران در بازار نفت متفاوت کرده بود . ایران 
در این سال با رشد بیش از 4۱ درصدی صادرات نفت خود روبرو بود؛ به 
طــوری کــه درآمــد نفتــی ایران در این مقطع زمانی بــه بیش از ۵۵ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون دالر رسید .

تاثیر کرونا بر درآمدهای نفتی
دولت دوازدهم در اولین سال فعالیت خود،  در سال ۱۳۹۶ بیش 
از ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر نفت فروخت، اما در اردیبهشــت ۹۷ 
با خروج آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها،  به تدریج صادرات نفت 
کاهــش پیــدا کــرد. در حالی که پس از برجــام، ایران تالش فراوانی برای 
در اختیــار گرفتــن بازارهــای صادراتی از دســت رفته نفت در دســتور کار 
قرار داد و توانســت با احیای این بازارها، ســرزمین های تجاری از دســت 
رفته خود را بازپس گیرد؛ اما ترامپ در اقدامی خالف عرف بین الملل با 
خروج از برجام، فشار مضاعفی بر اقتصاد و صنعت نفت ایران تحمیل 

کرد.
در آن روزهــا البتــه قیمــت نفــت حــدود ۶۰ دالر در هــر بشــکه بــود و 
تحریم هــا نیــز بــرای ۸ کشــور اعمــال نمی شــد. با ایــن حال آمــار دقیقی از 
درآمدهای نفتی ایران در این ســال موجود نیســت؛ اما بر اســاس شواهد، 
 ایــن رقــم نبایــد کمتــر از ۵۰ میلیــارد دالر و بیشــتر از ۶۰ میلیــارد دالر در 

سال باشد.
ســال ۹۸ را می تــوان یکــی از ســخت ترین ســال های اقتصــاد ایــران 
دانســت. صــادرات نفــت محدود بــود و درآمد ارزی ایران تحت فشــار قرار 
داشــت. اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفته اســت 
که »کل درآمد نفتی این کشور در سال ۱۳۹۸ به دلیل شدت تحریم های 

ایاالت متحده، در حدود ۸ میلیارد دالر بوده است.«
جهانگیــری گفتــه بود ما کشــوری بودیم که در یک ســال ۱۰۰ میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ 
میلیارد دالر بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه 

دولت تاثیر می گذارد.
اشــاره جهانگیــری بــه درآمدهــای نفتــی ایــران در ســال ۹۰ اســت که 
صــادرات نفــت در جریــان بــود و قیمت ها نیز باالی ۱۰۰ دالر در هر بشــکه 

قرار داشت.
بــه نظــر می رســد، تحریم هــای آمریــکا و شــرایط کرونا در بــازار نفت،  
اجــازه تغییــر در درآمدهــای نفتــی ایــران در ســال ۹۹ را نمی دهــد. محمــد 
باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که »درآمد نفتی ایران 

امسال به زیر ۹ میلیارد دالر می رسد.«
ایــن کمتریــن درآمــد نفتــی در بیش از ۲۵ ســال گذشــته و به مراتب 
کمتــر از میزانــی اســت کــه دولت در تدوین بودجه ســال جــاری پیش بینی 

کرده بود.
شــیوع فراگیر ویروس کرونا در ســطح جهانی این وضعیت دشــوار را 

به یک بحران تبدیل کرده است.
کاهــش چشــمگیر فعالیت هــای اقتصــادی در بســیاری از کشــورهای 
جهــان، تنــزل چشــمگیر تقاضــا و قیمــت نفــت را در پــی آورد بــه نحوی که 
بهــای شــاخص نفــت خــام از نوع برنت که در ماه های قبل از شــیوع کرونا 
بین ۶۰ تا ۷۰ دالر در بشکه در نوسان بود، در اواخر ماه آوریل به زیر ۱۶ 

دالر سقوط کرد و حاال به 4۰ دالر در هر بشکه رسیده است.
بــه ایــن ترتیــب، پیش بینی آقای نوبخت در مــورد عایدی ۸.۹ میلیارد 
دالر کامال منطقی است. این مبلغ را باید با درآمدهای تا ۱۲۰ میلیارد دالر 

در سال در حدود یک دهه پیش مقایسه کرد.
بر اساس گزارش ایرنا، در فاصله 4 سال ، دولت دهم یا دولت دوم 
احمدی نــژاد درآمــدی معــادل ۳4۳ میلیــارد و ۳۹۷ میلیــون دالر به دســت 
آورد و در مجموع درآمد نفتی دولت ها ی نهم و دهم به ۶۱۸ میلیارد دالر 
در ۸ ســال رســید و این در شــرایطی اســت که انتظار می رود، دولت تدبیر 
و امیــد )دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم( در مجموع درآمدی بیش از ۳۵۰ 

میلیارد دالر از محل صادرات نفت نداشته باشد. 
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دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

شززرکت دانش بنیززان و فنززاور در بززر  احیززای 70حمایززت مززالی از 
چاه های غیرفعال و کم بازده با ظرفیت قراردادی به ارزش 

فتپیشروتحولستادتشهیل
درشویاذدانشفواوری های

مقامموویاتانرایراستای
مترسیموظورش ورهبریمعظم
کردذشویاذدانشراهنقش 

لیمشرکتدرگازونفتاقت اد
ایراذنفت

انعقاد قررارداد فواورانر  شرا 
نهاد دانشگاهی ش  ارزش

میلیوذ دالر270

انتشرار فراخرواذ مرشروط شرر  
طر  های تو ید گراز هلیروم و 
کارخان  های شا مقیاس کوچص

شرای مایب سازی گاز طبیعی

میلیون دالر750

نیازسرروجی فواوری هررای دانررش 
اذشویاذ در شرکت ملی نفت ایر

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

نزدهای انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به  منظور توسعه فناوری در جهت بهینه سازی فرآی
آزادگان، سزروش ، دارخزوین، کوپزال، :میدان نفتی 20تولید و افزایش ضری  برداشت در 

د، گچاززاران،بی بی حکیمه، منصززوری،اهواز، کززرند، ماززجد سززلیمان، بینزز ، مززارون، ر  سززفی
یادآوران،الوند، اسفند، نوروز، دورود، فروزان، تنگ بیجار و میادین اقماری آن

شاقراردادانعقادودالرمیلیوذ275ازشیشارزششاهمهاریتفاهم نام   هایامضای
اوریفومتیردرحرکتراستایدرکشوردانشگاهینهادشاتوماذمیلیارد1۶ارزش
سیزدهمدو تکارش آغازازماهچودطیتوها

ا   ش  کارگیری روش های نوی  فرآورش نفت خام شا استفاده از تجهیرزات سرریب احد
Skid Mounted

رکت ایجاد مشوق نهت شازارسازی مح والت دانش شویاذ توسط شرکت های تاشع  ش
میلیرارد 2000ملی نفت ایراذ شا استفاده از انعقاد تفاهم نام  هایی مشتمل شر ترامی  

توماذ التبار ک  پیشتر شا صودوق نوآوری و شهوفایی امضا شده شود



نویسنده و گردآوری : دکتر امیر علی رمدانی

مقدمه
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
به عنوان بزرگترین رویداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه در تاریخ 
2۳ الی 26 اردیبهشــت ســال جاری با حضور شرکت های توانمند داخلی 
و خارجــی در زمینــه صنعــت نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی در محــل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران در حالی برگزار می شــود که طی 
چند ماه گذشته تغییرات و تحوالت زیادی در حوزه نفت رخ داده است.

نگاهی به آمار نفتی دنیا 
 International( بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش صنــدوق بین المللــی پــول

در  جهــان  اقتصــاد  رشــد   )Monetary Fund
بــود  خواهــد  درصــد   ۳/۶ برابــر   ۲۰۲۲ ســال 
کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا برآورد پیشــین به 
میــزان ۰/۸ واحــد درصــد ســیر نزولی را نشــان 
می دهــد. نتایــج بررســی ها حاکــی از آن اســت 
کــه رشــد اقتصــادی جهــان در ســال ۲۰۲۳ نیز 
دو واحــد درصــد دیگــر کاهــش خواهــد یافت و 
تولیــد ناخالــص داخلــی جهانی تا ســال ۲۰۲۷ 
یــک واحــد درصــد کمتــر از رونــد تولیــد بالقــوه 

جهانی خواهد بود.
دبیرخانــه اوپــک )OPEC( در جدیدتریــن 
گــزارش ماهانه بازار نفت خــود، تقاضای نفت 
در ســال ۲۰۲۲ را برابــر ۱۰۰/۵ میلیــون بشــکه 
در روز پیش بینــی کــرده اســت کــه ایــن رقــم 
نشــان دهنده رشــد ۳/۶۷ میلیــون بشــکه در 
روز در مقایســه بــا ســال قبــل میــالدی اســت. 
دبیرخانــه اوپــک رشــد عرضــه نفــت غیــر اوپک 
در ســال ۲۰۲۲ را برابــر ۶۶/۲۶ میلیون بشــکه 
تخمیــن زده و انتظــار دارد تقاضــا بــرای نفــت 
خــام اوپــک در ســال ۲۰۲۲ بــه ۲۸/۶۹ میلیون 
بشــکه در روز برســد. صنــدوق بین المللی پول 
نیــز همســو بــا دبیرخانــه اوپــک رشــد تقاضــای 
نفــت در ســال ۲۰۲۲ را مــورد بازنگــری نزولــی 
قرار داده اســت. این صندوق تقاضای نفت در 

ســال ۲۰۲۲ را برابــر ۹۹/۳۷ میلیــون بشــکه در روز پیش بینــی کــرده کــه 
نشــان دهنده رشــد ۱/۸۷ میلیون بشــکه در روز در مقیاس ساالنه است. 

این رقم در مقایســه بــا برآورد قبلی ۲4۰ هزار 
بشکه در روز کاهش را نشان می دهد.

شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا در اختیــار 
از  داشــتن ذخیره هــای عظیــم هیدروکربــوری 
دنیــا محســوب  نفتــی  بزرگتریــن شــرکت های 
می شــود. بــه طــوری که طبق اطالعــات حاصله 
از شــرکت ملــی نفــت ایــران، هم اکنــون منابع 
بــه  گاز  و  مایــع  برداشــت  قابــل  هیدروکربــور 
ترتیــب در حــدود ۱۵۹ میلیــارد بشــکه و ۳4 
تریلیــون متــر مکعــب ارزیابی شــده اند. میدان 

گازی پــارس جنوبــی بــا برخــورداری از ۱۳ تریلیون متر مکعــب ذخایر گاز، 
به تنهایی نیمی از ذخایر اثبات شــده گاز ایران را به خود اختصاص داده 
اســت. هــم اکنــون ایــن شــرکت بــرای حفــظ جایگاه خــود در منطقــه و در 
عرصه بین المللی، خط مشی خود را در بخش میدان های مشترک نفت و 
گاز، تزریق گاز به میدان های نفتی و افزایش برداشت از میدان هایی که 

در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، متمرکز کرده است.
شــرکت ملــی نفــت ایران در بازار داخلــی و همچنین به طور فزاینده 
و موثــری در عرصــه بین المللی )تجارت بین  المللی هیدروکربوری و دانش 
فنی( حضور دارد. ماموریت شرکت ملی نفت ایران در مورد دستیابی به 
اهــداف تعریــف شــده در چارچوب انجــام فعالیت های تجاری، به روشــی 
ســودآور در داخــل و خــارج از کشــور و در راســتای تامیــن نیــاز مشــتریان 
و یــاری رســاندن به فرایند توســعه کشــور تعریف 
می شــود. طبق چشــم انداز افق ۲۰ ســاله توسعه، 
کشــور ایــران در افــق ۱4۰4 مرکــز تبــادالت انــرژی 
)نفــت و گاز( بیــن اروپــا، آســیا، آســیای جنــوب 
شــرقی و ســایر نقــاط جهــان، در تعامــل موثــر و 
بــه ویــژه  بــا دیگــر کشــورها  ســازنده بین المللــی 
بازیگــران بــزرگ عرصه انــرژی در تمامی حوزه های 
تولیــد، انتقــال، خدمــات و مصــرف انــرژی خواهــد 
بــود. اما چشــم انداز مــورد نظر بــرای صنعت نفت 

عبارت است از:

 کاهــش شــدت انــرژی کشــور بــه کمتــر از ۰.۳ 
)معــادل تــن نفــت خــام بــه ازای هــزار دالر تولیــد 

ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰(
 دستیابی به جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده 
نفــت خــام در اوپــک کــه مســتلزم حفــظ فاصلــه 
مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای 

این جایگاه است
  دســتیابی بــه جایــگاه دوم جهانــی در ظرفیــت 
تولیــد گاز طبیعــی با توجه به ضرورت اســتفاده از 

مخازن مشترک 
لحــاظ  بــه  منطقــه  اول  جایــگاه  بــه  دســتیابی   
ظرفیــت پاالیشــی به منظور ایجــاد باالترین ارزش 

افزوده از منابع هیدروکربوری کشور
 دســتیابی بــه جایــگاه اول منطقــه از لحاظ ارزش تولیــد مواد و کاالهای 
پتروشــیمیایی بــرای ایجاد باالترین ارزش افــزوده از منابع هیدرو کربوری 

کشور 
 نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

 ایــن چشــم انداز در حالــی تدویــن شــده که 
چالش هایــی نیــز وجــود دارد. طبــق ســند ملــی 
راهبرد انرژی کشور که از سوی سازمان برنامه و 
بودجه کشور تدوین شده و مصوب ۱۳۹۶/4/۲۸ 
هیات وزیران است، چالش ها و تنگناهای بخش 
انــرژی کشــور در نمایــش شــماره ۱ ارائــه شــده 

است:

نگاهی اجمالی بر صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی
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  سیاست های کالن صنعت نفت 
در مــورد سیاســت های کالن صنعــت نفــت نیز بایــد اذعان کرد کــه همگام با 
تدوین چشم انداز ۲۰ ساله انرژی کشور، سیاست های کالن صنعت نفت نیز 
تعریف شد که در ادامه اهم آن موارد و اهداف ترسیم شده در صنعت نفت 

کشور ارائه شده است:

  بهینه سازی مصرف انرژی
بهینه ســازی مصــرف انــرژی همراه با کاهش شــدت انــرژی مصرفی در تمامی 
بخش  هــای اقتصــادی کشــور از طریــق مدیریــت و ســرمایه گذاری الزم بــراری 
کاهش میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری و افزایش نسبت صادرات به 
تولید، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد باالخص در بخش باالدستی 
نفت )مانند رشــته های مهندســی مخازن نفت، حفاری، اکتشــاف و مدیریت 
مخازن( انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت باالخص در بخش بازیافت 
مخازن و تولید دانش فنی فرایندهای تولید فرآورده های نفتی و حداکثرسازی 
ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی مزیت های نسبی 
بــا توســعه ســرمایه گذاری در منابــع و صنایــع نفــت و گاز، پاالیــش، صنایــع 

پتروشــیمی، صنایــع انرژی بــر و صنایع و خدمات مهندســی پشــتیبان آنها )از 
جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط(.

  شناسایی کل منابع هیدروکربوری 
شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک 

در اولویت قرار گرفت.

  افزایش ظرفیت تولید در صنعت نفت و گاز 
افزایــش ظرفیــت تولیــد در صنعت نفــت و گاز با هدف افزایــش یا حداقل حفظ 
ســهم ایــران در بــازار جهانــی نفــت و اوپــک بــا توجه بــه افزایش تقاضــای جهانی 
بــرای نفــت و نیــز بــرای رســیدن بــه اهــداف چشــم انداز و جلوگیری از هــدر رفت 
ذخائــر هیدروکربــوری از طریــق افزایــش ضریــب بازیافت، افزایش ســهم گاز در 
ســبد مصرف انرژی کشــور از طریق جایگزینی مصرف فرآورده های نفتی مایع با 
گاز طبیعی و همچنین تالش برای صدور گاز طبیعی به کشــورهای همســایه از 
طریق خط لوله به ســایر کشــورهای جهان و منطقه خاور دور از طریق تولید گاز 
طبیعی مایع شده به عنوان شاخص های سیاسی کالن صنعت نفت معرفی شد.

شـرحردیف

باال بودن شدن انرژی و پایین بودن بهره وری انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز۱

پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و کامل اجرانشدن طرح های ازدیاد برداشت از جمله تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز ۲
به مخازن نفتی در سال های اخیر به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف

باال بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت تولید طبیعی آنها۳

افزایش سهم تولید نفت سنگین و فوق سنگین در سبد تولید نفت خام4

نبود الگو پاالیشی مناسب در پاالیشگاه های موجود کشور و تولید فرآورده های با کیفیت پایین۵

باال بودن تلفات در بخش های تولید، تبدیل و عرضه انرژی در کشور۶

فقدان ساز و کارهای مناسب بازار در عرضه محصوالت انرژی۷

محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی۸

محدودیت دسترسی به فناوری های نوین۹

به ۱۰ مربوط  قوانین  فقدان  ثبت شده،  بودن سرمایه  اندک  ظرفیت،  کمبود  تجهیزات شامل  سازنده  صنایع  و  پیمانکاری  و مشکالت  موانع 
اتحادیه های صنفی )سندیکاها( و مشارکت ها )کنسرسیوم ها( و  ضعف فناوری 

ناکافی بودن حضور بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری های بخش انرژی۱۱

تبعیت سیاست های صنعت نفت و گاز از میزان نیاز بودجه عمومی کشور به درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از مصارف حامل های انرژی و ۱۲
صادرات آن

توسعه نیافتن معادن زغال سنگ حرارتی و نیروگاه های زغال سنگی۱۳

سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر و پاک در سبد انرژی کشور۱4

طوالنی بودن فرایند اخذ تسهیالت بانکی و اخذ مجوزهای الزم قانونی۱۵

کمبود شدید منابع مالی برای توسعه طرح های بخش انرژی۱۶

ورود و تولید محصوالت کم بازده و پر مصرف انرژی۱۷

نادیده گرفتن مالحظات اقتصادی در استقرار مراکز مصرف کننده انرژی۱۸

فقدان نهاد مستقل تنظیم مقررات )رگوالتوری( در بخش انرژی۱۹

باال بودن  نرخ انتشار گازهای آالینده هوا )شامل آالینده های گازی و ذره ای( ناشی از رشد بی رویه مصرف انرژی و به کارگیری فناوری های ۲۰
قدیمی و انرژی بر در بخش های صنعتی، تجاری و خانگی

افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف بیش از حد انرژی و باال بودن شدت انرژی، در نتیجه افزایش نامطلوب رتبه ایران ۲۱
در تقسیم بندی جهانی به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای و لزوم کاهش آنها بر اساس تعهدات از 4 تا ۸ درصد

قیمت گذاری غیر واقعی حامل های انرژی به ویژه برای واحدهای تبدیل کننده انرژی۲۲

فقدان امنیت عرضه در صادرات نفت خام و میعانات گازی و بازارهای بلند مدت و نبود مشتریان راهبردی۲۳

فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی کشور۲4

بدهی های کالن انباشته شرکت های بخش انرژی ۲۵

نبود معامله گران نفت و فرآورده های نفتی خصوصی در کشور۲۶

نمایش شماره 1 – چالش ها و تنگناهای بخش انرژی کشور
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  عبور از تنش زدایی و ایجاد ثبات
عبــور از تنش زدایــی و ارتقــای ســطح همــکاری بــا دیگــر کشــورهای منطقــه و 
اعضای اوپک برای ایفای نقش موثر در تأمین انرژی. و همچنین ایجاد ثبات 

در بازار جهانی نفت و کسب درآمد عادالنه.

  حرکت به سوی جایگزینی
حرکــت بــه ســوی جایگزینــی صــادرات فرآورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی 
بــه جــای صــدور نفت خــام و گاز طبیعــی و حمایــت و تقویــت زنجیــره تولیــد 
پائین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از طریق ایجاد ظرفیت های جدید 
تولیدی در صنایع پتروشیمی جهت دستیابی به اهداف چشم انداز و همچنین 
ایجــاد ظرفیت های جدید پاالیشــی به ویژه بــرای پاالیش میعانات گازی و نیز 

نفت خام تولیدی بسیار سنگین.

  ایجاد و تقویت بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور
از دیگر ارکان سیاســت گذاری ها می توان به حمایت از ایجاد و تقویت بخش 
خصوصــی داخلــی در صنعــت نفــت کشــور به ویــژه در بخــش بازرگانی نفت 
و نیز صنایع پایین دســتی، صنایع و خدمات پشــتیبان صنعت نفت، خدمات 
پیمانکاری و فنی و مهندســی با هدف حضور شــرکت های ایرانی در بازارهای 
منطقــه ای و جهانــی و همچنیــن ایجــاد مرکزیــت جــذب، تولیــد و انتقــال و 
ارتقــای فناوری هــای نویــن صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در منطقه 
خلیج فارس از طریق تعامل ســازنده با کشــورها و شرکت های مؤثر در عرضه 
فنــاوری نفــت و گاز در بازارهــای جهانــی و تقویــت مؤسســات تحقیقاتــی، 
علمــی، فنــی و توســعه مراکــز  R&Dداخلی فعــال در امور نفــت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی با اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و گســترش همکاری 

شرکت ها با نهادهای علمی و تحقیقاتی بین المللی اشاره کرد.

  حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه 
حمایــت از ســرمایه گذاری های مشــترک بــا کشــورهای منطقــه و یــا ادغــام 
شــرکت های مرتبــط در بخش هــای پتروشــیمی و صنایع پائین دســتی نفت با 
هدف ایجاد شرکت های بزرگ تأثیرگذار در مقیاس جهانی، مشارکت و توسعه 
همکاری های منطقه ای و بین المللی در امور اکتشاف، استخراج و بهره برداری 
از مخازن نفت و گاز و حضور در طرح های ســرمایه گذاری مختلف باالدســتی 
و پائین دستی در خارج از کشور با اولویت کشورهای منطقه و آسیا با هدف 
تضمیــن بــازار و تقویــت تعامل بین المللی از دیگر سیاســت های اتخاذ شــده 

همسو با افق چشم انداز ۱4۰4 است.
 

  ایجاد مرکزیت خدمات مالی و ایجاد مرکز جذب سرمایه 
و تأمین منابع مالی

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران همچنین برای نیل به اهداف تعریف شده 
در افق چشم انداز، ایجاد مرکزیت خدمات مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، 
بورس کاال، تجهیزات و امکانات صنایع نفت و گاز و ارائه خدمات الزم از طریق 
این بازارها برای کشورهای منطقه و نیز ایجاد مرکز جذب سرمایه و تأمین منابع 
مالی مورد نیاز از بازارهای جهانی با تأسیس نهادهای مالی مشترک را در دستور 
کار دارد. تأثیرگذاری در مدیریت بازار نفت و گاز منطقه و استفاده از موقعیت 
ژئوپلتیــک کشــور در حمــل و انتقــال نفت خــام و فرآورده هــای آن، گاز طبیعــی، 
مواد پتروشــیمی و معاوضه نفت خام برای تصفیه در پاالیشــگاه های کشــور، به 
همراه تمرکز بر ایجاد زیرساخت های الزم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
و صنایع انرژی بر در مناطق مســتعد کشــور با اولویت جزایر و ســواحل شــمال 

خلیج فارس از دیگر زوایای سیاست های اتخاذ شده در صنعت نفت است.

  تالش برای دستیابی به فناوری های نوین ایجاد انعطاف 
در ساختارهای سازمانی

تالش برای دســتیابی به فناوری های نوین و بومی ســازی و تجاری ســازی این 
فناوری هــا در صنایــع نفــت و گاز و حمایــت از تکالیف اجتماعی شــرکت ملی 
نفــت ایــران، از دیگــر اهداف برنامه ششــم توســعه در این شــرکت اســت. بر 
همین مبنا افزایش پتانسیل صادرات نفت و افزایش میزان تزریق گاز و آب 
به میدان ها نیز هدف گذاری شده است. از سویی دیگر در شرکت های تولیدی 
تابعه شــرکت ملی نفت ایران نیز پروژه های اولویت داری تعریف شــده اســت 
که در راســتای بهره مندی از ظرفیت های بی شــمار کشــور در حوزه نفت و گاز 

خواهد بود. در این زمنیه بازنگری و ایجاد انعطاف در ساختارهای سازمانی از 
یک ســو و جذب ســرمایه های خارجی و فناوری های روز دنیا از ســوی دیگر در 

دستور کار قرار گرفته است.

نفت در راستای برنامه توسعه کشور
بــه دلیــل ماهیــت ثروت زای صنعت نفت و تاثیر عمیق آن بر چرخه اقتصادی 
کشور، در قانون برنامه ششم توسعه به دستورالعمل های اجرایی این صنعت 
مادر توجه ویژه ای شــده اســت. در تحلیل نقش و جایگاه ویژه صنعت نفت 
در برنامــه ششــم توســعه بــه متغیرهای اقتصــادی نفت در ایــن بخش توجه 
شــده اســت؛ بــر همین مبنا متوســط رشــد ســاالنه ارزش افزوده بــرای منابع 
هیدروکربــوری حــدود ۷ درصد برآورد شــده اســت. در مــاده 4۸ قانون برنامه 
پنج ســاله ششــم، افزایش دانش و تولید صیانتی نفت مورد تاکید ویژه قرار 
گرفته است. در متن ماده 4۸ آمده است: »برای افزایش و ارتقای توان علمی، 
فنــاوری و نــوآوری در صنعــت نفــت معــادل یک  درصــد از اعتبــارات طرح های 
توســعه ای ســاالنه شــرکت های تابعــه را در طول اجرای قانــون برنامه، جهت 
ایجاد ظرفیت جذب، توســعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشــیمی 
و انرژی هــای تجدیدپذیــر و بــه  کارگیــری آنهــا در صنایــع مرتبــط و ارتقــای 
فناوری هــای موجــود و بومی ســازی آنها و کاهش شــدت مصــرف انرژی ضمن 
مبادلــه موافقتنامــه بــا ســازمان اختصاص دهــد و گزارش عملکرد ایــن بند را 
ساالنه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
اســالمی ارائــه نمایــد. همچنین برای افزایــش ضریب بازیافت مخازن کشــور 
در طــول اجــرای قانــون برنامــه به میزان یــک  درصد از طریــق وزارت نفت طی 
سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن 
هیدروکربــوری را بــا رعایــت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشــکی و 
مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات 

الزم را به عمل آورد«.
همچنین طبق بند "ج" ماده مذکور، وزارت نفت موظف است تمهیدات 
الزم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های بخش خصوصی 
و تعاونــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی برای ســرمایه گذاری در فعالیت های 
اکتشاف، تولید و بهره برداری )نه مالکیت( میادین نفت و گاز به ویژه میادین 
مشــترک در چارچــوب سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم )44( قانــون 
اساسی به  عمل آورد. همچنین وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی 
نفت و گاز برای اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه 
ظرفیت های تولید نفت و گاز به  ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول 

اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
همچنین در جهت اجرائی شــدن سیاســت های کلی برنامه ششــم توســعه 
و اقتصــاد مقاومتی دولت موظف اســت فرهنگ جهــادی در ایجاد ارزش افزوده، 
تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان 
اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت کرده 
و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی 

و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج کند.
شــرکت ملی نفت ایران در برنامه پنجســاله ششــم توســعه برای موارد 

ذیل هدف گذاری هایی را در برنامه دارد:
 افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت به 4,7 میلیون بشکه در روز

  افزایش ظرفیت تولید روزانه گاز به 1.۳ میلیارد مترمکعب در روز
  افزایش ظرفیت تولید مایعات و میعانات گازی به 1.1 میلیون بشکه در روز

صنعت نیازمند تکنولوژی برتر
امــروزه رشــد روزافــزون تکنولوژی بــه گونه ای غیرقابل انــکار بر صنایع مختلف 
تاثیر گذاشته است. با توجه به اهمیت عامل مدیریت کیفیت جامع و فناوری 
اطالعات در صنعت و توجه روزافزون بدان، نگرش های مختلفی در مورد راه ها 
و ابــزار رســیدن بــه بهــره وری از ســوی این منابع ارائه شــده اســت. هوشــمندی 
تکنولــوژی، فرآینــدی اســت که برای بهبود عملکرد توســعه تکنولــوژی همراه با 
خالقیــت از طریــق شناســایی گزینه های بالقوه تکنولوژی هــای جدید و کاهش 
احتمال شکســت در صورت ناپیوســتگی های تکنولوژیک معرفی شده است. با 
ایــن تعریــف هوش تکنولوژی شــامل با پایــش تکنولوژی، ارزیابــی تکنولوژی و 
پیش بینی تکنولوژی می شــود. چرخه هوشــمندی تکنولوژی شــامل پنج مرحله 
برنامه ریزی و هدایت، گردآوری، پردازش، تحلیل و انتشــار اطالعات می شــود. 
هوش مصنوعی به شرکت ها کمک می کند تا تصمیمات بهتر و آگاهانه تری در 
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مورد منابع و دارایی ها اتخاذ کنند و در عین حال منابع جدیدی از داده ها را از 
حســگرهای متصل امکان پذیر می کند. امروزه هوش مصنوعی، توســعه میدان 
نفتــی را بــه ســطح باالتری می بــرد. راه حل های هوش مصنوعــی از برنامه ریزی 
میدان نفتی با بهبود و تکمیل مدل های شبیه ســازی ســنتی مبتنی بر فیزیک 
پشــتیبانی می کنند. به گزارش خبرگزاری تســنیم، راه حل های مبتنی بر هوش 
مصنوعی از طول عمر چاه ها پشتیبانی می کنند تا شرکت های اکتشاف بتوانند 
بهترین نرخ ممکن استخراج را داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که از منابع 
تا حد ممکن استفاده می شود. با ترکیب داده های تاریخی با داده های حسگر 
زمان واقعی و تخصص انسانی که از سوی فناوری استدالل شناختی به دست 
آمده است، هوش مصنوعی شرکت ها را قادر می سازد تا عمر بهره وری چاه های 
خــود را افزایــش دهنــدو منابــع قابل اســتخراج را به حداکثر برســانند و نیاز به 
حفاری جدید را کاهش دهند. حتی پس از اتمام مخازن، می توان از راه حل های 

هوش مصنوعی شناختی برای کمک به تالش های پایداری استفاده کرد.
این پیشرفت ها می تواند به سودآوری بیشتر اپراتورهای پاالیشگاه کمک 
کند. برخی از راه حل های هوش مصنوعی شــناختی، پاالیشــگاه ها را در مدت 
زمان کوتاهی بهینه سازی کرده اند و تا ۱۷ درصد در برنامه ریزی عملیاتی بهبود 
یافته اند. مدیریت و نگهداری بهتر کارخانه باعث افزایش زمان کارکرد و افزایش 
عمر دارایی و همچنین کاهش خطر برای دارایی ها، پرسنل و آلودگی محیطی 
احتمالــی می شــود. یکــی دیگــر از کاربردهــای هــوش مصنوعی در نفــت و گاز 
کاهش هزینه های تولید و نگهداری است؛ به گزارش مجله  بین المللی شیمی 
صنعتــی )International Journal of Industrial Chemistry( از گــروه مجالت 
اشپرینگر )Springer Science( هزینه  ساالنه ای که براثر خوردگی و پوسیدگی 
تجهیــزات بــه صنعت نفت و گاز تحمیل می شــود، حــدود ۱٫۳۷۲ میلیارد دالر 
اســت. هــوش مصنوعــی )Artificial intelligence( می توانــد از چنیــن حوادثی 
 Internet of( پیشــگیری کنــد. هوش مصنوعی بــا بهره گیری از اینترنت اشــیاء
Things }IoT{(  می توانــد پارامترهــای مختلــف را تجزیــه  و تحلیل کند و عالئم 
خوردگی را تشخیص دهد و همچنین وقوع چنین اتفاقاتی را پیش بینی کند. 
به کمک این سیستم ها هشدارهای الزم برای اپراتورهای خطوط لوله فرستاده 
می شــود و در نتیجه شــرکت ها می توانند خســارات ناشی از چنین اتفاقاتی را 
پیش بینــی و کنتــرل کنند. همچنین بررســی اطالعات موجــود می تواند برنامه 
زمانــی مشــخصی را بــرای ســرویس و تعمیــر ماشــین آالت بــه دســت دهــد و 
هزینه هــای احتمالــی کاهــش خواهد یافت. تخمین زده می شــود بازار هوش 
مصنوعی در نفت و گاز تا ۲۰۲۲ به ۲٫۸۵ میلیارد دالر برسد که رشد ساالنه ای 
معادل ۱۲٫۶۶ درصد خواهد داشــت. جای تعجب نیســت که تکنولوژی چقدر 

سریع رشد می کند و چه دستاوردهایی در نفت و گاز خواهد داشت.
سیاســت گذاری بــرای توســعه علــم و فنــاوری در وزارت نفــت از ســوی 
معاونــت مهندســی، پژوهــش و فنــاوری صــورت می پذیــرد تــا ضمــن بررســی 
ظرفیت های داخلی و خارجی، راه های توســعه فناورانه صنعت نفت را دنبال 
کنــد. ایــن سیاســت ها در تمــام صنعــت نفــت بــا کمــک واحدهــای پژوهش و 
فناوری چهار شرکت اصلی و ده ها شرکت فرعی دنبال می شود که مجموعه ای 
شــامل صدهــا نیــروی متخصص راهبری آن را بر عهــده دارند. همزمان یکی از 
بزرگترین بازوهای پژوهشــی در کشــور با عنوان »پژوهشــگاه صنعت نفت« 
ضمــن بهره گیــری از تــوان نخبــگان علمی کشــور، نقــش قابل توجهــی در رفع 
نیازهای ضروری صنعت نفت داشــته اســت. همکاری با ده ها مجموعه پارک 
علم و فناوری و ایجاد بزرگترین پارک فناوری و توســعه اســتارتاپ های کشــور 

در صنعــت نفــت از جملــه امکانات دیگر وزارت نفت برای توســعه اســت. این 
وزارتخانه همچنین برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان، شــورای حمایتی 
تشــکیل داده اســت. »دانشــگاه صنعت نفت« نیز همزمان با توســعه علمی، 
تربیــت نیروهــای متخصــص را بــر عهده دارد. ضمن اینکه اســتفاده از ظرفیت 
همکاری با دانشگاه ها و تمام بدنه تخصصی و علمی کشور برای توسعه بومی 
صنعت نفت به کار گرفته شده است. »موسسه مطالعات بین المللی انرژی« 

نیز به عنوان یک مرجع علمی وظیفه آنالیز و تحلیل داده ها را بر عهده دارد.

ایران؛ قطب انرژی 
ایــران بــه عنــوان قطــب انــرژی در خاورمیانــه از ذخایــر قابــل توجــه منابــع 
هیدروکربــوری برخــوردار اســت. طبــق اطالعــات بــه دســت آمــده از پایــگاه 
اطالع رسانی شرکت نفت در حال حاضر میزان ذخایر نفت درجای کشور بیش 
از ۷۱۲ میلیارد بشکه و ذخایر نفت باقیمانده قابل برداشت ۱۰۱ میلیارد بشکه 
برآورد می شود. در این میان ذخایر گاز طبیعی ایران ۱۶٫۶ درصد ذخایر دنیا، 
4۹ درصد ذخایر منطقه خاورمیانه و ۳۸ درصد ذخایر کشورهای صادرکننده 
نفت است. در عین حال تجمیع ذخایر گاز و نفت ایران، گویای این واقعیت 
اســت کــه ایــران، رتبــه اول ذخایــر هیدروکربوری در جهــان را در اختیــار دارد. 
هم اکنون ۱۸4 میدان مشتمل بر ۳۹۰ مخزن در کشور وجود دارد که از این 
تعداد، ۱۷۱ مخزن توســعه یافته یا در حال توســعه اســت و ۲۰۹ مخزن هم 
توسعه نیافته است. مخازن نفتی ایران در ۳ گروه سازند آسماری، بنگستان 
و خامی طبقه بندی می شــوند که از این میان عمده ذخایر نفت درجای ایران 
بالغ بر ۳۰۰ میلیارد بشکه در سازند آسماری قرار دارد که در این میان، حدود 
۵۰ میلیارد بشــکه از ذخایر قابل برداشــت میدان باقی مانده اســت. این در 
حالی است که متوسط ضریب بازیافت نفت در این سازند ۳۷ درصد است. 
در گــروه بنگســتان نیز ۲۸۰ میلیارد بشــکه نفت درجا وجــود دارد که ضریب 
بازیافت نفت در آن کمتر از ۱۵ درصد اســت و بدین ترتیب تنها ۳۳ میلیارد 
بشــکه از ذخایــر قابــل برداشــت این میدان باقــی مانده اســت؛ اگرچه انتظار 
می رود با اســتفاده از روش های ازدیاد برداشــت ضریب بازیافت مخازن این 
سازند افزایش یابد. در عین حال ذخیره نفت درجای سازند خامی نیز بالغ بر 
۱۲۶,۵ میلیارد بشکه و ضریب بازیافت ۱۷.۱۵ درصد است. میزان نفت قابل 
برداشــت از ذخایر کشــور در حالی اســت که متوســط ضریب بازیافت مخازن 
نفتی کشــور ۲4,۶ درصد برآورد می شــود. از این میزان ضریب بازیافت، تنها 
4.4 درصد آن حاصل بکارگیری روش های ازدیاد برداشت است. با وجود این 
متوســط ضریب بازیافت قابل قبول برای میادین نفتی ۳۵ درصد اســت که 
البته ضریب بازیافت فعلی نفت در ایران با این رقم حدود ۱۰ درصد اختالف 
دارد و در صــورت تحقــق ضریــب بازیافــت ۳۵ درصــدی،۷۰ میلیارد بشــکه به 

ذخایر قابل برداشت نفت کشورمان اضافه خواهد شد.
البته این امکان هســت تا با اســتفاده از روش های EOR و IOR که به طور 
جدی در برنامه های افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران دنبال می شود، ضریب 
بازیافــت نفــت بیــن ۵ تــا ۱۵ درصــد افزایــش یابــد. در عیــن حال به شــرکت های 
متقاضــی توســعه میادیــن ایــران توصیه می شــود بــرای افزایش ضریــب بازیافت 
نفــت، ترکیبــی از روش هــای ازدیاد برداشــت را مدنظر قرار دهنــد و صرفا به یک 
روش اکتفا نکنند. در عین حال ضریب بازیافت مایعات و میعانات گازی نیز۵۱ 
درصد و متوسط ضریب بازیافت گاز نزدیک به ۷۰ درصد برآورد می شود که بدین 
ترتیب، ضریب بازیافت کل هیدروکربور کشــور حدود 4۰ درصد خواهد بود. در 
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میــان میدان هــای نفــت و گاز کشــف شــده در کشــور بزرگتریــن و مهمترین آنها 
شامل میدان نفتی چنگوله در استان ایالم، میدان نفت و گاز آرش، میدان نفتی 
کوشک الیه نفتی پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان در نزدیکی اهواز می شود.
بزرگترین و مهمترین میدان های گازی کشف شده نیز عبارتند از: میدان 
گازی گردان در جنوب شیراز، شیرین تابناک در مرز استان های فارس، بوشهر 
و هرمزگان، زیره در بوشهر، هما و دی در استان فارس، تابناک شرق و میدان 

گازی پارس جنوبی.
تا کنون نزدیک به نیمی از ذخایر نفتی اثبات  شده جهان شامل انواع نفت 
خام و میعانات برداشــت شــده اســت، اما با وجود اینکه ایران یکی از نخســتین 
کشورها در آغاز تولید تجاری نفت بوده است، کمی بیشتر از یک  سوم ذخایر 
اثبات  شــده خود را برداشــت کرده اســت. از ســوی دیگر مقایســه ذخایر درجای 
نفت و گاز ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نشان می دهد با وجود برداشت و 
مصرف مستمر ذخایر، به  واسطه اکتشاف ها و جایگزینی های انجام شده، میزان 
ذخایر نفت درجای کشور با میزان این ذخایر در 4۰ سال قبل برابری می کند و 
ذخایر درجای کنونی گاز نیز با وجود گازرســانی به شــهرها و روســتاها و مصرف 
مســتمر آن، هشــت برابر میزان این ذخایر در ســال ۵۷ اســت. نتایج حاصل از 
اکتشافات نفت و گاز نشان می دهد که ۲۵ درصد ذخایر نفتی در دوران پس از 
انقالب کشــف شــده، در حالی که در بخش گاز، عمده اکتشــاف ها )۷۵ درصد( 
مربوط به دوران پس از پیروزی انقالب بوده است. از مجموع ذخایر نفتی کشف 
شده، 4۵ درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد 
می رســد. همچنیــن ایــن آمــار، اطمینان خاطر و حق انتخــاب کافی برای صنعت 

نفت و کشور در زمینه توسعه میدان های نفتی و گازی ایجاد می کند.
بر اساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، با توجه به برخورداری کشور 
از ذخیره قابل استحصال گاز به میزان حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب و تولید 
تجمعی ساالنه فعلی حدود ۰٫۳ تریلیون مترمکعب، ذخایر گازی موجود برای 
تامین نیاز کشــور تا بیش از ۵۰ ســال آینده کافی خواهد بود. افزون بر این، 
ظرفیت های گازی اکتشــافی که در  آینده به میزان ذخایر گازی کشــور افزوده 
خواهد شد نیز می تواند پاسخگوی روند افزایش تقاضای گاز باشد. بر اساس 
آمار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، سرعت جایگزینی اکتشاف نسبت 
به نفت و گاز تولید شده در ایران در دو دهه گذشته مطلوب بوده، به  طوری 
کــه در ایــن مــدت در حــوزه گاز، بــه ازای هــر ۱۰۰ واحدی که تولید شــده، ۱۸۰ 
واحد جایگزین شــده اســت، همچنین ۷۰ درصد نفت تولید شــده در این ۲۰ 
ســال نیــز با اکتشــافات جایگزین شــده اســت. زمانــی که صحبــت از ذخایر و 
اکتشــافات هیدروکربــوری می  شــود، این نکتــه را نباید از یاد برد کــه ایران در 
ذخایر نامتعارف هیدروکربوری نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد و اگر چه 
با استناد به متغیرهای اقتصادی، فعال صنعت نفت به حوزه برداشت از این 

منابع ورود نکرده است، اما شناسایی ذخایر شیل در دستور کار قرار دارد.
ایران با برخورداری از ذخایر نفت و گاز فراوان، در رتبه نخستین کشور 
 )bp( دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا قرار دارد. آماری که بریتیش پترولیوم
در شــصت و ششــمین گزارش ســاالنه خود موسوم به مرور آمار انرژی جهان 
۲۰۱۷ منتشر کرد، درباره وضع انرژی در ۲۰۱۶، برای اولین بار ایران را دارنده 
بیشترین حجم ذخایر هیدروکربوری جهان معرفی کرد و طبق همین گزارش 
و مطابق با احتساب روند معمول تولید نفت در سال  ۲۰۱۶ میالدی، ضریب 
ذخایــر بــه تولیــد ایران برابر با ۹4٫۳ ســال اســت. مفهوم ایــن ضریب به طور 
ســاده آن اســت که  در صورت تداوم روند فعلی تولید و تثبیت حجم ذخایر، 
پیش بینی می شود؛ کشور تا حدود ۹4 سال آینده نفت خام برای تولید داشته 

باشــد. همزمان بر اســاس اعالم ســازمان زمین شناسی آمریکا، ایران از حیث 
برخورداری از ظرفیت های اکتشافی جدید، پس از عراق و روسیه در رتبه سوم 
جهــان قــرار گرفتــه اســت. ایــران هم اکنون بــا دارا بودن بیــش از ۱۶۰ میلیارد 
بشــکه ذخیــره درجــای نفت و حــدود ۳4 تریلیــون متر مکعب ذخیــره درجای 
گاز از وضعیت مناسبی برای تامین انرژی در دهه های آینده برخوردار است.

 
نقش تحقیق و توسعه )R&D( در فعالیت های آتی

دستیابی به تکنولوژی های جدید و تثبیت آن ها به عنوان تاثیرگذارترین عامل 
در تولید، نیازمند انجام تحقیقات متناســب و هدفمند اســت، نقش و جایگاه 
تحقیق و توسعه در توسعه صنعت نفت امری بدیهی و انکارناپذیر است. آنچه 
در واحدهای پژوهش و توسعه باید در نظر گرفته شود، انجام تحقیقات بنیادی 
و علمی و کاربردی کردن آنها در تولید یک محصول و بسترسازی استفاده از آن 
محصول در سطح بزرگتر و در نهایت بهینه سازی عملکرد است. رویکرد کنونی 
صنعت نفت »دانش محور« و »فناوری محور« است و به دلیل وجود تقاضای 
جدید در صنعت نفت، الزم است محیط های علمی و تحقیقاتی نیز در راستای 
نیازهای صنعت نفت حرکت کنند. تحقیق و توســعه در صنعت نفت در واقع 
موتور محرک توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور است، زیرا با وجود 
ذخایــر عظیــم نفــت و گاز از یکســو و نیــاز روز افــزون ملــی و بین المللی به این 
منبع خدادادی، هر گونه تالش برای به روز کردن این صنعت با هدف جلوگیری 
از اتــالف منابــع، اســتفاده بهینــه از منابــع، امکانــات، تجهیزات و تأسیســات و 
بهره بــرداری اصولــی و منطقــی و صیانــت از آنهــا بــا اســتفاده از فناوری هــای 
پیشرفته و فراهم کردن زمینه ها و بسترهای مناسب برای انجام پژوهش و نیز 

جذب و بومی سازی فناوری های نوین، بسیار تأثیرگذار و حیاتی است.
امروزه برای فروش ایده های تازه و بدل شدن به یک مرجع علمی جهانی 
نیازمند زیرساخت های مناسب هستیم. از اینرو یکی از سیاست های افزایش 
مراکز تولید علم در بخش های مختلف صنعت نفت، ایجاد زیرســاخت مورد 
نیاز برای دستیابی به فناوری های جدید است. ضمن آنکه دستیابی به فناوری 
به میزان زیادی بستگی به کیفیت دانش و مهارت نیروی انسانی دارد. عالوه 
بر مراکزی که به آنها اشــاره شــد در تمامی شــرکت های اصلی و فرعی تابعه 
وزارت نفــت واحدهــای پژوهــش و فنــاوری حضــور دارنــد کــه قطع وابســتگی 

بسیاری از اقالم در دوره تحریم ها از سوی این نیروها صورت گرفته است.

نمایش شماره 2 – مهم ترین برنامه های اولویت دار 
تحقیق و توسعه

مهم ترین 
برنامه های 

اولویت دار تحقیق 
و توسعه
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در حال حاضر دســتیابی به این موارد در صنعت نفت، گام جدیدی 
برای قطع وابستگی به ویژه در شرایط تحریم محسوب می شود. همزمان 
دســتیابی به تکنولوژی ســاخت تجهیزات مهم مورد نیاز و یا تامین بخش 
عمده کاالها در داخل کشور نتیجه همین تحقیق و توسعه طی سال های 
اخیــر بــوده اســت. افزایش ســهم و ارتقــای جایگاه صنعت نفــت و گاز در 
ســطح منطقــه و جهــان و افزایــش اســتحصال و اســتخراج نفــت و گاز بــا 
اولویت میادین مشترک، به همراه استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری 
کشــور بــه عنــوان پشــتوانه و محــرک توســعه اقتصــادی کشــور همگــی به 
توســعه صنعــت نفــت بســتگی دارد. از ایــن رو پژوهــش و فنــاوری بــرای 
توسعه این صنعت، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

نتیجه گیری
فعالیــت  صنعــت  نفت  در ایران  از ســال  ۱۲۸۷ شمســی  با اســتخراج  
نفت  و گاز از اولین  چاه  نفت  در مســجد ســلیمان  آغاز شــد. رویدادهای 
مهمــی در تاریــخ نفــت ایران وجود دارد کــه از آن جمله می توان به موارد 

شرح داده در نمایش شماره ۳ اشاره کرد.

مطــاب بــا ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور و همچنیــن در راســتای 
توســعه همه جانبــه بخــش انرژی کشــور با رویکــرد سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی، راهبردهای کالن بخش انرژی عبارتند از:
۱- واقعی کــردن قیمــت نســبی حامل هــای انــرژی در بخش هــای مختلــف 

مصرف کننده حداکثر تا پایان ۵ سال اول اجرای سند و تداوم آن
۲- تفکیــک کامــل وظایــف حاکمیتــی از تصدی گــری و ایجــاد ســاختارهای 
مناســب بــرای ایفــای وظایــف حاکمیتــی در بخــش انــرژی کشــور بــه ویژه 
صنعــت نفــت بــا تاکیــد بر اعمال حق حاکمیــت و مالکیت ملی بر منافع و 

ذخایر و صیانت از آن.
۳- ایجــاد حداکثــر ارزش افــزوده از منابــع انــرژی اولیــه کشــور از طریــق 
تعریــف و اســتقرار زنجیــره ارزش بــر مبنــای نتایــج امــکان ســنجی فنــی و 

اقتصادی و مالحظات زیست محیطی
4- گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق و سواحل و جزایر جنوبی با 
اســتفاده از ظرفیت هــای صنعــت نفت و گاز و همچنیــن مدیریت مصرف 

آب در صنایع انرژی بر
۵-   ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حامل های انرژی

۶-  کاهــش ضایعــات و تلفــات در بخــش تولیــد، انتقــال، توزیــع و مصرف 
انرژی تا سطح استانداردهای ملی

۷- ارتقای فناوری در تجهیزات و فرایندهای زنجیره ارزش
۸- بهره گیری موثر از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشــور برای خرید، 
فــروش، معاوضــه، انتقــال و فــراوری و ذخیره ســازی نفــت و گاز و بــرق 
در بازارهــای داخلــی و منطقــه ای بــا رویکــرد حداکثر ســودآوری در تجارب 

حامل های انرژی با تاکید بر ارتقای دیپلماسی انرژی
۹- ترویــج و گســترش فرهنــگ صرفه جویی و بهینه ســازی مصرف انرژی و 

)ESCO( حمایت از توسعه شرکت های خدمات انرژی
۱۰- توســعه مشــارکت آحــاد مــردم در ســرمایه گذاری بخــش انــرژی در راســتای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با هدف ارزش افزوده بخش انرژی

بــا  متناســب  انــرژی  بخــش  خدمــات  و  محصــوالت  کیفیــت  بهبــود   -۱۱
اســتانداردهای ملــی در راســتای صیانــت از حقــوق متقابــل مشــتریان و 
عرضه کنندگان با ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی )رگوالتوری 

انرژی(
۱۲- اصــالح ســاختار ســازمانی و همچنیــن قوانین و مقــررات جاری بخش 
انــرژی متناســب بــا اســتانداردها و شــرایط روز بــا تاکیــد بر حداکثرســازی 
ســطح  در  توســعه ای  و  اجرایــی  بهینــه  عملکردهــای  تجــاری،  مبــادالت 

بین الملل و افزایش جذابیت سرمایه گذاری
۱۳- تبدیل و تولید حامل های انرژی با ارزش افزوده باالتر

۱4- حمایــت از گســترش پژوهش هــای کاربــردی، تولیــد دانــش فنــی و 
تجاری سازی فناوری های نوین

۱۵- اجــرای طــرح مطالعــات جامع انرژی کشــور با راهبری ســازمان برنامه 
و بودجه کشور

۱۶- تجاری ســازی فناوری هــای انرژی هــای تجدیدپذیــر و دوســتدار محیــط 
زیست

۱۷- توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق ارتقای آمزوش های حرفه ای و 

مهارت های کاری و آموزش مستمر
۱۸- توسعه صادرات کاال و تجهیزات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی 

بخش انرژی
۱۹- کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای و آالینده های ناشی از تولید، 

انتقال و مصرف انواع حامل های انرژی 

در همین راســتا برگزاری چنین نمایشــگاه ها و رویدادهایی در سطح 
ملــی و بین المللــی، بــا توجــه بــه اهمیت هم افزایــی و انجــام فعالیت های 
مشــترک، تعامل با کشــورها و شــرکت  های صاحب فناوری  های پیشرفته 
در اســتخراج نفــت بــه منظــور جــذب فنــاوری و منابــع مالــی خارجــی و 
همچنیــن حمایــت از پذیــرش ســرمایه  گذاری خارجــی در توســعه صنایــع 
نفت، گاز و پتروشیمی و از سوی دیگر تقویت نگرش مدیریت بنگاه داری 
اقتصادی، روان ســازی مقررات در جهت افزایش بهره  وری و به روزرســانی 
فرایندهای سازمان های مرتبط با موضوع در سطح کشور و ارتقای آنها به 
ســطح شــرکت  های بین المللی فعال و قابل رقابت ســبب خواهد شــد که 
یکی از مهمترین صنایع کشور، مسیر رشد و توسعه را بیش از پیش طی 
کند. لذا این نمایشگاه که ساالنه برگزار می شود، فرصت بسیار مغتنمی 
است تا شرکت های فعال در این صنعت دستاوردها و محصوالت خود را 
در معــرض بازدیــد دســت اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و 
با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، 
فعالیت هــا و نوآوری هــای آتــی خــود را هدایــت کننــد. برگزارکننــده ایــن 
نمایشــگاه شــرکت ملی نفت ایران اســت. شــرکتی که از بدو تاســیس در 
ســال ۱۳۳۰ بــه عنــوان دومیــن شــرکت بــزرگ نفتــی جهان و عضــو اصلی 
اوپک، همواره ســعی داشــته تا با توســعه فعالیت های اکتشافی، حفاری، 
افزایش تولید نفت و گاز، پژوهش و توســعه، پاالیش و توزیع نفت، گاز 
و فرآورده هــای نفتــی و همچنیــن صادرات، نقش مهمی در عرصه تولید و 

صادرات در منطقه داشته باشد.

تاریخشرحردیف

۱۲۸۷استخراج  نفت  و گاز از اولین  چاه  نفت  در مسجد سلیمان ۱

اسفند ۱۳۲۹ملی  شدن صنعت  نفت ۲

سال  ۱۳۳۰تأسیس  شرکت ملی نفت ایران۳

سال۱۳4۲احداث  اولین   کارخانه  کود شیمیایی  در کشور و تولد صنایع  پتروشیمـی  4

سـال  ۱۳4۳آغاز به کار شرکت  ملی  صنایع  پتروشیمی۵

اسفند ۱۳44تأسیس  شرکت  ملی  گاز ایران ۶

سال  ۱۳۶۶تاسیس شرکت  ملی  گاز مایع  ایران ۷

نمایش شماره ۳ – برخی از مهم ترین رویدادهای تاریخ نفت، گاز و پتروشیمی ایران
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علی رمضانیان

بازار سرمایه در یک سال گذشته وضع متفاوتی داشت. 
بعد از رشد هیجانی و تاریخی سال ۹۹ ، وضعیت بازار 
ســرمایه همچنــان تــا پایــان ســال 1400، در رکــود  قــرار 

داشته و نتوانست وضع خود را بهبود ببخشد.
شــاخص کل بعــد از رشــد تاریخــی در ســال ۱۳۹۹ 
کــه اوج آن در مــرداد ۱۳۹۹ بــود، رکــود عمیقــی را تجربه 
می کنــد. هرچنــد کــه در نیمــه نخســت امســال توانســت 
برخــی از قله هــای از دســت رفتــه را دوباره بدســت آورد، 
ولــی مجــددا آن را از دســت داده و بــه شــرایط نزولــی 

بازگشت.
در واقــع، در شــهریور امســال، شــخص کل تــا یــک 
میلیــون و ۵۱۵ هــزار واحــد پیش رفت، امــا انرژی الزم را 
بــرای صعــود بیشــتر نداشــته و رکــودی عمیق تــر در پایان 

سال ۱4۰۰، به همان  نقطه ابتدای سال بازگشت.

وعده های توخالی دولت سیزدهم 
افتــاده   حالــی  در  ســرمایه  بــازار  در  اتفاقــات  ایــن 
رییــس  رئیســی،  ابراهیــم  وعده هــای  طبــق  کــه  اســت 
دولــت ســیزدهم و تیــم اقتصــادی او علی الخصوص طبق 
وعده های هیجانی وزیر اقتصاد در روز کسب رای اعتماد 
از مجلس قرار بود از بورس حمایت شــده و وضع بهبود 
یابد، اما نه تنها که وضع بورس نسبت به گذشته بهبود 
نیافــت، بلکــه بعد از شــش مــاه از عمر دولت ســیزدهم، 
وضــع بــورس از ابتــدای ایــن دولت بــه مراتب بدتر شــده 

است.
در حقیقت در زمان دولت رئیســی، طی شــش ماه، 
هماگونه که از جدول ذیل مشخص است؛ هیچ صنعتی 
بازدهــی نداشــته و بــدون اســتثنا تمامــی صنایع بورســی 

برای سرمایه گذاران زیانده بودند. 
در حقیقت بازار ســرمایه نســبت بــه دیگر بازارهای 
مالی و غیرمولد که عاملی برای جذب ســرمایه ســرگردان 
هســتند، نه تنها بازدهی کمتری داشــته بلکه زیان ده نیز 

بود.
 چرا که بازدهی بازار مسکن ۱۸درصد، طال ۱۸درصد، 
خــودرو ۲۷ درصــد، ســکه ۱۸درصــد و ارز ۸٫۷درصد بود؛ 
امــا بازدهــی شــاخص کل با تمام دســتکاری و تالش تنها 
توانســت 4درصد بازدهی داشــته باشــد که این حقیقت 
با بررســی صنایع بورســی بیشتر نمایان می شود؛ چرا که 
صنایع بورســی بازدهی نداشــتند لذا شــاخص کل بورس 
نمی تواند معیار دقیقی برای ارزیابی بازار سرمایه داشته 

باشد.

وضع بورس در دولت های مختلف
علی الخصــوص  و  بازارهــا  هوشــمندی  دلیــل  بــه 
بــازار ســرمایه، همــواره  بــه انتخــاب ریاســت جمهــوری 
واکنش هــای متفاوتــی را شــاهد بودیــم. اوج این رویه در 
دولــت نهــم به ریاســت احمدی نــژاد بود که بازار ســرمایه 
چنان با عصبانیت از حضور او اســتقبال کرد که بازدهی 

بازار در آن سال  به منفی ۱۸ درصد رسید.
بــورس ایــران، از دولت هــای هاشــمی رفســنجانی، 

جان تازه ای گرفت و تالش او برای صنعتی ســازی کشــور 
ســبب شــد تــا بورس مــورد توجه قرار گیــرد. در این دوره 
بــورس نوپــا بوده و رشــدی برای آن نمی تــوان تصور کرد. 

حتی تعداد شــرکت ها نیز به اندازه ای نبود تا بتوان رشــد 
قابل توجهی برای آن در نظر گرفت. 

بازار ســرمایه در دوران دولت های اصالحات در کل 

برخالف وعده های دولت سیزدهم؛ تمامی صنایع بورسی 
بدون استثنا زیانده بودند

بازدهی شرح ردیف
هفتگی

بازدهی 
ماهانه

بازدهی 
3ماهه

بازدهی 
6ماهه

بازدهی 
ساالنه

53.45-32.22-11.17-8.93-1.54-شاخص صنعت چوبی1
26.16-36.79-4.6-1.8722.1شاخص فنی مهندسی2
41.02-48.3-28.19-11.4-0شاخص الستیک3
15.62-60.15-46.21-15.17-3.01شاخص ارکان و نهادهای مالی4
36.37-38.73-11.8-0.7-2.12شاخص صنعت سیمان5
47.14-45.08-27.25-6.49-0.66محصوالت فلزی6
45.36-34.01-12.69-4.02-1.99قندوشکر7
33.49-28.93-5.29-10.317.89حمل و نقل8
49.44-40.15-16.52-1.16-1.73محصوالت کاغذی9
39.36-39.17-22.87-5.49-0.51-ماشین آالت10
29.52-34.62-12.36-1.11-2.67رادیویی11
37.42-39.97-24.5-6.17-2.41-دستگاه های برقی12
3.72-3.16-6.49-4.139.24-وسایل ارتباطی13
43.48-29.63-10.59-0.341.14-کانی غیر فلزی14
36-35.13-27.94-5.02-4.91شاخص اطالعات و ارتباطات15
41.318.41-11.64-5.346.18منسوجات16
17.26-17.16-0.55-2.95.55مالی17
56.97-53.26-54.27-7.75-0.29-سایرمعادن18
31.51-39.08-26.87-3.63-3.16-محصوالت چرمی19
14.0311.3-7.02-2.17-0.78-چندرشته ای20
10.23-15.96-18.78-3.93-1.12اداره بازارهای مالی21
29.89-15.32-1.226.838.9-ذغال سنگ22
51.19-43.88-29.06-2.160.097سایر مالی23
49.69-50.05-3.978.929.72-انتشار و چاپ24
48.38-46.9-26.04-4.09-0.43انبوه سازی25
16.6-20.56-8.07-2.042.62-رایانه26
11.7717.62-5.68-0.29-0.79-فلزات اساسی27
24.54-13.98-3.87-0.080.34سرمایه گذاری ها28
6.57-16.01-12.01-0.96-1.49زراعت29
23.39-34.92-19.73-11.05-2.5-فلزی مهندسی30
38.46-14.58-6.53.231.23-کاشی و سرامیک31
10.9151.58-1.55-0.055.31کانه فلزی32
31.33-36.6-28.71-13.96-1.03غذایی بجز قند33
25.63-30.42-12.89-2.54-1.05بازدهی صنعت بیمه و بازنشسته34
22.6-32.4-22.19-6.77-0.7مواد دارویی35
23.67-15.16-5.9-6.76.83خودرویی36
9.13-18.51-6.3414.288.24بانک ها37
42.77-49.43-22.17-2.542.11بازدهی صنعت استخراج نفت جز کشف38
8.7210.98-7.07-0.76-3.06-فراورده های نفتی39
18.2530.32-15.19-3.27-1.93-شیمیایی40
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شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
1368/05/311368/11/30

100110

شاخص کل دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی
1372/05/311372/11/30

403620

شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی
1376/05/311376/11/30

15001653

شاخص کل دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی
1380/05/311380/11/31

29783359

شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد
1384/05/311384/11/30

121139453

شاخص کل دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد
1388/05/311388/12/01

1055511819

شاخص کل دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی
1392/05/291392/11/30

5956880986

شاخص کل  دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی
1396/05/311396/11/30

8237298148

شاخص کل  دوره اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی
1400/05/311400/11/30

15155481282190

دوره چهــار ســال اول ۱۵ درصــد و دوره چهــار ســاله دوم 
۱۰۳ درصد بازدهی داشت. 

در چهــار ســاله ابتدایــی  دولــت احمدی نــژاد بــازار 
ســرمایه  منفــی ۱۸ درصــد و در دولــت دوم، مثبــت ۱۰۵ 

درصد بازدهی داشت.
در دولت اول روحانی،  شاخص کل  ۱۶ درصد رشد 
داشــته و در دولــت دوم بــا توجــه بــه دخالت هــای دولت 
روحانی و تخلف هایی که انجام شــده و در نهایت ســبب 
رکــود عمیــق بــازار شــد؛ بازدهــی 444 ردصــد را تنهــا طی 

شش ماه نصیب بازار کرد. 

وضع بورس در شش ماهه نخستین 
دولت ها

نکتــه ای کــه در مــورد تاثیــر تغییر دولت مهم اســت 
اینکــه در شــش ماهــه نخســت هــر دولتــی چــه اتفاقــی 
افتــاده اســت. در دولت هــای هاشــمی رفســنجانی وضــع 
بازار ســرمایه رو به روشــد بوده و کال در دولت او بورس 
دوبــاره جــان گرفــت؛ امــا در دولــت خاتمــی کــه بعضــا به 
موضوع اقتصاد کمتر اهمیت داده شد شاهد هیجانی در 
بورس نبودیم، هرچند که در شش ماهه نخست هر دو 

دولت او رشد اندکی شکل گرفت.
امــا در شــش ماهه نخســت دولــت احمدی نژاد وضع 
بــه گونــه ای دیگــر بود؛ چــرا که اغلب فعاالن بازار ســرمایه 
تصــور می کردند که هاشــمی رفســنجانی بــه عنوان رئیس 
جمهوری انتخاب خواهد شــد و با برنده شــدن احمدی نژاد 
در انتخابات سال ۱۳۸4؛ بازار سرمایه واکنش بسیار بدی 
به این انتخاب نشان داده و در شش ماهه نخست دولت 
او شــاخص کل بــا یــک  چهــارم کاهــش از ۱۲  هــزار واحــد 
به ۹ هزار واحد در پایان ســال ۸4 رســید. در شــش ماهه 
نخســت دولت دوم احمدی نژاد، در ســال ۸۸ به دلیل بار 

تورمی رشد اندکی را در بازار سرمایه شاهد بودیم. 
در دولت های حسن روحانی وضع بهتری را در بازار 
سرمایه شاهد بودیم، در شش ماهه نخست دولت اول 
او شــاخص از ۶۰ هــزار بــه ۸۰ هــزار واحــد  رســیده و در  
شش ماهه نخست دولت دوم، شاخص کل از ۸۲ هزار 

واحد به ۹۸ هزار واحد رسید. 
وضع در شــش ماهه نخســت رئیســی مانند شــش 
ماهــه نخســت دولــت احمدی نــژاد بــوده و شــاهد رکــود 
بــورس بودیــم. البتــه ایــن رکــود برآمده از عملکــرد دولت 
حســن روحانــی بــود کــه بــه دلیــل دخالــت در بــورس و 
تخلف هــای آشــکاری کــه قــوه قضائیــه نیــز بــه آن ورود 
کــرد، رخ داده بــود، امــا فــارغ از تخلــف دولــت روحانــی، 

تیــم اقتصــادی دولــت رئیســی از قبل از آغاز بــه کار و در 
زمــان انتخابــات و بعدهــا در روز کســب رای اعتمــاد از 
مجلس، وعده داده بودند که مشــکالت بورس را ســریعا 
رفع خواهند کرد. حتی وزیر اقتصاد در برنامه ای که برای 
رای اعتمــاد بــه مجلــس ارائه کرده بود، چنــان هیجانی و 
بــا حــرارت وعــده شــرایط خــوب بورســی را داده بــود، کــه 
بســیاری بــاور بــر ان بود کــه دولت تمام توجــه خود را بر 
بورس خواهد گذاشت،  اما با وجود این وعده ها شاخص 
بــورس بــا کاهــش ۳۰ درصــدی مواجــه شــد و از رقم یک 
میلیــون و ۵۱۵ هــزار واحــد بــه یک میلیــون و ۲۸۲ واحد 

کاهش یافت. 

و در نهایت؛ 
بــازار ســرمایه دماســنج اقتصاد هر کشــوری اســت. 
بنیــادی،  رخدادهــای  اســاس  بــر  بورســی  رونــق صنایــع 
نشــان از شــرایط خــوب اقتصــادی داده تجربــه ســال های 

اخیر نشــان اداده اســت که  معموال در دوره های نخست 
هــر ریاســت جمهوری در ایران، شــرایط اقتصــادی اندکی 
بهتر و با ثبات از دوره دوم اســت به همین دلیل شــرایط  
بــازار ســرمایه بهبــود اندکــی دارد. امــا بــرای داشــتن بازار 
ســرمایه پویــا، پربــازده و متعــادل بایــد اقتصــاد مناســبی 
داشــت. متاســفانه در ســال های اخیــر رشــد اقتصــادی 
منفــی، نــرخ تــورم بــاال و تغییــر هیجانــی ارزش پول ملی 
و همچنیــن پاییــن بــودن صــادرات و واردات ســبب شــده 
اســت تــا از بــازار ســرمایه امیــد چندانــی نــرود هرچند بر 
اســاس تــورم و داده هایــی از ایــن دســت می تــوان امیــد 
رشــد اندکی را داشــت اما این رشــد باثبات نبوده وممکن 

است مجددا با رکود عمیق مواجه می شود. اما در نهایت 
کارشناســان معتقدنــد کــه بــا توافق احتمالی هســته ای و  
ایجاد گشــایش اقتصادی شــرایط اقتصادی کشــور بهبود 
یافته و احتمال شــاهد بازدهی مناســب بورس بر اساس 

داده های اقتصادی و بنیادین باشیم.
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دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

ی در برآورد افزایش تولید نفت خام بزه میززان تولیزد تجمعزی اضزاف
میلیون بشکه83حدود

سال55در بول حلقه چاه 750انجام عملیات احیا بر روی حدود

مانجاشرایدو تپذیرشقاشلما یتعهداتمجموج
:سق تاکم شازدهیاشتت چاه هایاحیایطر 
دالرمیلیوذ500

ایراذوضعیت فعلی چاه های کشور در گتتره شرکت ملی نفت
چاه ها فعال%۶4:  حلق  چاه تو ید نفت 4000حفاری 

معلق %2شتت  و حدود %19متروک   15%
ششه  در روز 1500شیش از : متوسط تو ید از چاه های فعال کشور

حمایت  تقویت و ایجاد فرصت مشارکت در طر  احیرای
چاه ها شرای شرکت های فواور  خ ق و دانش شویاذ

طر  احیای چاه های شتت  و کرم 
ی شازده  شامل کلی  چاه های نفتر

در خشررهی و دریررا  در گتررتره 
شرکت های تاشع  شررکت ملری 
نفت ایراذ شرامل شررکت ملری 
مواطق نفت خیز نوروب  فر ت 
قاره ایراذ و شرکت نفت موراطق

.مرکزی ایراذ می شود
د او ویت شر روی احیرا و شازتو یر
از چاه های شتت  و افزایش تو ید

چاه هایی اسرت کر  نتربت شر  
پتانترریل واقعرری خررود  تو یررد 

. کمتری دارند

/

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم

انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های سرمایه گذاری با ارزش

توسع قرارداد هایانعقاد
شرشا غارزشیشانفتیمیادی 

دالر3,700,000,000

امضای تفاهم نام  نهت افرزایش 
پاالیشرگاه 9استح ال اتراذ از 

پارس نووشی و افزایش رانردماذ
شررر  ارزش % 75شررر  ۶7آذ از 

دالر500,000,000

امضای تفاهم نام  همهاری نهت 
توسع  فاز دوم میرداذ مترجد 

سلیماذ 

قررارداد نمرب آوری 8انعقاد 
گازهای مشعل شرا شررکت های 

EPC  داخلرررری شررررا ارزش
دالر545,000,000

دالر9,500,000,000

انعقاد تفاهم نامر  های توسرع  
ی میادی  نفتی و گازی شا ارزشر

دالر4,000,000,000شا غ شر 






