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  رئيس امور مالى پتروشــيمى پارس از ثبت ركورد جديد توليد در اين مجتمع خبر داد و گفت:  توليد اين شركت در 6 ماهه اول ســال 98 نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزايش 
يافت. فريدون اميرى با اشاره به انتشار گزارش فروش نيمه نخست امسال در ســايت  كدال بورس، گفت: در اين مدت همان طور كه به سهامداران قول داده بوديم وضع خوبى داشتيم، به گونه اى كه 

10 درصد  افزايش توليد و 9 درصد افزايش حجم فروش در اين شركت صورت گرفته است. از نظر ارزشى نيز در اين مدت 82 درصد رشد داشتيم كه البته بخش  عمده آن ناشى از تسعير ارز است. 

تولید پتروشیمی پارس ۱۰ درصد افزایش یافت

دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز:
»گاز« به کاالیی راهبردی در جهان تبدیل 

شده است
   دبيركل پيشين مجمع كشورهاى صادركننده 
گاز (جى يى ســى اف) نقش كنونى گاز را مانند نقش نفت 
در قرن 20 عنوان كرد و گفت: گاز به  كااليى راهبردى در 

جهان تبديل شده است.
محمدحسين عادلى در پنجمين كنگره راهبردى نفت 
و نيرو با بيان اينكه «گاز» بــه كااليى راهبردى در جهان 
تبديل شده است، اظهار كرد: گاز طبيعى تا پيش از سال 

2000 به عنوان يك انرژى داخلى بوده و حدود 68 درصد توليد گاز در داخل كشورها 
استفاده مى شــد، اما اين كاالى داخلى هم اكنون به كااليى راهبردى و بين المللى 

بدل شده است.
وى نقش كنونى گاز را مانند نقش نفت در قرن 20 عنوان كرد و با بيان اينكه نقش 
نفت در جهان در حال كاهش اســت، تصريح كرد: بازيگران بزرگ بازار گاز مانند 
آمريكا و روسيه هم اكنون در يك رقابت شديد اقتصادى و سياسى با هم قرار دارند و 

در واقع گاز به موضوع رقابت و تنش هاى بين المللى تبديل شده است.
دبيركل پيشين جى يى سى اف با اشــاره به تغييردر ساختار بازار گاز، يادآور شد: 
البته بازار گاز هنوز جهانى نشده و همچنان بخش قابل توجهى از آن به صورت خط 

لوله است.
عادلى با بيان اينكه اقتصاد دنيا در حال افول است، به ذكر آمارى از چند موسسه 
بين المللى از جمله سازمانتوسعه و همكارى هاى اقتصادى (OECD) اشاره كرد و 
افزود: براساس گزارش اين موسسه هاى بين المللى، رشد اقتصاد جهانى كه با كاهش 

همراه شده است تا سال 2020 افزايش مى يابد.
وى رشد اقتصاد جهان در سال 2018 را 3 درصد عنوان كرد و افزود:  معتقدم رشد 
اقتصاد جهانى آنگونه كه موسسات بين المللى پيش بينى كردند، قابل تحقق نيست.

چرا اقتصاد دنیا رو به رکورد می رود؟
رئيس هيئت مديره انجمن اقتصاد انرژى ايران با طرح اين پرسش كه چرا اقتصاد 
دنيا رو به ركورد مى رود؟ اظهار كرد: جنگ تجــارى چين و آمريكا كه در مجموع 
40 درصد توليد ناخالص ملى (GDP) را دارند، موضوع اروپا و برگزيت و تحريم هاى 
آمريكا كه تنها محدود به ايران نمى شود و بسيارى از شركت ها و كشورهاى جهان 

را شامل مى شود، سه عامل اصلى ركورد اقتصاد جهان به شمار مى آيند.
وى با اشاره به اينكه بازار گاز در سال 2018 با رشد پنج درصدى همراه شده كه 
قابل توجه بوده است، تصريح كرد: از آن رو عنوان كردم «قابل توجه» كه ميانگين 

رشد گاز در سال 2000 تا 2017  تنها 2.5 درصد بوده است.
عادلى ادامه داد: وضع مســاعد آب و هوا، سياســت مربوط بــه تعطيل كردن 
نيروگاه هاى با خوراك زغال ســنگ و قيمت پايين گاز ســه عامل اصلى رشد بازار 

گاز بوده است.
وى با بيــان اينكه توليد گاز در ســال هاى اخير به دليل افزايــش توليد گاز در 
آمريكا، روسيه و استراليا رشد خوبى داشته است، به افزايش  10 درصدى تقاضاى 
گاز طبيعى مايع شده (ال ان جى) در اروپا اشــاره كرد و افزود: با وجود آنكه قيمت 
ال ان جى آمريكا براى صادرات به اروپا قيمت باالترى دارد، اما مورد استقبال بيشتر 

كشورهاى اروپايى قرار گرفته است.
عادلى با اشــاره به اينكه 42 كشــور جهان هم اكنون وارد كننده ال ان جى و 20 
كشور توليد كننده ال ان جى هستند،  يادآور شد: 25 درصد صادرات ال ان جى هم 
اكنون به صورت تك محموله عرضه مى شود، اين در حالى است كه نوع قراردادهاى 

ال ان جى بلندمدت است.
دبيركل پيشين جى يى سى اف، سهم گاز در سبد انرژى جهان را 22 درصد عنوان 
كرد و گفت: اين رقم تا سال 2050 به 28 درصد مى رسد، يعنى جايگاهى كه نفت 
در قرن بيستم داشته اســت، جغرافياى سياسى انرژى جهان به سمت گاز و انرژى 

تجديدپذير در حال حركت است.
پنجمين كنگره راهبردى نفت و نيرو صبح امروز با حضور وزير نفت، مديرعامل 
شركت ملى نفت ايران و شمارى از مديران ارشد صنعت نفت و كارشناسان داخلى 
و خارجى حوزه انرژى آغاز به كار كرد و امروز (چهارشنبه، 17 مهرماه) به كار خود 
پايان مى دهد. در مجمــوع دو روز برگزارى اين كنگره پنج نشســت تخصصى با 
عنوان هاى «8 ميليون بشكه توليد نفت، ضرورت؟ رويا يا واقعيت؟»، «روابط مالى 
نفت با دولت» و «چالش هاى محيط زيســتى، پيشرفت يا عقبگرد»، «تامين مالى 
توسعه بخش هاى نفت و نيرو»، «اســتارت آپ ها و زيست بوم نوآورى در صنعت» 

برگزار مى شود.

خبرنامه

   وزير نفت ضمن اشــاره بــه اينكه قيمت 
فروش كوچك ترين محموله نفتى حداقل 50 ميليون 
دالر اســت، گفت: وزارت نفت نمى تواند به راحتى به 
كســى اعتماد كند و من بابك زنجانى سنج ندارم، در 
نتيجه بايد در فروش محموله هاى نفتى احتياط كنيم.
بيژن زنگنــه در آيين گشــايش پنجمين كنگره 
راهبردى و نمايشگاه نفت و نيرو در مركز همايش هاى 
بين المللى صداوســيما با ابراز خوشــحالى از حضور 
در ميــان همــكاران صنعــت نفــت و قدردانى از 
برگزاركننــدگان اين كنگره، دربــاره تعيين تكليف 
توسعه ميدان هاى مشــترك اظهار كرد: ما در ميدان 
گازى پارس جنوبى حركت بزرگى كرديم و ان شاءاهللا 
تا اواخر امسال يا اوايل سال آينده همه بخش دريايى 
27 فاز پارس جنوبى پايان مى يابد و پااليشگاه فاز 14 

نيز سال 1400 تكميل مى شود.
وى با اشــاره به اينكــه عمليات طرح توســعه فاز 
11 پارس جنوبى امســال آغاز مى شــود، افزود: ما 
مى خواســتيم اين كار را به دليل استفاده از فناورى 
فشارافزايى در دريا با شــركت فرانسوى توتال انجام 
دهيم كه متأســفانه در اعمال تحريم هــا، هم توتال 
و هم شــركت سى ان پى ســى آى چين كنار رفتند، 
حرفشان هم دوســتانه بود و ما هيچ بحث و دعوايى 
با يكديگر نداشــتيم. شــرايط تحريم به گونه اى بود 
كه آنها نمى توانستند و نمى خواستند؛ فكر مى كردند 

نمى توانند كار كنند و به هر حال كنار رفتند.
وزير نفت با بيان اينكــه وضع ما در فازهاى ميدان 
گازى پارس جنوبى بســيار خوب اســت، ادامه داد: 
امسال تا آخر سال روزانه حدود 70 ميليون مترمكعب 

گاز شيرين از اين فازها وارد شبكه خواهيم كرد.
زنگنه با اشــاره به اينكه پنجمين كنگره راهبردى 
نفت و نيرو با موضوع آينده نگرى فضاى كسب وكار در 
صنايع نفت و نيرو ايران با محوريت بخش خصوصى 
برگزار شده است، گفت: به نظر بنده ظرفيت هاى ما 
براى توسعه و تحرك در صنعت نفت در شرايط كنونى 

كماكان فوق العاده است.

تغییرات غیرقابل پیش بینی جغرافیای نفت
وى با بيان اينكه در جغرافياى نفت تغييرات بسيار 
مهمى اتفاق افتاده كه در 10 ســال گذشــته قابل 
پيش بينى نبوده است، ادامه داد: كسى نمى توانست 
پيش بينى كند آمريكا به بزرگ ترين توليدكننده نفت 
جهان تبديل شود، كشورى كه بزرگ ترين واردكننده 
بود، اكنون نه تنها بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان 
شده، بلكه صادرات نفت، گاز و ميعانات گازى را آغاز 

كرده است.
به گفته وزير نفت، با وجود همــه اينها، همچنان 
ظرفيت هاى بســيار مهم و فوق العــاده اى در حوزه 
كشورهاى خليج فارس و توليدكنندگان سنتى براى 
توســعه و تحرك وجود دارد و نفت كمــاكان با آن 

معناى واقعى اش مى تواند محرك و پيشــران اقتصاد 
ايران باشــد. زنگنه با تأكيد بر توسعه جهشى صنايع 
باالدستى نفت و گاز و در ادامه تأمين خوراك و توسعه 
صنايع باالدست و پايين دســت پتروشيمى و در كل 
تكميل زنجيره ارزش در صنعت نفت اظهار كرد: فعال 
بودن صنعت نفت بخش بسيار مهمى از ديگر صنايع 
كشور و خدمات فنى و مهندســى را تحريك و فعال 
مى كند. وى افزود: حجم ســرمايه گذارى هاى نفت 
طورى اســت كه مى تواند بخش عظيمى از خدمات 
مهندسى و حتى غيرمهندســى را فعال كند و حتى 
در اشتغال كشور نقش مهمى داشته باشد. وزير نفت 
با بيان اينكه در سال 83 چشــم انداز 20 ساله براى 
كل صنعت نفت همســو با چشم انداز 20 ساله كشور 
تهيه شــد، تصريح كرد: اهداف كالن اين چشم انداز 
واقع گرايانه و قابل دسترس بود و همه ابعاد نفت در آن 
ترسيم شده بود. هم اكنون هم با كمى روزآمد كردن 
مى توان توقع داشت كه آن اهداف تحقق يابد، گرچه 
كشورهاى منطقه بيكار ننشسته اند و در اين 15 سال 
پيشرفت هاى چشمگيرى در همه زمينه ها داشته اند.

نفت در مقابل ضربه های تحریم مقاومت می کند
زنگنه با اشــاره به اينكــه هر چند ســال يك بار 
ضربه هاى كشــنده اى بــه صنعت نفت ايــران وارد 
مى شود، گفت: تاكنون ســعى كرديم از اين ضربه ها 
زنده بيرون بياييم و اين مشــكل را حل كنيم. به هر 
حال تحريم ها بزرگ تريــن ضربه ها را به صنعت نفت 
وارد مى كنند و جايگاه جهانى ما را كاهش مى دهند؛ 

گرچه ما مقاومت مى كنيم.
وى بــه زمينه هــاى فعاليت بخــش خصوصى در 
صنعت نفت اشــاره و اظهار كــرد: بخش خصوصى 
مى تواند در زمينــه فعاليت هاى پيمانكارى نقشــى 
بسزا داشــته باشــد. هم اكنون پيمانكاران EPC در 
صنعت نفت در حال گرفتن نقش قالب هستند، زيرا 
با توجه به نظام اجرايى نفت كه نمى خواهد كار امانى 
انجام دهــد و كارها را كوچك كنــد و حتى عمليات 
نگهداشــت توليد را هم كه اقدامى بود كه هميشه به 
صورت امانى انجام مى شــد و چند پيمانكار با هم كار 
 EPC/EPD مى كردند هم اكنون اين نظام يك نظام
اســت كه همه كارها را يك پيمانكار از آغاز زنجيره 
تا انتها انجام مى دهد و پرداخت هم تابع توليد است، 
نه فقط تابع پيشــرفت فيزيكى طرح. وزير نفت ادامه 
داد: زمينه فعاليت پيمانكاران در نفت شناخته ترين 
زمينه است كه مهم ترين آن در بخش باالدست نفت 
و كوچك ترين ها در شــبكه هاى گازرسانى توزيع در 
شهرها و روستاهاست كه در حال انجام است. زنگنه 
درباره ســرمايه گذارى مســتقيم در صنعت نفت در 
بخش هاى پتروشــيمى، پااليش و مايع سازى گاز و 
زنجيره پايين دســتى نفت، گاز و پتروشيمى افزود: 
زمينه هايى بســيار خــوب و خوراك هاى باارزشــى 

وجود دارد كــه مى توانيم با ســرمايه گذارى در آنها 
زنجيره ارزش را تكميل و تا جايى كه ممكن است از 

خام فروشى پرهيز كنيم.
وى درباره ساخت تجهيزات و به ويژه سيستم هاى 
صنعتى مورد نياز صنعت نفت، با اشاره به پيشرفت ها 
و چالش هاى 10 قلم كاالهاى اولويت دار صنعت نفت 
گفت: بايد با برنامه ريزى هاى الزم اين كار را تقويت و 
تسريع كنيم. اين كار آثار مهمى به ويژه در اين شرايط 

براى ايجاد اشتغال و اميد دارد.

تقویت ساخت داخل و ایجاد اشتغال و امید
 EPC/EPD وزير نفت با بيان اينكه در قراردادهاى
تعدادى كاالها به طور مشــخص ذكر شــده است كه 
پيمانكاران مكلف  هســتند از داخل خريدارى كنند، 
گفت: در بخش هــاى زيادى هم تاكنون پيشــرفت 
داشــته ايم. آخرين آن ورق هاى مقاوم به اسيد و گاز 
ترش است كه براى نخستين بار خطوط لوله در صنعت 
نفت با همكارى فوالد مباركه و فوالد اكسين خوزستان 
براى خط لوله گوره - جاســك در حال ساخت است. 
زنگنه گفت: سيستم هاى مورد نياز صنعت را بايد در 
داخل به صورت ســيار (Skid Mounted) بسازيم. 
مانند واحدهاى بهره بردارى و نمك زدايى يا واحدهاى 
فشارافزايى. اينها كار مهمى است كه احتياج داريم و 
بايد به آن توجه شود. وى درباره بهينه سازى مصرف 
انرژى ادامه داد: اين موردى اســت كه مى توانست با 
توجه به ماده 12 قانون رفع موانع توليد حجم عظيمى 
از كار و فعاليت را براى ســازندگان و شــركت هاى 
خدمات مهندسى ايجاد كند. با توجه به مشكالتى كه 
در هدفمندى يارانه ها بود و اولويت دهى به هدفمندى 
يارانه ها و اختصاص منابع بــراى آن، اين كار تقريبا 
جز در بخش قراردادهاى باالدستى نفت (IPC و بيع 
متقابل) و مقدارى هم در بخش گاز، متوقف شــد كه 
بايد به اين موضوع توجه ويژه شود. وزير نفت درباره 
شركت هاى اكتشــاف و توليد (E&P) ايرانى گفت: 
وزارت نفت اسامى 15، 16 شــركت را براى فعاليت 
در فعاليت هاى اكتشــاف و توليد اعالم كرده اســت. 
اين شــركت هاى مى توانند نقش بســزايى در آينده 
كسب وكار صنعت نفت داشته باشند. حتى در شرايط 
كنونــى تحريم نيز اين شــركت ها مى توانند فعاليت 

خوبى داشته باشند.

فضای باز صادراتی
به گفته زنگنه، هم اكنون فضايى باز براى صادرات 
فرآورده هاى نفتى مانند نفت گاز، بنزين، نفت كوره و 
... حتى نفت خام و ميعانــات گازى وجود دارد. وى 
به ابعاد بزرگ صنعت نفت اشــاره كــرد و ادامه داد: 
حضور بخش خصوصى در اين صنعت به ســه عامل 
«توانمندى و ساختار مديريتى مناسب»، «توانمندى 
فناورى و تعامل» و «سرمايه كافى و توانمندى براى 

تجهيز منابع مالى از بازارهاى پولى و ســرمايه» نياز 
دارد. وزير نفت با اشاره به اينكه تأمين منابع و سرمايه 
در مقياس هاى بزرگ يكى از نيازهاى بخش خصوصى 
ما بــراى حضور جــدى در بخش باالدســتى نفت و 
بازرگانى نفت اســت، اظهار كرد: تاكنون همه براى 
تأمين مالى دنبال صندوق توسعه بودند كه اين ديگر 
جواب نمى دهد. ما بايد فكــر كنيم چطور مى توانيم 
منابع را تأمين كنيم و كمتر به اين موضوع فكر شده 
اســت. ما مقدارى در نحوه پرداخت بــه پيمانكاران 
در طرح هــاى EPC/EPD تغيير ايجاد كرديم، حتى 
بعضى از پيمانكاران بزرگ ما قادر نيستند خود را با اين 
رويه هماهنگ كنند. زنگنه با اشاره به اينكه مى دانم 
پيمانكاران مشكالتى دارند، افزود: الزم مى دانم از هر 
كسى كه چرخى را در اين كشور به گردش در مى آورد 
تشكر كنم و مشخص است كه اين كار با چه مشكالت و 
مشقت هايى همراه است. اما به هر حال نمى توان براى 
تأمين مالى فقط به دولت اتــكا كرد و وزارت نفت در 
صورتى در تأمين مالى به پيمانكاران كمك مى كند كه 

خودشان نيز مقدارى آورده داشته باشند.

بابک زنجانی سنج ندارم
وى با اشــاره بــه رقم هــاى بــاال در قراردادهاى 
فروش نفــت ادامه داد: قيمت فــروش كوچك ترين 
محموله نفتى حداقل 50 ميليون دالر است و وزارت 
نفــت نمى تواند به راحتى به كســى اعتماد كند. من 
بابك زنجانى ســنج ندارم، در نتيجــه بايد در فروش 
محموله هاى نفتى احتياط كنيــم. وزير نفت تأكيد 
كرد: بايد دربــاره ايجاد راهكارهــاى ابتكارى براى 
بزرگ كردن اندازه شركت ها يا متشكل كردن آنها يا 
همكارى آنها با يكديگر و تجهيز منابع آنها و استفاده 
از پول هايى كه در جامعه است بيشتر تفكر شود. زنگنه 

با اشــاره اينكه ما بايد از ابتكارهاى خودمان در اين 
شرايط دشوار استفاده كنيم، گفت: همه ما ياد گرفتيم 
كه در شرايط ســخت، كار و زندگى كنيم و به همين 
دليل هم زنده مانده ايم و مقاومت در شرايط سخت را 
ياد گرفته ايم. ما بايد مقاومت كنيم و نگذاريم عده اى 
به حقوق ملت ايران تجاوز كنند و ما را تحت فشــار 
قرار دهند. وى به دســتاوردهاى صنعت نفت در اين 
سال هاى سخت اشــاره و تصريح كرد: من نياز كشور 
را بسيار بيشتر از دســتاوردهاى كسب شده تاكنون 
مى دانم، كارهاى بزرگى انجام شده، اما بايد متناسب با 
آنچه داريم و نياز كشور به يك صنعت خوب و روزآمد 

بيشتر كار كنيم.

تولیدات بــا ارزش تر در جهش ســوم 
پتروشیمی

وزير نفت با بيان اينكه وزارت نفت گام هاى بزرگى 
در صنعت پتروشيمى برداشــته است، افزود: جهش 
دوم صنعت پتروشيمى تا پايان سال 1400 به اتمام 
مى رسد و به توليد اين صنعت حدود 50 درصد از نظر 
ارزشى افزوده مى شــود. يعنى ما از 17 ميليارد دالر 
كنونى به بيش از 25 ميليارد دالر خواهيم رســيم و 

بيش از 100 ميليون تن توليد خواهيم داشت.
زنگنه با اشــاره به اينكه در جهش ســوم صنعت 
پتروشيمى ارزش توليدات اين صنعت از 25 ميليارد 
دالر به 37 ميليارد دالر مى رسد، ادامه داد: به بيش از 
130 ميليون تن توليد محصوالت پتروشيمى در اين 
جهش خواهيم رسيد كه محصوالت بسيار باارزش تر 
خواهند بود و بيشتر توليدات به جاى متانول و اوره، 
الفينى خواهند بود. اين حركت مهمى است كه عمده 
آن از سوى بخش غيردولتى انجام شده و بخشى هم 

در اختيار بخش خصوصى است.

زنگنه: در فروش محموله های نفتی باید احتیاط کنیم  سفیر نروژ در تهران:
مالحظات سیاسی در سیاست گذاری نفت و 

گاز نروژ جایگاهی ندارد
  سفير نروژ در تهران اعالم كرد سياست نفتى نروژ اين 
است كه هيچ سياســتى در كار نباشد و گفت: منظورم اين است 
كه ما از دخالت دادن سياست در كسب وكار، خوددارى مى كنيم. 
الرس نوردام در پنجميــن كنگره راهبردى نفت و نيرو  گفت: 
فروش نفت و گاز نروژ بر منافع خالص تجارى مبتنى هســتند. 
با كنار گذاشــتن مالحظات سياسى در سياســت گذارى نفت و 
گاز خود، بــاور داريم كه يك تأمين كننــده قابل پيش بينى تر و 

مطمئن تر هستيم.
وى با بيان اينكه نروژ حدود 25 درصد از تقاضاى گاز اتحاديه اروپا را تأمين مى كند، افزود: 
بيشــتر انرژى خود را به اتحاديه اروپا صادر مى كنيم كه شــامل 90 درصد از نفت و تقريبا 
همه گاز ما مى شود. ســفير نروژ در تهران اظهار كرد: تنوع بخشى به عرضه كنندگان يكى از 
مالحظات مهم كشورهاى عضو اتحاديه اروپاست و در سال هاى گذشته ما ديديم كه چطور 
عرضه كنندگان انرژى با كاهش جريان نفت و گاز به داليل سياســى، از اهرم قدرت خود در 
برابر مشتريان استفاده كردند.  نوردام گفت: افزون بر اين شركت هاى نفت و گاز نروژ متوجه 
مى شوند كه بايد با يك آينده سبزتر هماهنگ شوند، از اين رو اين شركت ها سرمايه گذارى 
سنگينى در فناورى هاى تجديدپذير دارند.  وى افزود: از زمانى كه صندوق سرمايه گذارى 
نروژ در سال 1990 ايجاد شد، تالش كرديم منابع محدود نفتى خود را به دارايى هاى مالى 
هميشگى تبديل كنيم. اين به ما فرصتى بزرگ داده است و اگر با دقت مديريت شود، هم به 
نسل من سود مى رساند و هم براى نسل هاى آينده باقى مى ماند. سفير نروژ در تهران گفت: 
اميدواريم اين دورنما از يك كشور كوچك در شمال كره زمين ارزش هايى براى ايران داشته 

باشد كه تقريبا از هر جهت ويژگى هاى متفاوتى دارد.

تشریح روندهای جهانی حوزه انرژی در کنگره نفت و نیرو
قرن بیست ویکم، قرن انرژی های تجدیدپذیر است
  مديرعامــل اويك گفــت: اگر قرن نوزدهــم را قرن 
زغال سنگ و قرن بيســتم را قرن نفت قلمداد كنيم، بايد قبول 
كنيم قرن بيســت ويكم به ويژه نيمه دوم اين قــرن را بايد قرن 
انرژى هاى تجديدپذير و دوره تغيير قــدرت در عرصه انرژى در 

دنيا به شمار آورد.
غالمرضا منوچهرى، معاون سابق توسعه و مهندسى شركت ملى 
نفت ايران و مديرعامل اويك، در بخش ارائه سخنرانى هاى كليدى 
پنجمين كنگره راهبردى نفت و نيرو، با موضوع «تحوالت ساختارى در صنعت نفت» گفت: 
دنيا در آستانه تحول عمده در بخش انرژى است، بنابراين به طور طبيعى اگر اين تحوالت را 

خوب بشناسيم، مى توانيم موقعيت كشور را بازبينى و به مسير توسعه كشور كمك كنيم.  
وى با بيان اينكه بخش انرژى دنيا در معرض تحوالت بنيادين قرار دارد، به تبيين مهم ترين 
روندهاى جهانى حوزه انرژى پرداخت و در اين ميان به رشد مصرف گاز و متقابال پايين آمدن 
تقاضا براى نفت و اجبار براى كاهش مصرف و توليد زغال سنگ، ظهور انرژى هاى تجديدپذير 
و برقى شدن صنايع، ظهور منابع غيرمتعارف نفت و گاز در آمريكاى شمالى و تدوين مقررات 
مربوط به كاهش مصرف گاز دى اكســيدكربن اشاره كرد. مديرعامل اويك به كاهش هزينه 
توليد انرژى هاى تجديدپذير و ظهور فناورى هاى نو در اين عرصه اشاره و تصريح كرد: در 10 
سال گذشته، هزينه توليد انرژى خورشيدى در جهان حدود 70 درصد و هزينه توليد انرژى 
بادى حدود 30 درصد كاهش يافته است و اين روند كاهشــى ادامه دارد. به گفته وى، اگر 
قرن نوزدهم را قرن زغال سنگ و قرن بيستم را قرن نفت قلمداد كنيم، بايد قبول كنيم قرن 
بيست ويكم به ويژه نيمه دوم اين قرن را بايد قرن انرژى هاى تجديدپذير و دوره تغيير قدرت 
در عرصه انرژى در دنيا به شمار آورد. منوچهرى ادامه داد: رشد سرمايه گذارى در بخش نفت 
و گاز در بازه زمانى 2010 تا 2015 چندان مطلوب نبوده است و بيشترين سرمايه گذارى را 
آمريكاى شمالى در اين زمينه داشته كه سرمايه گذارى انجام شده در اين بخش حدود سه 
برابر ســرمايه گذارى در بخش خاورميانه بوده و اين حجم سرمايه گذارى، اشتغال زايى قابل 
توجهى در اين بخش به همراه داشته است. معاون سابق توسعه و مهندسى شركت ملى نفت 
ايران و مديرعامل اويك گفت: تحوالت ساختارى شــركت هاى نفتى به ويژه حركت آنها به 
سمت رقابت پذيرى بيشتر در نوع خود قابل توجه اســت و بايد اين فضاى رقابتى در كشور 
فراهم شود. منوچهرى تصريح كرد: اگر به سياســت هاى كلى نظام در بخش انرژى نگاهى 
كنيم مى بينيم با در نظر گرفتن ســير طبيعى انرژى در دنيا، جايگاه كشور ما و ابالغيه هاى 
مقام معظم رهبرى در سياست هاى اقتصاد مقاومتى، پيش بينى هاى مناسبى شده است و بايد 
بتوانيم در همين جهت و براى حاكثرسازى منافع ملى تالش كنيم. وى يادآور شد: بر اساس 
روندهاى موجود در دنيا، هفت اكوسيستم را مى توانيم در بخش انرژى كشور راهبرى كنيم 
تا بتوانيم از وضع كنونى حداكثر اســتفاده را ببريم، اين هفت روند شامل تنوع شركت هاى 
باالدستى و الگوهاى قراردادى، توسعه زيرساخت هاى توليد انرژى هاى تجديدپذير، توسعه 
استارت آپ ها، شتاب دهنده ها و شركت هاى دانش بنيان، تبديل نفت و گاز خام به فرآورده هاى 
پااليشى و پتروشيمى، توســعه صنايع پشتيبانى و توليد تجهيزات، ارتقاى كارآيى و كاهش 

شدت مصرف انرژى، توسعه تجارت فرآورده هاى انرژى با همسايگان است.
پنجمين كنگره راهبردى نفت و نيرو از صبح امروز (سه شنبه، 16 مهرماه) آغاز به كار كرده 

است و فردا (چهارشنبه، 17 مهرماه) به كار خود پايان مى دهد.

مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی:
ارزش سرمایه انسانی صنعت نفت ما کمتر از 

نفت مان نیست
  مشــاور رئيس مجلس گفت: ارزش و قيمت سرمايه 
انســانى صنعت نفت ما از نفت ما كمتر نيست، چرا نبايد بتوانيم 
اين نيروها را نگه داريم؟ جايى صحبت شــد كه چگونه مى توان 
كارى كرد كه آنهايى كه از نفت رفته اند جذب شــوند و برگردند، 
بعد گفتيم بهتر اســت ابتدا تالش كنيم هميــن نيروهايى را كه 

هستند نگه داريم.
محمدرضا باهنر، در بخش ارائه سخنرانى هاى كليدى پنجمين 
كنگره راهبردى نفت و نيرو، به مزيت هاى ايران از جمله سرمايه انسانى باهوش و جهادگر، 
موقعيت جغرافيايى و ژئوپليتيكى كشــور، حضور در منطقه اى كه دوســوم ذخاير متعارف 
هيدروكربورى دنيا را در خود جاى داده و بهره مندى از بيشــترين ذخاير هيدروكربورى در 
ســطح جهان اشــاره كرد و گفت: تنها يك درصد افزايش ضريب بازيافت نفت، بالغ بر 7.5 
ميليارد بشكه بر ذخاير قابل استحصال نفت ما مى افزايد كه با احتساب قيمت امروز هر بشكه 
نفت، سرمايه كالنى خواهد شد. وى بر ضرورت حاكميت فضاى رقابتى در كشور تاكيد و با 
بيان اينكه در چنين فضايى، به سه اصل قيمت، كيفيت و سرعت كار توجه مى شود، ادامه داد: 
بايد به كارآفرينان كشور كمك كنيم از مسير ناهموارى نظام لخت بوروكراسى كشور عبور و 
به وظيفه ملى و مذهبى خود عمل كنند. مشاور رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
گستره فعاليت هاى نفت، گاز و پتروشيمى كشور چه در بخش توليد و توسعه، چه در بخش 
بهره بردارى و همين طور در بخش بازرگانى و خدمات بسيار وسيع است، عنوان كرد: با بيش 
از 100 سال سابقه در صنعت نفت اگرچه پيشرفت هاى قابل قبولى در اين زمينه داشته ايم، 
اما اصال كافى نيست. تومار كارهاى انجام شده بلند است، اما تومار كارهاى بر زمين مانده و 
مغفول مانده بلندتر است. باهنر با اشاره به مصرف انرژى روزانه بالغ بر 5 تا 5.5 ميليون بشكه 
معادل نفت خام در كشور گفت: اگر دست اندركاران دلواپس نشوند، حتما اطالعات به روزى 
ندارند. وى با بيان اينكه هزينه توليد هر بشــكه نفت كه زمانى حدود 3 دالر براى هر بشكه 
بود، امروز به حدود 7 تا 8 دالر به ازاى هر بشــكه رسيده اســت و در سال هاى آينده باز هم 
افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: اين روند را بايد به چرخه اقتصادى درستى براى پيشرانى 
 GDP ،بخش هاى اقتصادى مختلف كشور تبديل كنيم. مشاور رئيس مجلس شوراى اسالمى
كشــور را حدود 400 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: ســهم نفت در اقتصاد كشور مى تواند 
خيلى متنوع تر و متفاوت تر نسبت به امروز باشد و آينده پژوهى مى تواند در هدايت ما به سمت 

استفاده بهتر از سرمايه هاى كشور در بلندمدت راهگشا باشد.
دبيركل جامعه اسالمى مهندسان بر ضرورت رفع مشكالت ساختارى و مديريتى كشور هم 
تاكيد كرد و افزود: كافى است يك تومان به قيمت فرآورده هاى نفتى كشور اضافه شود، همه 
گردن هم مى اندازند. اينها مشكالت رگوالتورى است كه نبايد در سطح مديريتى كشور وجود 
داشته باشد. باهنر با بيان اينكه رسوب تفكرهاى كمونيستى همچنان در جريان هاى سياسى 
مختلف وجود دارد و هنوز بسيارى نمى توانند ببينند برخى قدشان زيادى بلند مى شود، ادامه 
داد: هزاران ميليارد تومان بنگاه آماده واگذارى داريم، اما هم فروشنده و هم خريدار در زندان 
هستند. هم رئيس سازمان خصوصى سازى در زندان است و هم سرمايه گذار؛ چه كسى جرات 
دارد با اين شرايط  پا پيش بگذارد؟ مشــاور رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: بعضى از 
شركت هاى وابسته به نفت هم مى توانند در بازار سرمايه عرضه شوند. به آقاى رئيسى گفتم 
در كنار مقابله با فساد، براى حمايت از سرمايه گذارى پاك نيز يك قرارگاه ايجاد كند تا افرادى 
كه مى خواهند ســالم و پاك كار كنند در اينجا جمع شوند.پنجمين كنگره راهبردى نفت و 
نيرو از صبح روز گذشته (سه شــنبه، 16 مهرماه) آغاز به كار كرده است و امروز (چهارشنبه، 

17 مهرماه) به كار خود پايان مى دهد.

خبرنامه


