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مهندسپیوندیدرجلسهمجمععمومیعادیوفوقالعادهتاپیکو:

تبدیلشدن به شرکتی جهانی
با قابلیت رقابتپذیری بینالمللی

گزارش دانش نفت از همايش HSEو پدافندغیرعامل در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران؛

حامی رسانه ای ساخت داخل

صفحات8و9

 3000تومان
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م
امارات  5دره 

مهندس رياحي :فرماندهان بسیج ،روسای HSEو
حراست ،سه حلقه متصل به امنیت کشور هستند
صفحه15

نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

دانش نفت به بهانه برگزاری نوزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز تحلیل کرد؛

GECF؛ نهادی موثر در عرصه بینالمللی
ارتباطات جی ئی سی اف با سازمانهای مهم انرژی جهانی نظیر آژانس بینالمللی انرژی ،اوپک ،مجمع جهانی انرژی ،سازمان انرژی آمریکای التین ،مرکز انرژی آسیای شرقی ،اتحادیه گاز جهانی و غیره نهادینه شده است

صفحه16

دانش نفت گزارش میدهد؛

یادداشت های تحلیلی
صنعت هوشمند سازی

شهرها ( )Smart Cities

ضرورت اجتناب ناپذیر قرن
بیست و یکم

صفحه12

افزایش ضریب برداشت
و ثروت چشمگیر

منابع نفتی ایران
مهندس محمد رضا محمد زاده


نهميننمایشگاهساخت
تجهيزاتصنعتنفت
خوزستان آبان ماه
برگزارمیشود

صفحه2

تفاوت اصلی

 GECFبا OPEC
در چیست؟

مهندس ابوذر منصوری

صفحه16

ضرورت تقویت

جایگاه دانشگاهها

دان�ش نف�ت :نهمي�ن نمایش�گاه تخصص�ی

در صنعت نفت

ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان آبان
ماه سال جاري در اهواز برگزار میشود.

مهندس مرآتی ،مدیر عامل شرکت فراسکو در گفت وگو با دانش نفت:

توسعه بندر تخصصی
نفتی فراسکو در عسلویه

الگوی جدید سرمایه گذاری صنعت نفت
و صادرات ایران

صفحه3

به گزارش دانش نفت ،برپايي اين نمايشگاه
يك��ي از اقدام��ات اي��ن ش��ركت ب��راي اجراي
برنامههاي راهبردي توس��عه ساخت داخل ،جلب
همكاري و ايجاد پيوند با س��ازندگان كاالي نفت
و توجه به بومي سازي و خوداتكايي است.شركت
ملي مناطق نفت خيز جنوب همچنين در راستاي
عمل به مس��ئوليتهاي اجتماعي خود با برگزاري
اي��ن نمايش��گاه زمينه توس��عه كش��ور و اس��تان
خوزستان از طريق ايجاد اشتغال مولد با استفاده از
ظرفيت بازار ب��زرگ كاالي صنعت نفت را فراهم
مي كند...
مشروح در صفحه7

ابوالفضل کیانی بختیاری


ابراهیم طالقانی

صفحه4

مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر سازمان مدیریت
صنعتی در گفت وگو با دانش نفت تبیین کرد؛

رشد شرکتهای ایرانی
یگانه راه رقابتپذیری
در بازارهای جهانی

جزییات  6میلیارد دالر

سرمایهگذاری خارجی در
ساخت نیروگاههای ایران

حمیدرضا عظیمی

صفحه5

آشنایی با انواع

نفت خام و خواص
فیزیکی آن

صفحه6

سمیه حسنی

صفحه12

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت میهمان

افزایش ضریب برداشت
و ثروت چشمگیر منابع نفتی ایران
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مهندس محمد رضا محمد زاده
کارشناس ارشد نفت

بن مایه و شاکله اصلی قراردادهای
جدی��د نفتی ف��ارغ از مباح��ث فناوری،
س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تولید
تجهیزات و کاالهای با استاندارد جهانی
در حوزه داخلی ،در مقوله ای استراتژیک
به نام افزایش ضریب برداشت خالصه
میشود.
افزای��ش ضریب بازیاف��ت که در
دول��ت تدبیر و امی��د ،بارها مورد تاکید مهندس زنگن��ه ،وزیر نفت قرار
گرفت ،در دولت دوازدهم و در س��ایه امضای قراردادهای جدید نفتی به
عنوان اولویت اصلی وزارت نفت محس��وب میشود .در یک نگاه کلی،
هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت برابر با حدود هشت میلیارد
بشکه نفت بیشتر اس��ت که این میزان میتواند  ۴۰۰میلیارد دالر برای
کشور ثروت ایجاد کند .این مهم (افزایش یک درصدی ضریب بازیافت)
تنها در میادین نفتی غرب کارون مس��اوی با تولید  ۶۷۰میلیون بش��که
نفت است.
همانطور که اش��اره ش��د ،مهمترین چالش در تولید نفت ،فناوری
در بخش باالدس��تی و افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن است .به
همی��ن دلیل وزارت نفت در مرحله اول قراردادهای نفتی میدانهایی را
انتخاب کرده است که با تکنولوژیهای جدید میزان بازیافت آن افزایش
یابد .بر این اس��اس ،هماکنون میزان ذخایر نفتی قابل استحصال ایران
در حدود  ۱۵۷میلیارد بش��که اس��ت که در صورت افزایش  ۱۰درصدی
متوس��ط ضریب بازیافت نفت ،بالغ بر  ۷۰میلیارد بشکه به حجم ذخایر
قابل استحصال نفت افزوده میشود .این میزان با احتساب بهای کنونی
هر بش��که نفت ،معادل سه هزار و  ۵۰۰میلیارد دالر ارزش جهانی دارد.
در همین حال ،بر طبق آخرین آمار اعالم ش��ده ،میزان ضریب بازیافت
مخ��ازن نفتی ایران به طور میانگین  ۲۷تا  ۲۸درصد اس��ت .به عنوان
یک مثال روش��ن ،میانگین ضریب بازیافت زیر  ۳۰درصد به این معنی
است که اگر حدود  ۷۰۰میلیارد بشکه نفت در اختیار داشته باشیم ،تنها
حدود  ۲۰۰میلیارد بشکه آن قابل استحصال است .در این میان ،ذخیره
نفت درجای میدانهای مش��ترک غرب کارون حدود  ۶۷میلیارد بشکه
است که افزایش تولید ناشی از یک درصد افزایش ضریب بازیافت ۶۷۰
میلیون بشکه و درآمد ملی ناشی از افزایش یک درصد ضریب بازیافت
حدود  34میلیارد دالر خواهد بود که در نوع خود عدد قابل توجهی است.
ذکر این نکته مهم اس��ت که درصورت افزایش ضریب بازیافت تا
حدود  ۲۰درصد ،مبلغی بالغ بر  ۶۷۰میلیارد دالر به درآمد کشور افزوده
خواهد شد .این در حالی است که امکان تحقق افزایش ضریب بازیافت
تا حد مورد نظر در قالب انعقاد قراردادهای بلند مدت و اعمال پروژههای
 IOR/EORوجود دارد .بر این اساس ،بسیار ضروری است که از صنعت
نفت برای برداش��تن گامهای بلندتر حمایت جدی تری به عمل آید .در
همین حال و به گفته بیژن زنگنه ،وزیر نفت کشورمان افزایش برداشت
از مخازن ،مس��ئله اصلی ماست و به هیچ وجه نباید در این زمینه کوتاه
بیایی��م .ای��ن نفت ،ثروت مملکت و بیت المال اس��ت و باید روی صدم
درصد ضریب بازیافت آن هم حساس��یت داش��ته باشیم .اگر به افزایش
ضریب بازیافت توجه نکنیم ،بسیاری از ذخایرمان را از دست میدهیم و
تولیدمان به وضعی بحرانی دچار خواهد شد .آنچه مبرهن است؛ صنعت
نفت ایران با قدمت  108س��اله اش ،ستون خیمه اقتصاد و عامل اصلی
توسعه اقتصادی کش��ور است ،اما همین عامل رشد و توسعه کشور ،در
اغلب میادین و مخازن نفتی و گازی اش با چالش پیری دست به گریبان
است و این میادین شرایط پایداری را از حیث تولید با ثبات نفت تجربه
نمیکنند ،بنابراین همی��ن مهم ضرورت توجه بیش از پیش به فناوری
و تکنولوژیه��ای نوین را با هدف افزایش ضریب برداش��ت ،مضاعف
میسازد.

شیلنگهای گوی شناور صادرات نفت
در الوان تعویض شد

دانش نفت :ش�یلنگهای فرسوده گوی ش�ناور ( )SBMصادرات نفت
در منطقه الوان تعویض ش�د تا از بروز هرگونه مش�کلی در صادرات نفت
خام پیشگیری شود.

ب��ه گزارش دانش نفت به نق��ل از روابط عمومیمنطقه الوان
ش��رکت نفت فالت قاره ،عملیات تعویض ش��یلنگهای فرس��وده
این گوی ش��ناور که در فاصله پن��ج کیلومتری از جزیره الوان قرار
دارد ،ب��ا تالش گروه تعمی��رات زیر آب منطق��ه الوان و همکاری
واحدهای تعمیرات ،گروه بازس��ازی دریایی سیری ،عملیات دریایی،
بهرهب��رداری ،تدارکات و تخلیه و بارگیری ،بازرس��ی فنی ،حفاظت
فنی و ایمنی ،بهداش��ت و محیط زیست ( )HSEبا موفقیت کامل و
زودتر از زمان پیشبینی ش��ده انجام شد.این گوی شناور در فرآیند
ص��ادرات نفت خ��ام برای انتق��ال نفت به نفتکشه��ای غولپیکر
اس��تفاده میش��ود و نش��ت نفت خام به دریا و یا توقف صادرات به
دلیل استفاده از شیلنگهای فرسوده ،بدون شک میتوانست عواقب
جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.این گوی شناور  ۲رشته شیلنگ
بارگیری دارد که از به هم پیوس��تن ش��یلنگهای  ۲۰اینچی و ۱۶
اینچی و ش��یرآالت مربوطه در انتها و در میان هر رش��ته تش��کیل
شده است.رشته ش��یلنگهای بیرونی متشکل از  ۲۷قطعه شیلنگ
و ش��یرآالت ب��ه طول  ۳۱۲مت��ر و مجموع وزن  ۱۱۵تن و رش��ته
ش��یلنگهای داخلی هم متش��کل از  ۲۶قطعه شیلنگ و شیرآالت
ب��ه طول  ۳۰۰متر و وزن  ۱۱۰تن اس��ت.به ای��ن ترتیب با در نظر
گرفتن وزن شیلنگهای قدیمیو جدید ،در مجموع  ۴۵۰تن لوله و
ش��یرآالت از جزیره به دریا و برعکس نقل و انتقال یافته که بیانگر
حجم کار انجام شده است.با توجه به محدودیت چارچوب زمانی بین
دو بارگیری و تبعات سنگین و جبران ناپذیر هر گونه تاخیر در اجرا و
تکمیل پروژه و همچنین نیاز عملیاتی مناطق الوان ،سیری و قشم
به شناورهای مورد استفاده در این عملیات ،برنامهریزی و تمهیدات
وی��ژه برای اجرای همزمان و همپوش��انی بخشه��ای مختلف کار
انجام و این عملیات طی  ۱۸روز اجرایی شد.

خبر
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با صدور حکمیاز سوی وزیر نفت تشریح شد؛

ماموریتهای جدید نعمتزاده در صنعت نفت

دان�ش نفت :هفت�ه گذش�ته وزیر نفت
طی حکمی ،محمدرضا نعمتزاده ،وزیر سابق

صنع�ت ،معدن و تجارت را به عنوان مش�اور
ارش�د صنعت�ی خود برگزی�د ت�ا از تجربیات

زنگنه خطاب به نعمت زاده:

ارزش�مند وی ب�رای توس�عه صنع�ت نف�ت

با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی

در حکم مهندس بی��ژن زنگنه ،وزیر
نفت ،خطاب به نعمتزاده آمده است:
«اکن��ون ک��ه صنع��ت نفت کش��ور
در آس��تانه حرکت��ی مه��م برای توس��عه
میدانهای مش��ترک و افزایش بازیافت از
مخازن نفت و گاز میباشد ،به طور طبیعی
حجمیعظیم از تقاضا برای خدمات فنی و
ساخت تجهیزات ایجاد میشود .با توجه به
اینکه ایجاد اشتغال ،بهویژه برای جوانان،
بزرگتری��ن دغدغ��ه مس��ئوالن عالی نظام
میباشد ،توانمندسازی ظرفیتهای داخلی
برای حداکثر کردن اج��رای طرحهای یاد
ش��د ِه صنعت نفت از الزامات و اولویتهای
این صنعت و کش��ور میباش��د .همانگونه
که در گذش��ته نیز اجرای طرحهای صنعت
نفت ،موج��ب تحریک تقاضا ب��ه ویژه در
بخشهای صنایع س��نگین و خدمات فنی
و مهندس��ی کشور ش��د ،اکنون نیز انتظار
میرود ک��ه در مس��یر اج��رای طرحهای
صنعت نفت ،ضمن افزایش بازیافت و تولید
نفت و گاز ،بستری مناسب نیز برای افزایش
تولید مل��ی و ایجاد اش��تغال فراهم گردد.
لذا با توجه به س��وابق ارزش��مند جنابعالی

آن جناب در صنعت نفت ،جنابعالی را

بیشترین بهره را ببرد.

نعمت زاده :بنگاههای
ایرانی با رصد دقیق

قیمتها در بازارهای

جهانی و شرکتهای رقیب
خارجی ،فرصت حضور

خود در پروژههای نفتی

داخلی را از دست ندهند

در صنعت کشور و نیز تجارب موفق

به عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر ،با
ماموریت ویژه حداکثرسازی استفاده

از ظرفیتهای پیمانکاری ،مهندسی و

ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای
باالدستی نفت و گاز با توانمندسازی

ظرفیتهای داخلی و نیز ادامه پیگیری
ساخت داخل ده خانواده کاالهای

اولویتدار مورد نیاز صنعت نفت منصوب
میکنم

در صنعت کش��ور و نیز تج��ارب موفق آن
جناب در صنعت نفت ،جنابعالی را به عنوان
مش��اور ارش��د صنعتی وزیر ،ب��ا ماموریت
ویژه حداکثرس��ازی استفاده از ظرفیتهای
پیمانکاری ،مهندس��ی و س��اخت داخل در
ارتب��اط ب��ا قراردادهای باالدس��تی نفت و
گاز با توانمندس��ازی ظرفیتهای داخلی و
نیز ادامه پیگیری س��اخت داخل ده خانواده
کااله��ای اولویتدار مورد نیاز صنعت نفت
منص��وب میکنم .همه واحده��ای ذیربط
در وزارتخانه و ش��رکتهای تابعه ،به ویژه
معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه ،معاونت
توس��عه و مهندس��ی و نیز مدیریت کاال در
ش��رکت ملی نف��ت ایران در این مس��یر با
جنابعالی همکاری خواهن��د کرد.از خداوند
قادر متعال ب��رای جنابعالی تداوم توفیقات
مسئلت دارد».
بهرهگیری از توان داخلی از امتیازهای
ویژه قراردادهای جدید نفتی است

در همین حال ،مش��اور ارشد صنعتی
وزی��ر نف��ت ،ام��کان اس��تفاده بیش��تر از
ت��وان داخل��ی را از امتیازه��ای مدل جدید
قرارداده��ای نفتی عن��وان کرد.محمدرضا
نعمت زاده ،مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت،
روز چهارش��نبه ۱۲ ،مهرماه در نشس��ت با
فعاالن صنعت نفت در اتاق بازرگانی تهران
با تاکید بر توانمندس��ازی بنگاههای صنعت

نعمت زاده :شرکتهای ایرانی
در ارائه قیمت در مناقصات
پروژههای نفتی ،باید دقت
بیشتری به خرج دهند ،در
برخی شرایط شاهد آن

بودهایم که شرکت ایرانی تا ۲

برابر قیمت بنگاههای خارجی،
پیشنهاد دادهاند

نفت کشور گفت :بس��یاری از سازندگان و
پیمان��کاران داخلی هنوز با اس��تانداردهای
روزآم��د دنیا فاصله دارن��د ،حال آنکه برای
همکاری با ش��رکتهای خارجی در اجرای
پروژههای بزرگ داخلی ،باید سطح علمیو
فن��ی خود را ارتق��ا دهند ،ارتق��ای کیفیت
شرکتهای داخلی نیاز به همکاری بیشتر با
بنگاههای خارجی و نیز استفاده از مشاوران
خارج��ی دارد.وی ادامه داد :در قراردادهای
جدید نفتی ،منظور از ش��رکتهای داخلی
تنه��ا بنگاهه��ای واقعی بخ��ش خصوصی
نیست و در متن این قرارداد به شرکتهای

ایرانی اش��اره شده است که میتواند شامل
بنگاهه��ای نیمهدولتی و دولتی نیز ش��ود.
مش��اور ارش��د صنعتی وزیر نف��ت یکی از
ویژگیه��ای قرارداده��ای جدی��د نفتی را
وج��ود امتیازه��ا و جرایم تعیین ش��ده در
آن عن��وان ک��رد و گفت :بر این اس��اس،
امتیازه��ای ویژهای برای اس��تفاده از توان
داخل��ی در قرارداده��ای نفتی لحاظ ش��ده
اس��ت ،به طوری که هر شرکت ایرانی که
در مناقصات این قراردادها شرکت میکند
به هر اندازه که س��هم اس��تفاده از تولیدات
داخلی را بیشتر کند ،امتیاز باالتری دریافت
خواه��د کرد .نعم��ت زاده تصریح کرد :اگر
برندگان مناقصات نتوانند به تعهدهای خود
مبنی بر اس��تفاده حداکثری از توان داخلی
عمل کنند ،با جرایمیروبهرو میشوند .وی
با بیان اینکه سازندگان داخلی باید توان و
دانش فنی خود را هرچه سریعتر ارتقا دهند
تا بتوانند یک پای مشارکت در قراردادهای
جدید نفتی شوند ،افزود :شرکتهای بخش
خصوص��ی در صنع��ت نفت بای��د کارهای
انف��رادی را کنار گذاش��ته و ط��ی اجماع و
مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود
پیدا کنند .مش��اور ارش��د صنعتی وزیر نفت
یکی از نق��اط ضعف بنگاهه��ای داخلی را
مقوله ایمنی ،بهداشت محیط کار و محیط
زیست ( )HSEعنوان کرد و خواستار توجه

بیشتر سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت
به این موضوع و ارتقای این ش��اخص شد.
نعمت زاده عنوان کرد :ش��رکتهای ایرانی
در ارائ��ه قیم��ت در مناقص��ات پروژههای
نفتی ،باید دقت بیشتری به خرج دهند ،در
برخی شرایط شاهد آن بودهایم که شرکت
ایرانی ت��ا  ۲برابر قیمت بنگاههای خارجی،
پیش��نهاد دادهان��د .وی گف��ت :بنگاههای
ایرانی با رص��د دقیق قیمتها در بازارهای
جهانی و شرکتهای رقیب خارجی ،فرصت
حضور خود در پروژههای نفتی داخلی را از
دست ندهند.

نعمت زاده :اگر برندگان
مناقصات نتوانند به
تعهدهای خود مبنی بر
استفاده حداکثری از
توان داخلی عمل کنند ،با
جرایمیروبهرو میشوند

توتال به قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی پایبند میماند
دان�ش نف�ت :ش�رکت توت�ال فرانس�ه ب�ا وج�ود
تهدیدهای دونالد ترامپ درباره خروج از توافق هستهای،
به توافق گازی خود با ایران پایبند میماند.

ب��ه گ��زارش روزنامه فایننش��ال تایم��ز ،با وجود
احتمال نقض توافق هس��تهای از س��وی دونالد ترامپ،
رئیس جمه��وری آمریکا و وضع دوباره تحریمهای این
کش��ور علیه ایران ،شرکت فرانس��وی توتال قصد دارد
طرح توسعه فاز  ۱۱میدان گازی مشترک پارس جنوبی
را ادام��ه دهد.پاتریک پویان ،مدی��ر عامل توتال ،اعالم
کرد هنگام امضای توافق توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوبی
آگاه بود که راهی پر فراز و نش��یب در پیش خواهد بود.
وی گفت :ما هنگام امضای توافق میدانستیم که راهی
آس��ان در پیش نخواهد بود؛ اما ترجیح میدهم چالشی
برای حل کردن و فرصتی مطلوب در پیش داشته باشم
تا این که توافقی امضا نکنم و فرصتی نداش��ته باش��م.
مدی��ر عامل توتال اعالم کرد ب��رای اجرای یک توافق
قطعی برای طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی که بخشی
از بزرگترین میدان گازی جهان به شمار میآید ،متعهد
اس��ت.به گفته پویان ،تاکنون آمری��کا درباره همکاری
ب��ا ایران به توتال هیچ فش��اری وارد نکرده اس��ت.وی
گفت :من از دولت فرانس��ه دستوری دریافت نمیکنم و
از دولت آمریکا هم دس��توری دریافت نمیکنم؛ به این
واقعیت که هر کش��ور میتواند سیاست خارجی خود را
تعیین کند احترام میگذارم و آن را در نظر میگیرم.

مدیر عامل توتال:
برای اجرای یک توافق قطعی
برای طرح توسعه فاز  ۱۱پارس
جنوبی که بخشی از بزرگترین
میدان گازی جهان به شمار
میآید ،متعهدیم

قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی نوید بخش آغاز
همکاریهای ایران و اروپاست

در همین حال ،رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره
ب��ه اینکه دولت موفقیتهایی بزرگ��ی در زمینه جذب
س��رمایه خارجی به دست آورده که مهمترین آن تدوین
قراردادهای جدید نفتی اس��ت ،گفت :قرارداد توسعه فاز
 ۱۱پارس جنوبی نویدبخش آغ��از همکاریهای ایران

و اروپاس��ت .مسعود خوانس��اری ،رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،در چهارمین همایش
اروپ��ا و ایران در زوریخ س��وئیس به بیان آمارها و ارقام
مختل��ف در تجارت ای��ران و اتحادیه اروپا اش��اره کرد
و گف��ت :براب��ر آخرین آم��اری که به تازگی از س��وی
کمیس��یون اروپا منتش��ر شده اس��ت ،مبادالت تجاری
ای��ران و اروپا در هفت ماه ابتدای س��ال  ۲۰۱۷میالدی

نس��بت به مدت مشابه پارس��ال ،معادل  ۸۰درصد رشد
داش��ته اس��ت.وی افزود :پس از نوسانها و تالطمهای
اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی
از فش��ار تحریمهای ناعادالنه و یکجانبه و بخش��ی نیز
سو مدیریت داخلی بود ،با روی کار آمدن دولت جدید در
س��ال  )۲۰۱۳( ۱۳۹۲ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت
ک��ه در نتیجه آن میتوان به مهار سیاس��تهای پولی،
کاه��ش تورم و تکنرخی ش��دن آن و خروج اقتصاد از
رکود تورمیاشاره کرد.

جکت سرچاهی موقعیت فاز  A ۱۳پارس جنوبی نصب شد
دانش نفت :مجری طرح توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی از
پایان عملیات نصب و ایمنس�ازی جکت سرچاهی موقعیت A
فاز  ۱۳پارس جنوبی خبر داد.

پیام معتمد با اش��اره به برخورد شناور آلپاین اترنیتی به

جکت س��رچاهی  SPD۱۳Aدر دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۴
افزود :به دلیل سهلانگاری کاپیتان این شناور ،آسیب جدی به
تاسیسات و چاههای جکت سرچاهی طرح توسعه فاز  ۱۳وارد
آمد و همه پروژه از این حادثه متأثر شد و مراحل تعمیرات آن با

مشکالت و خطرهای احتمالی ایمنی و زیستمحیطی فراوانی
هم��راه بود.معتمد با بیان اینکه پس از ارزیابی ریس��کهای
مربوطه و تش��کیل کمیته بحران ،به سرعت هماهنگیهای
الزم با سازمانها و مراجع مختلف بینالمللی به منظور جبران

خس��ارات وارده به تاسیسات فراساحلی دریایی طرح آغاز شد،
ادام��ه داد :همزمان در ی��ک عملیات منحصربهفرد و پیچیده
دریایی ،با تالش غواصان اش��باع در عمق  ۵۶متری از سطح
دریا ،چاه زنده شماره پنج این موقعیت مهار شد.

گفتمان
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مهندس مرآتی ،مدیر عامل شرکت فراسکو در گفت وگو با دانش نفت:

توسعه بندر تخصصی نفتی فراسکو در عسلویه
الگوی جدید سرمایه گذاری صنعت نفت و صادرات ایران

نماد بارز اقتصاد مقاومتی و کارآمدی تدبیر

دان�ش نفت :م�دت کوتاهی از اتمام مراحل احداث و ش�روع بهره برداری از
فاز یک ترمینال بندری فراس�کو در عس�لویه نگذشته است که این بندر تخصصی
ب�ا ص�ادرات بیش از دو میلیون ت�ن فرآوردههای نفتی ،خ�ود را بعنوان قطب جدید
صادرات به صنعت نفت کشور معرفی نموده است.

ایج�اد ظرفیته�ای منحصر بفرد در زمینه اس�کلههای تخصصی نفتی ب�ا احداث بزرگترین
اس�کله فرآوردهه�ای نفت�ی ایران به ظرفیت یکصد ه�زار تن در کنار اس�کلههای نفتی دیگر جهت
بارگیری انواع نفتکشهای تجاری و خدماتی (بانکرینگ) و س�اخت و بهره برداری از س�ه ترمینال
ب�ا  36ایس�تگاه تخلیه کامیونی م�واد نفتی به ظرفیت پذی�رش روزانه  850تانک�ر (دو ترمینال به
ظرفیت  600تانکر جهت فرآوردههای س�نگین و یک ترمینال جهت فرآوردههای س�بک به ظرفیت
 250تانک�ر) که از این حیث بزرگترین ترمینال نفتی کش�ور میباش�د.این ش�رکت مدل موفقی از
احداث بنادر تخصصی را به عالقه مندان س�رمایه گذاری حوزه زیرس�اختی انرژی و اقتصاد دریایی
معرفی نموده اس�ت که میتواند الگوی مناس�بی از ترکیب اس�تفاده از توان مهندسین ،متخصصین
و تولی�د داخلی ،مدیریت هزینه ،کار تیمیو س�ود آوری را با رویکرد اقتص�اد مقاومتی ارائه نماید .نا
گفته پیداس�ت که در مقایس�ه با ظرفیتهای تولیدی عظیم کش�ور ،بنادر موجود به تناس�ب نیازها
توس�عه نیافته اند و همواره ایران در خصوص تبادالت کاالیی و صادرات تولیدات خود با محدودیت
بنادر و زیرس�اختهای مربوطه مواجه بوده است .فلذا به جرات میتوان گفت که پرداختن به توسعه
زیرس�اختهای بندری و احداث ترمینالهای مش�رف به آبهای آزاد جزو نیازهای ضروری کش�ور و از
جمله طرحهای موفق و سود آور تلقی گردد.
ترمینال بندری فراس�کو یکی از بارزترین این طرحها و البته جدیدترین بندر احداث ش�ده
کش�ور در ابع�اد بینالملل�ی و بخش غیر دولتی اس�ت که طی پنج س�ال اخیر س�اخته و همزمان با
احداث فاز توس�عه ای ،فاز یک آن ،دو س�ه س�الی اس�ت بتدریج تکمیل و مرحله به مرحله به بهره
برداری رسیده است.
نظر خوانندگان را به مصاحبه ذیل با آقای مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت فراسکو که این بندر
را با کمترین منابع ممکن احداث و در مسیر بهره برداری قرارداده است جلب مینماییم.

گفته میش�ود این بندر با امکانات مالی محدود و مدیریت منابع به نس�بت ظرفیتهای ایجاد

شده ،هزینه احداث پایین و ارزش افزوده باالیی داشته است لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید
به اعتقاد بنده توجه به هزینه و انتخاب مدل مناس�ب اجرای پروژهها و از طرفی بهره گیری
حداکثری از منابع و توان نیروی انس�انی ش�رکت و متخصصین ایرانی به ویژه در بخش خصوصی
یک الزاام است .با توجه به شرایط حاکم بر کشور در تعامالت بینالمللی و تنگناهای مالی در حوزه
بانکی و از طرفی اس�تقرار دولت یازدهم در س�ال  92با رویکرد انضباط بخشیدن به اقتصاد و نظام
پولی کشور و مهار تورم،زمانی نیاز بود تا تعادل و آرامش به نظام اقتصادی کشور برگردد لذا شروع
کار ما با این ش�رایط س�خت اقتصادی مواجه شد که ش�کر پروردگار با تدبیر و مدیریت هزینه،کار
تیمیهدفمند برای انجام مرحله به مرحله کار توانستیم با هزینه کمیاین بندر را با باالترین کیفیت
ممکن و رعایت اس�تانداردهای متعدد مورد نیاز بس�ازیم،روزهای س�خت کاری آن زمان با شیرینی
ثمر رسیدن پروژههای اولویت بندی شده و دارای مزیت درآمد زایی به سرانجام خوبی منتهی شد.
بطوریکه ما در کمترین زمان ممکن از ش�روع کار در مدت  14ماه همزمان با پیش�رفت احداث موج
شکن،س�ازه دریایی و احداث و تکمیل مخازن و تاسیس�ات ترمینال ،یک اسکله را با شرایط کنترل
ش�ده و با تکمیل دو مخزن و در ادامه با ش�ش مخزن وارد مدار بهره برداری کنیم .از منابع آن نیز
بتدریج کارهای بعدی را مرحله به مرحله برنامه ریزی و به س�رانجام برسانیم.داس�تان احداث این
بندر و س�ختیهای مسیر پیموده ش�ده بدلیل کارهای متفرقه انجام شده قبلی(صرف هزینههای بی
ثمر و قراردادن المانهای مزاحم)،ش�روع کار دولت یازدهم و تبیین سیاس�ت گذاریهای جدید،اخذ
مجوزهای محیط زیس�ت ،س�ازمان بنادر ،تعامالت گمرکی و غیره بسیار طوالنی و از حوصله بحث
م�ا خارج اس�ت ولی قصد آن دارم که به عنوان مس�تند س�ازی طرح احداث بن�در تخصصی نفتی،
فعالیتهای انجام ش�ده را منتش�ر نمایم .توکل به خدا و اعتماد به توان داخلی و استفاده از تخصص
ایرانی باعث ش�د که کلیه مواد،مصالح و تجهیزات از داخل کش�ور تامین و به توس�ط متخصصین و
مهندس�ین ایرانی طراحی،تامین،س�اخت و به بهره برداری برسد و شاید اولین بندر کشور باشد که
صددرصد داخلی و با فکر و تخصص ایرانی س�اخته ش�ده اس�ت.حتی پمپهای انتقال مواد نفتی که
در ابت�دا قص�د تامین از برنده�ای خارجی مطرح بود که آن نیز بدلیل هزین�ه باالی تامین،تحریم و
مش�کالت انتقال پول و از همه مهمتر نیاز ش�رکت به سریعتر بهره برداری شدن و کسب درآمد ،به
ش�رکتهای س�ازنده داخلی فرصت داده ش�د که ایش�ان عرضه اندام نمایندکه در مجموع موفقیت
آمیز بود .کل هرینه احداث موج ش�کن  1450متری تا عمق  22متر دو پس�ت اس�کله  30و 100
هزار تنی(در حال حاضر بزرگترین اس�کله فرآوردههای نفتی بنادر کش�ور اس�ت) با تاسیسات الزم
و کلی�ه تجهی�زات اطف�اء حریق،ایمنی،مقابله با آلودگیهای نفتی و ...ترمینال فاز یک با س�ه دایک
وال و ش�ش مخزن ذخیره به ظرفیت  320هزار بشکه،س�ه ترمینال تخلیه کامیونی با  36ایس�تگاه
جهت انواع فرآوردههای نفتی س�نگین و س�بک به ظرفیت تخلیه روزانه  850تانکر که از این حیث
بزرگترین ترمینال کشور است،دو ایستگاه پمپاژ جهت لودینگ کشتیهای نفتکش به ظرفیت هزار
متر مکعب بر ساعت،خطوط انتقال مواد نفتی ،آب آتش نشانی ،سرویس و ...از سایز  8تا  24اینچ
ب�ه طول بیش از  9700متر ،سیس�تم روغ�ن داغ گرمایش کلیه مخازن ب�ه ظرفیت  5میلیون کیلو
کالری بر س�اعت،تجهیزات و تاسیس�ات کامل اطفاء حریق ش�امل اس�تخر آب ،ایستگاه پمپاژ آب
آتش نشانی،ش�بکه آب ،سیس�تم فوم و دلوج والوها،نازلها ،مونیتورها ،فایر تراک،سیس�تم حفاظت
کاتدیک و ارتینگ،پوش�ش صاعقه گیر برای کل ترمینال و سایت،ترانسفورماتورها،تابلوهای توزیع
و کنترل،خطوط انتقال وش�بکه برق سراس�ری به ظرفیت  2مگاوات و دیزل ژنراتورهای اضطراری
به ظرفیت  2/5مگاوات ،جادههای دسترس�ی آسفالته،س�اختمانهای صنعتی ش�امل برق و کنترل،
بهره برداری و کنترل بندر ،کمپهای مس�کونی و س�ایر تجهیزات و تاسیس�ات مجموعا حدود نود
میلیارد تومان هزینه در برداشته است.مقایسه هزینه احداث بندری با شرایط مشابه درایران دست
ک�م بیش از س�ه ی�ا چهار برابر هزینه مذک�ور و در آنطرف خلیج فارس و کش�ورهای عربی با ارقام
نجومیو حتی بیش از ده برابر این مبلغ ،توسط شرکتهای خارجی ساخته و تحویل میگردند.
البته در س�نوات قبل و از بدو تاس�یس ش�رکت در س�ال  86با لحاظ نمودن هزینههای
مربوط�ه و برخی پروژههای متفرقه و بی ثمر جهت خرید و نصب تجهیزات اس�کله شناور،س�اخت
س�کوهای دریایی و برخی فعالیتهای مهندس�ی و مطالعاتی غیر مرتبط با زمینه کاری شرکت منجر
به صرف هزینه بیش از چهل میلیارد تومانی ش�ده بود که الجرم جزو هزینههای ش�رکت محسوب
میش�وند.غیر از هزینهه�ای مربوط به تاس�یس و خرید زمین و برخی فعالیته�ای اولیه ،طرحهای
مذک�ور در زم�ان خود به کس�ب درآم�د و بهره برداری منج�ر نگردید و حتی باعث بروز مش�کالت
حقوقی،مدیریت�ی و ایج�اد المانهای مزاحم در مس�یر کار اصلی ما که همانا اح�داث ترمینال و بندر
بود ش�دند.بهمین دلیل از بدو ورود اینجانب به ش�رکت فراس�کو با مش�اهده تناقضهای متعدد در
فعالیتهای قبلی،در مدت ش�ش ماه طرح جامع توس�عه بندر فراس�کو با هدف استفاده حداکثری از
ظرفی�ت زمین و عرص�ه دریا جهت احداث یک�ی از بزرگترین ترمینالهای نفت�ی ایران و همچنین
بزرگترین بندر تخصصی نفتی کشور تدوین گردید که در سال ( 93قبل از توافق برجام)به تصویب
رس�ید.تدوین این برنامه تمرکز زیادی الزم داش�ت و بترتیبی تنظیم ش�ده که بتوان با حفظ مسیر
اصل�ی توس�عه ب�ا توجه به تغییر ش�رایط ب�ازار ،فازهای توس�عه ای را بازنگری و اج�را نمود.چون
برنامه جامع توس�عه بندر فراس�کو قبل از توافق برجام تهیه شد ،شرایط سخت گیرانه و با نگاه به
ظرفیتهای داخلی تدوین گردید فلذا میتواند با هر ش�رایطی براحتی بروزرس�انی و اس�تفاده گردد

بدون اینکه الزم باشد سلیقه ای و مقطعی منابع شرکت را در خارج این مسیر هزینه کرد.
در طرح جامع توسعه بندر فراسکو چه ظرفیتهایی پیش بینی شده است؟

در بخش خش�کی و در زمین پس�کرانه بندر پیش بینی ایجاد حدود  7میلیون بشکه مخازن
ذخیره دیده ش�ده اس�ت که بتوانیم برای انواع فرآوردههای نفتی سبک،س�نگین ،فوق س�نگین و
محصوالت پتروشیمیهیدروکربنی خدمات ترمینالی و بندری ارائه دهیم.
ضمن اینکه امکان ایجاد بخش�ی از یک واحد پاالیش�گاهی (مثال واحد س�ولفور زدایی برای
رس�یدن به اس�تانداردهای زیس�ت محیطی در خصوص برخی فرآوردههای نفتی) پیش بینی ش�ده
اس�ت که بتواند مکمل برخی فعالیتهای دیگر این بندر ش�امل بانکرینگ ،س�وخت رسانی دریایی و
تنوع صادراتی فرآوردههای نفتی گردد.
در بخش دریا پیش بینی احداث هش�ت پس�ت اس�کله بزرگ نفتی کردیم که در حال حاضر
بزرگترین اسکله طرح در انتهای ضلع شرقی یال جنوبی موج شکن به ظرفیت 100هزار تن احداث
و در ح�ال بهره برداری اس�ت و همانطور که گفته ش�د بزرگترین اس�کله فرآوردهه�ای نفتی ایران
میباش�د ،اس�کله دیگری در یال غربی موج ش�کن به ظرفیت  30هزار تن س�اخته و در مدار بهره
برداری اس�ت.یک نکته الزم به ذکر اس�ت که ش�اید برخی خوانندگان برایش�ان جالب باشد ،بندر
فراس�کو را باید به لحاظ ظرفیت اس�کلههای فرآوردههای نفتی با س�ایر بنادر دارای موج ش�کن و
حوضچه آرامش مقایس�ه نمود ،مانند مجتمع بندری شهید رجایی،بندر ماهشهر،مجتمع بندری امام
و ...لذا اس�کلههای بندر خارک بعنوان بزرگترین پایانه و اس�کلههای نفت خام کش�ور بدلیل عدم
وجود موج ش�کن ،حوضچه آرامش و پیش�روی در عرصه طبیعی دریا با بنادر کالس�یک فوق از این
حیث متفاوت است.
در طرح نهایی توس�عه بندر فراس�کو ،ظرفیت مجموع هش�ت پست اس�کله به  360هزار
تن خواهد رس�ید.لذا پیش بینی ظرفیت س�االنه این بندر از  18میلیون تن فراتر خواهد رفت و به
بزرگترین بندر تخصصی فرآوردههای نفتی کشور تبدیل خواهد شد.

س�رمایه گذاری در احداث بندر و ترمینال نفتی و عموما س�اخت بنادر از نظر ش�ما دارای چه

ویژگیهای خاصی هستند؟
به اعتقاد بنده یکی از پایدارترین انواع س�رمایه گذاریهای سودآور کشور در صورت فراهم
بودن ش�رایط حقوقی و انتخاب عرصه دریایی مناسب ،احداث بندر است.بندر را میتوان یک سازه
دریایی تلقی نمود که اگر در موقعیت مناسب و با مصالح و طرح مهندسی مطلوب ساخته شود ،دارای
طول عمر بسیار طوالنی و تعمیرات کم هزینه خواهد بود و به نوعی یک صنعت کم آالینده هم بشمار
میرود و در صورت رعایت استانداردها آنرا یک صنعت سبز میتوان بشمار آورد.
ش�ما میتوانید انواع س�رمایه گذاریها در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی،نیروگاه،کارخانجات
خودرو،س�یمان،ذوب فلزات،صنای�ع تبدیلی،غذایی و غیره را با احداث بندر مقایس�ه کنید،همه آنها
پس از گذش�ت چندین س�ال یا چند ده س�ال دچار اس�تهالک کامل میگردند یا تکنولوژی تولید و
س�اخت آنها قدیمیو منس�وخ میشوند .مس�ایل زیس�ت محیطی و کنترل آلودگی منجر به محدود
کردن ،تغییر پروسه تولید و حتی تعطیلی آنها شده و یا خواهد شد.بر عکس آنچه که در بندر اتفاق
میافت�د ،با گذش�ت زمان ،اعتبار آن بیش�تر و ارزش برن�د آن باالتر میرود.در بنادر اس�تهالک به
معنای کارخانجات وجود ندارد ،تکنولوژیهای جدید براحتی در آن قابل استقرار هستند،وضع قوانین
احتمالی آتی در حفظ بهتر محیط زیست قابل پیاده سازی است.
قبال در مقاالت تحلیلی گفته بودم که یکی از بهترین عرصههای طبیعی دریا جهت احداث
بندر در کل خلیج فارس در غرب عس�لویه و منطقه پارس جنوبی واقع ش�ده است که این موهبت
الهی با میادین بزرگ نفت و گاز در چهار جهت شمال،جنوب،غرب و شرق آن مکانی طالیی برای هر
س�رمایه گذاری و ش�روع هر فعالیت اقتصادی در حوزه نفت،گاز و پتروش�یمیفراهم نموده است و
ای�ن منطق�ه را به لحاظ تعدد منابع زیر زمینی و موقعیت جغرافیایی و زمین شناس�ی متمایز از همه
دنیا کرده اس�ت.حال به این موهبتها بیفزایید قابلیت بندر س�ازی و اس�تفاده از عرصه طبیعی که
ب�ا کمترین فاصله از س�احل ب�ه عمق  50متر میرس�ید و بدلیل قرارگرفتن در مناط�ق میانی خلیج
فارس از طوفانهای س�همگین اقیانوس�ی و دریایی مش�ابه در س�ایر بنادر دیگر دنیا در امان است.
خس�ارات وارده فقط به بندر هیوس�تون آمریکا بر اثر طوفانهای حاره ای اخیر ،ش�ش صد میلیون

دالر برآورد شده است.
شیب بازدهی بنادر شاید کمتر از برخی صنایع باشد ولی دوره بازدهی طوالنی آن با سرمایه
گذاریهای دیگر قابل مقایسه نیست.بنادر باید در مسیر تردد زمینی ودریایی قرار داشته باشند و
برخی زیر س�اختهای ریلی،راه و امکانات ش�هری وفرودگاهی در جنب آن مستقر گردند.لذا وظیفه
دولت در احداث زیر س�اختها در زمینه حمایت از این س�رمایه گذاری که خود به نوعی زیرس�اخت
است ضروری است.
بهمین دلیل بنده در مقاالت تحلیلی در خصوص لزوم شکل گیری و احداث قطبهای بندری
ب�ا رویک�رد چند منظوره ولی در یک حوزه خاص مطالبی را منتش�ر نم�وده ام.در حال حاضر مجتمع
بندری پارس ،نه آنچنان با طرح و فکر قبلی ولی در حوزه انرژی مدل قابل توجهی به نظر میرسد.
اگر از ش�رق به غرب در عس�لویه حرکت کنیم ساحل مش�رف به فاز پاالیشگاهی گازی چهار وپنج
«بن�در خدماتی پارس یک»قرار دارد که اس�کلههای کانتینری،فله خش�ک و جن�رال کارگو در حوزه
نفت،تعمیراتی و مس�افری پیش بینی شده است ،بالفاصله بعد از آن بندر پتروشیمیپارس با هدف
ایجاد اس�کلههای تخصصی پتروش�یمیبه بزرگترین مجتمع پتروش�یمیایران خدمات بندری ارائه
میدهد و در ادامه بندر فراس�کو را که ما س�اخته ایم بندر تخصصی فرآوردههای نفتی و محصوالت
پتروش�یمیهیدروکربنی واقع شده است .البته دو طرح دیگر بندر سازی در غرب عسلویه و نزدیک
کنگان در س�ایت ش�ماره  2پارس جنوبی درحال احداث اس�ت(مجموعا پنج بندر).لذا همانطور که
عرض شد منطقه عسلویه قطب نفت،گاز و پتروشیمیهمچنان قطب بندری تخصصی نفت و انرژی
نیز قلمداد میگردد.
نمون�ه موف�ق ایج�اد قطبه�ای بندری منطق�ه ما ،بوج�ود آمدن بن�در دبی به عن�وان قطب
تجاری(عمدتا کانتینری) و بندر فجیره به عنوان قطب نفتی خاور میانه در کش�ور امارات هس�ت که
هرک�دام ب�ه نوعی در رده بزرگترین بنادر دنیا در حوزه تجاری و ان�رژی قرار گرفته اند .غیر از نگاه
اقتص�ادی و تجاری ب�ه آنها باید از منظر ایجاد امنیت و تضمین تجارت بدلیل س�رمایه گذاری چند

ملیتی و تردد کشتیهای بینالمللی را هم نکته مهم موضوع تلقی نمود.
حال این مدل احداث بنادر مدرن دنیا که در جوار ایران و آنس�وی خلیج فارس و در س�واحل
شنی و کم عمق(بندر دبی)احداث و بسرعت در حال توسعه هستند را با بندر عباس مقایسه نمایید،با
اینکه موقعیت مکانی و از نقطه نظر مهندسی سواحل ،بندر عباس بسیار برتر از بندردبی هست ،اما
بدالیل مختلف و از جمله ایجاد تمرکز در ارائه خدمات کانتینری ،بندر دبی در س�ال  2015با حدود
 16میلیون TEUبیش از  7برابر بندر عباس خدمات کانتینری ارائه داده است.قرار گرفتن بندر نفتی
خلیج فارس در بن بس�ت ضلع ش�رقی بندر ش�هید رجایی نه تنها دارای ظرفیت باالیی نیس�ت و
نمیتواند براحتی و با صرف هزینه معقول گسترش یابد بلکه به نوعی بندر شهید رجایی را به لحاظ
زیس�ت محیطی ،ایمن�ی و ترافیک،دچار محدودیت نموده اس�ت،حتما بدالیل متعددی احداث بندر
ترافیک ساحلی(خلیج فارس) در مجاورت بندر شهید رجایی ضروری بوده است ولی قطعا تمرکز بر
ایجاد قطبهای بندری مزایای افزونتر و وسعت بینالمللی بهتری خواهد داشت.
لذا دولت میبایس�ت با تدوین قوانین تس�هیل کننده و ایجاد زیر س�اختهای الزم ،سرمایه
گذاران داخلی و خارجی را تش�ویق به س�رمایه گذاری در توسعه س�واحل و بنادر نماید ،بخصوص
که در فرمایش�ات مقام معظم رهبری بارها توجه به اقتصاد دریایی و توس�عه بنادر وس�واحل تاکید
ش�ده اس�ت مثال در ابالغ سیاس�تهای کلی برنامه توس�عه شش�م ،در چند بند بطور واضح به موارد
فوق اشاره فرموده اند.

باید پذیرفت ایران بطور کلی در زمینه امکانات بندری دچار ضعف هست،آیا شما در این زمینه
بررسی داشته اید و آیا کمبود ترمینال بندری در صنعت نفت شناسایی شده اند؟
سوال خوبی مطرح کردید ،البته که در راه تدوین طرح جامع توسعه ترمینال و بندر تخصصی
نفتی فراس�کو یکی از موارد مهمیکه حساس�یت داشتم ،موضوع شناس�ایی مشخصات بنادر نفتی
ای�ران و تحلی�ل نقاط ضعف و قوت آنها بود.کمبودهای زیرس�اختی در صنعت نفت در حوزه ترمینال
و بنادر نفتی با رش�د صادرات فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروش�یمیطی دو دهه گذشته بیشتر
خود را نشان داده است.
مطالعات مبس�وطی انجام ش�ده که طرح آن در این مقال نمیگنج�د ولی بطور خالصه باید
ع�رض نمای�م که بن�ادر بینالمللی مهم نفت�ی ایران در چهار منطقه ماهش�هر و بن�در امام ،خارک،
عسلویه و بندر عباس قرار گرفته اند که تحلیل مختصری در مورد آنها بیان میکنم.
مجم�وع ص�ادرات ایران درس�ال  95و در حوزه نف�ت خام،فرآوردههای نفت�ی و محصوالت
پتروش�یمیتقریبا  160میلی�ون ت�ن بود که عمده آن از س�واحل جنوبی ایران صادر ش�ده اس�ت.
ب�ا افزای�ش واحده�ای در دس�ت س�اخت پتروش�یمیها،تغییر الگوی مص�رف نیروگاهه�ا و تولید
پاالیش�گاهی ،می�زان افزایش صادرات این اقالم طی  5س�ال آتی میتوان�د  30میلیون تن دیگر
نیز افزایش یابد.
یعنی مجموع صادرات فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروش�یمیبجز نفت خام ساالنه بالغ
بر  80میلیون تن خواهد شد.
فارغ از بندر خارک که بزرگترین پایانه صادراتی نفت خام کش�ور اس�ت و ظرفیت صادرات
نفت خام ایران را پوش�ش میدهد باید به تحلیل س�ه مجتمع بندری دیگر که فرآوردههای نفتی و
محصوالت پتروشیمیبیشتر از آنجا صادر میگردند ،پرداخت.
بنادر ماهش�هر و امام ،چون دارای یک دهانه ورودی هس�تند(خور موس�ی) را میتوان یک
مجتم�ع بندری تلق�ی نمود.این منطق�ه بزرگترین و البته قدیمیترین بندر نفتی کش�ور محس�وب
میش�ود،صرف نظر از اهمیت بالمنازع اس�تقرار این منطقه مهم بندری ک�ه در نزدیکی ذخایر نفتی
جنوب غرب ایران ،بزرگترین پاالیش�گاه نفت کش�ور(آبادان) ،مجتمع بزرگ پتروش�یمیبندر امام،
واحدهای پتروشیمیمجاور و سایر صنایع قرار گرفته ،نقطه ضعف اصلی آن احداث بندر در انتهای
خورموس�ی و کانال طوالنی ورودی به بندر اس�ت( حدود  60کیلومتر) هر چند مد باال در این منطقه
از خلی�ج فارس به کمک اس�کلههایی آمده که بزرگترین و عمیق تری�ن آنها ،دارای عمق (13 )CD
متر هستند ولی در حالت مد کشتیهای  80هزار تنی هم قابلیت ورود و خروج دارند .اما از طرفی با
هر جذر و مد مقادیر زیادی رسوب وارد کانال ورودی ،حوضچههای آرامش و پای اسکلهها میشوند
طوریکه عملیات الیروبی مسیر حرکت کشتیها در کانال شصت کیلومتری ورودی و پای اسکلههای
اصلی همیشه و الینقطع ادامه دارد.ترافیک باالی کانال ورودی برای تعداد زیاد اسکلههای این بنادر
هم از محدویتهای عملیاتی آن محسوب میشود.
لذا توس�عه آن را همواره با چالش ترافیک باال ،دسترس�ی کش�تیها از یک کانال به عرصه
دریا ،الیروبی مسیر و اسکلهها و ...همراه نموده است.بطوریکه علیرغم اهمیت موقعیت مکانی بندر
و تمرکز مراکز صنعتی و نفتی در آن منطقه ،توسعه این بندر چند منظوره بدالیل فوق و رعایت نکات
ایمنی و زیست محیطی ،اگر نگوییم غیر ممکن است ولی مستلزم صرف هزینه هنگفتی است.

در بندر عباس ،دو پست اسکله  35هزار تنی شرکت ملی نفت واقع بر روی یال شرقی موج
شکن بندر شهید رجایی و بندر نفتی خلیج فارس در بن بست ضلع شرقی بندر شهید رجایی واقع
ش�ده است.توسعه گسترده آن بدلیل عمق کم و مس�دود بودن ضلع شرقی ،با وجود موقعیت ممتاز
بندرعباس در تنگه هرمز و مرکز تجارت کش�ور ،پر هزینه خواهد بود.همانطور که گفته ش�د مجتمع
بندری ش�هید رجایی مناس�ب برای عملیات کانتینری اس�ت و باید از این اس�تعداد به نحو مطلوبی
استفاده و آنرا به قطب بندر تجاری تبدیل نمود .لذا صرف نظر از مالحظات مهندسی سواحل و هزینه
باال ،توسعه بندر نفتی و قرار دادن ترمینال بزرگ نفتی در مجارورت بزرگترین بندر کانتینری کشور،
دارای مخاطرات و مشکالتی است که بدان اشاره شد.
مجتمع بندری پارس در عسلویه ،در قلب بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت نفت کشور
و عظی�م ترین مجتمع پاالیش�گاههای گازی دنی�ا ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پ�ارس قرار گرفته
اس�ت .این منطقه بندری ش�امل س�ه بندر فعال بنامهای بندر خدماتی پارس یک ،بندر تخصصی
پتروشیمیو بندر تخصصی نفتی فراسکو و دو بندر درحال ساخت در منطقه سایت  2پارس جنوبی،
مجموعا پنج بندر با کاربریهای خاص میباشند.
این منطقه عمدتا بدلیل نزدیکی کوه به دریا دارای سواحل کورال است که با شیب تند عمق
میگیرد(با توجه به عمق کم خلیج فارس که حداکثر  80متر اس�ت ش�یب تند و عمق گیری س�ریع
مزیتی اس�ت که کمتر در س�واحل دیگر خلیج فارس دیده میش�ود) بطوریکه مثال در بندر فراسکو
در فاصله یک کیلومتری از س�احل به عمق  30متر میرس�یم .با توجه به این مزیت ،ما و سایر بنادر
عس�لویه موضوع�ی بنام کان�ال ورودی بندر به معنای ایجادی و نیاز ب�ه الیروبی نداریم و با عالمت
گ�ذاری در عرصه طبیعی دریا کش�تیها به این بنادر ب�دون ترافیک و ظرف کوتاهترین زمان ممکن
تردد میکنند.در این خصوص زمان ورود و پهلوگیری به اسکلهها و یا جداشدن،خروج کشتی از بندر
و قرار گرفتن در مسیر دریایی خود بطور متوسط حدود بیست دقیقه از زمان شروع عملیات پایلوت
میباش�د(.از این حیث نیز بندر فراسکو و دیگر بنادر عسلویه در لیست کوتاهترین زمانهای پایلوت
حتی در مقایسه با سایر بنادر دنیا قرار میگیرد)مدت زمان مذکور در بنادر امام و ماهشهر بدلیل طول
 60کیلومتری مس�یر کانال ورودی و ترافیک باال ،بس�یار طوالنی و با مدت انتطار زیاد و در مجتمع
بندری شهید رجایی بندر عباس ،چند ساعته هست.
کش�ور اختصاصا در زمینه صادرات فرآوردههای نفتی به چه میزان کمبود ترمینال و تاسیس�ات

بندری دارد؟
کمبود بنادر با عمق مناسب و ترافیک قابل قبول در صادرات فرآوردههای نفتی ایران در حال
حاضر مش�هود اس�ت.قطعا کشور نیاز به توسعه زیر س�اختهای بندری بخصوص در حوزه صادرات
فرآوردهه�ای نفت�ی دارد.بیایید کل ظرفیت بن�دری ایران جهت صادرات این فرآوردهها را بررس�ی
نماییم .فرآوردههای نفتی پاالیش�گاههای ایران عمدتا از بنادر جنوبی کش�ور و از س�ه منطقه بندر
ماهشهر(اس�کلههای صادراتی ش�رکت نفت) ،بندر فراسکو در عسلویه و دو پست اسکله نفتی بندر
شهید رجایی در بندر عباس صادر میگردند.
اس�کلههای نفتی جنوب غرب کشور در بندر ماهشهر واقع هستند و بزرگترین آنها  80هزار
تنی اس�ت .با توجه به محدودیتهای ترافیکی ،ظرفیت این بندر س�االنه حدود  12تا  14میلیون تن
اس�ت که به صادرات فرآوردههای نفتی پاالیشگاه آبادان و مازاد تولید برخی پاالیشگاههای داخلی
تخصیص یافته است.
دو پس�ت اس�کله  35هزار تنی قدیمیبر روی یال شرقی موج شکن بندر شهید رجایی بندر
عباس وظیفه اصلی صادرات فرآوردههای نفتی تولید پاالیشگاه بندر عباس بعالوه مازاد تولید برخی
پاالیش�گاههای داخل�ی را برعهده دارند.ضمن اینکه ب�ا بهره برداری از پاالیش�گاه میعانات گازی
ستاره خلیج فارس ،بخشی از تولیدات این پاالیشگاه نیز باید از این اسکلهها صادر گردند .مجموع
ظرفیت صادرات این اسکلهها ساالنه حدود  6میلیون تن هست.
بندر نفتی خلیج فارس با هش�ت پس�ت اسکله بدلیل عمق کم اس�کلهها و حوضچه آرامش،
ظرفی�ت س�ه و نیم میلیون تن ص�ادرات ،واردات ،ترانزیت و ...فرآوردههای نفتی و ش�یمیایی را در
احجام کوچکتر دارد که برای محمولههای صادراتی شرکت نفت مناسب نیست.
در مجتمع بندرس پارس عسلویه،ما در بندر فراسکو و در فاز یک با احداث و بهره برداری دو
پست اسکله  100هزار تنی و  30هزار تنی ،ظرفیت پنج تا شش میلیون تن صادرات فرآورده نفتی
را ایجاد کرده ایم .با توجه به نیاز مبرم به توسعه مخازن ذخیره و مطابق با طرح جامع توسعه بندر
فراس�کو در ادامه ،رسیدن به هشت پست اس�کله عمیق و  7میلیون بشکه ظرفیت مخازن ذخیره،
ظرفی�ت س�االنه این ترمینال بن�دری از مرز  18میلیون ت�ن نیز فراتر خواهد رف�ت و به بزرگترین
ترمینال تخصصی فرآوردههای نفتی کشور تبدیل خواهد شد.
در زمین�ه حم�ل کامیونی ،باالترین ظرفیت ترمینالهای کش�ور را ایجاد ک�رده ایم که بتوانیم
بخش عمده مازاد بر مصرف داخلی تولیدات شش پاالیشگاه داخلی و سایر واحدهای تولیدی مشابه
را از طری�ق حم�ل کامیونی ،پذیرش ،انبارش و ص�ادر نماییم.برای نفت کوره و س�ایر فرآوردههای
مشابه ظرفیت پذیرش روزانه  600تانکر و برای فرآوردههای تمیز و سبک ظرفیت پذیرش روزانه
 250تانکر را با سه ترمینال مجزا ایجاد کرده ایم.
عالوه بر آن اسکلههای شرقی بندر را میتوان ،جهت ارائه خدمات انبارش و صادرات برخی
تولیدات پتروش�یمیایی منطقه ویژه پتروشیمیعس�لویه که در مجاورت ضلع ش�رقی بندر فراس�کو
قرار دارند ،اختصاص داد.
صادرات تولید مازاد بر مصرف داخلی پاالیشگاههای کشور در شرایط طبیعی رو به افزایش
است.توان صادراتی ساالنه فرآوردههای نفتی خروجی پاالیشگاههای ایران غیر از گاز مایع،در حال
حاضر دست کم بیش از  30میلیون تن برآورد میگردد.صادرات ایران با توجه به برنامههای توسعه
ای گاز ،حذف مازوت از سوخت پاالیشگاهی و بهینه سازی مصرف انرژی در سالهای آتی میبایست
باز هم افزایش یابد.این رقم فقط تولیدات مازاد بر مصرف داخلی  9پاالیشگاه نفتی کشور است و
شامل واحدهای کوچک تولیدی فرآوردههای نفتی و هیدروکربنی نمیشود.
با یک محاسبه ساده و منظور نمودن ظرفیت بنادر شمالی کشور و صادرات از مرزهای زمینی
و محاس�به ظرفیت قابل اس�تفاده بنادر اصلی فوق الذکر ،در سال جاری دست کم حدود سه تا چهار
میلیون تن کمبود ظرفیت بندری نسبت به توان صادراتی داریم.
 چرااینکسریموازنهتولید،صادراتوزیرساختبنادرنفتی ،موردتوجهجدیقرارنمیگیرد؟

چرا موضوع کمبود زیر س�اختهای ترمینالی س�واحل جنوبی کشور تا آنجا که بنده در جریان
هستم و گزارشات مبسوطی ارائه نموده ایم،توجه به توسعه زیر ساختهای بندری خصوصا نزد وزیر
محت�رم نفت ،جناب مهندس زنگنه و مدیران ارش�د ش�رکتهای ملی نف�ت و پاالیش و پخش مورد
توجه قرار گرفته اس�ت .در همین راس�تا و در خصوص س�اخت و توس�عه مخازن ذخیره و استفاده
بیشتر از اسکلههای عمیق بندر فراسکو با هدف افزایش تعداد و تناژ محمولههای صادراتی و به تبع
آن افزایش میزان صادرات ،قراردادی در حال مذاکره با شرکت نفت داریم.
گویا این بحث در بنادر دیگری که امکان توس�عه دارند نیز در حال مذاکره هس�ت ،اما قطعا
با توجه به ظرفیتهای بی نظیر توس�عه ای عس�لویه ،بندر فراس�کو یکی از اهداف اصلی احداث زیر
ساختهای مورد نیاز صنعت نفت کشور خواهد بود.
از طرفی میزان اش�اره شده(س�ه تا چهار میلیون تن فعلی)از نقطه نظر کمبود زیر ساختهای
ترمینالی و بنادر تخصصی صادراتی در حقیقت ظرفیت مخازن ذخیره داخلی و یا به عبارتی ظرفیت
ش�ناور بی�ن این انبارهای نفت اس�ت ک�ه میبایس�ت در زمانهایی که امکان عرض�ه بدلیل کاهش
تقاضای مش�تریان محمولههای صادراتی ،عدم امکان ذخیره سازی در ترمینالهای بندری و یا عدم
تحقق زمانهای مورد انتظار مصرف یا وقوع مصارف خاص داخلی و ...با جابجایی این ظرفیتهای
شناور در مخازن داخلی کشور موضوع را به سختی مدیریت نمود.
بدیهی اس�ت اگر این مقادیری که فعال حدود ظرفیت شناوری کشور است ،قابلیت صادرات
پیدا کنند ،دس�ت کم ،یک میلیارد دالر به درآمدهای ارزی کش�ور افزوده خواهد ش�د.از طرفی همین
موضوع کمبود امکانات ترمینالی و بندری بعضا و در مقاطعی موجب بروز مش�کالت جدی هم ش�ده
است.
در آینده و در صورت عدم توس�عه زیر س�اختهای ترمینالی و بندری قطعا این کمبود بحران
آفرین خواهد شد.

به عنوان یک فعال حوزه نفت و انرژی و با تجربه احداث ترمینال و بندر تخصصی نفتی بینالمللی
چه انتطاراتی از دولت و بویژه وزارت نفت دارید؟
تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری با حمایت مستقیم دولت و ایجاد تسهیالت ویژه
در امور زیر س�اختی احداث بنادر تخصصی میس�ر خواهد ش�د .از طرفی ریاس�ت جمهور محترم و
اعضای هیات دولت بخوبی اشراف دارند که بنادر محل اتصال به بازارهای جهانی جهت صادرات،
واردات ،ترانزی�ت و غی�ره هستند.توس�عه بنادر خ�ود محرک اقتصاد ،صنعت ،تجارت ،اش�تغال و
تضمین امنیت هر کشوری است.لذا تشکیل کارگروه تخصصی توسعه علمیبنادر با مشارکت بخش
خصوص�ی در حوزهه�ای انرژی ،تجارت ،صنعت ،معدن و کش�اورزی جهت پیدا کردن راهکارهای
اقتصادی ایجاد قطبهای بندری ضروری اس�ت.این مهم فقط در س�ازمان بنادر و دریانوردی حل و
فصل نمیش�ود و بای�د کل توان و ظرفیت دولت و بخش خصوص�ی در این زمینه بصورت هماهنگ
بسیج گردد.
از طرف�ی منطقه عس�لویه با ثروتهای خدادادی و س�رمایه گ�ذاری هدفمند وزرات نفت
بزرگتری�ن منطق�ه انرژی ایران بش�مار میرود ک�ه باید بخص�وص در زمینه اس�تفاده حداکثری از
استعدادها و ظرفیتهای ذاتی و ایجادی آن بهره برد ،لذا پیشنهاد میشود جهت صیانت و توسعه این
منطقه و بصورت متمرکز جهت باال بردن بهره وری و استفاده حداکثری از امکانات ترمینالی و بندری
این منطقه مهم ،غیر از امور ستادی منطقه ویژه پارس جنوبی ،جهت بررسی و انتخاب راهکارهای
ایجاد قطب بندری حوزه نفت و انرژی ،کارگروه علمیو عملیاتی تشکیل گردد.در پایان الزم است
از درای�ت جن�اب آقای مهندس زنگن�ه وزیر محترم نفت در ایجاد و توس�عه منطقه پارس جنوبی و
حمایتهای ایشان و مدیران ارشد شرکت ملی نفت در توسعه بندر تخصصی نفتی فراسکو قدردانی
گ�ردد .همین ط�ور از حمایتها و اعتماد مدیران صندوق بازنشس�تگی نف�ت و همکاریهای صمیمانه
مدیران و پرسنل سازمان بنادر ،منطقه ویژه پارس ،گمرک و سایر ارگانهای ذیربط کمال تشکر را
دارم.

تشکر از وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

ضرورت تقویت جایگاه دانشگاهها
در صنعت نفت
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ابراهیم طالقانی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تبیین کرد:

سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

دانش��گاهها در حکم مشاوران صنعت
نفت هس��تند .در س��الهای اخی��ر با هدف
جلوگی��ری از انج��ام کاره��ای پراکن��ده،
دانش��گاهها را روی مس��ائل خاصی متمرکز
کردهایم که به عنوان نمونه میتوان به طرح
واگذاری مطالع��ه فناورانه  ۹مخزن نفتی به
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی کش��ور اشاره
کرد .نتیجهمحوری ب��ه جای فرآیندمحوری
از نقاط تمایز قراردادهای ش��رکت ملی نفت ایران با دانش��گاهها به
نسبت دیگر قراردادهای پژوهشی در سطح کشور است و دانشگاهها
با اختیاراتی که دارند ،باید نتیجه کار را در زمان بندیهای مشخص
به ش��رکت ملی نفت ایران ارائه دهن��د .در همین حال ،در مدیریت
پژوه��ش و فناوری  ۱۱ح��وزه فناوری به عن��وان حوزههای هدف
مش��خص ش��دهاند که میتوان آنها را در س��ه بخ��ش طبقه بندی
ک��رد که بخش اول ش��امل حوزههای اصلی مانند ازدیاد برداش��ت،
بخش دوم ش��امل حوزههای پش��تیبانی کننده مانند منابع انسانی و
بخش س��وم شامل حوزههای راهبردی مانند سیاستهای آتی حوزه
پژوهش و فناوری است .بر این اساس ،مقوله ازدیاد برداشت در این
میان بیش��ترین تمرکز و زمان مدیریت پژوهش و فناوری ش��رکت
ملی نفت را به خود اختصاص داده اس��ت ،فعالیتهای این مدیریت
در س��الهای اخیر به صورت نتیجه محور بوده؛ به این مفهوم که بر
استفاده از نتایج و دستاوردهای پژوهشی با هدف استفاده در تصمیم
گیریها و یا ساخت محصوالت تمرکز شده است.
بازآرایی ساختاری در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت

در س��اختار جدید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت
با حفظ تعداد افراد ۲ ،بخش مطالعات آیندهپژوهی و تجاریس��ازی
اضافه ش��ده اس��ت .بخش تعریف ،نظارت و اجراییس��ازی پروژهها
هم که از قبل وجود داش��ته و در س��اختار جدید حفظ شده است .در
همی��ن حال ،بحث هم��کاری فناورانه یکی دیگ��ر از ماموریتهای
مهم این مدیریت است و هماهنگ سازی تجربههای مدون فناوری
بینالملل��ی ب��ا ظرفیتهای داخلی کش��ور را در دس��تور کار داریم.
در م��دل جدی��د قراردادهای نفتی هم بحث گیرن��ده فناوری مطرح
اس��ت به طوریکه در هر قرارداد ،تع��دادی گیرنده فناوری از جمله
س��ازندگان داخلی و بخش کارفرمایی (ش��رکت ملی نفت) در مقابل
شریک خارجی توسعهدهنده میدان پیشبینی شده است.

گفتمان

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

طرح جامع انرژی کشور امسال تهیه میشود
عضو کمیس�یون انرژی مجلس شورای

اسلامیبا بیان اینکه تا پایان برنامه شش�م
توس�عه حداقل  ۹۰درصد گازهای مشعل باید
مهار ش�ده باش�د ،گف�ت :طرح جام�ع انرژی
کشور نیز تا پایان سال تهیه میشود.

عبدالحمید خدری در تش��ریح نشست
روز سهش��نبه ۱۱ ،مهرماه کمیسیون متبوع
خود که با حضور محمدمهدی رحمتی ،معاون برنامهریزی وزیر نفت
برگزار شد ،گفت :بر اساس برنامه ششم توسعه ،وزارتخانههای نفت
و نیرو موظف هس��تند با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط،
برنام��ه اجرایی طرح جامع انرژی کش��ور را تا پایان س��ال نخس��ت
اج��رای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و همس��و با س��ند
ملی راهبرد انرژی کش��ور مصوب ش��ورای عالی ان��رژی ،تهیه و به
تصویب هیئت وزیران برس��انند ،بنابراین تا پایان امس��ال این طرح
باید تهیه شود.وی افزود :در برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف است
همه طرحهای جمعآوری ،مهار و بهرهبرداری از گازهای مش��عل در
میدانهای نفتی را ب��ا تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت
س��ه ماه از تاریخ نافذ ش��دن این قانون از طریق فراخوان به مردم و
بخ��ش غیردولتی واگذار کند ،به گون��های که تا پایان برنامه حداقل
 ۹۰درصد گازهای مش��عل مهار شده باش��د.عضو کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمیتصریح کرد :درباره سوختن گازها در مشعل
نیز قول داده ش��د که ظرف یک تا  ۲س��ال آینده همه این گازها که
بخش قابل توجهی از آن در خارک و منطقه پارسجنوبی وجود دارد،
جمعآوری و توس��ط پیمانکاران داخل��ی و خارجی به فرآورده تبدیل
ش��ود.خدری عنوان کرد :در این جلس��ه همچنی��ن درباره پذیرش و
اس��تخدام نیروهای بومیدر مناطق نفتخیز و استفاده از پیمانکاران
بومینیز مقرر ش��د نشس��تی تخصصی به صورت جداگانه با معاون
برنامهریزی وزیر نفت برگزار شود.
با حضور معاون برنامهریزی وزیر نفت؛

نشست مجمع عمومینمایندگان صاحب سهام
شرکت ملی گاز برگزار شد

دانش نفت :نشس�ت مجمع عمومینمایندگان صاحب س�هام ش�رکت

حفظ سرمایهها و داراییهای شرکت ،اصلیترین وظایف HSE
دانش نف�ت :مهمتری�ن و اصلیترین
وظای�ف  ،HSEحف�ظ و نگهداری تأسیس�ات
و س�رمایهها؛ اع�م از انس�انی ،اجتماع�ی و
داراییها است.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت
ملی گاز ای��ران ،مهندس حمیدرضا عراقی،
معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز
ایران در جلس��ه هماندیشی رؤسای HSE
ش��رکتهای پاالیش گاز که در ساختمان
مرکزی ش��رکت ملی گاز ایران برگزار شد،
با عرض تس��لیت فرارس��یدن ایام محرم و
عاشورای حسینی ،اظهار داشت :اصلیترین
وظای��ف بخش ایمنی ،بهداش��ت و محیط
زیست ،آگاهیبخش��ی و حفظ سرمایهها و
داراییهای یک شرکت و جامعه است.
وی افزود :این س��رمایهها شامل چند
قسمت است؛ از جمله س��رمایه انسانی که
بسیار مهم و حفظ آن وظیفه هر فرد است،
بویژه برای شما که مس��ئول هستید؛ مث ً
ال
تالش کنید هوا کمتر آلوده ش��ود ،پس��اب
تولید نش��ود ،فرآیندها درست شود و  ....در
این ص��ورت ،با اصالح فرآیندها ،ش��ما به
حفظ سرمایه انس��انی خود کمک کردهاید،
این در حالی اس��ت که سرمایه اجتماعی و
داراییهای ش��رکت نی��ز در جایگاه خود از

اهمی��ت ویژهای برخوردار هس��تند.به گفته
مهن��دس عراق��ی ،آنچه ک��ه الزمه حفظ
سرمایه انس��انی در یک مجموعه یا جامعه
بشری اس��ت ،در دستان مس��ئولین HSE
اس��ت؛ بدین مفه��وم ک��ه هرگونه کاهش
آلودگ��ی ،اع��م از هوا ،پس��اب و یا  H2Sو
 CO2و گازه��ای مض��ر کمت��ر و اص��و ًال
هرگون��ه فرآیندی که برای کاهش آلودگی
در پاالیش��گاهها و باعث حفظ سرمایههای
انس��انی معنا میشود ،از نتایج کارهای این
بخش اس��ت.مدیرعامل ش��رکت ملی گاز
ایران در بخش دیگری از س��خنان خود با
اش��اره به این نکته که نخستین بحثی که
در طرح جامع ش��رکت مل��ی گاز ایران به
آن توجه ش��ده ،موضوع حفظ سرمایههای
ش��رکت اس��ت ،گفت :ب��ه ج��ای این که
تص��ور کنیم ش��غل م��ا  HSEاس��ت ،باید
باور داش��ته باشیم رس��الت ما  HSEاست؛
چراکه رس��الت ،خدمات بدون منت و توجه
عمیق به مس��ئولیت با تمام وجود و در هر
زمان اس��ت.مهندس عراقی در ادامه گفت:
سرمایههای بعدی ما ،داراییهای شرکت و
تجهیزات آن است و ما بایستی آنچه که از
زمین استخراج کرده و برای توسعه کشور و
صنعت گاز تبدیل به پول و سرمایه کردهایم

را حفظ کنیم.ب��ه گفته معاون وزیر نفت در
امور گاز ،خوب عمل کردن ،بهرهوری باال،
اس��تهالک کمت��ر ،پیشبینی ک��ردن همه
اتفاقات ،تهی��ه و آموزش دس��تورالعملها
و تبدیل این دس��تورالعملها ب��ه خُ لق که
به مفه��وم عادت کردن اس��ت در این بُعد
از س��رمایه میگنج��د .دس��تورالعمل خَ لق
میش��ود ولی تا به خُ لق تبدیل شود ،زمان
میبرد و این کار به آموزش ،تکرار و تمرین
نی��از دارد.وی در ادامه با بیان این که یکی
دیگر از س��رمایههای مورد بحث ،س��رمایه
اجتماعی اس��ت ،گفت :سرمایه اجتماعی ما

که در نوع خود ،بسیار هم مهم است ،آبرو و
حیثیت شرکت گاز است .اعتماد به شرکت
ملی گاز ایران ،بزرگترین سرمایه اجتماعی
ما محسوب میشود.به باور مهندس عراقی،
ش��رکت ملی گاز ای��ران ،برن��د و اعتباری
اس��ت که در ذهن همه مس��ئولین و مردم،
به عنوان یک ش��رکت منظم و منس��جم و
دارای دس��تورالعملهای محکم و مستدل
مطرح اس��ت و این امر اگر خدشهدار شود،
درست مانند چک برگشتی (بدون پشتوانه)
است که اعتبار همه ما را زیر سؤال میبرد.
وی با بیان این که مهم است از این سرمایه

اجتماعی که همان اعتماد مردم به شرکت
مل��ی گاز اس��ت ،خوب نگه��داری کنیم تا
از دس��ت ن��رود ،اظهار کرد :تبدیل ش��دن
دستورالعملها ،ش��یوهنامهها و  ....به خُ لق
(عادت مثبت) ،کار ش��ما مس��ئولین HSE
است که با ارتباط مؤثر با تکتک کارکنان،
کارگ��ران ،پیمانکاران رخ خواهد داد ،ضمن
آن ک��ه باید بدانید ،حف��ظ و نگهداری این
دس��تورالعملها به هوش و حافظه ،تقلید و
الگوگیری مثبت از دیگران به کنجکاوی و
تغییر فرآیندها به جسارت نیاز دارد و چنانچه
خواس��تید کاری بس��یار بدی��ع و نو عرضه
کنید ،باید از خالقی��ت خود کمک بگیرید.
معاون وزی��ر در ام��ور گاز در پایان با بیان
این که بدون ارتباط مؤثر ،فرهنگس��ازی
امکانپذیر نیست ،تصریح کرد :کار در همه
بخشهای گاز و بخصوص پاالیش��گاهها،
از کار در هر کارخانهای س��ختتر است ،با
این حال ،ش��ما به عنوان مس��ئولین HSE
ش��رکت مل��ی گاز ای��ران ،باید برن��د برتر
کش��ور باشید و به مسایل حفظ و نگهداری
سرمایههای انسانی ،اجتماعی و داراییها از
منظر ویژهای بنگری��د ،ضمن آن که نباید
فراموش کنید که ای��ن اعتماد به هیچوجه
نباید خدشهدار شود.

نورالدین شهنازیزاده ،مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تببین کرد؛

مسیر توسعه در غرب کارون با شتاب ادامه دارد

دان�ش نف�ت :غ�رب کارون ک�ه ط�ی
س�الهای اخی�ر ،یک�ی از محوره�ای اصل�ی
توس�عه و تولید در ش�رکت ملی نف�ت ایران
ب�وده ،همچن�ان قرار اس�ت حام�ل خبرهای
خوش�ی برای صنعت نفت باشد؛ از راهاندازی
تلمبهخانه غ�رب کارون گرفته ت�ا آغاز تولید
نفت در میدان مشترک یاران جنوبی.

آب��ان ماه پارس��ال بود که ب��ا حضور
رئیسجمهوری ،سه طرح توسعهای در غرب
کارون به بهرهبرداری رس��ید تا تالشهای
کارکن��ان صنعت نفت در این منطقه به ثمر
بنش��یند و ظرفیت تولید روزان��ه  ۲۷۰هزار
بش��که نفت در میادین مش��ترک یادآوران،
یاران و آزادگان ایجاد ش��ود؛ میادینی که در

شهنازیزاده از برنامهریزی برای اجرای
 ۲مرحله دیگر افزایش تولید آزادگان
جنوبی تا پایان امسال خبر میدهد :در
یک مرحله ۲۵ ،هزار بشکه و در مرحله
دیگر ۴۰ ،هزار بشکه به ظرفیت تولید
روزانه این میدان افزوده میشود و به
این ترتیب انتظار داریم ظرفیت تولید
روزانه نفت آزادگان جنوبی تا پایان
امسال از  ۱۴۰هزار بشکه عبور کند

زمان آغاز ب��ه کار دولت یازدهم تنها حدود
 ۷۰هزار بشکه در روز نفت تولید میکردند.
 ۲۳آبانم��اه پارس��ال با افتتاح رس��میفاز
نخست توسعه میدان یادآوران ،تولید روزانه
بیش از  ۱۱۵هزار بشکه نفت و با افتتاح فاز
نخست توسعه میدان آزادگان شمالی ،تولید
روزانه بیش از  ۷۵هزار بش��که نفت از این
میدانها محقق و طرح توسعه میدان یاران
ش��مالی هم با ایجاد ظرفی��ت تولید روزانه

 ۳۰هزار بش��که نفت عملیاتی شد.در ادامه
این روند پرش��تاب ،افزون بر آنکه توس��عه
میادین غرب کارون به ویژه آزادگان جنوبی
ن در
به عنوان یک��ی از محوریترین میادی 
جریان مذاکرات توسعهای بین شرکت ملی
نفت ایران با ش��رکتهای داخلی و خارجی
مطرح بود ،فرایند توس��عه این میدان با اتکا
به منابع و توانمندیه��ای داخلی با جدیت
ادام��ه یافت تا جایی ک��ه ظرفیت تولید این
میدان که طی همه س��الهای گذش��ته از
 ۵۰هزار بش��که در روز تج��اوز نکرده بود،
اوایل امس��ال به حدود  ۸۰هزار بش��که در
روز رسید.نورالدین شهنازیزاده ،مدیرعامل
ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نفت درباره
رون��د فعالیتها در این میدان مش��ترک در
گفتوگو ب��ا خبرنگار ش��انا میگوید :تولید
آزادگان جنوبی پارسال حدود  ۴۵هزار بشکه
در روز ب��ود که این رقم ب��ا اجرای  ۲طرح
افزایش تولید ،به بیش از  ۸۰هزار بشکه در
روز رسیده است.
افزایش تولید روزانه آزادگان جنوبی به
 ۱۴۰هزار بشکه تا پایان سال

ش��هنازیزاده از برنامهری��زی ب��رای
اجرای  ۲مرحله دیگر افزایش تولید آزادگان
جنوبی تا پایان امسال خبر میدهد :در یک
مرحل��ه ۲۵ ،هزار بش��که و در مرحله دیگر،
 ۴۰هزار بش��که به ظرفیت تولید روزانه این
میدان افزوده میشود و به این ترتیب انتظار
داریم ظرفی��ت تولید روزانه نف��ت آزادگان
جنوبی تا پایان امس��ال از  ۱۴۰هزار بشکه
عبور کند.وی با بیان اینکه قرارداد توس��عه
می��دان آزادگان حتم��ا تا پایان س��ال امضا
میش��ود ،به س��فر نمایندگان شرکتهای
خارجی به ای��ران و بازدید آنان از این طرح
اش��اره میکند و میگوی��د :نمایندگان ۱۴
ش��رکت در  ۲روز متوالی ،از زیرساختهای
موج��ود در منطق��ه غ��رب کارون بازدی��د
کردند و در جریان میزان پیش��رفت کار در
میدان آزادگان قرار گرفتند .آنان در جلس��ه
جمعبندی که پس از این بازدید برگزار شد،

مل�ی گاز با حضور معاون برنامهریزی وزیر نفت ،معاون وزیر نفت در امور گاز

اتفاق نظر داش��تند که بازدی��د مفید بوده و
دید بهتری نس��بت به فرایندهای کاری در
این می��دان پیدا کردهاند.به گفته مدیرعامل
متن ،پس از بازدید ،به شرکتهای متقاضی
توسعه آزادگان فرصت داده شد که شرکای
خود را انتخاب کنند و در قالب کنسرسیوم،
پیش��نهادات فنیشان را برای توسعه میدان
ارائه دهند.
شمارش معکوس برای برداشت نفت از
یاران جنوبی

ش��هنازیزاده اف��زون ب��ر آزادگان ،از
می��دان یاران ه��م به عنوان دیگ��ر میدان
مش��ترکی نام میب��رد که قرارداد توس��عه
آن امسال امضا میش��ود.توافقنامه اصولی
( )HOAمیدان یاران ۱۳ ،مهرماه پارس��ال
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه
نفت و گاز پرش��یا امضا شد .شرکت توسعه
نفت و گاز پرش��یا (ستاد اجرایی فرمان امام
(ره) یک��ی از ش��رکتهای ایران��ی صاحب
صالحی��ت برای فعالیت در قالب اکتش��اف
و تولید ( )E&Pاس��ت؛ شرکتی که توسعه
ی��اران ش��مالی را نیز عه��دهدار بود و طرح
توس��عه این میدان را در قال��ب قرارداد بیع
متقاب��ل با ظرفی��ت تولید روزان��ه  ۳۰هزار
بش��که نفت عملیاتی کرد .حال قرار اس��ت
ی��اران ش��مالی و ی��اران جنوب��ی ب��ه طور
یکپارچ��ه و در قالب مدل جدید قراردادهای
نفتی ،با همکاری این شرکت ایرانی توسعه
یابد.مدیرعامل شرکت متن ،همکاری نفت

و گاز پرشیا را در توسعه میدان یاران قطعی
عنوان میکن��د و میگوید :تولید زودهنگام
نفت در یاران جنوبی تا پایان مهرماه امسال
آغاز میش��ود و این احتم��ال وجود دارد که
ادامه فرایند توسعه یاران جنوبی و همچنین
امکان س��نجی و تداوم توسعه یاران شمالی
در قال��ب ق��رارداد جدی��د دنبال ش��ود.وی
تصیرح میکند که اعتبار مورد نیاز تهیه ۲۰
دس��تگاه تلمبه درونچاهی برای استفاده در
طرح یاران ش��مالی ،از محل سقف کپکس
قرارداد بیع متقابل طرح تامین ش��ده است.
طرح توس��عه میدان ی��اران جنوبی از محل
مناب��ع داخلی ش��رکت ملی نف��ت ایران در
دس��تور کار قرار دارد که بر اساس برنامه از
پیش تعیین ش��ده متن ،پ��س از آغاز تولید
زودهنگام به میزان  ۱۰هزار بش��که در روز،
فعالیتهای توس��عهای ب��رای افزایش این
می��زان تولی��د به  ۲۵هزار بش��که در روز تا
پایان س��ال ادامه مییابد.شهنازیزاده ابراز
امیدواری میکند که پس از آزادگان ،تکلیف
می��دان یادآوران نی��ز در قالب الگوی جدید
قراردادهای نفتی مش��خص ش��ود؛ میدانی
عظیم و مشترک در غرب کارون که اکنون
 ۱۱۵هزار بشکه نفت در روز تولید میکند.
تلمبهخانههای غرب کارون و امیدیه در
آستانه بهرهبرداری

ش��هنازیزاده در ب��اره آذر میگوی��د؛
میدانی با پیچیدگیهایی منحصربه فرد که
روزانه  ۳۰هزار بش��که نف��ت تولید میکند

و افزای��ش تولید آن تا  ۱۰۰هزار بش��که در
برنامه قرار دارد.به گفت��ه وی ،ادامه فرایند
توسعه این میدان با مدل جدید قراردادهای
نفتی با مشارکت اویک و شریک روسیاش
قطعی شده اس��ت.همچنین نتایج مطالعات
ارائه شده از در باره چنگوله از سوی گازپروم،
 PTTEPتایلند و  DNOنروژ در این میدان
در دس��ت بررس��ی اس��ت .ب��ه بندکرخه و
روند مطلوب پیش��رفت مذاکرات با OMV
اتریش هم اشاره کرده و درباره طرح احداث
تلمبهخانه غ��رب کارون هم ابراز امیدواری
میکند ،این تلمبهخانه و تلمبهخانه امیدیه تا
پایان مهرماه امسال در سرویس قرار گیرند
و نفت خام تولیدی غرب کارون به تفکیک

قرارداد توسعه میدان آزادگان

حتما تا پایان سال امضا میشود،
نمایندگان  ۱۴شرکت در ۲

روز متوالی ،از زیرساختهای
موجود در منطقه غرب کارون
بازدید کردند و در جریان

میزان پیشرفت کار در میدان
آزادگان قرار گرفتند

سبک و س��نگین از طریق این تلمبهخانهها
به مبادی مصرف و صادرات ارس��ال ش��ود.
به گفت��ه این مدی��ر نفتی ،تحق��ق اهداف
توسعهای غرب کارون و افزایش برداشت از
میادین ای��ن منطقه به بیش از یک میلیون
بشکه در سالهای آینده ،به حدود  ۱۵تا ۲۰
میلیارد دالر س��رمایه نیاز دارد و امید است
اجرای قراردادهای جدید نفتی در تامین این
میزان سرمایه نقشی محوری ایفا کند.

به میزبانی شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمینژاد در مشهد برگزار شد؛

و نمایندگان صاحب سهام این مجمع ،در وزارت نفت برگزار شد.

مجمع عمومینمایندگان صاحب س��هام شرکت ملی گاز ایران بعد از
ظهر روز س��ه شنبه ۱۱ ،شهریورماه با حضور محمد مهدی رحمتی ،معاون
برنامهری��زی وزیر نفت ،حمیدرضا عراقی ،مع��اون وزیر نفت و مدیرعامل
ش��رکت ملی گاز و نماین��دگان صاحب س��هام ،از وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،س��ازمان برنامه و بودجه ،وزارت صنع��ت معدن ،تجارت ،نیرو ،کار
و رفاه اجتماعی و س��ازمان حسابرس��ی این مجمع ،در وزارت نفت برگزار
ش��د.حمیدرضا عراقی ،مدیرعامل ش��رکت ملی گاز در این مجمع گزارشی
از عملکرد ش��رکت ،برنامههای پیش رو ،فعالیتهای انجام ش��ده ،چش��م
انداز عرضه و تقاضا ،مدل و کس��ب کار و الزامهای راهبردی این ش��رکت
ارائه کرد.

خبر

4

برگزاری جلسه کارگروه بازنگری و تدوین پیمان رستورانهای شرکتهای پاالیش گاز
دانش نفت :کارگروه بازنگری و تدوین پیمان تهیه،
طبخ و توزیع غذا در س�طح ش�رکتهای پاالیش گاز و به
میزبانی پاالیشگاه گاز شهیدهاشمینژاد در مشهد برگزار
شد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از رواب��ط
عمومیش��رکت پاالیش گاز شهیدهاش��مینژاد ،رییس
ام��ور پیمانه��ا و دبی��ر هی��ات مدیره این ش��رکت در
ای��ن خصوص گفت :از س��ال گذش��ته بنا بر پیش��نهاد

هم��کاران س��تادی در مجموعه مدیری��ت هماهنگی و
نظارت ب��ر تولید و مدیریت بازرگانی ش��رکت ملی گاز
ای��ران ،اقداماتی در ش��رکتهای پاالیش گاز به عنوان
ش��رکتهای زیرمجموعه ش��رکت مل��ی گاز ایران ،در
خص��وص ایجاد وح��دت رویه در بحث پیمان س��پاری
ص��ورت گرفت.مهدی حیدرنژاد با بی��ان اینکه اقدامات
مربوط به ای��ن موضوع با پیگیری مجموعههای مرتبط
از نیمه دوم س��ال گذش��ته آغاز گردید اظهارداشت :بر

این اس��اس پیمان تهیه ،طبخ و توزیع غذا (رستوران) به
عن��وان یکی از پیمانه��ای دارای اهمیت باال و بودجه
نس��بتا قابل توجه در اولویت قرار گرفت.وی بیان کرد:
پیمان رس��توران از لحاظ ارائه خدم��ات کمیو کیفی و
هزینههای پیم��ان حائز اهمیت میباش��د و با توجه به
نرخ رش��د مواد غذایی و خدم��ات ،این گونه از پیمانها
در س��الهای گذشته دس��ت خوش ریسکهای باالیی
بوده که یا پیمان��کاران در فرایند اجرای خدمات پیمان،

متضرر و یا در مواردی به منافع بیشتری از سود متعارف
دس��ت یافته اند ،هر چند که در این زمینه بیشتر شاهد
ضرر و زیان پیمانکاران بوده ایم.رییس امور پیمانهای
پاالیش��گاه خانگیران ضمن برش��مردن دس��تاوردهای
اص�لاح و بازنگ��ری و همچنی��ن یکنواخ��ت س��ازی
پیمانه��ای جاری ،همچون پیمان رس��توران ادامه داد:
وحدت رویه در انجام و عقد قراردادهای یکس��ان سازی
شده در این قبیل از قراردادها فواید و برکاتی دارد.

تحلیل

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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یادداشت

جزییات  6میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی در ساخت نیروگاههای ایران
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حمیدرضا عظیمی

امضای تفاهم نامه مهم در روسیه؛

معاون برنامهریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق

نفت خزر چشم انتظار توسعه
اهمیت منابع نفتی خزر تا
آنجاست که همسایگان ایران
سالیانه میلیاردها دالر از آن
منافع کسب میکنند .به عنوان
یک مثال روشن ،درآمد نفتی
جمهوری آذربایجان از خزر بیش
از 126میلیارد دالر میباشد
دانش نفت :پس از ابراز تمایل شرکت
س�وکار آذربایجان ب�رای هم�کاری در حوزه
نفتی دریای خزر ،حاال روس�یه نیز دس�ت به
کار ش�ده ت�ا در بزرگترین دریاچ�ه جهان با
همس�ایه جنوبی خ�ود (ایران) برای توس�عه
نفت در خزر همکاری نماید.

اهمیت منابع نفتی خزر تا آنجاس��ت که
همسایگان ایران سالیانه میلیاردها دالر از آن
منافع کس��ب میکنند .به عن��وان یک مثال
روشن ،درآمد نفتی جمهوری آذربایجان از خزر
بیش از 126میلیارد دالر میباشد.
صن��دوق دولت��ی نف��ت جمه��وری
آذربایج��ان ( )SOFAZدر گزارش��ی مجموع
درآمد این کشور از محل پروژه توسعه میادین
نفتی «آذری ،چراغ و گونشلی»واقع در دریای
خزر را طی شش سال اخیر 126میلیارد و 683
میلیون دالر اعالم کرده اس��ت .بدین ترتیب
امضای دو تفاهمنامه بین ش��رکت ملی نفت

ای��ران و ش��رکت لوک اویل روس��یه با هدف
ارزیاب��ی زمینش��ناختی در دریای خزر امیدها
را برای تولید نفت در این منطقه اس��ترانژیک
افزایش داده اس��ت .بر مبنای  ۲تفاهمنامهای
که شامگاه سهشنبه ( ۱۱مهرماه) بین شرکت
مل��ی نفت ای��ران و ش��رکت لوکاویل امضا
ش��د ،مطالعه مش��ترک در نواحی خزر جنوبی
و دش��تآبادان در دس��تور کار  ۲شرکت قرار
گرفته اس��ت .مدیریت امور اکتش��اف شرکت
ملی نفت ایران اع�لام کرد :مجری مطالعات
در هر  ۲تفاهمنامه امضا ش��ده ،این مدیریت
خواهد بود و شرکت نفت خزر به عنوان همکار
طرف ایرانی ،مدیریت اکتشاف را در مطالعات
یکند.
مربوط به بخش دریای خزر همراهی م 
بر اساس این گزارش ،شرکت ملی نفت ایران
و ش��رکت لوک اویل روسیه ،شامگاه سهشنبه
در حضور بی��ژن زنگنه ،وزیر نف��ت و واگیت
الکپروف ،مدیرعامل لوک اویل و پیش از آغاز

دی��دار دو جانبه آنان در مس��کو ۲ ،تفاهمنامه
همکاری مطالعاتی امضا کردند که بر اس��اس
اعالم مدیریت اکتش��اف شرکت ملی نفت به
عن��وان مجری مطالعات طرف ایرانی ،مطالعه
خزر جنوبی و دشت آبادان ،محور این همکاری
مشترک خواهد بود .درحالی که دریاچه خزر به
عنوان بزرگتری��ن دریاچه جهان و با در اختیار
داشتن حجم وس��یعی از ذخایر هیدروکربوری
دنیا ،از مناطق بکر نفت و گاز به شمار میرود
هیچ ش��رکتی به ط��ور رس��میبرای ورود به
توس��عه خ��زر اعالم آمادگ��ی نک��رده بود.به
طوریکه بیژن زنگنه ،وزیر نفت کش��ورمان در
ای��ن مورد اظهار کرد در خ��زر دیگر با تحریم
روبهرو نیس��تیم اما برای میادین نفتی و گازی
این منطقه باید خواهان داشته باشیم تا توسعه
میدانهای ای��ن منطقه را انج��ام دهد .فعال
هیچ ش��رکت خارجی برای این موضوع اظهار
تمایل نکرده است.برای رفع این مشکل کمیته

س��رمایهگذاری در ش��رکت نفت خزر تشکیل
ش��د تا مذاکرات با ش��رکتهای بینالمللی و
صندوقه��ای س��رمایهگذاری خارج��ی برای
فراهم کردن مقدمات توسعه و جذب سرمایه
و فن��اوری در خ��زر به ص��ورت هدفمندتر و
اثربخشتر فراهم ش��ود.اکنون بعد از گذشت
حدود یک ماه از تشکیل کمیته مذکور شرکت
ملی نفت ایران و ش��رکت لوک اویل روس��یه
برای ارزیابی زمینش��ناختی در دریای خزر ۲
تفاهمنامه همکاری امضا کردند .شرکت لوک
اویل و ش��رکت نفت خزر نیز یک تفاهمنامه
همکاری امضا کردند .این اس��ناد پس از چند
ماه مذاکره درباره اکتشافهای زمینشناختی
در بخش جنوبی دریای خزر امضا ش��دهاند.بر
اساس این گزارش ،در فاصله سالهای ۱۹۹۹
ت��ا  ۲۰۰۱میالدی ،کنسرسیومیمتش��کل از
شرکتهای ش��ل ،السمو و وبا اویل (Veba
 )oiبا همکاری نفت خزر تش��کیل ش��د و در

نتیجه آن ،گروهی تحت عنوان گروه مطالعاتی
خزر جنوبی Sought Caspian Study
 Groupآغ��از بهکار ک��رد .نتایج مطالعات
ای��ن گروه نش��انداد حجم باالی��ی از ذخایر
هیدروکرب��وری در ای��ن بخش وج��ود دارد.
مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی این گروه
نش��ان داد از میان س��اختارهای زمینشناسی
موجود ۴۶ ،س��اختار وضع بهتری دارند که از
میان آنها هش��ت س��اختار منتخب در اولویت
مطالع��ات جامع ب��ه منظور اکتش��اف و تولید
قرار گرفت و انجام عملیات حفاری تنها روی
ک اولویتدار ،به کشف
یکی از این هشت بلو 
میدان هیدروکربوری سردار جنگل منتهی شد؛
میدانی که بر اساس برآوردها حدود  ۲میلیارد
بشکه نفت درجا دارد .به این ترتیب مشخص
اس��ت خزر جنوبی از ظرفی��ت هیدروکربوری
مناسبی برخوردار است؛ هم در حوزه گاز و هم
در حوزه نفت.

تولید روزانه یک میلیارد فوتمکعب گاز در فاز ۱طرح توسعه میدانگازی کیش
دان�ش نفت :می�دان گازی کیش که در

صف توس�عه در قالب مدل جدید قراردادهای
نفتی قرار دارد و تاکنون ش�رکت انگلیس�ی-
هلندی ش�ل ،انی ایتالیا و ش�رکتهای ایرانی
سرمایهگذاری غدیر و صانع برای توسعه آن
اب�راز تمایل ک�رده و تفاهمنامههای همکاری
مش�ترکی را ب�ا ه�دف مطالع�ه می�دان امضا
کردهاند.

توس��عه میدان گازی کی��ش در چند فاز
اجرای خواهد ش��د که طبق بررسیهای انجام

ش��ده در فاز یک طرح توس��عه آن روزانه یک
میلیارد فوت مکعب گاز تولید خواهد شد.میدان
گازی کیش در جنوب غربی بندر لنگه تا شمال
غربی جزیره سیری و در جوار جزایر هندورابی
قرار دارد .بر اساس آخرین مطالعات انجام شده
می��زان گاز درجای این می��دان  ۵۵.۵تریلیون
فوت مکعب اس��ت و گاز از س��ازندهای داالن
باالی��ی و پایینی نار و کنگان تولید میش��ود.
با توجه به برآوردهای اولیه توس��عه این میدان
گازی قابلیت افزایش تا  ۵فاز با ظرفیت هر فاز

توسعه میدان گازی کیش در
چند فاز اجرای خواهد شد
که طبق بررسیهای انجام
شده در فاز یک طرح توسعه
آن روزانه یک میلیارد فوت
مکعب گاز تولید خواهد شد

به میزان یک میلیارد فوت مکعب در روز است.
مذاکرات به منظور تکمیل فاز یک و توس��عه
فازهای بعدی این میدان در حال انجام اس��ت
و تفاهمنامههایی به این منظور با یک شرکت
داخلی و چند ش��رکت خارجی از جمله ش��ل
منعقد شده است.
جزییات طرح توسعه فاز یک
میدان گازی کیش

بر اس��اس این گزارش در طرح توسعه
ف��از یک میدان گازی کیش ضریب بازیافت

 ۷۰درص��د و حجم میعانات گازی درجا ۵۱۴
میلیون بشکه اس��ت .همچنین تولید روزانه
ی��ک میلیارد فوت مکع��ب گاز در فاز یک و
 ۱۱هزار و  ۳۰۰بشکه در روز میعانات گازی
از این میدان تخمین زده شده است .مجموع
چاههای مورد هدف توس��عه فاز یک میدان
گازی کیش  ۱۲+۱حلق��ه چاه و تعداد دکل
فعال یک دس��تگاه است .طرف قرارداد طرح
توس��عه این میدان گروه��ی از پیمانکاران و
سازندگان /مشاوران داخلی هستند.

تغییرات شستا در یک نگاه

 ۳۴شرکت نفتی ،زیرمجموعه یکی از  ۹هلدینگ شستا است
دانش نفت :هفته گذش�ته مرتض�ی لطفی به عنوان
مدیرعام�ل شس�تا جایگزین س�ید رضا ن�وروززاده و اکبر
ت�رکان نیز به عنوان رییس هیات مدیره شس�تا انتخاب و
جایگزین علی عبدالعلی زاده شد.

دوم تیرم��اه س��ال  ۹۴ب��ود ک��ه دكت��ر نوربخش
مدیرعام��ل س��ازمان تأمی��ن اجتماع��ی ب��ا ص��دور
احکامیدکترمحمد س��عیدی ،علی ظف��رزاده و مرتضی
لطف��ی را به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره ش��رکت
س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی(شس��تا) منصوب کرد.
لطف��ی که نایب رییس هیات مدیره و س��پس قائم مقام
مدیرعامل ش��ده بود پ��س از  ۲۷ماه حض��ور در هیات
مدیره شس��تا ،حاال جایگزین سیدرضا نوروززاده شده که
ش��ایعه حضور او در راس یکی از هلدینگهای اقتصادی
ش��نیده میش��ود .مرتضی لطفی در دوازدهم بهمن ماه
س��ال  ۱۳۳۴در شهرستان خرمشهر متولد شد و در سال
 ۱۳۵۵پس از اخذ دیپلم و ش��رکت در آزمون ورودی در
دانشکده کشاورزی رامس��ر در رشته زراعت قبول شد و
آنگون��ه که خود گفته به صورت همزمان مدارک خود را
از طریق س��فلرت هندوستان به دانشکده پزشکی پونای
هند فرس��تاده ،در آن دانش��کده در رش��ته دندانپزشکی
پذیرفته ش��ده بود و پس از بررس��ی دانش��کده پزشکی
پونای هند را جهت تحصی�لات تکمیلی انتخاب کرد و
از دانش��گاه رامس��ر انصراف داد .اما در حال ش��رکت در
کالسهای پیش زبان بود که تحرکات و جریانات انقالب
در داخل کش��ور ش��کل گرف��ت و او در دوران مبارزات
انقالبی به ایران بازگش��ت .پس از بازگش��ت در کانون
فرهنگی ،نظامیجوانان خرمش��هر که با مدیریت شهید
جهان آرا شکل گرفته بود و توسط گروه منصورون اداره
میش��د ،به فعالیت مشغول شد .او ابتدا معاونت فرهنگی
و اجتماعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی کل کشور
بود و مسوولیتهای دیگری همچون مدیرمسئول روزنامه
کار و کارگ��ر ،عضو ش��ورای ش��هر ته��ران ،مدیرعامل

صنعت س��یمان هلدینگ فارس و خوزس��تان ،عضویت
در هیات منصف��ه دادگاه مطبوعات ،عضو اتاق بازرگانی
اتاق اه��واز دوره هفتم ،عضو اتاق ای��ران ،عضو انجمن
صنفی روزنامه نگاران ایران وعضو هیات مدیره سیمان
آبیک – هگمتانه – ایالم -خوزستان و هلدینگ فارس و
خوزستان و مدیرکل سیاسی انتظامیاستانداری در استان
مرکزی را در کارنامه دارد .حاال او در راس هلدینگ شستا
قرار گرفته است .شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی،
در س��ال  ۱۳۶۵به منظ��ور حفظ و ارتق��اء ارزش ذخایر
سازمان با سرمایه اولیه  ۲۰میلیارد ریال تاسیس شد و در
سالهای بعد در طی چند مرحله سرمایه آن افزايش يافت.
از س��ال  ۱۳۸۳به منظور اداره بهینه سرمایه گذاریها و
صنایع تخصصی ،ش��رکتهای سرمایه گذاری تخصصی،
(هلدینگهای تخصصی) تاس��یس شد تا اداره شرکتهای
سرمایه پذیر س��ازمان و شستا را در شاخههای گوناگون
به عهده گیرند .شس��تا داراي  ۹ش��ركت سرمايه گذاري
در حوزههاي مختلف اقتصادي اس��ت ك��ه يكي از آنها
در ح��وزه نفت فعاليت مي كند و به همین دلیل انتخاب

مدیرعامل شس��تا برای حوزه نفت نیز از اهمیت خاصی
برخوردار اس��ت .شرکت س��رمايهگذاري دارویی تأمین،
ش��ركت س��رمايه گذاري عمران و حم��ل و نقل تامين،
ش��ركت سرمايه گذاري س��يمان تأمين ،شرکت سرمایه
گذاری صنایع عمومیتامین ،شرکت سرمایه گذاری نفت
و گاز و پتروش��يمي تامين (تاپيكو) ،ش��رکت صباتأمین،
ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین ،ش��رکت سرمایه
گ��ذاری صنایع نوین تامین و ش��رکت س��رمایه گذاری
انرژی تأمین ،زیرمجموعههای اصلی شستا است .در این
میان ،ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي
تامين ( تاپيكو ) یک هلدینگ و داراي  ۳۴شركت است
که در حوزههای باالدس��تي صنعت پتروشيمي با اولویت
گروه متانول ،الفين و پلي الفينها ،در بخش باالدس��تي
صنع��ت نفت و گاز با اولویت توليد نفت و گاز در ميادین
مش��ترك ،در بخش پایين دستي صنعت نفت با اولویت
پاالیشگاههای ميعانات گازی ،ایجاد پتروپاالیشگاهها و
توسعه خوراك واحدهای پتروشيمي با اولویت طرحهای
 NGLو در بخش پایين دس��تي پتروشيمي با اولویت

محص��والت تكميل کننده زنجي��ره ارزش ،تمرکز دارد.
مدیریت تاپیکو بر عهده محمدحس��ن پیوندی است که
از پتروشیمیبه تاپیکو آمده و بعید است تغییر در مدیریت
شستا در مدیریت تاپیکو و دیگر شرکتهای زیرمجموعه،
تغییرات خاصی ایجاد کند .چراکه لطفی ،خود در شس��تا
حضور داشته است .در حوزه سرمايه گذاري ،شركتهاي
س��رمایه گ��ذاری صنایع پتروش��یمیو س��رمایه گذاری
و توس��عه صنای��ع الس��تیک ،در حوزه پتروش��يمي ۱۷
شركت شامل پتروشیمیفن آوران ،پتروشیمیامیرکبیر،
پتروشیمیخراسان ،پتروش��یمیآبادان ،پتروشیمیغدیر،
پتروش��یمیمارون ،پتروش��یمیجم ،پتروش��یمینوری،
پتروشیمیخارگ ،پتروشیمیش��ازند ،پتروشیمیمرجان،
پتروش��یمیمروارید ،پتروشیمیش��یراز ،پتروشیمیتبریز،
پتروش��یمیباختر ،پتروش��یمیایالم و پتروشیمیفارابی،
در حوزه نفت و گاز  ۹ش��ركت شامل نفت ایرانول ،نفت
پاسارگاد ،پرسی ایران گاز ،پاالیش نفت آناهیتا ،پاالیش
نف��ت اصفه��ان ،نفت س��تاره خلیج ف��ارس ،نفت نیک
قشم ،حفاری شمال و توس��عه نفت و گازآریا و در حوزه
الس��تيك هم گروه صنعتی بارز ،ایران یاسا و الستیک
یزد زيرمجموعههاي ش��ركت س��رمايه گ��ذاري نفت و
گاز و پتروش��يمي تامين هس��تند كه به شركتهاي فوق
بايد س��ه شركت پتروس��ينا ،نيروكلر و اپيكو را نيز افزود.
بدين ترتيب شستا نقش مهمي در حوزههاي نفت ،گاز و
پتروشيمي و صنايع وابسته دارد و بخش مهمي از گردش
مال��ي هزاران ميليارد توماني اين ش��ركت ،در اين حوزه
شكل مي گيرد .حال ،انتخاب لطفی به عنوان مدیرعامل
شستا به عنوان مدیری که از داخل هیات مدیره به عنوان
مدیرعامل برگزیده شده نشاندهنده تداوم ثبات نسبی در
این مجموعه خواهد بود .ضمن اینکه حضور اکبر ترکان
در راس هیات مدیره میتواند نویددهنده روزهای بهتری
برای شستا باشد.
منبع :نکونیوز

پ��س از اجرایی ش��دن برج��ام ،حدود
 6میلی��ارد دالر ق��رارداد در زمینه س��اخت
نیروگاهها مبادله ش��ده است .نخستین پروژه
مربوط به س��اخت  5هزار م��گاوات نیروگاه
راندمان باال با مش��ارکت مپنا و شرکتهای
خارجی اس��ت که ق��رارداد آن مبادله ش��ده
اس��ت؛  2.5میلیارد ی��ورو ارزش این قرارداد
است و نخستین بلوک آن در سال  97در بندرعباس به بهرهبرداری
خواهد رس��ید؛  85درصد از منابع این پروژه را ش��رکای خارجی مپنا
تامین مالی (فاینانس) میکنند .عالوه بر این ،یک قرارداد با شرکت
یونیت اینترنشنال مبادله کردهایم که قرارداد شامل ساخت  2نیروگاه
سیکل ترکیبی اس��ت که  2هزار و  80مگاوات ظرفیت دارد.قرارداد
این نیروگاه اواخر س��ال  95مبادله شد و اقدامات اجرایی آن در حال
انج��ام اس��ت؛ ارزش این قرارداد حدود یک میلی��ارد و  250میلیون
یورو اس��ت و منابع مالی این پروژه بطور کامل توس��ط سرمایهگذار
خارجی (یونیت اینترنش��نال) تامین میشود .عالوه بر این دو طرح،
س��اخت یک نیروگاه  1400مگاواتی بخاری «س��یریک» در استان
هرمزگان نیز برنامهریزی ش��ده اس��ت؛ ارزش قرارداد س��اخت این
نیروگاه 1.5میلیارد یورو اس��ت که  1.2میلیارد یورو توس��ط روس��یه
فاینانس میش��ود .عظیمیگفت :این طرح هم جزو طرحهایی است
که فعالیت آن آغاز ش��ده و اوایل سال  1401وارد مدار میشود .وی
اضافه کرد :عالوه بر این س��ه طرح ذکر ش��ده ،طرحهای س��اخت
نیروگاه ری و نیروگاه طبس در دس��تور کار این شرکت قرار دارد .در
همین حال ،با هدف بازسازی و نوسازی نیروگاه ری در  2مرحله ،با
افزای��ش ظرفیت نیروگاه موجود به بیش از دو برابر ( 1000مگاوات)
و همچنی��ن افزایش راندمان نیروگاه به حدود 60درصد ،مذاکراتی با
ش��رکتهای ژاپنی که از بزرگتری��ن تولیدکنندگان توربین گازی در
جهان هستند را از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده و تا پایان سال
نهایی میش��ود و برای این کار مجوزه��ای تامین مالی خارجی اخذ
شده اس��ت .همچنین طرح س��اخت نیروگاه  650مگاواتی طبس با
مشارکت گروه مپنا و شرکت شانگهای الکتریک چین نیز در دستور
کار ق��رار گرفته اس��ت .ارزش این قرارداد  4.5میلی��ارد یوان (واحد
پول چین) اس��ت و مجوزهای این فاینانس اخذ ش��ده در حال انجام
تشریفات اداری برای تنظیم و مبادله قرارداد آن هستیم .گفتنی است،
از  77هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاههای در سراسر کشور،
بیش از  62هزار مگاوات آن به نیروگاههای بخاری ،گازی و سیکل
ترکیبی اختص��اص دارد .از  62هزار م��گاوات ظرفیت نیروگاههای
حرارتی ،ظرفیت نیروگاههای بخاری  15هزار و  829مگاوات اس��ت
که  20.5درصد س��هم کل نیروگاههای کش��ور را به خود اختصاص
دادهاند .ظرفیت نیروگاههای گازی  27هزار و  258مگاوات است که
 35.35درصد از ظرفیت نصب ش��ده کل کشور را تشکیل میدهند؛
همچنین ظرفیت نیروگاههای س��یکل ترکیب��ی نیز  19هزار و 470
مگاوات است که سهمی 25.25درصدی در نیروگاههای نصب شده
را به خود اختصاص داده اند .بقیه ظرفیت ایجاد شده در نیروگاههای
کش��ور مربوط به نیروگاههای برقآبی ،اتمی ،تولی��د پراکنده ،دیزلی
و تجدیدپذیر اس��ت .به این ترتیب بی��ش از  81.1درصد از ظرفیت
نصب شده صنعت برق ،متعلق به نیروگاههای حرارتی تحت راهبری
ش��رکت م��ادر تخصصی تولید نی��روی برق حرارتی اس��ت .از 289
میلیارد کیلووات س��اعت برق تولید ش��ده در سال  ،95نیروگاههای
بخ��اری  85میلیارد کیل��ووات س��اعت ،نیروگاهه��ای گازی 76.7
میلیارد کیلووات ساعت ،نیروگاههای سیکل ترکیبی  103.9میلیارد
کیلووات س��اعت برق تولید کردهاند .نیروگاههای سیکل ترکیبی با
 35.9درصد از کل تولید برق کشور ،بیشترین سهم تولید نیروگاهی
کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت .در طول چهار سال فعالیت
دولت یازدهم 54 ،واحد نیروگاهی جدید به بهره برداری رس��ید و به
این ترتیب هشت هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور اضافه
ش��د .با بهرهبرداری از این  54واحد نیروگاهی ،ظرفیت نیروگاههای
کشور به مرز  77هزار مگاوات رسیده است.
بر اساس بخشنامه بودجه سال ۹۷؛

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد
نفتی به  ۳۲درصد میرسد
دانش نفت :س�خنگوی
دول�ت گف�ت :ب�ر اس�اس
بخش�نامه بودج�ه س�ال ،۹۷
 ۳۲درص�د از مناب�ع حاص�ل
از ف�روش نف�ت ب�ه صندوق
توسعه ملی واریز میشود.

محمدباق��ر نوبخ��ت،
س��خنگوی دول��ت ،روز
سهش��نبه ۱۱ ،مهرم��اه در
نشس��ت هفتگ��ی خ��ود با
خبرن��گاران با اش��اره به اینکه بخش��نامه بودجه  ۱۳۹۷هفته گذش��ته به
دس��تگاههای اجرایی ابالغ ش��د ،گفت :ما به دنبال افزایش تولید با هدف
رس��یدن به رش��د اقتصادی هفت تا هش��ت درصدی بدون نفت ،کاهش
نرخ بیکاری برای س��ال آینده نس��بت به امسال و اجرا و تکمیل طرحهای
عمرانی دس��تگاهها هس��تیم ،در حوزه هزینههای جاری نیز قصد داریم با
افزای��ش بهرهوری در این حوزه صرفه جویی کنیم .وی افزود :بر اس��اس
بخشنامه بودجه س��ال  ۳۲ ،۹۷درصد از مناب��ع حاصل از فروش نفت به
صندوق توس��عه ملی واریز میش��ود.نوبخت به موض��وع افزایش صادرات
غیرنفتی اش��اره و تصریح کرد :بخش نفت س��رمایهبر اس��ت ،از این رو در
حوزه نفت انتظار اشتغالزایی نداریم ،اما در بخش غیرنفتی هدف ما توسعه
ل است.نوبخت به موضوع افزایش
صادرات و همس��و با آن افزایش اش��تغا 
قیمت س��وخت اش��اره کرد و افزود :دولت برنامهای ب��رای افزایش قیمت
سوخت و دیگر حاملهای انرژی ندارد.
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گفتمان

مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر سازمان مدیریت صنعتی در گفت وگو با دانش نفت تبیین کرد؛

رشد شرکتهای ایرانی یگانه راه رقابتپذیری در بازارهای جهانی

که در اقتصاد جهانی بزرگ نیس��تند و بزرگترین ش��رکت
ما هم در فهرس��ت «فورچون  »۵۰۰ق��رار نمیگیرد .به
نظر من برای تحقق این مهم این ش��رکتها باید رش��د
کرده و رقابتپذیر ش��وند ،اگر ای��ن اتفاق بیفتد میتوانیم
بگوییم ش��رکت در سطح جهانی داریم و چارهای جز این
هم نداریم.

دان�ش نفت :س�ازمانمدیریتصنعتی از س�ال 1377

رتبهبن�دی ش�ركتهای برتر ای�ران را هر س�اله انجام داده و
نتای�ج آن را در همایش�ی با عنوان  100 IMIارائه داده اس�ت.
این رتبهبندی با الهام از رس�الت س�ازمان ،ب�ا فراهم نمودن
آم�ار و اطالعات ش�فاف و مفی�د در مورد بنگاهه�ای اقتصادی
كش�ور ،فضای روشنتری از كس�بوكار اقتصادی كشور ارائه
میده�د و به مدی�ران بنگاههای اقتصادی ،سیاس�تگذاران و

به نظر ش�ما چه مش�کالتی در زمینه تحقق این موضوع وجود


مقیاس ،س�اختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی

عوامل زیادی در این زمینه دخیل است ولی اصلیترین
بحث به بزرگ شدن و رشد شرکتها برمیگردد .یکی از این
موارد آماده بودن فضای کس��بوکار و برطرف کردن موانع
است .بخش دیگر مدیریت است به این معنا که شرکتهای
ما باید مدیران قوی و در تراز جهانی داشته باشند که یکی از
رسالتهای اصلی سازمان مدیریت صنعتی نیز همین است.
در این راس��تا از چندی پیش دورههای آموزشی مدیران تراز
جهانی از سوی سازمان برگزار میشود.

پژوهش�گران ،یاری میرس�اند تا شناخت و درك دقیقتری از

دارد؟

ب�زرگ كش�ور داش�ته باش�ند .این همای�ش در ط�ی این 20
س�ال تغییرات زیادی را شاهد بوده اس�ت به طوری که تعداد
ش�اخصهای ارزیابی از یک به  33ش�اخص افزای�ش یافته و
ش�رکتهای رتبهبندی شده نیز به  500ش�رکت رسیدهاند .به
منظور آش�نایی بیش�تر با فرایند رتبهبندی ش�رکتها توس�ط
س�ازمان مدیری�ت صنعتی با مهن�دس مجید دروی�ش ،مدیر
مرکز رتبهبندی ش�رکتهای برتر در این سازمان گفتوگویی
انجام دادهایم که در ادامه تقدیم میشود .مجید درویش متولد

آی�ا خروج�ی این دورهها منجر به پرورش مدیر یا مدیرانی در


 ۱۳۴۱با تحصیالت فوقلیس�انس اقتصاد است و بیش از ۲۸

سطح تراز جهانی خواهد شد؟

سال سابقه حضور در سازمان مدیریت صنعتی دارد.

جناب آقای درویش؛ به عنوان پرسش نخست ،لطفا بفرمایید


فرایند رتبهبندی شرکتهای ایرانی در  100 IMIتوسط سازمان

مدیریت صنعتی چگونه است؟

زمانبندی فرایند رتبهبندی که هر س��ال برای معرفی
ش��رکتهای برتر ایران انجام میدهیم و امس��ال بیستمین
س��ال برگزاری آن اس��ت ،از اواخر تیرماه هر س��ال با ارائه
فراخوانی آغاز ش��ده و در آن از همه ش��رکتهایی که بیش
از  ۲۰میلی��ارد توم��ان فروش دارند دعوت میش��ود در این
رتبهبن��دی حضور پیدا کنند و اطالعات مدنظر که مهمترین
آن صورتهای مالی این شرکتها است را برای ما بفرستند.
با این فراخوان فرایند رتبهبندی آغاز میشود و شرکتها در
آن مشترک میش��وند ،در دو سه ماه بعد نیز سعی میکنیم
اطالع��ات این ش��رکتها را تکمی��ل نماییم .پ��س از آن

درویش:
عالوه بر میزان فروش۳۲ ،
شاخص دیگر هم در این رتبهبندی
استفاده میشود و آن  ۵۰۰شرکت
بر اساس این شاخصها با هم
مقایسه و رتبهبندی میشوند.
این  ۳۳شاخص در  ۷دسته
شاخصهای اندازه و رشد شرکت،
سودآوری و عملکرد ،بهرهوری،
صادرات ،نقدینگی ،بدهی و بازار
طبقهبندی شدهاند
اطالع��ات در نرمافزار مربوطه وارد ،کار پردازش آن انجام و
لیستهای رتبهبندی استخراج میشود .سپس کنترل روی
گزارشها ،خروجیهای این نرمافزار و تعیین ش��رکتهای
برتر انجام میش��ود و در نهایت نتایج رتبهبندی در همایش
ش��رکتهای برتر ایران که معموال همه ساله در بهمنماه با
حضور مدیران این ش��رکتها و سیاستگذاران و مسئوالن
کش��ور برگزار میش��ود اعالم میگردد .نکت��ه مهم اینکه
هرچن��د در این همایش فهرس��ت  ۵۰۰ش��رکت برتر ایران
معرفی میشود ولی چون این کار در سال آغازین با معرفی
 ۱۰۰ش��رکت برتر آغاز شد نام این همایش  100 IMIبود و
ب��ا توجه به جا افتادن این نام در بین ش��رکتها تغییری در
آن ایجاد نش��ده است ولی از  ۶- ۵سال گذشته تاکنون ،در
این همایش  ۵۰۰شرکت برتر معرفی میشود .این افزایش
تعداد ش��رکتها به صورت تدریجی انجام شده و با توجه به
پتانسیل شرکتها به تعداد  ۵۰۰شرکت رسیده است.
شرکتهای برتر ایران بر اساس چه شاخصهایی مشخص


میشوند؟

ع�لاوه بر میزان ف��روش ۳۲ ،ش��اخص دیگر هم در
این رتبهبندی اس��تفاده میشود و آن  ۵۰۰شرکت بر اساس
این ش��اخصها با هم مقایس��ه و رتبهبندی میش��وند .این
 ۳۳شاخص در  ۷دس��ته شاخصهای اندازه و رشد شرکت،
سودآوری و عملکرد ،بهرهوری ،صادرات ،نقدینگی ،بدهی و
بازار طبقهبندی شدهاند.
آیا برنامهای برای افزایش تعداد شرکتها دارید؟


ب��ا توج��ه ب��ه مقایس��ههایی ک��ه ب��ا رتبهبندیهای
مش��ابه در دیگر کش��ورها انج��ام دادهایم ،متوجه ش��دیم
آنه��ا هم فهرس��ت  ۵۰۰ش��رکت برت��ر را ارائ��ه میدهند
و ای��ن امر ما را قادر میس��ازد مقایس��ههای مفیدی انجام
دهیم.

ضرورت انجام رتبهبندی شرکتها توسط سازمان مدیریت


صنعتی چیست؟

س��ازمان مدیریت صنعتی در نخس��تین سال ،این کار
را ب��ه عنوان یک ط��رح ملی آغاز نم��ود و فوایدی را برای
اقتصاد ملی تصور میکرد .از جمله این فواید تولید اطالعات
در م��ورد بنگاههای اقتصادی اس��ت .الزم ه انجام هر کار و
برنامهریزی در درجه اول داش��تن اطالعات اس��ت .تا زمان
آغ��از فرایند رتبهبندی ،اطالعات کاف��ی در مورد بنگاهها و
بهویژه بنگاهه��ای اقتصادی بزرگ و تاثیرگ��ذار در اقتصاد
ملی وجود نداشت بنابراین ما سعی کردیم با تولید اطالعات
در مورد بنگاههای بزرگ اقتصادی به شفافس��ازی فضای
کس��بوکار هم کمک کنیم .هدف بعدی سازمان مدیریت
صنعت��ی این ب��ود که ب��ا انج��ام رتبهبندی ب��ه نوعی بین
ش��رکتها و بنگاههای اقتصادی رقابت ایجاد ش��ود .به هر
حال از دید ش��رکتها این رتبهبندی به نوعی مسابقه است
و بنگاهه��ای اقتصادی را به رقابت تش��ویق میکند که این
امر برای اقتصاد کش��ور هم مفید اس��ت .همچنین با توجه
ب��ه اینکه روش انج��ام رتبهبندی و مهمترین ش��اخص آن
میزان فروش ش��رکتها اس��ت به نوعی این  ۵۰۰شرکت،
شرکتهای بزرگ و اثرگذار در اقتصاد ملی هستند بنابراین
س��ازمان مدیریت صنعتی با این اقدام بنگاههای اثرگذار در
اقتصاد ملی را به جامعه اقتصادی و سیاس��تگذاران کش��ور
معرفی میکند .مشابه این کار در کشورهای دیگر هم انجام
میش��ود که یک��ی از معروفترین آنها فهرس��ت «فورچون
 »۵۰۰است که  ۵۰۰ش��رکت بزرگ دنیا را معرفی میکند.
همچنین در کشورهای آمریکا ،ترکیه ،کانادا ،هندوستان و...
نیز این فرایند انجام میش��ود و ما در بخشی از گزارشهای
خود  ۵۰۰ش��رکت برتر ایران را با فهرست شرکتهای برتر
آمری��کا ،ترکیه و هندوس��تان مقایس��ه و نتای��ج آن را ارائه
کردهایم .این اقدام بس��یار مهم است چراکه با دسترسی به
این اطالعات و مقایس��ه انجام ش��ده ،نتایج ارزش��مندی به
دست آمده است.
به نظر میرسد این مقایسه نتایج جالب توجهی داشته است.


جایگاه  ۵۰۰ش�رکت برتر ایرانی در مقایس�ه با شرکتهای برتر

ای�ن کش�ورها و بهوی�ژه کش�ور ترکی�ه به عنوان همس�ایه ایران

کجاست؟

ب��ا وجود اینک��ه فاصله اقتصاد کش��ور آمریکا با ایران
بس��یار زیاد اس��ت ولی در مطالعات تطبیقی معموال کش��ور
پیش��رفته هم م��ورد مطالعه قرار میگی��رد و میتواند نتایج
خوبی برای محققان داش��ته باش��د .بر این اساس ترکیه نیز
به عنوان کش��وری که به اقتصاد ایران نزدیک اس��ت مورد
بررس��ی قرار گرفت و نتای��ج خیلی خوبی از آن به دس��ت
آمد .در این فرایند ،هم ش��رکتهای بزرگ و ه م رشتههای
کس��بوکار را مقایس��ه کردیم .برای نمونه در این گزارش
آمده اس��ت کدام رشتههای صنعتی و کس��بوکار در ایران
درآمد ارزی بیش��تری دارند و این وضعیت در ترکیه چگونه
اس��ت .یا اینکه ش��رکتهای قدرتمند ما در چه رش��تههای
صنعتی مشغول هستند و این وضعیت در ترکیه چطور است.
اینها مقایس��ههای جالبی اس��ت که میتوانیم از نتایج آن
بهرهمند شویم.
جناب آقای درویش؛ بانک ملی به عنوان نخس�تین ش�رکت


ایران در س�ال  ۹۵از نظر حجم فروش چه تفاوتی با ش�رکت اول
ترکیه دارد؟

با مقایس��ه انجام ش��ده مشخص ش��د از نظر بزرگی
ش��رکتها ما با کشور ترکیه بس��یار نزدیک هستیم ولی در
شاخصهای دیگر از جمله صادرات تفاوتهایی وجود دارد و
وضعیت ترکیه بهتر است .برای نمونه در شاخص صادرات،
صادرات س��رانه  ۵۰۰ش��رکت برتر ایران (صادرات به ازای
هر نفر ش��اغل) تقریبا نصف میزان شرکتهای برتر ترکیه
اس��ت در صورتی ک��ه این میزان در فروش بس��یار نزدیک
است به طوریکه شرکتها در ایران به ازای هر نفر شاغل

تقربب��ا  ۲۵۶ه��زار دالر فروش داش��تهاند و ای��ن میزان در
ترکیه  ۲۶۵هزار دالر اس��ت .بنابراین هم ش��رکتها و هم
رش��تههای کسبوکار بین دو کش��ور میتواند مورد بررسی
ق��رار گیرد .در بحث صادرات که برای کش��ور بس��یار مهم
اس��ت در بین رش��تههای صنعتی که بیش��ترین صادرات را
داش��تهاند ،پتروشیمیرتبه نخست را کسب کرده است ،پس
از آن فرآوردههای نفتی و شرکتهای چند رشتهای صنعتی
که در زمینهه��ای مختلف کار میکنند ق��رار دارند ولی در
ترکیه وضعیت متفاوت اس��ت و نخس��تین شرکتها مربوط
به خدمات مس��افرتی و حملونقل اس��ت و این نکته جالبی
اس��ت که در ترکیه بیش��ترین درآمد ارزی را از گردشگری
کسب میکنند ،دومین رشته کسبوکار آنها از نظر صادرات،
ساختمانس��ازی و پیمان��کاری و س��ومین آن ه��م نفت و
مشتقات نفتی است.
رتبهبندی  ۵۰۰ش�رکت برتر ایران توس�ط سازمان مدیریت


صنعتی چه فوایدی برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی دارد؟

بیتردی��د برای توس��عه ای��ن کار ش��رکتها باید در
رتبهبندی حضور پیدا کنند .البته برخی از ش��رکتها ممکن
اس��ت برای ارائه اطالعات خود اکراه داش��ته باشند چراکه
فکر میکنند به نوعی در حال افشای اطالعات خود هستند.
بنابراین یک مانع رشد این کار بحث عدم شفافیت است که
به نوعی به فرهنگ عمومیما تبدیل شده است و از کودکی
ما طوری بار آمدهایم که مایل نیس��تیم شفافسازی نماییم.
ش��رکتها نیز به دالیل مختلف تمایلی به افشای اطالعات
خ��ود ندارند ک��ه مهمترین آن بحث مالیات اس��ت و هرچه
به س��مت شرکتهای خصوصی میرویم این مشکل بیشتر
میش��ود .نکته مه��م این که ما هرچند در س��ال اول برای
کس��ب موفقیت تردید داشتیم ولی خوش��بختانه شرکتها
از  ۲۰س��ال قبل حاضر ش��دهاند اطالعات خود را در اختیار
س��ازمان مدیریت صنعت��ی قرار دهند و ب��ه دلیل اعتمادی
که به س��ازمان در طول س��الها ایجاد ش��ده و فوایدی که
این کار برای شرکتها داش��ته بر تعداد شرکتهای حاضر
در این فهرس��ت افزوده ش��ده اس��ت .این فوای��د در درجه
اول باال بردن اعتبار شرکتهاس��ت .به عب��ارت دیگر قرار
گرفت��ن نام ش��رکت در این فهرس��ت به نوعی ب��رای آنها
اعتب��ار میآورد و در حقیقت باعث ارتقای برند آنها ش��ده و
استفادههای تبلیغاتی و بازاریابی از آن انجام میشود .فایده
دوم اطالعات اس��ت .ب��ه این معنا ک��ه اطالعاتی که تولید
میش��ود و در اختیار آنها قرار میگیرد بس��یار مفید است و
در برنامهریزیه��ا و هدفگذاریهای میانمدت و بلندمدت
خود از آن اس��تفاده میکنند .برای نمونه این ش��رکتها با
اطالعاتی که به دس��ت میآورند میتوانند بدانند در  ۵سال
آینده در چ��ه جایگاهی باید قرار بگیرن��د .همچنین دولت،
سیاس��تگذاران اقتصادی و صنعتی کشور نیز از این موضوع
بهرهمند ش��ده و با اس��تفاده از این اطالع��ات روند صنعتی
و اقتصادی کش��ور را متوجه میش��وند .ب��رای نمونه اینکه
صنعت خودرو و پتروش��یمیدر  ۱۰سال گذشته با چه فراز و
نش��یبهایی مواجه بوده است و برای رفع این چالشها چه
برنامهریزی باید انجام شود .گروه سومیکه از این اطالعات
بهرهمند میشوند فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران هستند
چراکه یکی از شاخصهای ما سودآوری این شرکتهاست.
حتی ش��رکتهای خارجی در یکی دو سال اخیر از فهرست
ما اس��تفاده میکنن��د و در نهایت گ��روه چهارمیکه از این
اطالعات بهرهمند میش��وند ،پژوهش��گران ،دانش��جویان
و اس��اتید دانش��گاهها هس��تند که برای تحقیق��ات خود از
اطالعات این رتبهبندی استفاده میکنند.
آیا نتایج این مطالعات در اختیار تصمیمگیرندگان کشور قرار


داده میشود؟

بل��ه .ه��ر س��اله نتای��ج رتبهبن��دی و مقایس��هها در
گزارشهای س��االنه س��ازمان مدیریت صنعتی ش��امل دو
جلد گزارش فارس��ی و یک جلد گزارش انگلیس��ی منتشر و

در اختیار مسئوالن و دستاندرکاران کشور گذاشته میشود.

بر اس�اس نتایج رتبهبندی ،ش�رکتهای برتر ایران بیشتر در


چه حوزههایی فعال هستند؟

هر واحدی که به صورت ش��رکت ثبت ش��ده و میزان
فروش آن بیشتر از  ۲۰میلیارد تومان در سال باشد میتواند
در این رتبهبندی ش��رکت کند ،بنابراین اینکه آن ش��رکت
در چ��ه زمین��های فعالی��ت میکن��د فرقی نمیکن��د و هم
ش��رکتهای تولیدی و هم شرکتهای خدماتی در فهرست
م��ا قرار دارند .همه ش��رکتها برای نمونه از یک ش��رکت
خودروس��از تا بانک ،ش��رکت بیمهای ،پتروشیمیو… در
این رتبهبندی میتوانند حضور پیدا کنند .ما عالوه بر اینکه
این  ۵۰۰شرکت را در فهرس��ت عمومیقرار میدهیم ،آنها
را در جداول��ی در گروههای صنعتی و کس��بوکار خود نیز
میگذاریم .برای نمونه گروه بانکها و موسس��ات اعتباری،
گروه خودروسازی ،گروه شرکتهای پتروشیمیو  ...که از
این منظر شرکتها در  ۳۱گروه صنعتی قرار گرفتهاند .پس
هر ش��رکتی میتواند جایگاه خود را در دو موقعیت بررس��ی
کند یکی در فهرس��ت عمومیو دیگری در شاخه تخصصی
خود که بهویژه جلد دوم گزارش س��االنه ما به این موضوع
اختصاص دارد و هر شرکت میتواند خود را با رقیبش مورد
مقایسه قرار دهد.
به نظر شما چرا هیچ یک از  ۵۰۰شرکت برتر ایران جایگاهی


در بین شرکتهای برتر دنیا ندارند؟ آیا اندازه و پتانسیل اقتصاد
کش�ور این اجازه را نمیدهد یا عوامل دیگری در این زمینه موثر

است؟

قطعا ما هم امیدواریم این اتفاق روزی بیفتد و یکی
از اه��داف ما از انجام رتبهبندی هم همین بوده اس��ت به
این معنا که ش��رکتهای ب��زرگ و تاثیرگ��ذار را بهویژه
به مس��ئوالن و سیاس��تگذاران معرفی کنیم چراکه همه
کشورها اهمیت زیادی به شرکتهای بزرگ خود میدهند
و مراقب آنها هستند چون به اقتصاد ملی کمک میکنند و
در حقیقت شرکتهای بزرگ در بیشتر شاخصها از جمله
تولید ملی ،اشتغالزایی و … تاثیرگذار هستند .اشتغالزایی
ش��رکتهای بزرگ بسیار بیش��تر از یک شرکت متوسط
یا کوچک ب��وده و در صورت انجام ص��ادرات ،میزان آن
بس��یار بیش��تر از بنگاههای کوچک است که این موضوع
در گزارشهای ما اثبات شده است .برای نمونه بر اساس
بررسیهای انجام شده بین شرکتهای بزرگ یک کشور
و میزان تولید ناخالص داخلی ( )GDPیک رابطه مستقیم
وج��ود دارد در این راس��تا کش��ورهایی که در فهرس��ت
 ۵۰۰ش��رکت برتر دنیا سهم بیش��تری دارند از نظر تولید
ناخال��ص داخلی هم رتبههای اول را ب��ه خود اختصاص
دادهاند .برای نمونه در س��ال  ۲۰۱۵میالدی ،شش کشور
اول در تعداد ش��رکتهای بزرگ در فهرس��ت «فورچون
 »۵۰۰شامل آمریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه و بریتانیا
به همان نسبت بیش��ترین میزان تولید ناخالص داخلی را
دارند بهطوریکه شش کش��ور اول از نظر تولید ناخالص
داخلی نیز به ترتیب کشورهای آمریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان،
بریتانیا و فرانس��ه هستند و تنها رتبه پنجم و ششم جابجا
ش��ده اس��ت .این امر نش��ان میدهد وجود شرکتهای
بزرگ در کش��ورها بس��یار مهم بوده و در کش��ور ما نیز
وضعیت همینگونه اس��ت .برای نمونه در سال مالی ۹۴
کل صادرات غیرنفتی کش��ور  ۴۰میلیارد دالر و در همین
م��دت صادرات این  ۵۰۰ش��رکت  ۲۸میلی��ارد دالر بوده
اس��ت ،یعنی سهم صادرات این شرکتها از کل صادرات
غیرنفتی حدود  ۷۰درصد را ش��امل میش��ود .در پاسخ به
پرس��ش ش��ما باید بگویم به دلیل اینکه ش��رکتهای ما
هن��وز اینقدر بزرگ و رقابتپذیر نش��دهاند ،ما جایگاهی
در بی��ن  500ش��رکت برتر دنیا نداریم .ب��رای نمونه این
 ۵۰۰شرکت که توسط س��ازمان مدیریت صنعتی معرفی
میش��وند در ایران بزرگ هس��تند ولی واقعیت این است

تع��دادی از مدیران ما بالقوه ای��ن ظرفیت را دارند که
به مدیران تراز جهانی تبدیل ش��وند .م��ا معتقدیم نیروهای
انس��انی موجود در کش��ور ما نیروهای خوب و با پتانس��یل
باالیی هس��تند ولی باید فضا برای رشد و ترقی آنها فراهم
شود .ضمن اینکه من معتقدم ما مدیران بسیار خوبی نه فقط
در کشور بلکه در سطح بینالمللی داریم که میتوان به آنها
مدیر س��طح جهانی گفت .بنابراین سازمان مدیریت صنعتی
میکوش��د با برگزاری دورههای تخصصی برای مدیران ،در
آین��ده به پرورش مدیران تراز جهانی کمک کرده و یکی از
رسالتهای اصلی خود را انجام دهد.
پیش�نهاد مش�خص جنابعالی برای توسعه مفهوم کسبوکار


در کشور چیست؟

در این زمینه میتوان به پارامترهای متعددی اش��اره

هر ساله نتایج رتبهبندی و
مقایسهها در گزارشهای
ساالنه سازمان مدیریت

صنعتی شامل دو جلد گزارش
فارسی و یک جلد گزارش

انگلیسی منتشر و در اختیار

مسئوالن و دستاندرکاران
کشور گذاشته میشود

کرد که یکی از آنها برداشتن موانع کسبوکار از پیش روی
بنگاههای اقتصادی توسط سیاستگذاران کشور و بارزترین
راههای آن مقرراتزدایی است .چراکه مقررات دستوپاگیر
زی��ادی در کش��ور داریم ،البت��ه خوش��بختانه دولت فعلی و
مجلس حرکتهای خوبی در این زمینه انجام دادهاند .نکته
دیگ��ر تقویت مدیریت شرکتهاس��ت که س��ازمان خود را
در این زمینه کمککننده و رس��الت خود را توس��عه ظرفیت
مدیریت کش��ور میداند .برای وضعیت کنونی کشور ،جذب
سرمایه خارجی بس��یار مهم خواهد بود چراکه ما سالها در
مقوله جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور با مشکل مواجه
بودهایم و حتی این امر در سالهایی نرخ منفی داشته است.
بنابراین باید به طور جدی به جذب س��رمایهگذاری خارجی
توجه داشت.
در پایان اگر نکتهای باقی مانده است بفرمایید.


در زمین��ه معرفی ش��رکتهای برتر کارهای بس��یار
زیادی انجام میش��ود به طور مث��ال در روز همایش از ۱۰
شرکت پیشرو که در  ۴سال اخیر به طور دائم رشد داشتهاند
تقدیر میگردد .یا  ۱۰ش��رکت را به عنوان شرکتهای برتر
صادراتگ��را معرف��ی میکنیم که برای آن ع�لاوه بر عدد
صادرات به رش��د صادرات در سالهای گذشته و اینکه چه
س��همیاز فروش آن صادرات است هم توجه میشود .نکته
دیگر اینکه ما پراکندگی جغرافیایی این  ۵۰۰ش��رکت را بر
اس��اس استانها مورد بررس��ی قرار میدهیم به این ترتیب
اس��تانهایی که از نظر اقتصادی قویتر هستند و اینکه هر
اس��تان در چه صنایعی متمرکز اس��ت مشخص میشود .در
مجم��وع میتوان گفت اطالعات بس��یار زیادی در این کار
تولید میش��ود و میتواند مورد اس��تفاده گروههای مختلفی
قرار گیرد.
جناب آقای درویش ،از شما سپاسگزاریم.
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اخبار نفتخیز

دیدار مدیر عامل و فرزندان شاهد شاغل
در مناطق نفتخیز جنوب

شنبه 15مهر ماه  - 1396شماره 595
دانش نفت گزارش میدهد؛

نهمين نمایشگاه ساخت تجهيزات صنعت نفت خوزستان آبان ماه برگزار میشود
دان�ش نف�ت :نهمي�ن نمایش�گاه

تخصصی س�اخت داخ�ل تجهي�زات صنعت
نفت خوزس�تان آبان ماه سال جاري در اهواز
برگزار میشود.

به گ��زارش دانش نف��ت ،برپايي اين
نمايش��گاه يك��ي از اقدامات اين ش��ركت
براي اج��راي برنامههاي راهبردي توس��عه
ساخت داخل ،جلب همكاري و ايجاد پيوند
با س��ازندگان كاالي نف��ت و توجه به بومي
س��ازي و خوداتكاي��ي است.ش��ركت ملي
مناطق نفت خيز جنوب همچنين در راستاي
عمل به مس��ئوليتهاي اجتماع��ي خود با
برگزاري اين نمايش��گاه زمينه توسعه كشور
و استان خوزس��تان از طريق ايجاد اشتغال
مولد با استفاده از ظرفيت بازار بزرگ كاالي
صنع��ت نف��ت را فراهم مي كند.بر اس��اس
برنام��ه ريزيه��اي صورت گرفت��ه نهمين
نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهيزات
صنع��ت نفت خوزس��تان از  11ت��ا  14آبان
م��اه در محل دائمي نمايش��گاه بين المللي

نهمين نمایشگاه تخصصی

برپايي نمايشگاه خوزستان يكي

ساخت داخل تجهيزات صنعت

از اقدامات اين شركت براي

نفت خوزستان از  11تا  14آبان

اجراي برنامههاي راهبردي

ماه در محل دائمي نمايشگاه

توسعه ساخت داخل ،جلب

بين المللي خوزستان در اهواز

همكاري و ايجاد پيوند با
سازندگان كاالي نفت و توجه به
بومي سازي و خوداتكايي است
خوزستان در اهواز برگزار مي شود و پذيراي
ش��ركتها و س��ازندگان تجهيزات صنعت
نفت خواه��د بود.ش��رکتها ،صنعتگران و
مراك��ز علم��ي و پژوهش��ي عالقمند برای
کس��ب اطالعات بیش��تر و ثبت نام در این

برگزار مي شود و پذيراي

نمایش��گاه میتوانند به وبس��ایت شرکت
نمایش��گاههای بینالملل��ی خوزس��تان به
آدرس  ahvazfair.irمراجع��ه نمایند.در
برپايي نهمين نمایش��گاه تخصصی ساخت
داخ��ل تجهي��زات صنعت نفت خوزس��تان
شركت نمايشگاههاي بين المللي خوزستان
مش��اركت و شركتهاي مهم نفتي از جمله
ش��ركت ملي نفت ايران ،ش��ركت ملي گاز

هوشنگ صیدالی در گفتگو با دانش نفت خبر داد:

تحقق برنامه تولید تکلیفی نفت در شرکت نفت و گاز
گچساران طی  ۶ماه نخست امسال

ايران ،شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
و ش��ركت پااليش و پخ��ش فرآوردههاي
نفتي ايران و انجمن س��ازندگان تجهيزات
نفت ،گاز و پتروش��يمي خوزس��تان حمايت
مي كنند.در هشت دوره قبلي اين نمايشگاه
دس��تاوردهاي مهم��ي به ثمر رس��يد كه از
جمل��ه آن رونمايي از قطع��ات و تجهيزات
س��اخت داخل ،امضاي قراردادهاي ساخت

در  ۶ماه نخست امسال۱۲۲ ،
درصد برنامه افزایش تولید

شدیم و امیدوارم در نیمه دوم سال هم

دانش نفت :مدیرعامل ش�رکت بهرهب�رداری نفت و

احتمالی پیش روی تولید را شناسایی و

گاز گچساران از تحقق کامل برنامه تولید تکلیفی نفت این

نسبت به رفع آن اقدام کنیم

هوش��نگ صیدالی در نشس��ت پیشبینی پنجساله
بهرهدهی چاههای نفت ،تولید ،توزیع و تزریق گاز شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با بیان این مطلب افزود:
در  ۶ماه نخست امسال ،موفق به تحقق  ۱۰۱,۵درصدی
برنام��ه تولی��د تکلیفی نفت ش��دیم و امی��دوارم در نیمه
دوم س��ال هم بتوانیم با بررس��ی نتایج حاصل از جلسات
پیشبین��ی بهره دهی چاهه��ا ،چالشهای احتمالی پیش
روی تولید را شناس��ایی و نس��بت به رفع آن اقدام کنیم.
وی تحقق برنامه تولید تکلیفی گاز و راهاندازی نمکزدایی
شماره  ۳گچس��اران را از دیگر دستاوردهای این شرکت
در نیمه نخس��ت امسال عنوان کرد و افزود :در این مدت،
اقدامات الزم به منظور کس��ب اطمینان از ایمنی خطوط
لوله و تاسیس��ات نیز به طور مس��تمر در دستور کار بوده

اس��ت.صیدالی به استفاده از دس��تگا ه سیار فرآورش نفت
( )MOTو کاه��ش قابل توجه ارس��ال نفت به گودال
س��وخت هم اش��اره کرد و آن را اقدامیدر مسیر عمل به
الزامهای زیس��تمحیطی ش��رکت بهرهب��رداری نفت و
گاز گچساران خواند.بر اس��اس این گزارش ،پیش از این
ت بهرهبرداری نفت و گاز کارون و شرکت
عملکرد ش��رک 
بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان نیز در نشستهای
پیشبینی پنجساله بهرهدهی چاههای نفت ،تولید ،توزیع و
تزریق گاز این شرکتها بررسی و اعالم شده بود :بیش از
 ۱۰۰درصد برنامه افزایش تولید نفت شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز کارون و  ۱۰۰درصد برنامه تولید تکلیفی نفت
ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدس��لیمان در نیمه
نخست امسال محقق شده است.

شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد.

در نشست پيش بيني بهره دهي چاهها عنوان شد؛

تحقق  109درصدی برنامه تولید شركت نفت و گاز مارون
دانش نفت :نشست پيش بيني پنج ساله بهره دهي
چاهه�اي نف�ت ،توليد و توزيع و تزريق گاز ش�ركت بهره
برداري نفت و گاز مارون با حضور مدير عامل شركت ملي
مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي،
مدير عامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ضمن
تسليت ايام عزاداري حضرت سيد الشهدا(ع) و تقدير
از زحم��ات كاركنان مناطق نفت خيز و ش��ركتهاي
تابع گفت :امروز پنجمين و آخرين نشس��ت پيش
بيني پنج س��اله بهرهدهي چاهها برگزار ميشود و با
نگاهـي به عمـلكرد شركتهاي بهرهبردار ،ميتوان
اذعان داش��ت كه توليد در سطح قابل قبول در حال
انجام اس��ت و عليرغم مش��كالت عملياتي موجود،
توانستيم تعهد توليد مناطق نفت خيز جنوب را طبق
برنامه ابالغي شركت ملي نفت ايران محقق سازيم.
مهن��دس بيژن عال��ي پور افزود :با هم��ت كاركنان
مناط��ق نفت خيز جنوب در بكارگيري دانش روزآمد
و تجارب ارزشمند عملياتي ،افقي درخشان پيش رو
خواهد بود و بايد تاكيد كرد كه همين جلسات پيش
بيني پنج ساله بهره دهي چاهها و تصميماتي كه در
آن اتخاذ مي ش��ود ،راهگشاي پيشرفت روزافزون ما
در اين مسير خواهد بود.
تحقق  109درصدي توليد مارون

مديرعام��ل ش��ركت بهره ب��رداري نفت و گاز
مارون ني��ز ضمن تقدي��ر از زحم��ات كاركنان اين
ش��ركت گفت :خوشبختانه در نيمه اول سال  ،96با

توليد روزانه بيش از  569هزار بشكه نفت ،توانستيم
برنام��ه توليد را در بخش افزايش��ي ب��ه ميزان 109
درصد محق��ق نماييم .مهن��دس جهانگير پورهنگ
تحق��ق  107و  110درص��دي به ترتي��ب در توليد
گاز خامي و نفتا را نيز از دس��تاوردهاي اين ش��ركت
دانس��ت و اف��زود :موفق ش��ديم در مقط��ع مذكور،
 107700بش��كه نف��ت را با اس��تفاده از  MOTو
 MOSاس��تحصال كنيم كه نسبت به مدت مشابه
در سال گذش��ته 8 ،درصد افزايش داشته است .وي
در ادامه به تزريق پساب نمكزداييها پرداخت و گفت:
در راس��تاي صيانت از محيط زيست روزانه 65500
بش��كه يعني  98.6درصد پساب نمكزداييها در چاه
هاي دفعي تزريق ش��د همچنين 18088 ،موضع از
خطوط لوله و تاسيس��ات فرايندي را مورد ضخامت
س��نجي و بازرسي فني قرار داديم كه نسبت به سال
گذشته بيش از  15درصد افزايش را تجربه كردهايم
و خطوطي كه در معرض نش��ت ق��رار گرفته بودند
تعمير شده و از آلودگي محيط پيشگيري شده است.
مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري نف��ت و گاز مارون
در پاي��ان به خريد  13پمپ س��اخت داخل و تعمير
و بهسازي الكتروپمپهاي قديمي اشاره كرد و افزود:
طي يك س��ال گذشته  20هزار بش��كه به ظرفيت
تزريق پس��اب اضافه ش��د ك��ه ج��ا دارد از زحمات
همكارانم��ان در اداره نگهداري و تعميرات و ديگر
ادارات عملياتي و ستادي پش��تيباني كننده عمليات
تشكر و قدرداني نمايم.

كاالي مناطق نفت خيز جنوب با سازندگان
داخل��ي و برگزاري نشس��تهاي تخصصي
راهکارهای عملی حمایت از س��اخت داخل
بوده اس��ت كه براي اج��را در نهمين دوره
نمايشگاه نيز برنامه ريزي شده است.

محسن دهانزاده در گفتگو با دانش نفت خبر داد:

 ۱۰۱,۵درصدی برنامه تولید تکلیفی نفت

پیشبینی بهره دهی چاهها ،چالشهای

صنعت نفت خواهد بود

تحقق بیش از  ۱۰۰درصدی برنامه افزایش تولید نفت شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز کارون

در  ۶ماه نخست امسال ،موفق به تحقق

بتوانیم با بررسی نتایج حاصل از جلسات

شركتها و سازندگان تجهيزات

نفت در بخش چاههای تعمیری،
دان�ش نفت :بیش از  ۱۰۰درصد برنامه افزایش تولید
نفت ش�رکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در نیمه نخس�ت
امسال محقق شده است.

محس��ن دهانزاده ،مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری
نفت و گاز کارون در نشس��ت پیشبینی پنجساله بهرهدهی
چاههای نفت ،تولید ،توزیع و تزریق گاز این ش��رکت که با
حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار
شد ،اعالم کرد :در  ۶ماه نخست امسال ۱۲۲ ،درصد برنامه
افزایش تولید نفت در بخ��ش چاههای تعمیری ،ترمیمیو
توسعهای محقق شده است.وی با اشاره به استفاده از دستگا ه
سیار فرآورش نفت ( ،)MOTادامه داد :در این مدت ،هیچ
نفتی به گودال س��وخت ارس��ال نش��ده که این موضوع از
منظر زیس��تمحیطی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
دهانزاده به عملیات بازرسی و ضخامتسنجی تسهیالت

ترمیمیو توسعهای محقق شده
است
س��رچاهی روی  ۵۲۳حلقه چاه هم اشاره کرد و گفت۳۳۶ :
مورد تعمیرات اساسی کالس  ۱۳هم در نیمه نخست امسال
انجام و فرآیند تولید در سطح مطلوب نگهداشته شده است.
وی س��اخت  ۷۸قلم کاالی مورد نیاز با اعتبار  ۱۴,۵میلیارد
ریال و تامین چهار ه��زار قطعه کاالی نفتی با اعتبار ۱۰۰
میلی��ارد ریال را از محل تولیدات داخل��ی از اهم اقدامهای
این ش��رکت در حوزه حمایت از س��اخت داخل برش��مرد و
افزود :امیدواریم بتوانیم همواره در کنار سازندگان و تامین
کنندگان کش��ور باشیم و با به اش��تراک گذاری دانش فنی
مورد نیاز ،از واردات کاال بینیاز شویم.

به ميزباني شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران؛

پنجمين جلسه كارگروه تخصصي مديريت دانش
مناطق نفتخيز جنوب برگزار شد
دان�ش نف�ت :پنجمين جلس�ه كارگ�روه تخصصي
مديريت دانش مناطق نفتخيز جنوب يه ميزباني ش�ركت
بهره برداري نفت و گاز گچساران برگزار شد.

ب��ه گزارش دانش نفت به نق��ل از روابط عمومي
نف��ت و گاز گچس��اران ،پنجمي��ن جلس��ه تخصصي
مديريت دانش شركتهاي تابعه مناطق نفتخيز باحضور
مسعود باغبان رييس كارگروه تخصصي مديريت دانش
نفت جنوب ،مديرعامل ش��ركت به��ره برداري نفت و
گاز گچس��اران ،نمايندگان ش��ركتهاي تابعه مناطق
و مديران ش��ركت بهره برداري نفت و گاز گچس��اران
در س��الن كنفران��س اداره مركزي اين ش��ركت برگزار
ش��د.مهندس هوشنگ صيدالي مديرعامل شركت بهره
برداري نفت و گاز گچس��اران با تسليت ايام ماه محرم
گفت :ش��ركت به��ره برداري نفت و گاز گچس��اران به
عنوان دومي��ن توليد كننده نفت در جنوب كش��ور اين
افتخ��ار را دارد كه ميزبان كارشناس��ان مديريت دانش
مناط��ق نفت خيز جنوب باش��د .وي باتوج��ه به تجربه
و دانش ارزشمند كارشناس��ي شده نيروهاي انساني در
س��طح مناطق نفتخيز جنوب اظهار كرد :ش��ركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب با توليد  80درصد نفت در كش��ور
به عنوان يكي از شركتهاي سرآمد در توليد ،با قدمت
اندوخت��ه تجربي كم نظير از مهم ترين مراكز انباش��ت
تجربه و دانش فني اس��ت.مديرعامل نفت گچس��اران
با اش��اره به نقش كاركنان صنع��ت نفت در خوداتكايي
تصريح كرد :بي ش��ك همين تجربه ارزشمند كاركنان
صنع��ت نفت بود كه موجب ش��د نف��ت از گذرگاههاي
سخت و حساس عبور كند.صيدالي در ادامه خاطرنشان

كرد :بايد بپذيريم با بازنشسته شدن كاركنان در صنعت
بزرگي همچون نفت ،دانش وتجربه بزرگي از ش��ركت
خارج مي ش��ود و از اين رو مديريت دانش بايد با برنامه
ري��زي با جمعآوري تج��ارب ارزش��مند كاركنان كه را
حاصل سالها تجربه اس��ت در شركت نگهدارد.در ادامه
اين جلس��ه مس��عود باغبان ،رييس كارگروه تخصصي
مديري��ت دان��ش در مناطق نفتخيز جنوب با اش��اره به
فعاليتهاي چش��مگيري كه در ش��ركت بهره برداري
نفت و گاز گچساران در حال انجام است گفت :يكي از
سختيهاي كار اين است كه فرهنگ مديريت دانش در
شركت به اجرا در بيايد.وي افزود :افرادي كه از سازمان
خارج مي ش��وند كوله ب��اري از تجربه را به همراه خود
مي برند و از اين جهت مديريت دانش در سطح مناطق
نفتخيز جنوب به دنبال آن اس��ت كه بتواند بااس��تفاده
از خدم��ات مش��اور جهت اس��تقرار يكپارچ��ه مديريت
در ش��ركت ملي مناط��ق نفتخيز جنوب اي��ن دانش و
تجرب��ه ارزش��مند را در ش��ركت حفط نمايد .مس��عود
باغبان خاطر نش��ان ك��رد :دانش به دو بخش پنهان و
آشكار تقسيم بندي مي ش��ود و وظيفه اصلي مديريت
دانش آشكارس��ازي دانش پنهان همكاران است.رييس
كارگروه تخصصي مديريت دانش تصريح كرد :در حال
حاضر كارگروه و هس��تههاي مديريت دانش تش��كيل
ش��ده اس��ت و با حمايتهايي ك��ه مديرعامل مناطق
نفتخيز داشته اند با اخذ تأييديه نهايي به دنبال استقرار
يكپارچه مديريت دانش درش��ركت ملي مناطق نفتخيز
كه ش��امل مديريتهاي س��تادي و ش��ركتهاي تابعه
هستيم خواهيم بود.

به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس ،مدير عامل شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب با  12تن از ايثارگران و فرزندان ش�اهد شاغل در
در اين شركت ديدار كرد.

به گزارش دانش نفت ،مهندس بيژن عالي پور ضمن گراميداشت
ياد و خاطره شهداي انقالب و دفاع مقدس و ابراز خرسندي از حضور
در اين نشس��ت گفت :باعث افتخار اس��ت كه فرزندان شهداي ايران
اس�لامي در كنار ما ،در راس��تاي تحقق رس��الت اين شركت يعني
توليد نفت خام تالش كرده و سازمان بهترين بهره را از پتانسيلهاي
علمي و تخصصي اين عزيزان مي برد.وي با تاكيد بر تداوم برگزاري
نشستهاي اينچنيني و ارتباط مستقيم با ايثارگران و فرزندان شاهد
گفت :با گفتگوي چهره به چهره و نشس��تهاي عمومي و تخصصي
مي توان عالوه بر شناس��ايي مسائل و مشكالت مربوط به ايثارگران
و فرزندان ش��اهد ،ايدههاي فني و تخصصي موثر و تعيين كننده اي
را نيز دريافت كرد.مدير عامل ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در
پايان تاس��يس صندوق قرض الحسنه ش��اهد شركت را نقطه عطف
فعاليت فرهنگي اين عزيزان دانست كه بيش از سه هزار عضو داشته
و در حوزههاي��ي چ��ون محروميت زدايي ،اعطاي تس��هيالت قرض
الحسنه و برگزاري مراسم ملي و آئيني فعاليت دارد.
قباد ناصری در گفتگو با دانش نفت خبر داد:

تحقق  ۱۰۰در صدی برنامه تولید نفت شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان

دان��ش نفت :قباد ناص��ری ،مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان
هم در نشس��ت پیشبیني پنجساله بهرهدهی
چاهه��ای نفت ،تولید ،توزیع و تزریق گاز این
ش��رکت که با حضور مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب برگزار ش��د ،از تحقق
 ۱۰۰در ص��دی برنام��ه تولید نفت ش��رکت
بهرهبرداری نفت و گاز مسجدس��لیمان در ۶
ماه نخست امسال خبر داد.

برگزاری جلسه شورای عالی
پژوهش و فن آوری مناطق نفتخیز جنوب

اولين جلسه شوراي عالي پژوهش و فن آوري شركت ملي مناطق

نفتخي�ز جنوب در س�ال  96با حض�ور مدير عامل اين ش�ركت با هدف
بررسي دستورالعمل جديد تصويب خواهي طرحهاي پژوهشي و اولويت
بندي عناوين پژوهشي برگزار شد.

مهن��دس بيژن عالي پ��ور ،مدير عامل ش��ركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب ضمن تس��ليت ايام ش��هادت حضرت امام حسين (ع)
و ياران باوفايش��ان و ابراز خرس��ندي از تسهيل روند تصويب خواهي
طرحهاي پژوهش��ي گفت :خوش��بختانه با ابالغ دستوالعمل جديد از
س��وي ش��ركت ملي نفت ايران ،مجوز تصويب طرحهاي پژوهش��ي
ش��ركت تا س��قف قابل قبولي به ش��ركت ملي مناطق نفتخيز اعطا
ش��ده اس��ت كه اين مهم در تس��ريع اجراي اين طرحها و در نهايت
تس��هيل فرايند تولي��د موثر خواهد بود.وي افزود :با توجه به س��قف
مالي مندرج در دستورالعمل ،بيش از  70درصد از طرحهاي پژوهشي
ارائه ش��ده را مي توانيم تصويب و اجرا كنيم كه اميد مي رود باعث
پويايي بيش��تر كاركنان محترم شركت در حوزه پژوهش و فن آوري
گردد.در ادامه جلس��ه ،به بررسي و اولويت بندي عناوين و طرحهاي
پژوهشي ش��ركت پرداخته شد و اعضا شورا به بحث و تبادل نظر در
اين خصوص پرداختند.

رئيس حراست شركت بهره برداري نفت و گاز
گچساران منصوب شد
ط�ی حکمیمحمدرضا جهان�ي به عنوان

رئیس حراس�ت ش�رکت بهره برداري نفت و
گاز گچساران منصوب گردید.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عموم��ي نفت گچس��اران ،در حکم مهندس
هوشنگ صيدالي مديرعامل نفت گچساران
خطاب به محمدرضا جهاني آمده است :عطف
به حك��م سرپرس��تي م��ورخ 1395/11/09
و ب��ا عنايت به تعهد،تخصص و تجربيات ارزش��مند جناب عالي و با
پيش��نهاد اينجانب و موافقت جناب آقاي محمد نظري رئيس محترم
حراس��ت ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ،از اي��ن تاريخ بعنوان
«رئيس حراس��ت شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران «منصوب
ميش��ويد.در ادامه اين حكم آمده اس��ت؛ نظر به اهميت حراس��ت و
صيانت نيروي انساني بعنوان ارزشمندترين سرمايه شركت ،نگهداري
و حفاظت ويژه از تأسيسات ،ابنيه ،اموال ،داراييها ،اسناد ،مدارك،
سيستمهاي سختافزاي و نرمافزاري ،با لحاظ نمودن جايگاه واالي
حراس��ت اين ش��ركت كه با تالش��ها و اقدامات مؤثر صورت گرفته
بدس��ت آمده ،انتظار ميرود ضمن ت�لاش مضاعف در جهت حفظ
و ارتقاء جايگاه كنوني ،حداكثر كوش��ش را در راستاي تحقق اهداف
تعريف شده ،برقراري ارتباط تنگاتنگ با مديران و مسئولين ذيربط،
انتخاب همكاران شايسته و توانمند بعمل آوريد .توفيقات روزافزون
جنابعالي را از خداوند منان خواس��تار است.محمدرضا جهاني پیش از
این سرپرس��تي حراست شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران را
بر عهده داشت.
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دانش نفت

گزارش

مهندس پیوندی در جلسه مجمع عمومیعادی و فوقالعاده تاپیکو:

تبدیلشدن به شرکتی جهانی با قابلیت رقابتپذیری بینالمللی
دان�ش نف�ت :مجم�ع عموم�ي ع�ادي و

فوقالعاده س�ال مالي منتهي به  96/2/31ش�ركت
س�رمايهگذاري نفت و گاز و پتروش�يمي (تاپيكو) در
پژوهش�گاه صنعت نفت برگزار شد .هلدینگ تاپیکو
که ب�ه عن�وان زیرمجموع�های از تأمی�ن اجتماعی
تحت عنوان شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی
(شس�تا) فعالی�ت میکند ،ب�ا در اختیار داش�تن ۷۱
ش�رکت مدیریت�ی و وابس�ته در صنایع نف�ت ،گاز،
پتروشیمی ،صنایع الس�تیک و سلولزی ،سهم قابل
توجه�ی در تولی�د و اش�تغال کش�ور دارد به طوری
ک�ه هماکنون بیش از  ۱۶ه�زار نفر در این مجموعه
مشغول به کار هس�تند.مجمع عمومیعادی سالیانه
ش�رکت نف�ت و گاز و پتروش�یمیتأمین (تاپیک�و)
(س�هامیعام) با حضور بیش از  87درصد صاحبان
س�هام در مرکز همايشهاي بينالمللي پژوهش�گاه
صنع�ت نفت برگ�زار گردی�د .در این جلس�ه که به
ریاس�ت آقای خالق برگزار گردید ،آقایان رجبیان و
س�میعی بهعنوان ناظر و مهن�دس پیوندی بهعنوان
دبیر مجمع حضور داش�تند .پس از استماع گزارش
فعالیت هیأتمدیره به مجمع که از س�وی خسروی
مع�اون مال�ی و تامی�ن مناب�ع ش�رکت ،گ�زارش
حس�ابرس نیز توسط نماینده س�ازمان حسابرسی
قرائت ش�د .بخشی از این گزارش را در ادامه با هم
پی میگیریم؛

چش�مانداز هلدین�گ؛ تبدیلش�دن ب�ه ش�رکتی


جهان�ی ب�ا قابلیت رقابتپذی�ری بینالمللی و تأمین
بیشترین ارزش برای ذینفعان است

مهمترین استراتژیهای تاپیکو در پنج حوزه
اشاره شده؛ توسعه س��رمایهگذاری در بخشهای
جذاب صنعت ،ارتقا و توس��عه نظام زنجیره تأمین
هلدینگ و ش��رکتهای تابعه ،توسعه و رسوخ در
بازارهای داخلی و بینالمللی ،ارتقای همافزایی بین
شرکتهای مرتبط با گروه تأمین با تأکید بر خلق
ارزش و بهینهسازی سبد س��رمایهگذاری با تأکید
بر خلق ارزش از اهم اس��تراتژیهای این شرکت
محسوب میشود.
سیاستهای سرمایهگذاری گروه مالی تاپیکو

 ایجاد مش��ارکت ب��ا ش��رکتهای معتبرنالمللی
بی 
 س��رمایهگذاری در س��واحل و نزدیک بهبازارهای بینالمللی
 بهرهگیری از تکنولوژیهای برتر بهرهگی��ری از خوراک گازی در طرحهایپتروش��یمیو میعان��ات گازی در طرحه��ای
پاالیشگاهی
 بزرگمقی��اس ب��ودن (مقی��اس کوچکمشروط به تکمیل زنجیره ارزش)
 ...و سرمایههای انسانی که به هرحال ،ازارکان توس��عه هر شرکتی تلقی میشوند و اهمیت
این جایگاه بر کسی پوشیده نیست.
این تنوع سرمایهگذاریها ،آسیبپذیری این
هلدینگ را با توجه به نوسانات بازار اقتصادی ،کمتر
میکند.

بانک ملی ایران در صدد انجام آن هستیم.

مهمترین دستاوردهای تاپیکو در حوزه بینالملل

 امضای تفاهمنامه مشترک اقتصادی میانایران و کروواسی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی
 امضای تفاهمنامه مش��ترک میان ایران وجمهوری غنا در زمینه انرژی
مش��ارکت در امضای تفاهمنام��ه فاینانس
 ۳میلیارد دالری پروژه میعانات گازی س��یراف به
عنوان مجری یکی از  8پاالیشگاه با کنسرسیومیاز
ش��رکتهای کره جنوبی و ژاپن .شایان ذکر است
مبل��غ فوق باب��ت تامین مالی کلیه  8پاالیش��گاه
میباشد.
همچنین خرید حدود  4درصد سهام شرکت
پتروش��یمیمارون و تثبی��ت کرس��ی تاپیک��و در
هیأتمدیره این شرکت نیز یکی دیگر از مهمترین
اقدام��ات تاپیک��و در راس��تای تقوی��ت پورتفوی
س��رمایهگذاری بزرگ این شرکت بود که با تدبیر
هیأتمدی��ره و با پیگیری همکاران ش��ما در این
هلدینگ ،به انجام رسید.
از سوی دیگر ،شرکت سرمایهگذاری نفت و
گاز و پتروشیمیتأمین در سال مالی منتهی به ۳۱
اردیبهش��ت  ،۹۶به میزان یک هزار و  ۲95میلیارد
تومان در مقایس��ه با س��ال گذشته ،به میزان ۹۳۰
میلیارد تومان ،یعنی حدود  ۳۰درصد رشد در سود
خالص خود به ثبت رساند.
تاپیکو همچنین از نظر می��زان تناژ تولیدی
شرکتهای تابعه ،حدود  ۱۳درصد و از نظر میزان
تناژ فروش صادراتی ش��رکتها ،حدود  ۱۱درصد
و از نظر تناژ فروش داخلی ش��رکتهای تابعه ،به
میزان  ۱۰درصد رش��د را در کارنامه یکساله خود
بدست آورد.
عملکرد برخی از شرکتهای مدیریتی تابعه

پتروشیمیخراسان:


شرکت پتروشیمیخراسان با تولید  330هزار
تن آمونی��اک 495 ،هزار تن اوره پریل ،و  ۲۰هزار
تن کریس��تال مالمین در سال ۱۱ ،درصد از اوره و
 ۸۳درصد از کریس��تال مالمین کل کشور را تولید
میکند.
برخ��ی از دس��تاوردهای ش��رکت
پتروشیمیخراسان در یکسال گذشته ،عبارتند از:

پتروشیمیفناوران


شرکت پتروشیمیفناوران یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان متانول با ظرفیت یک میلیون تن در
س��ال و تنها تولیدکننده اس��ید استیک در کشور با
ظرفیت  ۱۵۰هزار تن در س��ال است و  ۲۰درصد
از متانول و  ۸۳درصد از اس��ید استیک کل کشور
را تأمین میکند.
مهمتری��ن دس��تاوردهای ش��رکت
پتروش��یمیفناوران در یکسال گذشته عبارتند از:
حفظ سهم  20درصدی ش��رکت در تولید متانول
کشور
حفظ سهم  ۴۷درصدی شرکت در تأمین نیاز
صنایع داخلی
کس��ب تقدیرنامه  ۴س��تاره از هفتمین دوره
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
ش��رکت پتروش��یمیفناوران در پیشبین��ی
بودجه س��ال  ،۱۳۹۶در مقایس��ه با س��ال گذشته،
بی��ش از  ۵۱درصد رش��د در س��ود خالص خود به
ثبت رسانده است.
نفت ایرانول


ش��رکت نفت ایران��ول یک��ی از بزرگترین
تولیدکنندگان صنعت روغن پایه در کش��ور است
که با تولی��د  ۲۷۰هزار مترمکع��ب روغن پایه در
مجموع ۲۲ ،درصد از کل تولید روغن پایه کش��ور

پروژههای در دست اجرا

پتروشیمیمرجان


یورو،

برآورد اولیه مبلغ سرمایهگذاری 679 :میلیون

درصد مشارکت تاپیکو 33 :درصد
پیشرفت پروژه 94/5 :درصد
زمان بهرهبرداری کامل :پایان ۹۶

پتروشیمیایالم (فاز )۲


برآورد اولیه مبلغ سرمایهگذاری 674 :میلیون

یورو
درصد مشارکت تاپیکو 17 :درصد
پیشرفت پروژه 85/5 :درصد
زمان بهرهبرداری کامل :پایان ۹7
تمام هم و غم ما در هیأتمدیره این اس��ت
که تم��ام پروژههایی که اش��اره ک��ردم زودتر به
بهرهبرداری برس��د و منابعی ایجاد شود که بتوانیم
سایر پروژههایی که در اولویت فعالیتهای ما قرار
دارند را نیز به مرحله راهاندازی برسانیم .طرحهای
س��رمایهگذاری مانند پتروالفین فناوران ،پتروالفین
س��یراف ،ط��رح پاالیش��گاه نفت آناهیت��ا و طرح
 GTPPنفت نیکقش��م که با همکاری مجموعه

پوشش صد در صدی پیشبینی سود در مجموعه
سال مالی منتهی به  ۳۰اسفند ماه ۹۵
عملیاتی کردن اجرای فاز جدید توس��عهای
پتروشیمیخراسان از مصوبات دولت تدبیر و امید
انجام بزرگترین عملیات تعمیرات اساسی در
طول  ۲۱سال گذشته
این شرکت در بودجه سال  ۱۳۹۶در مقایسه
با س��ال  ،۱۳۹۵بیش از  ۱۰درصد رش��د در س��ود
خالص پیشبینی کرده است.
پتروشیمیغدیر:


شرکت پتروشیمیغدیر با تولید  ۱۲۰هزار تن
 ،PVCو  ۱۵۰هزار تن  BCMدر س��ال ۱۶ ،در از
 PVCکل کشور را تولید میکند.
برخ��ی از دس��تاوردهای ای��ن ش��رکت در
یکس��ال گذشته عبارتند از :جبران زیان انباشته و
تحقق  ۱۹۰میلیارد ریال سود سال ۱۳۹۵
تولی��د بیش از ظرفیت اس��میکارخانه برای
نخستین بار
توس��عه بازارهای ف��روش خارجی و افزایش
میزان صادرات PVC
پتروش��یمیغدیر در بودجه س��ال  ،۱۳۹۶در
مقایسه با سال گذشته ،بیش از  ۱۵۰درصد رشد در
سود خالص خود پیشبینی کرده است.

گروه صنعتی بارز


گ��روه صنعتی ب��ارز به عن��وان بزرگترین
تولیدکننده تایر در ایران ،با تولید س��االنه  ۶۸هزار
تن ان��واع تایر و  ۴ه��زار تن تی��وپ ،در مجموع،
تولیدکننده  ۳۵درصد تایر مورد نیاز کشور است.
مهمترین دستاوردهای گروه صنعتی بارز در
یکسال گذشته عبارتند از:
افتتاح پروژه الستیک رادیال بارز کردستان با
حضور رییسجمهوری با ظرفیت تولید  ۵/۵میلیون
حلقه تایر سواری
رشد  ۳۹درصدی صادرات گروه صنعتی بارز
افزایش دامنه محصوالت ش��رکت و معرفی
 ۱۱محصول جدید به بازار تایر کشور
گروه صنعتی بارز در بودجه س��ال  ۱۳۹۶در
مقایسه با سال گذشته ،بیش از  ۲۱درصد رشد در
سود خالص خود پیشبینی کرده است.
بزرگترین پروژه:


آخری��ن درصد پیش��رفت فیزیکی منتهی به
مرداد  32/93 : 96درصد
ويژگيه�اي پ�روژه پااليش�گاه میعان�ات گازی


ستاره خليج فارس

پاالیشگاه میعانات ستاره خلیج فارس


برآورد اولیه مبلغ سرمایهگذاری :حدود  ۴هزار
میلیون یورو،
درصد مشارکت تاپیکو 49 :درصد
پیشرفت پروژه 92/16 :درصد
زمان بهرهبرداری کامل 97 :تا 98

صادراتی بندر امام برای نخستین بار در خاورمیانه
ش��رکت نفت پاسارگاد در بودجه سال ۱۳۹۶
در مقایسه با سال گذشته ،حدود  ۴۴درصد رشد در
سود خالص خود پیشبینی کرده است.

يك��ي از بزرگترين پااليش��گاههاي ميعانات
گازي جه��ان با خوراك  360هزار بش��كه در روز
است که با تمركز كامل بر توليد فرآوردههاي سبك
و عدم توليد نفت كوره نياز به سرمايه گذاري مجدد
آتي براي س��بك س��ازي فراوردهها شبيه آنچه در
پااليشگاهاي نفتي كش��ور در حال وقوع است ،را
برط��رف میس��ازد .و کش��ور را در موقعیت ممتاز
صادراتی با داشتن مجوز صادرات قرار میدهد.
در صورت راهاندازی هر س��ه ترین ،وضعیت
سودآوری ش��رکت پیشبینی میش��ود به ۱۰۰۰
میلیارد تومان بالغ شود.
امکان استفاده از تخفیف  ۱۰درصدی با توجه
به مزایایی که در قانون دیده شده ،وجود دارد.
خسروی در ادامه اظهار داشت :سال ۹۹۶ ،۹۴
میلیارد تومان س��ود داشتیم ،امسال  1295میلیارد
تومان سود داریم که چنانچه افزایش سرمایه را در
دستور کار نداشته باشیم ۱۲۶۰ ،میلیارد تومان و در
صورت انجام افزایش س��رمایه با صرفهجوییهای
انجام ش��ده از محل کاهش هزینههای مالی ،بالغ
بر  ۲هزار میلیارد تومان خواهیم داشت .با سرمایه
 ۴۳۵۰میلیارد تومان 298 ،ریال به ازای هر سهم،
سودآوری شرکت بوده است.
ب��ا فرض افزای��ش س��رمایه ۲۲۰۰ ،میلیارد
توم��ان درآم��د عملیاتی پیش بینی میش��ود .اگر
افزایش سرمایه مصوب ش��ود ،سرمایه شرکت به
 ۸۱۵۰میلیارد تومان خواهد رسید .در این صورت،
سود هر سهم  246ریال خواهد بود.

را در اختیار دارد.
مهمترین دستاوردهای شرکت نفت ایرانول
در یکس��ال گذش��ته عبارتند از :بیش��ترین رشد
سوددهی برای نخستین بار در صنعت روانکاران
شکستن رکورد کمیتی صادرات با  ۳۴۰هزار
تن
تولید روغن موتور اروند پس از  36س��ال در
آبادان
ساخت پایانه صادراتی ایرانول در ماهشهر با
ظرفیت مخازن  ۲۵هزار تنی
شرکت نفت ایرانول در بودجه سال  ۱۳۹۶در
مقایسه با سال گذشته ،بیش از  ۱۰درصد رشد در
سود عملیاتی خود پیشبینی کرده است.

توضیحاتی در خصوص این هلدینگ ارایه کرد.

ش��رکت نف��ت پاس��ارگاد با ظرفی��ت تولید
ساالنه بیش از  ۳میلیون تن انواع قیر ،بزرگترین
تولیدکننده قیر در کشور است که حدود  ۵۵درصد
از کل قیر کشور را تأمین میکند.
مهمترین دستاوردهای شرکت نفت پاسارگاد
در یکسال گذشته عبارتند از :بهرهبرداری کامل از
واحد قیرسازی پاالیشگاه آبادان
بارگی��ری  ۴محمول��ه  ۳۴هزار تن��ی قیر از
منطقه جن��وب غرب ت��ا کارخانه آب��ادان و پایانه

وی س��خنان خ��ود را بدینگونه آغ��از کرد:
خوشبختم که پس از حدود یکسالی که از ورودم به
تاپیکو میگذرد ،امروز در جمع سهامداران محترم
و در ای��ن مجمع ،گزارش مختص��ری از عملکرد
یکس��اله گذشته را خدمت ش��ما دوستان عرضه
میکنم.
در بدو ورود ،عالوه بر آش��نایی با بخشهای
غیرفنی ش��رکت ،تش��خیص دادم که برای آینده
هلدین��گ و ب��رای ای��ن ک��ه بتواند پاس��خگوی

نفت پاسارگاد


پس از س�خنان خس�روی .مهندس پیوندی

تاپیکو بزرگترین هلدینگ خاورمیانه

مأموریتهای س��ازمان باش��د ،نی��از به اصالحات
ساختاری و زیرساختاری دارد تا بتواند با استفاده از
ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه این هلدینگ بزرگ
و منحصر بهفرد کشور ،به بهرهوری کامل برسد.
وی در ادامه اظهار داشت :در این ارتباط ،ابتدا
متوجه ش��دم که ساختار سازمانی بویژه در قسمت
باالی سازمان نیاز به اصالحاتی دارد که البته مدتی
زمان برد تا با تعاملی که با شس��تا (س��ازمان مادر)
داش��تیم ،این مهم باالخره به تصویب رس��ید .این
اصالحات شامل ایجاد  ۴معاونت در کل هلدینگ
بود؛ معاونت برنامهری��زی که میتوان گفت بطور
سیستماتیک و کامل وجود نداشت ،معاونت نظارت
بر اجرای پروژهها ،معاونت نظارت بر امور شرکتها
که این معاونت تقریب ًا وجود داش��ت ،معاونت امور
مناب��ع و تأمین فاینانس و همچنین مدیریت منابع
انس��انی ،مدیریت  ،ITمدیریت بازرسی و مدیریت
ایمن��ی و همچنین امور رواب��ط عمومیو مدیریت
بینالملل که آن هم مس��تقیم ًا زیر نظر مدیرعامل
قرار گرفت.
و ام��ا اصالح زیرس��اختی دوم ای��ن بود که
ما نیاز به س��اختمانی داش��تیم که هلدینگ در آن
بگنجد .س��اختمان فعلی س��اختمانی نبود که یک
س��ازمان چابک را در برگیرد و برای پیاده ش��دن
این س��اختار سازمانی ،نیاز به چنین ساختمانی بود
که خوش��بختانه بدون این که هزینهای را متقبل
شویم ،یکی از ساختمانهایی را که متعلق به یکی
از زیرمجموعههای ما ،ایرانول ،بود و ما از آن طلب
داشتیم ،به س��ازمان منتقل کردیم و هماکنون در
حال تنظیم این س��اختمان متناسب با این سازمان
هس��تند که انش��اءاهلل طی دو الی س��ه ماه آینده،
آمادگی این را خواهد داش��ت که ما این اصالحات
ساختاری و مأموریتهای سازمانی را بطور فیزیکی
با نگاهی که به آینده سازمان داریم ،تنظیم کنیم.
پیوندی در ادامه گفت :برنامه زیرس��اختاری
س��وم این بود که من روزی که این مس��ئولیت را
پذیرفتم ،هم به دکتر ربیعی ،وزیر تعاون ،رفاه و امور
اجتماعی و هم به دکتر نوربخش ،مدیریت سازمان
تأمین اجتماعی گفتم که تنها درخواس��ت من آن
است که در زمینه رفع نیاز سازمان به مدیریتهای
حرفهای برای آینده و نه مدیریتهای موقت ،با ما
همراهی کنند.
بر همین اس��اس و با توجه به تجربهای که
در صنعت پتروشیمیکش��ور داش��تم ،درخواس��ت
خود مبنی بر گرفتن مجوز برای اس��تخدام حدود
 ۳۰تا  ۳۵نفر از نخبگان دانش��گاههای کش��ور که
هماکنون مشغول تحصیل یا در حال فارغالتحصیل
ش��دن هس��تند را اعالم کردم؛ چراکه در صورتی
که مأموریت من در س��ازمان ادامه داش��ته باشد،
بتوانم این مجموعه را طی دوس��ال با اس��تفاده از
ظرفیتهای کشور و آینده کلی ،آموزش دهم.
خوب تبع ًا اصالح زیرساختاری چارت شرکت
بعالوه نیاز به یک س��اختمانی که متناسب با این
چارتها باش��د و این که ای��ن آموزشها را بتوانید
در ای��ن س��ازمان انجام دهید ،ج��زو همین برنامه
زیرس��اختاری بود که ش��روع کردیم که انشاءاهلل
مرحله آخر آن (جذب نخبه در رشتههای مختلف؛
ش��یمی ،مدیری��ت صنای��ع ،حق��وق و جنبههای
بینالملل و موارد دیگری که واقع ًا این سازمان نیاز
دارد) به محض اس��تقرار در ساختمان جدید ،انجام
خواهد شد.
به گفته مهندس پیوندی ،تاپیکو در س��طح
بینالمللی همس��طح ش��رکتهای ب��زرگ جهان
بوده و از حیث فروش محصوالت پتروش��یمی ،در
فهرست یکی از  ۱۰شرکت برتر منطقه خاورمیانه
و آفریقا قرار دارد .همچنین تنوع باالی محصوالت
تولیدی در ش��رکتهای این گروه ،بویژه تولید ۱۰
محصول از  ۱۲محصول پتروش��یمیدر ش��اخص
جهانی محصوالت پتروشیمی( ،)High Tecsاین
ش��رکت را در رده یک��ی از ش��رکتهای معتبر در
س��طح جهان ق��رار داده و از این رو ،این ش��رکت
توانس��ته افقهای جدیدی را در سطح بینالمللی،
پیش روی خود باز کند.
وی در خصوص عملک��رد مالی ،بازرگانی و
تولیدی تاپیکو در س��ال گذشته ،گفت :در راستای
صیانت از منافع س��هامداران ک��ه صاحبان اصلی
هلدین��گ تاپیکو میباش��ند ،یک��ی از مهمترین
اقداماتی که در نهایت با پیگیری ویژه هیأتمدیره
شرکت و مس��اعدتهای سازمان تأمین اجتماعی
به انجام رسید ،تهاتر بدهی  ۳هزار میلیارد تومانی
تاپیکو به س��ازمان خصوصیس��ازی با بدهیهای

دولت ب��ه س��ازمان تأمین اجتماعی ب��ود که این
موفقیت باعث ش��د س��االنه بیش از  ۷۰۰میلیارد
توم��ان در هزینههای مالی هلدینگ ،صرفهجویی
شده و بر همین اس��اس ،سود خالص سال جاری
تاپیکو پ��س از افزایش س��رمایه ،به همین میزان
افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل تاپیکو در بخش دیگری از سخنان
خود در خصوص طرحها و پروژههای این هلدینگ،
اظهار داش��ت :همانطور که میدانید ما  ۴۹درصد
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان (ستاره
خلی��ج فارس) را در اختی��ار داریم؛ یعنی  ۳۶۰هزار
بشکه در روز که تقریب ًا نصف آن ،متعلق به ماست.
پاالیشگاه عظیم  360هزار بشکهای که دو مشکل
بزرگ را از کشور حل میکند؛ هم مصرف میعانات
گازی به عنوان خوراک را حل میکند و هم تولید
بنزین با کیفیت یورو  ۴را انجام میدهد.
پیون��دی در ادام��ه افزود :فاز ی��ک آن را به
محض ورود من به مجموعه ،به کمک سهامداران
خود یعنی صندوق بازنشستگی نفت و شرکت ملی
پاالیش و پخش که آنها رویهم  ۵۱درصد سهم
آن را دارن��د و ما  ۴۹درص��د ،از حالت رکود خارج
کردیم.
در واق��ع ،تأمین منابع کردی��م؛  ۳۰۰میلیارد
تومان اوراق سلف منتشر کردیم .بعد از آن تحرکی
ایجاد ش��د که همانطور که در جریان هستید ،فاز
یک آن به تولید رس��ید و انشاءاهلل تنظیمات کامل
آن در ح��ال انجام اس��ت که روزان��ه  ۱۲میلیون
لیتر بنزین یورو  ۴وارد عرصه کش��ور خواهد ش��د
و انش��اءاهلل ف��از  ۲و  ۳را ه��م امیدواریم بتوانیم تا
پایان  ۹۷و اوایل  ۹۸راهاندازی کنیم که این اقدام،
ب��ار بزرگی را از روی دوش ما برخواهد داش��ت و
وارد بورس خواهد شد و در این صورت ،موجودیت
تاپیکو بهشدت افزایش خواهد یافت.
پیون��دی در بخش دیگری از س��خنان خود
اظهار ک��رد :در این زمینه ،در تالش هس��تیم که
بتوانی��م زنجیره تولید را کام��ل کنیم و با توجه به
واگذاری پمپبنزینهای کشور به بخش خصوصی
و با توجه به این که ما هم بنزین خواهیم داش��ت،
ه��م گاز مایع و ه��م گازوئیل ،آنه��م با کیفیت
ب��اال ،در اختی��ار داری��م ،تالشمان آن اس��ت که
برند پمپبنزینهای با کیفیت بس��یار پیش��رفته با
اس��تاندارهای اروپایی را راهاندازی کنیم که مجوز
ای��ن برندها را تحت عنوان برن��د «پرسایران» با
تابلو تاپیکو و پرسایران در داخل کش��ور با تأمین
منابع مالی مورد نیاز گرفتهایم.
وی در ارتباط با س��ایر پروژهها ،گفت :پروژه
پتروشیمیمرجان که یک مگاظرفیتی متانول است،
با ظرفیت یک میلیون و  ۶۵۰هزار تن انش��اءاهلل تا
پایان امس��ال به تولید خواهد رسید ،ضمن آن که
 ۳۳درص��د از این مجتمع عظیم در اختیار ماس��ت
و ای��ن نوید را بدهم که یکب��اره  500هزار تن به
ظرفیت تولیدی مجموعه تاپیکو اضافه میش��ود و
این ،موقعیت خوبی را برای ما ایجاد خواهد کرد.
پروژه ایالم که تحت مدیریت هلدینگ خلیج
فارس اس��ت و ما  ۱۷درصد س��هم آن را داریم و
پروژه الفین آن نیز امسال تا پایان سال ،آنطور که
مدیران هلدینگ گفتهاند ،به تولید میرسد و از این
نظر هم ،ما تقویت خواهیم شد.
به عنوان پروژههای کوچک ،در آبادان ،برند
خط تولید روغن الوند که  36س��ال یعنی از زمان
انق�لاب و جنگ تحمیلی ،متوقف ش��ده بود را به
تولید رس��اندیم و پس از این ،در بازار ،روغن الوند
که از روغنهای مورد توجه مصرفکنندگان بوده،
وارد بازار خواهد شد.
در ماهش��هر ،ترمینال بزرگ ذخیرهس��ازی
روغ��ن ب��رای ترمین��ال صادرات��ی را ب��ا یکی از
شرکتهای زیرمجموعه خود ،ماشینسازی پارس،
به اجرا رساندیم و آماده افتتاح است.
مجتم��ع فیب��ر بابلس��ر در بابلس��ر آم��اده
بهرهبرداری است و دوره آزمایشی خود را آغاز کرده
که انشاءاهلل این هم در منطقه شمال ،یکی دیگر از
محصوالت جدید تاپیکو خواهد بود.
پیون��دی در ادام��ه در خص��وص پروژههای
استراتژیک هلدینگ ،خاطرنشان کرد :اما دو پروژه
ب��زرگ آتی ما که تا س��ال  ،۱۴۰۴به بهرهبرداری
میرس��ند و جزو برنامههای استراتژیک عملیاتی
تاپیکو اس��ت ،عبارتند از :پروژه سیراف؛ یکی از ۸
پاالیشگاه  ۶۰هزار بشکهای سیراف که طی سفری
که اخیراً به کره جنوبی داشتیم ،یک خط اعتباری
 ۸میلیارد دالری به ای��ران اختصاص یافته که در
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پی س��فر رییسجمهوری کره به ایران ۳ ،میلیارد
دالر از ای��ن خ��ط  ۸میلی��ارد دالری به مجموعه
پاالیشگاههای سیراف اختصاص یافته که بنده هم
یکی از امضاکنندگان تأمین فاینانس این پروژهها
ب��ودم که در این میان ،یکی از پاالیش��گاههای ما
هم از طریق همی��ن خط اعتباری تأمین فاینانس
خواهد ش��د و این ،در اولوی��ت آن خط اعتباری ۸
میلی��ارد دالری اس��ت که تأثیر بس��یاری بر آینده
تاپیکو خواهد داشت.
البت��ه همانط��ور که میدانید ،م��ن قانع به
تبدیل میعانات گازی به نفتا نیستم ،بلکه بالفاصله
و ی��ا همزمان ،نفتا به بنزین ی��ورو  ۵یا پلیالفین،
پلیاتیلن و پلیپروپیلن تبدیل خواهد شد و در این
زمینه ،در حال مطالعاتی با یک ش��رکت مش��اور
خارجی با همکاری مش��ترک سرمایهگذاری ساپتا
که زمینش��ان نزدیک ماس��ت و بطور مش��ترک
مطالعه میکنیم ،هس��تیم تا ببینیم کدام به لحاظ
اقتصادی ،باصرفهتر است.
پروژه بعدی نیز پتروالفین فناوران اس��ت که
با به تولید رسیدن پتروشیمیمرجان ،دیگر خوراک
کامل تبدیل متانول ب��ه پروپیلن را به میزان یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تن در اختیار خواهیم داشت.
چشمانداز آینده تاپیکو

مهندس پیوندی در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار داش��ت :در ارتباط با حرکت رو به رشد
و چابکش��دن س��ازمان و ایجاد ی��ک جهش در
سازمان ،انشاءاهلل در همین مجمع فوقالعاده امروز،
که به تأیید س��هامداران برس��د ،ما ی��ک افزایش
سرمایهای تا س��قف  ۳۸۰۰میلیارد خواهیم داشت
و ای��ن ،هلدینگ تاپیکو را به بزرگترین هلدینگ
کشور و بزرگترین هلدینگ بورسی تبدیل میکند.
بنابراین روزهای خوبی در پیش هست ،فقط
باید کمیتحم��ل کنیم که ثم��رات دانههایی که
کاش��ته میشود ،در س��ال  ۹۷و اوج آن را در سال
 ،۹۸لمس کنیم.
وی در پایان اظهار داش��ت :من در همینجا
از همراهی همه اعضای این خانواده بزرگ تشکر
میکنم و این نوید را میدهم که این س��ه برنامه
استراتژیکی که گفتم و زیرساختی است ،هلدینگ
را متحول خواهد کرد.
آرزو و ت�لاش من این اس��ت که با توجه به
حجم حضوری که در ش��رکتهای بینالمللی به
واسطه اجرای پروژههای صنعت پتروشیمیکشور
در مأموریتها داش��تم و شرکتهای بزرگ دنیا را
دیدم و با نحوه مدیریتی آنها آشنا هستم ،انشاءاهلل
ما صاح��ب هلدینگی در اس��تانداردهای جهانی و
بینالمللی ش��ویم ،چون ای��ن صنعت یک صنعت
بینالمللی است.
پس از سخنان مهندس پیوندی ،صورتهای
مالی ش��رکت ب��رای س��ال مالی منته��ی به 31
اردیبهشت  1396مورد تصویب قرار گرفت.
پاسخ به پرسشهای برخی از سهامداران
در خصوص صنایع پتروشیمیخلیج فارس

خالق:


ارزش س��هام به خاطر ش��رایط بد اقتصادی
گش��ایش وضعیت بد اقتصادی،
اس��ت با امید به
ِ
ارزش س��هام افزایش خواهد یاف��ت :این خرید در
راس��تای فعل و انفعالی خاص و یا تغییر شرایط به
نفع فرد خاصی نیست.
 (حسابرس)


پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

صورتهای مالی بر اس��اس اس��تانداردهای
مالی تهیه میشود .استاندارد ما در خصوص کاهش
ذخیره سرمایهگذاریهاس��ت که طبیعت ًا  ۱۰۰سال
دیگر هم که ادامه پیدا کند در تاریخ طرح ترازنامه،
موظف هستیم که نشانههای کاهش و یا افزایش
پورتفوی تاپیکو را بررسی کنیم.
در خصوص خلیج فارس ،در سال خرید۴۰ ،
درصد باالتر از قیمت تابلویی که وجود داشته ،خرید
انجام ش��ده و با توجه به این که قرار بوده کرسی
هیأتمدی��ره را چرخش��ی در آنج��ا بگیریم ،این
تحقق پیدا نکرده است .پس این خودش میتواند
نشانهای از کاهش ارزش در آینده محتمل باشد.
ارزیابی سهامیهم که انجام شده ،همانطور
که آقای خالق فرمودند ،از نظر مفروضات ،سناریو
کاملت��ری بوده ک��ه خوب طبیعت ًا ع��دد احتمالی
کاه��ش ارزش آن در گزارشها افش��ا ش��ده که
میتوانی��د مالحظه کنید و بح��ث ثانویه که وجود
دارد ،این اس��ت که م��ا یک اصالحات��ی را روی
گ��زارش آن ش��رکت تأمی��ن س��رمایه دادیم که
متأسفانه حرفهای عمل نکرده و در گزارش ارزیابی
خود اعمال نکردند.
س��وم آن که آن بحث مربوط به مفروضاتی
که اس��تفاده ش��ده ،به قول خودشان از مفروضات
مقاالت خارجی بوده که بورس ایران ش��اخصی در
این زمینه ندارد و ممکن است در بعضی شرکتها،
ارزش دو بلوک باالتر از این عدد باشد و در بسیاری
از ش��رکتها هم که پورتفوی فارس هستند ،این

ضریب خیلی پایینتر از این عدد باشد و مفروضات
داخلی وج��ود ندارد که بتوان ب��ه یک عدد دقیق
رسید.
مضاف ًا بر این که ای کاش آن شرکت تأمین
س��رمایه هم اصالحاتی را ک��ه داده بودیم ،اعمال
میکردن��د که با یک ب��رآورد دقیقتری بتوانیم به
یک عددی برسیم ولی نشانههای کاهش ارزش در
این سهم وجود دارد و طبیعت ًا در هر تاریخ ترازنامه،
ما طبق اس��تاندارد حسابداری  ،۳۲موظف هستیم
آن را بررس��ی کرده و از نظر کاهش ارزش ،اعالم
موضع کنیم.
خالق:


من متأسفانه با شما همنظر نیستم ولی سراغ
پرسش شما میرویم.
بر اس��اس دادههای امروزمان ،طبیعی است
که هرچقدر هم بخواهیم دالیلی را داش��ته باشیم،
به خاطر این که از اطالعات ما تقریب ًا  ۳الی  ۴سال
گذشته ،اآلن خیلی بهتر میتوانیم نقد کنیم که چرا
این س��رمایهگذاری صورت گرفته در مقطع خرید،
واقع�� ًا اطالعات آتی که بعد از آن پیش آمد و اآلن
برای ما به اطالعات گذش��ته تبدیل ش��ده ،در آن
مقطع ،این اطالعات و پیشبینیها صورت نگرفت.
به همین دلیل ،این سهم حتی مشارکتی خریداری
ش��د ،یعنی ش��ریک ما که «تابان فردا» بود ،آنجا
حضور داشت و در واقع ،برای حضور بیشتر خود در
آنجا ،در مذاکره با ما به این نتیجه رسیدیم که این
سهم را مشارکتی بخریم.
پس در واقع ،دو ش��رکتی که خود در صنعت
پتروشیمی ،حرفی برای گفتن داشتند ،این نگاه را
به آینده این صنعت و بطور اخص به این ش��رکت
داش��تند که علیرغم حضور خود در آنجا و تاپیکو
هم با توجه به پیشبینیهایی که میکرد که تصور
میک��رد با حض��ورش در این ش��رکت ،میتواند
زنجیره تولیدات خود و س��هم بازار که عمده هدف
این مش��ارکت ب��ود را تکمیل کند ،پ��ا به میدان
گذاشت.
این سهم بازار هم به این دلیل که میتوانست
خوراک برخی از واحدهای تحت پوشش خود را از
این طریق تأمین کند ،بود .فرض کنید ،فقط برزویه
و جم را خدمتتان میگویم؛ تأمینکننده بخشی از
خوراک اصلی جم ،پتروشیمیبرزویه است .برزویه
س��هامدار اصلیاش ،هلدینگ خلیج فارس است.
سهامداران اصلی پتروشیمیجم که اص ً
ال هلدینگ
خلیج فارس نیست و ما هم که اص ً
ال مال سازمان
بازنشستگی کش��وری هس��تیم .اگر گزارشهای
پتروش��یمیجم را ببینید که آن هم بورسی لست،
یکی از اختالفات عدیده بین جم و برزویه ،موضوع
مقدار خوراک و نرخ آن است.
بعض ًا در واقع ،در روابط فیمابین آنها که جم
نتوانسته در مقاطعی بدهی خود را ایفا کند ،برزویه
خوراکش را کم و زیاد کرده و این کم و زیاد کردن
خوراک برای پتروش��یمیجم باعث ش��ده که این
مجتمع کاهش استفاده از ظرفیت پیدا کند.
کاهش اس��تفاده از ظرفیت ،مس��ایل خاص
خ��ود را دارد ک��ه هم��گان ب��ه آن واقفی��د .پس
یک��ی از اهداف در واقع ،برقراری ارتباط مناس��ب
فیمابی��ن تأمینکنن��دگان و مصرفکنندگان این
خوراک بود که عمدت ًا ش��رکتهای ما به نوعی از
شرکتهای تحت پوش��ش هلدینگ خلیج فارس
تأمین میش��وند .پس این بخشی از اهداف ما بود.
اهداف ش��رکت ش��ریک ما هم برای این بود که
بیشتر میخواستند حضور داشته باشند که با حضور
بیشتر خود در ترکیب هیأتمدیره ،در واقع در اخذ
تصمیمات نقش بیشتری داشته باشند.
چه کسانی این سهام را خریداری کردهاند؟
هیأتمدیره وقت هلدینگ تاپیکو و این سهم
از طریق خصوصیسازی خریداری شد و در واقع،
عرضهکننده آن به وکالت از طرف دارنده س��هام،
خصوصیسازی بوده و این محاسبات هم صورت
گرفته است.
چرا  ۴برابر؟


همانطور ک��ه عرض ک��ردم مبتنی بر این
نقطه نظرات بود که اآلن به نظر قدیمیمیرسند.
به نظر میرسد اآلن خیلی بهتر میتوانیم نقد کنیم
ولی آن موقع ،واقع ًا این اطالعات وجود نداش��ت و
من هم اآلن با توجه به اطالعات فعلی ،توجیهات
یا پیشبینیه��ای در آن مقطع را خدمتتان عرض
میکنم.
دو نکته دیگر را خدمتتان عرض میکنم که
انشاءاهلل در سنوات آتی بتوانیم از این پیشبینیها
فاصله نگیریم.
یک��ی آن که ب��ا بهب��ود وضعیت ن��رخ در
محص��والت پتروش��یمی ،وضعی��ت س��ودآوری
شرکتها و به تبع آن ،افزایش بهای سهم را شاهد
باشیم.
مطلب دوم هم افزایش سرمایهای است که
خ��ود هلدینگ خلیج ف��ارس دارد تا جایی که من

اطالع دارم ،افزایش س��رمایه مناس��بی است که
بخشی از آن از محل سودسهمیانجام خواهد شد
و این سودسهمیمیتواند بر این تفاوت قیمت تأثیر
بگذارد.
مطلب س��وم آن که چارهای نداریم جز این
که بهعنوان س��هامدار این شرکت بگوییم که این
قیمت سهمیاس��ت که در بازار است ولی باالخره
هر سهمیدو ،سه تا قیمت دارد؛ یک قیمت ،قیمت
ارزش ذاتی سهم اس��ت ،ارزش ذاتی این سهم بر
اساس محاسبات انجامش��ده ،نه توسط تاپیکو ،نه
توسط شستا ،بلکه توسط تأمین سرمایه که آن هم
باید از این گزارش خود در مراجع رسمیخود دفاع
کند ،ارایه شده است.
به این ترتیب که سناریوی دومیکه قابلیت
اتکای بیش��تری نسبت به دو سناریوی اول و سوم
دارد( ،ش��اید از نظر ما ،سومیچون هیچ ذخیرهای
نیاز ندارد) انتخاب شده است .بر اساس روش دوم،
ما اآلن  ۳۳۰میلیارد تومان کسری ذخیره داریم ،نه
دو هزار و ....و این س��ناریوی دوم به نظر میرسد
بیشتر به وضعیت مقدار سهام خریداریشده نزدیک
است.
امی��دوارم با بهبود ش��رایط و افزایش ارزش
سهم ،آثار این تصمیمگیری برای سهام خلیجفارس
کمتر ش��ود .البته حس��ابرس اعالم کردهاند که تا
زمانی که تصور میکنند این کسری ذخیره وجود
دارد ،ای��ن بند را به اینگونه ن��گاه میدارند تا این
توضیحات آنها را قانع کند.
در خصوص شراکت با تابان فردا؟


در بن��د  ۷-۱تفاهمنامه بی��ن ما و تابان فردا
صراحت ًا درج ش��ده ک��ه بصورت چرخش��ی و هر
دوس��ال یکبار ،در آنجا ( Seatکرس��ی) داش��ته
باش��یم .متأسفانه در اجرا (با عذرخواهی اخالقی از
دوس��تانی که از شرکت تابان فردا در اینجا حضور
دارند ولی از منظر حقوقی ،این حق ماس��ت که در
آنجا دارای کرسی باشیم) این مساله محقق نشد.
ما از مهندس پیوندی به دلیل ارتباطاتی که
با هلدینگ خلیج فارس از یکطرف و با مجموعه
تابان ف��ردا( ،وزارت نفت) از طرف دیگر داش��تند،
خواستیم که نسبت به حل این موضوع ،اقدام کنند.
حال ،دوستانی که در آن طرف قضیه حضور
داشتند ،نکاتی را مطرح کردند که به نظر ما ،قابل
طرح نیس��ت ولی این مس��اله به هرحال تا امروز
محقق نش��ده و بر اس��اس صحبتهایی که خود
بنده و همکارانم با مهندس پیوندی داشتیم ،از قول
ایشان میگویم که تفاهماتی را در جهت اجراشدن
ای��ن بند دارند انجام میدهند و انش��اءاهلل این بند
محقق ش��ود و ما به کرس��ی قانونی خود در آنجا،
دست یابیم.
با این که داش��تن این کرس��ی ،اثر س��ود و
زیانی ندارد ولی چون اثر مدیریتی دارد و بخش��ی
از اه��داف م��ا با حضور ما در آن ش��رکت ،محقق
خواهد شد ،از دوستان بصورت تکلیفی میخواهیم
که این حق را برای ما قائل شوند و نتیجه اقدامات
خود را از طریق اداره بورس به اطالع س��هامداران
خود برسانند.
(حسابرس)


سرمایهگذاریهای شرکت اصلی شامل مبلغ
 ۱۲۵۸5میلیارد ریال ،بهای تمامشده سرمایهگذاری
در  ۴۹درصد سهم شرکت نفت ستاره خلیج فارس
میباش��د .در این خصوص ،مخارج احداث پروژه،
دلیل طوالنی ش��دن روند احداث نس��بت به مبلغ
ق��رارداد اولیه  493میلیون یورو انحراف نامس��اعد
داشته است .عالوه بر این ،طبق مستندات موجود،
شرکت نفت ستاره خلیج فارس بهرهبرداری کامل
ط��رح را منوط به تأمین مالی حداقل  ۴88میلیون
یورو و مبلغ  ۱۵هزار و  ۷۰۰میلیارد ریال نقدینگی
صرف ًا بابت مخارج س��رمایهای اعالم کرده است.
ب��ا توجه به مراتب فوق ،نح��وه تأمین منابع مالی
مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از پروژه
توسط واحد مورد گزارش و توجیه اقتصادی داشتن
سرمایه فوق برای این سازمان احراز نشده است.

خالق:


حق طبیعی سهامداران است تا در جریان این
نوع از س��رمایهگذاریها قرار گیرند و همیشه جزو
سواالت همیشگی س��هامداران است که وضعیت
س��رمایهگذاری ما در نفت س��تاره در چه وضعیتی
است؟
به نظر میرس��د دوس��تان اطالعاتی را هم
در ای��ن زمین��ه دارند و در ق َِب��ل آن ،نکاتی هم در
پاورپوینت ارایهشده از سوی هیأتمدیره ،گفته شد.
ولی اکنون تریب��ون را در اختیار مهندس پیوندی
میگذاریم تا در این زمینه ،ما را روشن کنند.
 ....سوال یکی از سهامداران


من یکی از س��هامداران هستم ۶۰۰ .تومان
را به  ۱۷۰تومان رس��اندهاید و برای این به س��هام
سود نمیدهید! مگر به غیر از این است که اگر پول
سهامدار نباشد ،چرخ اقتصاد و چرخ آن شرکت به
گردش درنمیآید؟!
قیمت س��هام  ۱۷۰تومان ش��ده .برای چی؟
برای این که سود نمیدهید .من هم به عنوان یک
سرمایهگذار ،اگر کاری سوددهی نداشته باشد ،روی
آن سرمایهگذاری نمیکنم.
اآلن برخی ش��رکتها در اول س��ال با یک
اعالم دروغین ،پیشبینی س��رمایه باال را میکنند
و بعد موقع دادن س��ود ،حتی یک پنجم آن را نیز
بهعنوان سود به سرمایهگذار و یا سهامدار نمیدهند.
س��هامدار هم وقتی به این دروغ پی میبرد ،دیگر
سرمایهگذاری نمیکند .من سهامدار کوچکی هم
نیستم و .....اعتراض بیش از حد سهامداران!
خالق:


ش��ما باید از آنچه که میش��نوید در اینجا و
واقعیت دارد ،انتظار داشته باشید نه نسبت به آنچه
که بیرون از اینجا میشنوید!

مهندس پیوندی


در مورد ستاره خلیج فارس ،حتما مصاحبه مرا
که رسانهای هم شده ،خواندهاید .صرفنظر از این
که من مدیرعامل تاپیکو هستم ،از یکسال گذشته
اگر تحرکی در س��تاره خلیج ف��ارس بوجود آمده،
موتور آن در داخل هیأتمدیره تاپیکو بوده است.
نکت��های ک��ه بای��د در اینجا ع��رض کنم،
این اس��ت که ب��ه هرحال ،پ��روژه ،پروژه بس��یار
عظیمیاست و من دارم در حد ظرفیت خود تالش
میکنم ک��ه یک تخفی��ف  ۵درصد م��ازاد برای
خوراکش بگیرم.
س��ه روز پیش هم در جلس��ه شورای امنیت
ملی که من دعوت بودم ،بهخاطر س��ؤالی که از آن
ط��رف از ما میکنند که چرا پروژه جلو نمیرود؟ و
یا چرا کند پیش میرود؟ من صریح ًا به آنها گفتم
ک��ه چون این پروژه دو مش��کل خیلی بزرگ را از
کشور حل میکند و در نهایت ،نصف بنزین کشور
را تأمی��ن خواهد کرد ،باید س��ریعتر موانع آن رفع
ش��ود چون  ۳۶میلیون لیت��ر ،ظرفیت کامل تولید
بنزین یورو  ۴این پاالیشگاه است و میزان مصرف
بنزین کش��ور در روز  ۷۰میلیون لیتر است که این
امر بدین معنی اس��ت که نصف بنزین کشور را ما

تأمین میکنیم.
بنابراین میطلبد که دولت به دو بند قانونی
 12و  ۱۳رفع موانع تولید که با استفاده از میعانات
گازی که خوراک انحصاری این پاالیش��گاه است،
توج��ه کند و بر اس��اس آن ،میتواند تا  ۱۰درصد
تخفیف برای ما در نظر گیرد .ما تمام تالش خود را
در این زمینه میکنیم.
اما به هرحال ،همانطور که در فیلم هم گفتم،
ما اآلن حدوداً یکسال است که رسم ًا فعالیت خود
را بیش��تر کردهایم .ما باید روی سیستم یکسری
اصالح��ات انجام دهیم و آثار این اصالحات را هم
ش��ما در س��ال  ۹۷یا  ۹۸خواهید دید .هرچند که
ش��ما هم حق دارید؛ این که سرمایهگذاری کرده و
بعد سهام شما مثل همین ستاره خلیج فارس افت
کرده ،مصداق همین جمله شماس��ت .ولی این را
هم در نظر بگیرید که اینها میراثی است که به ما
رسیده و ما واقع ًا تمام تالش خود را برای تسریع در
روند بهبودی این شرایط بهکار گرفتهایم.
واقع ًا در یکس��ال گذشته کار سنگینی شده
ولی در پایان س��ال  ۹۶یعنی اردیبهشت سال ،۹۷
که س��ال مالی جاری است ،شرایط کام ً
ال متفاوت
خواهد بود و شما خواهید دید.
از آن طرف هم ،کشور برای راهاندازی هرچه
س��ریعتر س��تاره خلیج فارس ،چاره دیگری ندارد؛
اآلن بحث تاپیکو نیست ،کشور چاره دیگری ندارد
و باید به کمک بیاید .امیدوارم که در این راه موفق
ش��ویم و من بتوان��م آن  ۵درصد تخفیف مازاد در
خوراک را نیز بگیرم و مطمئن باشید که آن را رها
نخواهم کرد چون این حق ماس��ت و پروژه قبل از
این که به ما کمک کند ،به کش��ور کمک خواهد
کرد .یعنی کشور باید به فکر خود باشد.
خواه��ش م��ن این اس��ت ک��ه امس��ال را
کمیتحم��ل کنید ک��ه با این ش��رایط پیشآمده،
بتوانیم کنار بیاییم.
ش��ما این افزایش سرمایه را شوخی نگیرید،
این جری��ان  ۸/۵درصد خلیج ف��ارس که همه ما
نگران آن و ش��اکی هستیم ،این تهاتری که انجام
شد که سازمان خصوصیس��ازی سهم شرکت را
بابت بدهی که از این ش��رکت دارد ،نفروش��د ،کار
کمینبود.
به هرح��ال بزرگانی تالش کردند ،ما تالش
کردیم که به این قیمت فروخته نش��ود .هلدینگ
خلی��ج فارس هم ب��ا افزایش س��رمایهای که من
اطالع دارم که از محل س��ود انباشته است و رقم
خوبی اس��ت ،در این زمینه کمک حال ش��ده و به
هرحال ارث و میراثی اس��ت که به ما رسیده و به
نوعی ،باید با آن کنار بیاییم.
من هم مثل شما و نماینده شما؛ ولی ما باید

امس��ال و سال آینده را کمیتحمل کنیم تا تاپیکو
پرواز کند .برنامههای زیرس��اختی ما به انجام که
برسد (همانطور که توضیح دادم) این شرکت اوج
میگی��رد ولی همینجا بار دیگر تأکید میکنم که
این هلدینگ تنها هلدینگی در کشور است که چون
در تمام پتروشیمیهای کشور حضور غیرمستقیم از
طریق سهام آن شرکتها دارد ،با بقیه پتروشیمیها
متفاوت اس��ت .حتی در خط لوله غرب هم حضور
دارد؛ هیچ پتروشیمیمثل ما در تمام پتروشیمیها
حضور ندارد .ش��ما آسیبپذیری سنگینی نخواهید
داش��ت که به یکباره دو هزار تومان سهام به ۴۰۰
تومان برسد.
این تأثیرات امس��ال را ه��م آقایان توضیح
خواهند داد .من خواهش��م این است که یکسالی
صبر کنید و مطمئن باش��ید که جبران خواهد شد.
اگر امروز انش��اءاهلل در مجم��ع فوقالعاده افزایش
س��رمایه تصویب ش��د ،همانطور که توضیح داده
شد ،ما یک جهش بسیار بزرگ خواهیم داشت.
بنابراین باز هم اس��تدعا دارم که کمیتحمل
کنید چون من ش��خص ًا بیشتر از شما نگران سهام
شما هستم .حق شما این نیست! این درست است
ولی به هرحال ش��رایط ما نیز به شرایط نابسامان

اقتصاد کشور گره خورده است.
هیچکس نمیخواس��ته کش��ور دچار چنین
تحریم بزرگی ،آن هم برای س��الها شود .تحریم
گلوی اقتصاد را فش��ار داده است در حدی که شما
س��الها حتی نتوانید پول خود را نیز وارد مملکت
کنید .همه اینها به هم وصل اس��ت .حال ،ارث و
میراث��ی هم مانند این  ۸/۵درصد خلیج فارس گیر
ما آمده ،ما باید برای حرکت به س��مت جلوی این
پروژه ،کارهایی را انجام دهیم که انجام هم شده و
کمکم به نقطه اوج خود نیز خواهیم رسید.
سوال؟


ب��ا اصالح مدیریت��ی که اخیراً انجام ش��ده،
ش��رایط کام� ً
لا تغییر کرده و این م��ورد هم قطع ًا
اصالح خواهد شد .اآلن آقای مهندس امامی ،که
از طرف ما مجری تعدادی از فازهای پارس جنوبی
شده ،راه را برای نظارت بیشتر ما هموار کرده است.
باالخره پروژه خلیج فارس ،یک پدیده است؛
بزرگترین پاالیشگاه دنیا که با میعانات گازی کار
میکند ولی ما باید مشکل آن را حل کنیم .هم به
لحاظ ملی و هم بهعنوان سهامدار  ۴۹درصدی.
خواهش میکنم مصاحبه مرا بخوانید .اآلن
ممکن است باالسریها ایراد بگیرند که چرا فالنی
وارد این موضوع ش��ده ،من تمام اینها را به جان
خریده و پذیرفتهام .من به خاطر شما این مساله را
در ابعاد ملی مطرح کردم که ش��ما  ۵درصد دیگر
به خوراکش تخفیف دهید ،چون با پاالیشگاههای
دیگر فرق دارد.
وقتی ما مس��ئول تأمین نصف بنزین کشور
باشیم ،معنیاش آن اس��ت که دولت باید پابهپای
ما کمک کند .ش��ما باید بدانی��د که تاپیکو با بقیه
هلدینگها بس��یار تف��اوت دارد چ��ون ما در همه
ج��ا حض��ور داری��م .دیدید ک��ه اکث��ر درآمدها از
ش��رکتهایی مثل مارون و جم است و بنابراین ما
کار کمینکردی��م که م��ارون را افزایش دادیم .به
هرحال یکس��ری حواشی هم دارد ولی تالش ما
برای بهترشدن ادامه دارد.
من تنها یک جمله در پاسخ شما که میگویید
وقت ندارید و کارش��ناس ندارید ،میگویم که من
خودم این پیشنهاد را داده و معتقدم که تنها راه حل
اس��ت ما باید از تمام امکانات خود استفاده کنیم تا
این کار را به ثمر برسانیم.
راج��ع به صنایع س��لولزی همه میدانیم که
سالهاست این مشکل وجود دارد و مشکل اصلی
هم در خود صنعت است .تاپیکو برای برونرفت از
این مشکل چه برنامهای دارد؟
بر اساس تكليف مجمع براي خروج از صنعت
س��لولزي باید بگویم ،پارسال که وارد شدم ،حدود
 ۱۸۴۰کارگ��ر چوکا حقوق نگرفت��ه و در اعتصاب
بودن��د ،ما خیل��ی روی آن کار کردیم .هرچند که
صنعت سلولزی صنعت نچس��بی به صنعت نفت
و گاز و پتروشیمیاس��ت و ما باید از اینها فاصله
بگیریم .وقتی جنس��ی برای ما خوب نیست برای
مصرفکننده هم خوب نیس��ت .باید از راه درست
وارد شد.
براي برون رفت از صنعت س��لولزي بايد به
حد مطلوبي در اين صنعت دس��ت يابيم .همانطور
كه ما براي سودآوري تالش ميكنيم هر سازمان
ديگري هم كه بخواهيم اين صنعت را به آن واگذار
كنيم به س��ودآوري فكر ميكند .از اين رو ،بايد به
اس��تاندارهاي الزم جهت خروج برسيم و سپس از
اين صنعت كه ميراث قديم براي تاپيكو اس��ت و
با صنعت نفت و گاز سنخيتي ندارد ،خروج كنيم.
در همين راس��تا در يكسال گذشته با اصالح
روش مديريتي شرايط متفاوتتري را ايجاد كرديم
كه كيفيت را باال ببريم.
مهن��دس پیون��دي در ادام��ه ب��ا اش��اره به
جلس��های كه با معاون رياس��تجمهوري داشته،
اف��زود :درخواس��ت  ١٠٠ميلي��ون دالر كم��ك از
صندوق توس��عه دولت جهت نوسازي اين صنعت
داريم تا بتوانيم پس از نوس��ازي ،صنعت سلولزي
را واگذار كنيم .در ادامه جلس��ه ،رییس مجمع پس
از رأیگی��ری در همه موارد ،اعالم کرد :از س��ود
 298ریالی هر س��هم 100 ،ریال تقسیم ،روزنامه
اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت،
س��ازمان حسابرس��ی بهعنوان ب��ازرس قانونی و
حسابرس شرکت و س��ازمان حسابرسی به عنوان
ب��ازرس علیالبدل ش��رکت برای س��ال مالی 97
انتخاب شدند.
ب��ر اس��اس تصمیم��ات مجم��ع ،اعض��ای
هیأتمدیره دوره گذش��ته به مدت  2سال دیگر به
عنوان اعضای هیأتمدی��ره جدید مجدداً انتخاب
شدند.
همچنین مجمع عمومیفوق العاده ش��رکت
نیز با همان ترکیب هیأترئیسه برگزار شد .در این
جلس��ه افزایش سرمایه ش��رکت از مبلغ 43.500
میلی��ارد ریال به مبل��غ  81.500میلیارد ریال مورد
تصویب قرار گرفت.
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بهداشت و
درمان

دکتر منصور فوالدی ،رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت مسجد سلیمان در گفتگو با دانش نفت خبر داد:

ساخت اولین موزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مسجد سلیمان
بیمارستان نفت مسجد سلیمان پس از  103سال همچنان به خانواده بزرگ صنعت نفت خدمت رسانی میکند

دانش نفت :کش�ف نفت در مس�جد س�لیمان
سرآغاز راهی جدید در توسعه و پیشرفت کشور بود.
با کش�ف نفت ،رون�ق صنعتی در این ش�هر تاریخی
شکل گرفت و اولینها از این شهر متولد شد .از اولین
كارخانه برق در كش�ور تا اولین لوله كشی فاضالب و
تصفیه خان�ه فاضالب ،اولین راه آهن در كش�ور تا...
اولین و مجهزترین بیمارس�تان دركش�ور در مسجد
سلیمان ایجاد شد تا سیر توسعه صنعتی با تاسی از
پیشرفتهای مسجد سلیمان در سراسر کشور نهادینه
ش�ود .بر این اساس ،بیمارستان صنعت نفت مسجد
س�لیمان در س�ال  1914میالدی ( 1293شمس�ی)
با هدف ارائ�ه خدمات درمانی به کارکن�ان و خانواده
بزرگ صنعت نفت تاس�یس ش�د .بیمارس�تان نفت
مسجدسلیمان نه تنها به کارکنان صنعت نفت از هر
نژاد و ملیت و بیماران بومیخدمات زیادی ارائه نموده
اس�ت ،بلکه بارها در شرایط سخت به یاری متولیان
امور بهداش�ت و درمان کش�ور آمده که از مهمترین
ای�ن موارد میت�وان به خدم�ات ارزنده بیمارس�تان
مسجد س�لیمان در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه
ایران اشاره کرد 0با توجه به وضعیت اکتشاف در این
منطقه ،کارکنان زی�ادی به حوزههای مختلف صنعت
نفت پیوس�تند که با این س�یل عظیم جمعیت در این
ش�هر نیاز مبرم به یک مرکز درمانی مجهز تر بیشتر
ش�د تا بتواند خدمات درمانی را ب�ه خوبی ارائه دهد.
از آن زم�ان تاکنون این بیمارس�تان منش�اء خدمات
بی ش�ماری ب�رای کارکنان صنعت نف�ت و همچنین

ساکنین بومیمنطقه بوده است.

دکت��ر منصور ف��والدی ،رئیس بهداش��ت و
درمان صنعت نفت مس��جد سلیمان در این باره به
خبرن��گار دانش نفت میگوید :بیمارس��تان صنعت
نفت مس��جد سلیمان از ابتدای تاسیس ،روز به روز
پیا

م پزشکی

دان�ش

در حال گسترش بوده است و به مرور زمان در سال
 1315شمس��ی تبدیل به مجهزترین مرکز درمانی
ایران و خاورمیانه گردید به نحوی که تمام بیماران
صنعت نفت از سراس��ر کشور برای امور درمانی به
این بیمارس��تان مراجعه میکردن��د .در حال حاضر
این بیمارس��تان با  6بخش فعال  ،CCUداخلی،
جراح��ی ،اطفال ،زنان ،اتاق عم��ل و پلی کلینیک
تخصصی ،بخشهای پاراکلینیک شامل؛ آزمایشگاه
دس��تگاه رادیولوژی تخصص��ی ،اکوکاردیوگرافی،
س��ونوگرافی ،تست ورزش ،فیزیوتراپی و  69تخت
فعال در حال خدمات رس��انی به بیماران میباشد.
دکتر فوالدی در خصوص عملکرد حوزه ی سالمت
بهداش��ت و درمان صنعت نفت مس��جد س��لیمان
عنوان کرد :برای ارتقای حوزه سالمت میتوان به
جذب و بکار گیری پزش��کان متخصص ارتوپدی،
زنان و زایمان ،پزش��ک جراح عمومی ،متخصص
قل��ب ،رادیولوژی ،بیهوش��ی که باع��ث جلوگیری
از اعزام بیم��اران و در نتیجه افزایش رضایتمندی
کارکنان و خانواده آنها اش��اره کرد .همچنین خرید
و نصب دس��تگاه پیش��رفته رادیولوژی دیجیتال و
راه اندازی کلینیک مش��اوره س�لامت روان برای
کارکن��ان و خانوادهها از دیگر اقدام��ات این حوزه
میباشد .از دیگر فعالیتهای ما در این حوزه لینک
کردن درمانگاههای تابعه و پلی کلینیک تخصصی
به شبکه بیمارس��تانی بودکه که باعث بهینه شدن
مصرف دارو و کاهش  50درصدی هزینههای خرید

دارو شده اس��ت .راه اندازی واحد تریاژ در اورژانس
که از آیتمهای اصلی اعتبار بخشی بیمارستان است.
وی تصریح کرد :خرید و نص��ب و راه اندازی یک
دس��تگاه یونیت دندانپزشکی ،شناس��ایی نیروهای
انسانی کارآمد در واحدهای مختلف جهت برطرف
کردن کمبود نیروی انسانی از دیگر فعالیتهای این

دکتر فوالدی:

با توجه به رویکرد سالمت محوری که

سازمان بهداشت و درمان در جهت پیشگیری
از بیماریهای واگیر و غیر واگیر دارد

نقش پزشک خانواده حائز اهمیت میباشد.
مهمترین هدف ما پیشگیری از بیماریهایی
مانند؛ فشارخون ،دیابت ،بیماریهای
قلبی و عروقی و اضافه وزن و چاقی

است که پیشگیری و کنترل این بیماریها

نقش بسزایی در تامین سالمت کارکنان و
خانوادههای آنان دارد

حوزه میباش��د.دکتر فوالدی با اشاره به فعالیتهای
صورت گرفت��ه در حوزه طب صنعت��ی تاکید کرد:
در حوزه ی طب صنعتی بازرس��یهای بهداش��تی
مناط��ق عملیاتی خارج از منطق��ه هر هفته یکبار
صورت میگیرد و ب��رای کارکنان خدماتی در این
بخش کالسهای آموزشی برگزار میشود .اجرای
عملیات س��م پاش��ی به وس��عت  65ه��زار و 400
مترمربع در شش ماهه اول سال انجام شده است و
از مهمانسراها و رستورانهای شرکت بهره برداری
نف��ت و گاز «داخل و خارج از منطقه» بازرس��ی به
عمل میآید.رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت
مسجد س��لیمان در مورد واحد پزشکی خانواده نیز
گف��ت :با توجه ب��ه رویکرد س�لامت محوری که
س��ازمان بهداش��ت و درمان در جهت پیشگیری از
بیماریهای واگیر و غیر واگیر دارد نقش پزش��ک
خانواده حائز اهمیت میباش��د .مهمترین هدف ما
پیشگیری از بیماریهایی مانند؛ فشارخون ،دیابت،
بیماریهای قلب��ی و عروقی و اضافه وزن و چاقی
است که پیش��گیری و کنترل این بیماریها نقش
بسزایی در تامین س�لامت کارکنان و خانوادههای
آنان دارد .دکتر فوالدی در ادامه افزود :بهداش��ت و
درمان صنعت نفت مسجد سلیمان دارای دو مرکز
فعال واحد بهداشت خانواده است که به کارکنان و
خانوادههای آنها خدمات رسانی مینمایند .این واحد
جهت افراد سالمند و ناتوان که نیاز به مراقبت دارند
ویزیت در خانه را راه اندازی کرده است .غربالگری
دهان و دندان از دیگ��ر فعالیتهای این مجموعه
اس��ت که ب��ه منظ��ور پیش��گیری از بیماریهای
دهان و دندان انجام میش��ود که از ابتدای امسال
تاکن��ون  2700م��ورد ویزیت انجام ش��ده اس��ت.
دکتر ف��والدی در خصوص تع��داد بیمارانی که به
این بیمارس��تان مراجعه میکنند ،خاطر نشان کرد:
روزانه  430نفر به بیمارس��تان و مراکز درمانگاهی

کاهش سلولهای توموری پانکراس و کولون توسط آسپیرین
نف�ت:

پالکته�ا،

س�لولهای خونی هس�تند که وظیفه
لخت�ه کردن خون را ب�ر عهده دارند.
ای�ن س�لولها همچنی�ن با ترش�ح
فاکتوره�ای رش�د و افزایش پاس�خ
پروتئینه�ای اختصاص�ی تنظی�م
کننده رشد س�لولی (انکوپروتئینها)
میتوانن�د موجب تکثیر س�لولهای
سرطانی ش�وند .مشاهده شده است
که دوز پایین آسپیرین که یک داروی
ضد لخته شدن خون توسط پالکتها
است ،میتواند موجب کاهش ریسک
برخ�ی انواع س�رطانهای دس�تگاه
گ�وارش ش�ود .البته مکانیس�م این
امر هنوز به درس�تی مشخص نشده
است.

بر اس��اس مطالع��های که به
منظور تعیین اثر مهاری آس��پیرین
بر فعالس��ازی و عملکرد پالکتها
بر روی تکثیر س��لولهای سرطانی
پانکراس و روده بزرگ انجام گرفت،
س��لولهای پالکت فعال ش��ده و
برای فرآیند لختهسازی ،با سه گروه
سلول سرطانی مجاور شدند:
الف) س��لولهای س��رطانی
متاستاتیک روده بزرگ ( سلولهایی
که در بی��رون روده بزرگ منتش��ر
میشوند).
ب) س��لولهای س��رطانی

غیرمتاس��تاتیک روده ب��زرگ
( سلولهایی که فقط در روده بزرگ
منتشر میشوند).
ج) س��لولهای س��رطانی
غیرمتاستاتیک پانکراس.
هنگامیکه داروی آس��پیرین
ب��ه ای��ن س��لولها اضاف��ه ش��د،
مش��اهده میش��ود ک��ه پالکتها
ق��ادر ب��ه تحری��ک رش��د و تکثیر
سلولهای سرطانی غیرمتاستاتیک
پانکراس و س��لولهای س��رطانی
غیرمتاستاتیک روده بزرگ نیستند.
ای��ن در حال��ی بود که س��لولهای
س��رطانی متاس��تاتیک روده بزرگ

در مجاورت آس��پیرین نیز به تکثیر
خ��ود ادام��ه دادند .دوزه��ای پایین
آس��پیرین در س��لولهای سرطانی
پانکراس ،موجب توقف رهاس��ازی
فاکتور رشد و اختالل در پیام رسانی
انکوپروتئینهایی میشود که در بقا
و انتشار س��لولهای سرطانی موثر
هستند .بکارگیری داروی آسپیرین،
تنه��ا در ص��ورت دوز بس��یار باال(
بی��ش از مقدار مج��از برای مصرف
خوراکی) در توقف رشد سلولهای
متاستاتیک سرطان روده بزرگ موثر
شناخته میش��ود .دانستن جزئیات
برهم ُکنش بین پالکتها ،آسپیرین

و س��لولهای توم��وری ،به منظور
درمان سرطان ،بسیار امیدوارکننده
اس��ت .ای��ن مطالعه نش��ان دهنده
حساس��یت و اختصاصیت مکانیسم
عملکرد و اث��ر دوز باال و دوز پایین
آسپیرین بر روی سلولهای سرطانی
متاستاتیک و غیرمتاستاتیک با منشا
توم��وری متفاوت اس��ت و احتماال
توانای��ی آس��پیرین در مه��ار بیان
( C-MYCانکوپروتئین تولیدش��ده
توسط پالکتها) ،روش انتخابی در
درمان فرم غیرمتاستاتیک سرطان
خواهد بود.
گرد آورنده :مونا مرزبان

تابع��ه مراجع��ه میکنند که عمده ی مش��کالت
آنها بیماریهای تنفس��ی ،گوارشی ،قلبی -عروقی،
ارتوپ��دی و بیماریهای فصلی میباش��د .این مقام
مس��ئول در خصوص واحدهایی که در آن کارهای
عمرانی صورت گرفته است؛ گفت :بخش اورژانس،
بلوک زایمان و بخش زنان ،بخش جراحی ،بخش
 ،CCUاطفال ،بخ��ش رادیولوژی ،طب صنعتی،
فیزیوتراپی و همچنین کلینیکهای دندانپزشکی و
پزش��ک خانواده به صورت کامل عملیات عمرانی
در آنها صورت پذیرفته اس��ت.این مقام مس��ئول با
اشاره به فعالیتها و مسئولیتهای اجتماعی بهداشت و
درمان گفت :حسب دستور مقام عالی وزارت و تاکید
مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
جهت خدمت رسانی به مردم بومیو مناطق محروم

اقدام به تشکیل گروه جهادی  -درمانی تخصصی
نموده است و با اعزام به مناطق محروم شهرستان
مسجد سلیمان نس��بت به معاینه و مداوای 1800
نفر از روستائیان اقدام کرده است که تعداد  20نفر از
آنان در بیمارستان نقت بستری و مورد عمل جراحی
قرار گرفتند .این گروه جهادی درمانی متش��کل از
متخصصین داخلی ،قلب ،اطفال ،چش��م پزش��ک،
دندانپزشک و ارولوژی و کارشناسان روان شناسی،
تغذیه ومامایی هس��تند .در ش��ش ماهه نخس��ت
امسال ،تعداد  1035بیمار سرپائی 610 ،مورد عمل
جراحی و  1161نفر بیمار بس��تری غیر شرکتی در
این بیمارس��تان مورد معاینه و مداوا قرار گرفته اند.
ایشان در خصوص راه اندازی موزه سازمان بهداشت
و درمان دراین بیمارستان خاطر نشان کرد :حسب

دستور مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت مقرر گردید که نخس��تین موزه ی س��ازمانی
بهداشت و درمان صنعت نفت در محل بیمارستان
نفت مس��جد سلیمان دایر گردد .هم اکنون بخشی
از بیمارس��تان جهت ساختمان موزه در اختیار مرکز
موزههای وزارت نفت قرار داده ش��ده اس��ت.دکتر
فوالدی درخص��وص ایجاد مراکز پزش��کیاری در
مناطق عملیاتی نیز اظهار داشت :مجوز راه اندازی
وتجهیز پنج مرکز پزش��کیاری در مناطق عملیاتی
شرکت بهره برداری نفت وگاز اخذ گردیده است که
درحال پیگیری میباشد .وی در پایان این گفتگو از
تعامل و همکاری مدیرعامل و هیات مدیره شرکت
بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان با بهداشت و
درمان این شهر تشکر و قدردانی کرد.

معدن
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ارایه فرصتهای همکاری در معادن ایران به
شرکتهای گلنکور و ای بی بی

رییس هیات عامل ایمیدرو در دیدارهای جداگانه ای با مدیرعامل

دکتر مهدی کرباسیان در مجمع ایران و اروپا اعالم کرد:

هدفگذاری جذب  250میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزههای صنعت و انرژی

دانش نفت :ایران به دنبال جذب 250

میلیارد دالر س�رمایه گذاری در زیرساختها،
نفت و گاز و صنایع مختلف است.

ب��ه گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از
ایمیدرو ،مهدی کرباس��یان در مجمع ایران
و اروپا که در ش��هر زوریخ س��ویس برگزار
ش��د افزود :از زمان اج��رای برجام تاکنون
رواب��ط ایران با جامع��ه جهانی و بخصوص
اروپا ش��تاب گرفته است.وی اظهار کرد :در
سفر رس��میدکتر روحانی رییس جمهوری
اسالمیایران به ایتالیا و فرانسه قراردادهایی
به ارزش  40میلیارد دالر از جمله در بخش
معادن و فلزات امضا ش��ده است.کرباسیان
با اش��اره به روابط چند صد س��اله ایران با
اروپا گف��ت :اروپا همواره پیش از تحریمها،
بزرگ ترین شریک تجاری ایران محسوب
میش��د و اکن��ون در دوره پس��اتحریم نیز
ن��ه تنها ب��ه دنبال آن هس��تیم که روابطی
عادی داش��ته باشیم ،بلکه درصدد گسترش
بیش از پیش روابط هس��تیم.وی افزود :ما

با داش��تن ذخایر عظی��م نفت و گاز درصدد
افزایش ظرفیت برای ص��ادرات به اروپا به
عن��وان یکی از واردکنن��دگان اصلی انرژی

هس��تیم و این مساله موجب افزایش امنیت
ان��رژی اروپا خواهد ش��د .از س��وی دیگر،
ای��ران نی��ز به دنب��ال ج��ذب  250میلیارد

دالر س��رمایه گذاری در زیرساختها ،نفت
و گاز و صنای��ع مختل��ف اس��ت.وی افزود:
بر اس��اس برنامه شش��م توس��عه پنج ساله

ای��ران که مارس ( 2017فروردین  )96آغاز
ش��د ،فرصتهای زیادی برای ش��رکتها،
بانکها و س��رمایه گذاران ،موسسات مالی،
پیمانکاران و تامین کنندگان اروپایی وجود
خواهد داشت.کرباس��یان در سخنرانی خود
درباره ظرفیتهای بالق��وه اقتصادی ایران
در بخش معادن و فلزات توضیحاتی مطرح
کرد و آخرین اطالعات مربوط به خصوصی
س��ازی در ای��ران و جذابیتهای س��رمایه
گ��ذاری خارجی را ارائ��ه داد.مجمع ایران و
اروپا ( )EIFچهار سال پیش با هدف تقویت
و حمایت از دیپلماس��ی تج��اری بین ایران
و غرب تاس��یس ش��د.این مجم��ع فرصت
مهمیبرای تبادل اطالعات ،ش��بکه سازی
و ایجاد روابط کاری بین مقامات و مدیران
بخشه��ای مختل��ف تج��اری و صنعتی با
سیاس��تگذاران و همچنی��ن فرصتی برای
گردهمایی س��االنه مقامات ارش��د تجاری،
دولت��ی و جامع��ه مدنی متعهد به توس��عه
اقتصادی ایران فراهم میسازد.

در بنگاهه�ای صنعت�ی ،معدنی و تجاری که در س�ال
جاری برگزار میشود ،بنگاههای برگزیده ،نشان برتر
تعامالت الکترونیکی دریافت میکنند.

به گ��زارش دانش نفت به نقل از ایمیدرو،
در این جش��نواره ،ارزیابی وب س��ایت و پورتال
بر اساس ش��اخصهای محتوا و طراحی ،تعامل
و خدم��ات الکترونیکی و فناوری و زیرس��اخت
ص��ورت میگیرد.معاون��ت آم��وزش ،پژوهش و
فن��اوری وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت (دفتر
توس��عه و کارب��رد فن��اوری اطالع��ات) دومین
جشنواره وب کسب و کار در بنگاههای صنعتی،
معدن��ی و تج��اری را با هدف معطوف س��اختن
توجه مدی��ران فناوری اطالع��ات در واحدهای

صدور  3.6میلیارد دالر کاالی معدنی و
صنایع معدنی در  5ماه سال

ارزش ص�ادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در  5ماه اول

امس�ال از ارزش صدور کاالهای این بخش در  6ماه نخست سال قبل،
کل صادرات سال قبل به  7میلیارد دالر رسیده بود.

بنگاههای صنعتی ،معدنی و تجاری برگزیده ،نشان برتر میگیرند
دانش نفت :دومین جشنواره وب و کسب و کار

فرصتهای همکاری و سرمایه گذاری در بخش معدن ایران پرداخت.

به گزارش دانش نفت به نقل از ایمیدرو ،مهدی کرباس��یان که
برای حضور در چهارمین کنفرانس ایران_اروپا به زوریخ س��فر کرده
اس��ت ،در حاشیه برگزاری این کنفرانس با مدیرعامل شرکت گلنکور
و معاون ش��رکت  ABBسوئیس در دیدارهای جداگانه ای به بررسی
و معرفی فرصتهای همکاری و س��رمایه گذاری بخش معدن ایران
با ش��رکتهای مذکور پرداخت.مهدی کرباسیان رییس هیات عامل
ایمیدرو و ایوان گلس��نبرگ Ivan Glasenbergمدیرعامل ش��رکت
گلنکور در این دیدار به تش��ریح سرمایه گذاری مستقیم در طرحهای
مس ،سرب و روی و سنگ آهن ایران پرداختند.همچنین در نشست
کرباس��یان با معاون شرکت ABBسوئیس که به صورت یک کارگاه
آموزش��ی برگزار ش��د همکاری بیش��تر ایمی��درو و ABBدر افزایش
به��ره وری و صرفه جوی��ی در مصرف انرژی با رویکرد اس��تفاده از
تکنولوژیهای نو در کاهش مصرف و بهره وری انرژی در طرحهای
معدن��ی و صنایع معدنی برای کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت
معدنی و فلزی مورد بررس��ی قرارگرفت.طی نشست مذکور ،شرکت
 ABBب��ه ارائه طرحهای موفق این ش��رکت در حوزه انرژیهای نو،
بهره وری انرژی ،مدل س��ازی اس��تخراج مواد معدنی در کشورهای
مختلف پرداخت.

پی�ش افتاد .طی این مدت  3.6میلیارد دالر کاال صادر ش�د در حالی که

در دومین جشنواره وب و کسب و کار:

صنعت��ی ،معدنی و بازرگانی ب��ه وضعیت پورتال
و وب س��ایت بنگاه تحت مس��ئولیت آنها برگزار
میکند .در این جشنواره به شرایط و قابلیتهای
الزم ب��رای پیش��برد اهداف کس��ب و کار بنگاه
در فضای مجازی ،به وی��ژه در عرصه تعامالت
بینالمللی و نیز ایج��اد انگیزه برای این واحدها
به سوی برنامههای توسعه کمیو کیفی پرداخته
میش��ود.بنگاههای صنعت��ی ،معدن��ی و تجاری
متقاض��ی حضور در جش��نواره وب و کس��ب و
کار میتوانند در ش��اخههای فعالیت تعیین شده
ب��ه تفکیک مقیاس (کوچک ،متوس��ط و بزرگ)
بن��گاه ت��ا  30مه��ر م��اه  96از طریق س��ایت
 www.webfestival.mimt.gov.irیا www.
 bizwebfestival.irاق��دام ب��ه ثب��ت نام کنند.

شرکت گلنکور و معاون شرکت ای بی بی سوئیس به معرفی و تشریح

به گ��زارش دانش نفت به نقل از ایمی��درو ،از ابتدای فروردین
ت��ا پایان مرداد ماه س��ال  96ارزش صادرات بخ��ش معدن و صنایع
معدنی از  3.6میلیارد دالر گذش��ت .کل تناژ صادراتی این بخش به
بیش از  26میلیون تن رس��ید.در این مدت زنجیره آلومینیوم و روی
با رش��د  115درصدی ،زنجیره تیتان با رشد 46درصدی ،سنگ آهن
و انواع س��نگ با افزایش  46و 42درصدی در ارزش صادرات مواجه
ش��دند .طی  5ماه امسال ارزش صدور زنجیره آلومینیوم  169میلیون
دالر ،زنجیره روی  160میلیون دالر ،سنگ آهن  413میلیون دالر و
انواع س��نگ  170میلیون دالر اعالم شد.در این میان وزن صادراتی
آلومینیوم به 154هزار تن ،روی 91هزار و 500تن ،س��نگ آهن 7.3
میلیون تن و انواع س��نگ  2.8میلیون تن رس��ید.طی این مدت تناژ
ص��ادرات زنجیره فوالد به  4.1میلیون تن رس��ید ک��ه از ارزش 1.4
میلی��ارد دالری برخوردار ش��د .این میزان 13درص��د کمتر از ارزش
صادرات فوالد در مدت مش��ابه سال قبل شد .از سوی دیگر زنجیره
م��س نیز 304هزار ت��ن انواع محصول ب��ه ارزش  303میلیون دالر
صادر کرد .این میزان 30درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود.

بخ��ش صنای��ع ش��امل «فن��اوری اطالعات»،
«غذایی ،دارویی و بهداش��تی»« ،ماشین سازی
و تجهیزات»« ،ب��رق و الکترونیک»« ،خودرو و
نیرومحرکه»« ،شیمیایی و سلولوزی»« ،نساجی
و پوش��اک»« ،فلزی ،ل��وازم خانگی» و «صنایع
دستی و فرش دستبافت» است.بخش شاخههای
بخش معادن و صنایع معدنی ش��امل س��یمان،
شیش��ه ،س��رامیک ،مصالح س��اختمانی ،فلزات
آهن��ی ،فلزات غی��ر آهنی ،کانیه��ای صنعتی،
س��ایندهها ،فروآلیاژها و فراوردههای نسوز است.
ش��اخههای بخش تجارت و اصناف نیز مشتمل
ب��ر تولی��دی ،توزیع��ی ،خدماتی ،خدم��ات فن،
فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای و شرکتهای
بازرگانی (داخلی و خارجی) است.
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Iran Welcomes Turkish Investors in Gas Sector: Rouhani
cooperation.»Regarding
mutual relations in investment sector, Iran announced
its readiness to provide the
required facilities for Turkish
investors in tourism, petrochemical, infrastructure and
transportation sectors in Iran,
he added.»Regarding oil and
gas relations, it was decided
that the Turkish side purchase
more gas from Iran,» he added, voicing Iran›s readiness to
welcome Turkish investors in
gas projects.

Iranian President Hassan
Rouhani said Turkey can buy
more gas from Iran, adding
Tehran welcomes Turkish
investors in its gas sector.
Following a meeting with
his Turkish opposite number
Recep Tayyip Erdogan here
in Tehran on Wednesday,
Mr. Rouhani said, «Some
important agreements were
made during today›s private
meeting with the Turkish president and also a
joint meeting on strategic

South Azadegan Crude Output 140,000 by March 2018
the end of this calendar year.National
Iranian Oil Company (NIOC) and Persia Oil And Gas Industry Development
Company signed a heads of agreement
(HOA) last October for developing the
field.He said production of crude oil
from the field will begin this year, adding early production from the field will
begin by November.The field is being
developed for production of 10,000
b/d in its early production phase and
25,000 b/d by the end of the year.The
official also said that development
of Yadavaran oilfield, which currently produces 115,000 b/d, is being
considered by PEDEC and will also
be developed under the newly-devised
model of oil contracts.

Countdown begins for Crude Production from South Yaran
Shahnazizadeh further added that
South Yaran Development Project will
also be ceded to a developer under a
contract which will be signed before

tions in West Karoon region and have
learned about the latest progress in the
project.»After the visit, the interested
companies were allowed to form a
consortium with domestic companies
to develop the field,» he added.

Crude oil production of South Azadegan Oilfield will cross 140,000 barrels
per day by March 20 2018 from currently 80,000 b/d, a senior Iranian oil
official said.
Noureddin Shahnazizadeh, the managing director of Petroleum Engineering
and Development Company (PEDEC),
told Shana that the boost will be made
possible in two phases by which
production will increase by 25,000 b/d
in the first phase and 40,000 b/d in the
second phase.The PEDEC chief said
the contract to develop the field will
be signed by this calendar yearend
(March 20), adding that representatives of 14 companies have recently
visited the field›s development opera-

oil News
NIOC, Lukoil ink MoUs on
Caspian Sea Oil Project
The National Iranian Oil Company (NIOC) and
Russian energy giant, Lukoil, have signed two
MoUs for carrying out geological studies on oil
projects in the Caspian Sea.The documents were
signed in Moscow in a ceremony held in the
presence of Iranian Minister of Petroleum Bijan
Zangeneh and Lukoil Managing Director Vagit
Alekperov in Moscow on Wednesday.

Iran Potent to Supply Europe
Energy Needs: President
Iranian President Hassan Rouhani says Iran can
supply energy to Europe given the country›s
ample oil and gas reserves.During a meeting with
Chairman of the Senate of the Republic of Ireland
Denis O’Donovan, Mr. Rouhani said Iran can be
a reliable source of energy for Europe.Existence
of ample opportunities for developing cooperation between Tehran and Dublin in various sectors
was highlighted by the officials during the Tehran
meeting.Rouhani also invited Irish businesspeople
to invest in various Iranian projects, particularly
mining, petrochemical and energy ones, reported
Mehr News agency.He went on to underscore the
need to develop banking relations as the main
basis for deepening trade and economic cooperation between the two sides, adding “Iran’s foreign
policy includes three key principles such as expansion of relations with the EU, preservation of the
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and
the parties› commitment to the agreement, as well
as the fight against terrorism,» the news agency
added.
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ضرورت اجتناب ناپذیر قرن بیست و یکم

ابوالفضل کیانی بختیاری

معاون برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

توس��عهی ش��هری منجر به تغییر الگو در
قرن  21ش��ده است و فعالیتهای پژوهشی برای
ش��هرهای هوشمند با مشارکت مستقیم نهادهای
صنعتی و سیاسی ،متخصصان و جامعهی علمیدر
اولویت قرار گرفته است.
س��ازمان ملل برآورد میکند بین سالهای
 2015و  2050جمعیت جهان تا  32درصد ،یعنی
از  7/2به  9/7میلیارد نفر افزایش خواهد یافت ،در
حالی که جمعیت شهری تا  63درصد ،از  3/9تا  6/3میلیارد نفر افزایش خواهد
یافت .برآوردهای کنونی نش��ان میدهد تا س��ال  2030بیش از  60درصد از
جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد.
نیاز به شهرسازی بهدلیل مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهرها
به امید زندگی بهتر (کار ،تحصیل ،درمان ،دسترس��ی به فرهنگ و غیره) و از
سوی دیگر بهدلیل مهاجرت از کشورهای فقیر یا بهدلیل درگیریهای اجتماعی
و نظامیبهسمت کشورهای صنعتی اجتناب ناپذیر میباشد .در سال  2050هند
به  1/7میلیارد نفر ،جمعیت کالنش��هر بمبئی ( 42میلی��ون) و دهلی نو (36
میلیون) خواهد رسید ،چین تقریب ًا در  1/34میلیارد نفر ثابت خواهد شد و شهر
ش��انگهای ( 21میلیون) خواهد بود ،در حالی ک��ه جمعیت نیجریه و اندونزی
بهترتیب به بیش از  399میلیون و  321میلیون نفر خواهد رسید.هرچه سیارهی
ما «شهریتر» میشود ،شهرها باید هوشمندتر شوند .شهرسازی گسترده برای
مدیریت پیچیدگی زندگی ش��هری نیاز به روشهای جدی��د و نوآورانه دارد.با
گسترش اینترنت اشیا و تاثیرات آن بر حوزهی خدمات ،هم اکنون شاهد ظهور
شهرهای هوشمند هس��تیم .به گزارش موسسهی مک کینزی تا سال ۲۰۲۰
صنعت شهرهای هوشمند بازاری معادل  ۴۰۰میلیارد دالر خواهد داشت که از
 ۶۰۰شهر در سراسر دنیا تشکیل میشود .بر اساس این تحقیق این شهرهای
 ۶۰درصد از تولید ناخالص ملی کل دنیا را در سال  ۲۰۲۵تولید خواهند کرد.
تقدماتی که یک شهر را هوشمند میسازد عبارتند از:

مدیریت هوشمند انرژی:


در شهرهای هوشمند کلیهی س��اختمانهای اداری و مسکونی کارایی
باالتری داش��ته و انرژی کمتری مصرف میکنند .الگ��وی مصرف انرژی در
این ساختمانها مورد تحلیل قرار گرفته و کلیهی اطالعات جمعآوری و ثبت
میشوند .شبکههای هوشمند توزیع برق نیز بخش دیگری از توسعه شهرهای
هوش��مند را بر عهده دارند .بکارگیری سیستم روشنایی هوشمند برای اماکن
عمومیو خیابانها اولین و س��ادهترین گام برای ورود به این حوزه محس��وب
میشوند.
حمل و نقل هوشمند:


ش��هرهای هوش��مند از سیس��تمهای حملونقل چندگان��ه ،چراغهای
راهنمایی هوشمند و پارکینگهای هوشمند پشتیبانی میکنند.
مدیریت هوشمند کالن دادهها:


حجم عظیم اطالعات و دادهها که توسط شهرهای هوشمند جمعآوری
میش��وند باید مورد تجزی��ه و تحلیل قرار گیرند تا ب��ه راهکارها و اطالعاتی
سودمند برای دستگاههای مدیریتی و نیز شهروندان تبدیل شوند.
زیرساختهایهوشمند:


با بکارگیری زیرس��اختهای هوشمند شهری ،امکان تحلیل دادههای
جمعآوری شده و استفاده از نتایج این تحلیلها برای برنامهریزی میزان نیاز به
منابع در آینده و اجرای برنامههای حفظ و نگهداری ش��هر مهیا میشود .برای
مثال ،سنجش دائمیکیفیت آب میتواند وجود آلودگی در آب را در ابتداییترین
مراحل آن آشکار کرده و از یک فاجعه جلوگیری کند.
تبادل هوشمند دادهها:


اگر به دنبال تحقق ش��هر هوشمند هستیم باید بدانیم که تبادل پیوسته
اطالعات بین سیستمهای مختلف شهری و خصوصی اهمیتی جدی دارد.
دستگاههای هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا:


ی��ک ج��زء کلیدی که همه چیز را در یک ش��هر هوش��مند به هم گره
میزند اینترنت اش��یا است .در یک ش��هر هوشمند اطالعات توسط سنسورها
جمعآوری شده و با تبادل این اطالعات امکان مدیریت لحظهای سیستمهای
پیچیدهی شهری فراهم میشود .هرچه وابستگی به سنسورها بیشتر میشود،
اهمیت اعتبار دادهها و سیستم انتقال این دادهها نیز افزایش مییابد.تکتک این
فناوریها در کنار یکدیگر بکارگرفته میشوند تا یک شهر هوشمند شود .هم
زمان با رشد جمعیت در جهان و حرکت جمعیت به سمت مناطق شهری نیاز به
شهرهای هوشمندتر برای استفاده بهینه از مناب ِع در دسترس بیشتر میشود.بطور
خالصه توسعه شهرهای هوشمند به میزان زیادی به سطح هوش شبکههای
الکتریک��ی (برق) بس��تگی دارد که باید از تامین ان��رژی الکتریکی برای تمام
مصرفکنن��دگان اطمینان حاصل کند و تضمین کند که برخی از ویژگیهای
ش��هر از جمله بهبود بهرهوری بدس��ت میآیند ،اما مهمترین جنبه هماهنگی
آسان بین مدیریت شهری ،اپراتورهای زیرساختهای مختلف و کسانی است
که مس��ئول امنیت و سالمت عمومیهستند.شبکههای هوشمند قادر هستند
مصرفکنندگان را به تغییر و اصالح بار آنها در ش��رایط بحرانی تحریک کنند
تا زیرس��اخت الکتریکی را بدون تاثیر نگه دارند (مهمترین آنها سیاست ،آتش
نش��انان و بیمارستانها هستند ،تمام آنها به برق وابسته هستند) .سیستمهای
اتوماس��یون برای عیبیابی داخلی ،به ترمیم و بازس��ازی منبع برق از مناطق
دارای مسیرهای پش��تیبان کمک خواهند کرد .تولید محلی برای پاسخگویی
به تقاضا برای مدت زمانهای کوتاه اس��تفاده میشود .جامعه (صنعت ،بخش
تجاری ،بخش مسکونی) به طور خودکار با کاهش بار الکتریکی به چنین روشی
پاس��خ میدهد تا به ترمیم سریع منبع برق کمک نماید .سیستمهای حمل و
نقل و ترافیک با سیس��تم انرژی همگام و همزمان خواهند ش��د تا از عملکرد
جادههای بحرانی اطمینان حاصل شود .اطالعات لجستیک روزانه جمعآوری
خواهند ش��د و توسط تمام وس��ایل موجود ،به ویژه با اس��تفاده از شبکههای
رس��انههای اجتماعی در اختیار جامعه عمومیقرار میگیرد .بهرهوری و ایمنی
ب��ه طور قابل توجهی توس��ط مزیت دقت و صحت اطالع��ات بهبود خواهند
یافت.
در ایران حرکت به س�مت هوشمندس�ازی ش�هرها را آغ�از کرده ایم.

مرکز گس�ترش فن�اوری اطالعات( مگفا) وابس�ته به س�ازمان گس�ترش و
نوسازی صنایع ایران ،اقدام به آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز فناوری
اینترنت اشیا و تجهیزات مخابراتی الزم جهت تبادل و پایش اطالعات کرده
اس�ت .امیدواریم به زودی در سراس�ر کشور ش�اهد ارائه خدمات شهرهای
هوشمند به هموطنان عزیزمان باشیم.

آشنایی با انواع نفت خام و خواص فیزیکی آن
متغیر را برای آنها خواهیم داشت .بنابراین نفت خام
درس��طح زمین دارای ویس��کوزیته بیشتر بوده و به
عبارتی ویس��کوزتر است .چون در مخزن زیرزمینی
یک��ی از عوام��ل دخیل ح��رارت موج��ود درمخزن
میباش��د ،که هم��راه با این عامل ،عم��ق نیز موثر
میباشد .همچنین سن نفت را به لحاظ زمان مخزن
شدن را درطیف تغییرات ویسکوزیته سهیم میدانند.

سمیه حسنی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
دانش نف�ت :نفت از بزرگترین
خدمتگزاران بشر اس�ت .نفت برای
ما روش�نایی و گرما بوجود میآورد و
برای اتومبیلها ،تراکتورها ،هواپیماها
و کش�تیها تولید نیرو میکند .بدون
نف�ت تقریب�اً هم�هی ماش�ینها از

ترکیبات مولکولی نفت خام

تع��داد ترکیب��ات مولکولی نفت خام وابس��ته
به س��ن زمینشناسی آن ،عمق تش��کیل آن ،منشا
آن و موقعی��ت جغرافیایی آن متغیر میباش��د .برای
مثال نفت خام  Ponca cityاز  Oklahomaشامل
حداقل  234ترکیب مولکولی میباشد.

کار میافتن�د .از نف�ت خ�ام بنزین،
پارافی�ن ،روغنه�ای س�وخت و روغنه�ای ن�رم کننده،
گریس ،موم ،آس�فالت و بس�یاری از فرآوردههای دیگر به
دس�ت میآید .تولید تجاری نفت ،نخست برای آن بود که
ش�ب را کنار زند و به خانهها روشنی بخشد ،اما رفته رفته
با کش�ف دیگر خواص نف�ت ،این هیدروکرب�ور به کاالیی

گروههای تشکیل دهنده نفت خام

اس�تراتژیکی تبدیل ش�د که بدون عرضه مستمر و مداوم
آن ،ثبات و امنیت جهان به خطر میافتد.

گفته میش��ود نفت از کلمه اوستایی (نپتا) گرفته
ش��ده اس��ت که کلدانیان و اع��راب آن را از زبان مادی
گرفته و (نفتا) خواندهاند .پترولیوم ( )petroleumواژهای
التین همارز نفت اس��ت که از دو کلمه پترا ( )petraبه
معن��ی س��نگ و ( )oleumبه معنی روغن گرفته ش��ده
اس��ت .پیشینیان از نفت در پزشکی برای درمان زخمها
و روماتیس��م و بهعنوان مس��هل نیز استفاده میکردند.
در زم��ان نوح نیز از قی��ر برای جلوگی��ری از ورود آب
به قایقها اس��تفاده ش��ده بود .قیر ،آس��فالت و نفت در
جن��گاوری نی��ز به کار میرف��ت .هنگامیکه اس��کندر
کبیر در س��ال  326پیش از می�لاد به هند هجوم آورد،
با اس��تفاده از اسبس��وارهایی که ظروف قیر مشتعل را
در دس��ت خود تکان میدادند ،ف��وج فیلهای هندی را
پراکنده کرد.
آشنایی با نفت خام

نف��ت مایعی اس��ت ک��ه عمدت�� ًا از دو عنصر آلی
هیدروژن و کربن تش��کیل شده و دارای مقادیر کمتری
از عناصر س��نگین مانن��د نیتروژن ،اکس��یژن و گوگرد
میباش��د و بهص��ورت طبیعی در زیرزمی��ن و بهصورت
استثنایی در روی زمین یافت میشود.
نف��ت خام به انگلیس��ی  Crude Oilو به روس��ی
 Naphraنامیده میش��ود که درحالت طبیعی به صورت
مایع بوده و رنگ آن قهوهای زرد مایل به س��یاه اس��ت
و دربرابر نور انعکاس��ی ،رنگ س��بز بخصوصی از خود
نشان میدهد.
نفت از کجا آمد؟

جالب اس��ت ک��ه دو نظریه کام ً
ال متض��اد درباره
فلس��فه وجودی نفت مطرح میش��ود ،طرفداران نظریه
اول معتقدند نفت منش��أ غیر آلی دارد .دانشمندانی مثل
مندلیف باور به منش��أ ماگمایی هیدروکربنها داشتند و
بیان میکردند که گوشته زمین دارای آهن کاربید است
ک��ه میتواند با آبهای نفوذکننده واکنش کرده و متان
و دیگر هیدروکربنها را تشکیل دهد .بعضی از محققان
نیز معتقدند در زمان تش��کیل سیاره زمین مقدار زیادی
گاز  CO2در درون زمی��ن به تل��ه افتاد و ب ه مرور زمان
در اثر گسلههایی به س��مت باال مهاجرت کردند و وارد
پوس��ته زمین ش��دهاند و در حوضههای رس��وبی به دام
افتادن��د و در نهای��ت با آبهای موج��ود واکنش داده و
هیدروکربنها را تشکیل دادند.
اما نظریه دوم که طرفداران و شواهد بیشتری نیز
دارد ،منشأ آلی نفت است .طرفداران این نظریه معتقدند
که از تهنشین شدن مواد آلی حاصل از بقایای گیاهان و
جانوران همراه با رسوبات در یک حوضه رسوبی در حال
فرونشینی و با گذش��ت زمان که ژرفای تدفین افزایش
یافته و رس��وبات دچار افزایش دما و فشار میشوند این
مواد آلی بهتدری��ج تبدیل به کروژن و نهایت ًا نفت و گاز
میش��وند .در این نظریه نکته قابلتوجه مقدار کم ماده
آلی است که در رسوبات به دام میافتد زیرا مقدار زیادی
از مواد آلی در تماس با اکسیژن هوا توسط باکتریهای
ه��وازی تجزیه میش��وند و از بین میروند .بررس��یها
نشان میدهد که برای محافظت ماده آلی نیاز است که
تولید مواد آلی ،باال و آهنگ رسوبگذاری بهینه (نه باال
نه پایین) و شرایط بیاکسیژن باشد.
انواع نفت خام

نفت خام انواع مختلفی دارد که بیش از هفتاد نوع
آن به مق��دار تجاری ،تولید و در بازار معامله میش��ود.
ش��اید هیچ دو نفت خامیرا نتوان یافت که خصوصیات
آن درس��ت مثل هم باش��د ،اما میت��وان ویژگیهایی
ب��ه دس��ت آورد که از طری��ق آن و با مقایس��ه آنها با
ویژگیهای نفت خامهای ش��اخص نظی��ر برنت ،دبلیو.
تی.آی و دوب��ی ،بهای معقولی برای آنه��ا در بازار به
دس��ت آید .از جمله این ویژگیها س��بکی و سنگینی و
ترشی و شیرینی است.
برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام،
بهطورمعمول از ش��اخص ( )APIاس��تفاده میشود .این
ش��اخص از حاصل تقسیم عدد  14.5بر وزن مخصوص
نفت خام در درجه ح��رارت  60درجه فارنهایت ،منهای

عدد  131.5به دست میآید .نفت خامهای با  APIباالتر
از  30را سبک و  20تا  30را متوسط و پایینتر از  20را
نفت خام سنگین میگویند .نفت خامهایی با  APIبیشتر
از  44مانن��د نفت خام «اکوفیس��ک» نیز وجود دارد که
آنها را بسیار سبک میگویند.
نفت خام افزون بر «هیدروکربورها» ،ناخالصیهایی
نظیر نیتروژن ،گوگ��رد ،نمک و فلزات نیز در خود دارد.
مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت ،یکی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن اس��ت .هیدروژن سولفید
به سبب داشتن خاصیت اسیدی ،خورندگی دستگاههای
تقطی��ر را افزایش میدهد و به س��بب س��میبودن ،به
محیطزیس��ت خس��ارات جبرانناپذیری وارد میکند .از
اینرو ،حذف آن از نفت خام ضرورتی انکارنشدنی و در
عین حال پرهزینه است.
«نفت ش��یرین» به نفت خامیمیگویند که میزان
گوگرد آن کمت��ر از  0.5درصد و «نفت ترش» به نفت
خامیمیگوین��د که میزان گوگرد آن بیش از  0.5درصد
باش��د .میزان گوگرد موج��ود در نفت خام بهطورمعمول
بین  0.1و س��ه درصد وزن نفت خام اس��ت .بیشتر نفت
خامهای ش��یرین ،سبک و بیش��تر نفت خامهای ترش،
سنگین هستند.
نفت خام برنت

یکی از شناختهشدهترین ش��اخصهای نفت خام
اس��ت که بهعنوان مبنای قیمتگذاری بسیاری از انواع
نفت خام در بازارهای جهانی به کار برده میش��ود .نفت
خام برنت مخلوطی از نفت استخراجشده از شبکه برنت
و «نینان» در دریای ش��مال اس��ت که از طریق شبکه
خ��ط لوله به پایانه نفتی «س��الوم وو» ،بزرگترین بندر
صادرات��ی دریای ش��مال ،در بریتانیا انتقال مییابد و در
آنجا بارگیری میش��ود .درجه  APIمخلوط برنت بیش
از  38و می��زان گوگرد آن  0.41درصد اس��ت ،بنابراین
در طبقه نفت خامهای سبک و شیرین قرار میگیرد.
نفت خام مارس

نف��ت خ��ام م��ارس ( )Marsاز جمله ان��واع نفت
خامهای س��نگین و ترش به شمار میآید که در آمریکا
و خلیج مکزیک تولی��د و در بندر  Clovellyبارگیری و
صادر میش��ود .درجه  APIآن  29و مق��دار گوگرد آن
 1.9درصد است
نفت خام میناس

نف��ت خام مین��اس ( )Minasکه با ن��ام نفت خام
سبک سوماترا ( )Sumatra Lightنیز شناخته میشود،
یک��ی از نفت خامهای ش��اخص بازار آسیاس��ت که در
مناطق خشکی جزیره ساماترای اندونزی تولید و از بندر
«دومای» صادر میش��ود .ای��ن نفت خام با درجه ،API
 35.8درصد گوگرد از جمله انواع نفت س��بک و شیرین

به شمار میآید.

نفت خام موربان

نف��ت خام موربان ( )Murbanبا درجه 39.3 ،API
و وجود  0.8درص��د گوگرد از جمله انواع نفت خامهای
س��بک و نسبت ًا شیرین به شمار میآید .این نفت خام در
ام��ارات عربی متحد تولید و از بن��در Jebel Dhanna
بارگیری میشود.
نفت خام تاپیس

نف��ت خ��ام تاپی��س ب��ا درج��ه  APIنزدیک به
 46و می��زان گوگ��رد  0.03درص��د ،در ح��وزه دریایی
 Trengganuمالزی تولید میشود .گفتنی است که این
نوع نفت خام برخالف نفت خام برنت در بازار نفت مورد
معامله قرار نمیگیرد ،اما به یکی از انواع نفت ش��اخص
ب��رای قیمتگذاری در منطقه آس��یا به ش��مار میآید.
اس��ترالیا به سبب روابط تجاری گستردهای که با منطقه
آس��یا دارد ،قیمت نفت خام تاپیس را برای قیمتگذاری
نف��ت خامهای وارداتی و حت��ی فرآوردههای نفتی خود
به کار میبرد.
مشخصات نفت خام ایران

نفت خام

درجه API

گوگرد (درصد)

سنگین ایران

29.6

2

سبک ایران

33.4

1.37

فروزان ایران

29.7

2.20

سروش ایران

18.6

3.62

جدول مقایسهای نفت کشوهای نفتی

(:)Hydrocarbons
هیدروکربنه��ا
هیدروکربنه��ا همانطور که از نامش��ان مش��خص
است ،شامل گروههایی هستند که ترکیبات مولکولی
آنها فقط از هیدروژن و کربن تش��کیل ش��ده است.
انواع هیدروکربنها عبارتند از:
هیدروکربنهای پارافینی (پارافینها)هیدروکربنهای نفتنی (س��یکلو پارافینها یانفتنیکها)
هیدروکربنهای آروماتیک (بنزنوئیدها)غیرهیدروکربنه��ا (:)Heterocompounds
این گروه ش��امل ترکیباتی غیر از هیدروژن و کربن
میباش��ند و عناصری از قبیل اکس��یژن ،نیتروژن،
گوگ��رد ،اتمهای فلزی همراه با هر کدام از اینها و
یا ترکیب با همه اینها نظیر  Ni، Vمیباشد.
وزن مخصوص نفت خام

از خ��واص فیزیک��ی نف��ت خ��ام ک��ه ارزش
اقتصادی نفت خام بر مبنای آن س��نجیده میشود،
وزن مخصوص آن میباش��د .لذا س��نجش و نحوه
محاسبه فرمول آن مهم است.
اکثر کش��ورهای جه��ان ،وزن مخصوص نفت
خ��ام را برحس��ب درجه  APIکه ی��ک درجه بندی
آمریکایی است ،محاسبه میکنند.
مش��ابه همین درج��ه بندی و س��نجش ،وزن
مخصوص نفت خام را در کشورهای اروپائی با درجه
بندی  Baumeمحاس��به میکنند که از لحاظ مقدار
اندکی از درجه  APIکمتر میباشد.
سنجش وزن مخصوص نفت خام

س��نجش وزن مخصوص نفت خام مانند سایر
م��واد و مایعات برمبنای قان��ون کلی که همان وزن
واحد حجم مایع است ،در شرایط  60درجه فارنهایت
و  1atm=Pس��نجیده میشود و مقدار آن در فرمول
جایگزی��ن ش��ده و وزن مخصوص نفت خ��ام را بر
حسب درجه  APIیا درجه  Baumeمیدهد.
تاثیر درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام
از عواملی که س��بب تغییر در وزن مخصوص
نف��ت خام میش��وند ،تغیی��رات دما اس��ت .یعنی با
باالرفتن دما ،وزن مخصوص کمتر ش��ده و به درجه
 APIاف��زوده میش��ود .همچنین ب��اال رفتن درجه
ح��رارت اثر معک��وس روی ویس��کوزیته نفت خام
میگذارد.

نفت خام

درجه API

گوگرد (درصد)

سبک عربستان

32.7

1.90

متوسط عربستان

30.6

2.47

دوبی

30.4

2.13

عمان

33

1.14

برنت دریای شمال

38.5

0.41

دبلیو.تی .آی

38.7

0.45

اورال روسیه

31.8

1.35

کویت

30.5

2.6

ضری��ب انبس��اط نف��ت خ��ام از 4-10-6.1
الی 4-10*8.3در نوسان بوده که با کاهش چگالی،
ضریب انبساط آن افزایش مییابد.

بصره عراق

30.2

2.52

ارزش حرارت��ی پایی��ن نفت بی��ن  9000الی
 11000کیلوکالری است .گرمای ویژه نفت در دمای
معمولی از  35/0ال��ی 55/0کیلوکالری به کیلوگرم
درجه اس��ت ،که در صورت ازدی��اد درجه حرارت به
مقدار آن افزوده میشود.

خواص فیزیکی نفت خام

ویسکوزیته :همان طور که نفت خام ممکن است
با دخالت عواملی به رنگهای زرد ،س��بز ،قهوهای،
قهوهای تیره تا س��یاه مشاهده گردد ،لذا ویسکوزیته

ضریب انبساط نفت خام

ارزش حرارتی و گرمایی ویژه نفت خام

نقطه اشتعال نفت

نقطه اشتعال نفت نیز به مقدار مواد زود جوش
آن مربوط اس��ت ،و میتوان��د از صفر الی 200درجه
س��انتیگراد باش��د .لذا در حمل و نق��ل نفت خام به
دالیل ایمنی ،قسمتی از زودجوشها را پایدار نموده
و نقطه اشتعال را باال میبرند.
نقطه سفت شدن نفت خام

نقطه سفت شدن نفت خام عبارتست از دمائی
ک��ه در آن خاصیت جاری ش��دن نفت خام به اتمام
میرس��د .این دما در حم��ل و نقل و انبارکردن نفت
اهمیت به سزائی دارد.
منابع:


http://www.shana.ir
http://www.energyenergy.ir
http://www.bazarkhabar.ir
http://daneshnameh.roshd.ir
http://www.tebyan.net
http://japalaghi.com
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محمد ابراهیمی

کارشناس صنایع پاییندستی نفت

دکتر معظمیدر گفتگو با دانش نفت تشریح کرد:

وضعیت صنعت و توسعه صنعتی در دولت یازدهم
و چشم انداز آن در دولت دوازدهم

دان�ش نف�ت :اقدام�ات و فعالیته�ای

در نتیجه فعالیتهای مجموعه صنعت
و معدن کشور ،رشد صنعت در ابتدای دولت
یازدهم منفی  ،10/5رش��د معدن منفی  2و
رش��د کسب و کار حدود صفر بود ،اما دولت
توانست بر اس��اس آخرین آمار منتشر شده
رش��د اقتصادی را به  8/3و رشد صنعتی را
به  6/5برساند.

باش�د .برای آش�نایی ب�ا فعالیته�ای صورت

رش�د اقتص�ادی طل�ب کرد یا اش�تغال و اصوال

گفتگوی�ی ب�ا دکتر منص�ور معظم�ی ،رییس

نیز اشتغال ایفا میکند؟

صنعتی سازمان گس�ترش و نوسازی صنایع
ای�ران در دول�ت تدبیر و امید ب�ه ویژه در دو
س�ال پ�س از برجام ش�تاب خوبی ب�ه خود
گرف�ت .عق�د ق�رارداد و تفاه�م نامهه�ا در
حوزههای مختلف صنعت موجب شد تا چشم
انداز آتی ایدرو در چهارس�ال دولت دوازدهم
تا س�ال  1400بس�یار روش�ن و امید بخش

به اعتقاد جنابعالی ،دولت یازدهم ،از صنعت،


گرفته و برنامههای آینده س�ازمان ایدرو پای

صنعت چه نقشی در پیشرفت رشد اقتصادی و

هی�ات عامل ایدرو انجام داده ایم که در ادامه

دولت یازدهم ،مس��اله اشتغال و تولید
را در دستور کار داشته است .همانطور که
مق��ام معظم رهبری تاکید داش��تند تولید و
اش��تغال یک��ی از مولفهه��ای بس��یار مهم
اقتصاد مقاومتی اس��ت .دولت نیز با تالش
برای رفع موان��ع تولید ،ایجاد فضا و امنیت
سرمایهگذاری ،رونق تولید را هدف قرار داد
تا در سایه آن اشتغال بیشتر بهوجود آید .بر
اس��اس اطالعات مرکز آمار ایران ،در حالی
س��هم صنعت در اش��تغال س��ال  ۱۳۹۵به
 31/9درصد رس��یده است که سهم صنعت
در سال  94معادل  32/5درصد بوده است.
یعنی س��هم صنعت از اش��تغال در سال 95
نس��بت به سال قبل آن 0/6 ،درصد کاهش
یافته اس��ت .س��هم بخش صنعت،معدن و
تج��ارت در س��ال  ،1393از حوزه اش��تغال
کشور حدود  34درصد است.

میآید.

جناب دکتر ،وضعیت صنعت ،توسعه صنعتی


و فعالیته�ای مرتب�ط ب�ا آن در دولت یازدهم به
کجا رسید؟

پس از حدود  2س��ال مذاکره ،ایران و
کش��ورهای  1+5به تواف��ق در مورد برنامه
هس��تهای ایران تحت عن��وان برنامه جامع
اقدام مش��ترک (برج��ام) در  23تیرماه 94
نائل ش��دند .در دیماه  94برج��ام اجرایی
ش��د و کلی��ه تحریمهای مرتبط ب��ا برنامه
هستهای رفع شدند .با اجرای برجام ،اقتصاد
کش��ور وارد مسیر تازهای ش��د و چشمانداز
مس��اعد آینده موجب بهبود ثب��ات اقتصاد
کش��ور ش��د .عالوه بر آن ،عملیاتیسازی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی از زمان روی
کارآمدن دول��ت یازدهم ،در زمره مهمترین
عناص��ر برنامهری��زی و تصمیمگی��ری
مس��ووالن اجرایی ب��وده و به همین جهت
ش��اهد گشایشهای اقتصادی قابل توجهی
همچون رش��د صنعتی بوده ای��م .با ایجاد
فضای جدید بر کسبوکار کشور ،بخشهای
مختلف منجمله صنعت از آن منتفع شدند.
یک��ی از این بخشها ،بخش صنعت خودرو
است .برجام برای خودروسازان سود داشت
تا جاییکه توانس��تند قراردادهای مختلفی را
برای تولید محصوالت جدید با شرکتهای
معتب��ر از جمله پژو و رنو منعقد کنند .نتیجه
قرارداده��ای مذکور از نیمه دوم س��ال 96
وارد بازار کشور میشوند.
همچنی��ن در خص��وص رش��د تولید

خودرو ،در سال  95حدود  38درصد افزایش
نس��بت به س��ال  94صورت گرفته اس��ت.
عالوه بر این ،برنامه رسیدن به یک میلیون
 600هزار دستگاه خودرو در سال  96تدوین
ش��ده است که از این میزان ،یک میلیون و
 560هزار دستگاه خودروی سواری و وانت
و مش��ابه اس��ت و بفیه خودروی تجاری و
س��نگین .یکی از مقولهه��ای مهم اقتصاد
مقاومت��ی تکیه ب��ر ظرفیته��ای داخلی و
رونق تولید است .طرح رونق تولید در نیمه
ابتدایی سال  ۱۳۹۵کلید خورد تا در ابتدای
ام��ر پرداخت تس��هیالت  ۱۶ه��زار میلیارد
تومان��ی به  ۷۵۰۰واح��د تولیدی کوچک و
متوس��ط مدنظر قرار گیرد ،طرحی که یکی
از پروژههای اقتصادی کش��ور به حس��اب
میآمد و از سوی س��تاد فرماندهی اقتصاد
مقاومت��ی در کنار ش��ش برنامه دیگر برای
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در نظر
گرفته شد .ادامه طرح رونق تولید برای سال
جاری نیز مد نظر اس��ت ک��ه بنابر تصمیم
اولیه به  ۱۰هزار واحد صنعتی رقمیمعادل
 ۲۰ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت تعلق

طرحهای نیمه تمام

تکمیل شده از ابتدای

شهریور  ۹۲تاکنون۲۰ ،
هزار طرح بوده که در

مجموع  ۳۱۷هزار نفر
اشتغالزایی جدید به
وجود آوردند

خواهد گرفت .تکمی��ل  ۲۰هزار طرح نیمه
تم��ام با  ۷۶هزار میلیارد تومان س��رمایه از
مهمترین دس��تاوردهای دولت یازدهم بوده
است که در دولت جدید پیگیری خواهد شد.
طرحهای نیمه تمام تکمیل ش��ده از ابتدای
شهریور  ۹۲تاکنون ۲۰ ،هزار طرح بوده که
در مجموع  ۳۱۷هزار نفر اش��تغالزایی جدید

به وجود آوردند .امضای  ۱۱۷سند همکاری
با ش��رکتهای معتبر خارجی که  ۶۳مورد
آن وارد مراحل اجرایی سرمایهگذاری شده
اس��ت ،از مهمترین اقدامات دولت یازدهم
در این حوزه محس��وب میشود .همچنین
در دول��ت تدبیر و امید ۱۷۲ ،طرح به ارزش
هش��ت میلی��ارد و  ۸۰۰میلی��ون دالر ب��ا
سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید که
بیش از هفت میلی��ارد دالر آن وارد مراحل
اجرایی خود شده است.
جای��گاه رقابتپذی��ری ای��ران در
چهارس��اله دولت تدبیر و امید از رتبه  ۸۲به
رتب��ه  ۷۶بهبود یافت .از س��وی دیگر رتبه
بینالمللی کش��ور در فضای کسب و کار از
رتبه  ۱۵۲به رتبه  ۱۲۰ارتقا یافت .در چهار
س��ال اخیر کش��ورهایی که مقصد صادرات
کاالهای تولیدی کش��ور بودند از  ۱۴کشور
در س��ال  ۹۲به  ۲۰کشور در پایان سال ۹۵
افزای��ش پیدا کردند و دولت تدبیر و امید در
همین راستا کشورهای اروپایی را به مقاصد
صادراتی محصوالت تولیدی کش��ور اضافه
کرد.

دول�ت یازده�م چه موانع�ی را از پیش روی


صنعت کشور برداشت؟

س��ال  ،۹۳دول��ت یازده��م در صدد
جب��ران کاه��ش تولید برآمد و س��عی کرد
قوانینی را که بر ضد تولید بود ،اصالح کند.
بر این اس��اس ،س��ال  ۹۳نرخ رشد صنعت
 7/6درص��د ثبت ش��د .س��ال  ۹۴به لحاظ
رکود جهانی که اتفاق افتاد و تولیدکنندگان
امکان صادرات نداش��تند به منفی سه دهم
رسید اما در دو سال گذشته با سیاستهای
خروج از رکود و اجراییش��دن برجام مجدداً
به سمت افزایش تولید حرکت شد.
جناب دکتر ،از وقتی که در اختیار دانش

نفت قرار دادید ،تشکر میکنم.

گزارش دانش نفت از دیدار مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با ریاست هیات عامل ایدرو؛

بررسی فرصتها و اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان خراسان جنوبی در دستور کار ایدرو

دان�ش نفت :عصر روز چهارش�نبه مورخ 96/7/12
اعض�ای مجم�ع نماین�دگان اس�تان خراس�ان جنوبی در
مجلس ش�ورای اسالمیبا حضور در س�ازمان گسترش و
نوس�ازی صنایع ایران با ریاست هیات عامل این سازمان
دیدار کردند.

ب��ه گ��زارش دانش نف��ت ،در این دی��دار که در
فضای صمیمیبرگزار ش��د ،دکتر منصور معظمیضمن
خوشامدگویی به نمایندگان مردم شریف استان خراسان
جنوبی در مجلس ش��ورای اسالمی ،اظهار داشت :ایدرو
هم��واره از تعامل ب��ا نمایندگان معزز م��ردم و مجلس
ش��ورای اسالمیاس��تقبال نموده و یکی از راهبردهای
پیش��برد ماموریتهای توس��عه صنعتی این سازمان را
برق��راری ارتباط موثر و دو س��ویه با قوه مقننه ترس��یم
نم��وده اس��ت .در این دی��دار ابعاد مختل��ف ماموریت،
ظرفیتها و توانمندیها سازمان و برند معتبر بینالمللی
توسط حاضران در جلسه برشمرده شد.
در ادام��ه این دی��دار که رییس س��ازمان صنعت،
مع��دن و تجارت اس��تان نی��ز حضور داش��ت ،عملکرد
و همچنی��ن قابلیته��ای ایدرو برای توس��عه صنعت و

عکس آرشیوی است

بنگاهه��ای صنعتی در مناطق کمتر توس��عه یافته بیان
ش��د .نمایندگان حاضر در جلس��ه ،ضم��ن اظهار تمایل
ب��رای حمای��ت و تس��هیل برنامههای توس��عه صنعتی

امضاء تفاهم نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
و بانک سپه در جهت گسترش تعامالت بانکی
دانش نفت :به منظور همکاری و گسترش
م�راودات و ارائه خدمات بانکی و تحقق اهداف
توس�عه ای ایدرو ،سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران و بانک س�په تفاهم نامه همکاری
امضاء کردند.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ایدرو
نیوز ،براس��اس این تفاهم نامه ،بانک س��په
خدم��ات و تس��هیالت بانک��ی و ارزی را بر
اس��اس سیاس��تها و مقررات بانک مرکزی

و مطاب��ق با سیاس��تها و ضواب��ط اعتباری
بانک به س��ازمان و واحدهای تابعه و وابسته
ایدرو ارائه میکند.بانک س��په همچنین برای
آن دس��ته از ش��رکتهای در شرف تأسیس
معرفی ش��ده از سوی سازمان اقدام به افتتاح
حس��اب جهت واریز سهم الشرکه سهامداران
به منظور تاسیس و گش��ایش اعتبار اسنادی
داخل��ی برای س��ازمان و واحده��ای تابعه و
وابسته اقدام خواهد کرد.

ای��درو از طری��ق حمایتهای قانونی ،ب��ر ضرورت رفع
محدودیتها و تس��هیل قوانین و مق��ررات بازدارنده در
مس��یر فعالیتهای این س��ازمان بویژه توس��عه مناطق

محروم تاکید کردند .اعضای مجمع نمایندگان اس��تان
همچنی��ن حمایت تمام و کمال خوی��ش از برنامههای
آتی توس��عه صنعتی ایدرو ب��رای بهبود وضعیت صنعت
و اش��تغال در استان خراس��ان جنوبی را اعالم نموده و
بر ضرورت ایجاد و گس��ترش زیرساختهای مورد نیاز
و جل��ب نظر و ج��ذب س��رمایهگذاران خصوصی برای
اجرای این برنامهها صحه گذاش��تند.در این جلسه مقرر
شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتخاب
مش��اور توانمند نس��بت به مطالعه و بررس��ی فرصتها
و اولویتهای س��رمایه گذاری صنعتی اس��تان خراسان
جنوبی براس��اس برنامههای راهب��ردی وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت و مزیتهای منطق��های اقدام نموده
و فهرس��ت طرحهای منتخب را جهت جلب مش��ارکت
س��رمایهگذاران بخش غیردولتی به نمایندگان استان و
مراجع و مقامات استانی اعالم نماید تا متعاقب آن نسبت
به اجرای طرحها اقدام گردد.در همین حال ،نمایندگان
شرکت کننده در این جلسه از دکتر معظمیبرای بازدید
از زیرس��اختها و توانمندیهای اس��تان خراسان جنوبی
دعوت بعمل آوردند.

پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو بهمن ماه امسال برگزار میشود
دانش نف�ت :نخس�تین نشس�ت هماهنگی پنجمی�ن همایش
بینالملل�ی صنعت خودرو ب�ا حضور مدیران ایدرو و صنعت خودرو در
محل سازمان گسترش برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از ایدرو نیوز ،در این نشس��ت
ابتدا گزارش��ی از چهار دوره برگزاری این همایش از سال  ۹۲ارائه
و پیشنهادهای ارائه شده برای پنجمین همایش بینالمللی صنعت
خودرو مطرح گردید.بهزاد اعتمادی معاون توس��عه صنایع حمل و
نقل ایدرو با بیان اینکه صنعت خودرو سومین صنعت درآمدزا پس
از نفت و گاز و بانکداری است گفت :امسال این همایش در حالی
برگزار میش��ود که بسیاری از فعالیتهای صنعت خودرو به برکت

تواف��ق نامه برجام جان گرفته و میتوان عاملی برای اس��تفاده از
فرصتها و افزایش سطح کمیو کیفی قطعه سازان و خودروسازان
دانس��ت.در ادامه حاضران در جلسه ،دیدگاهها و نظرات خود را در
خصوص نحوه برگزاری پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو
ارائ��ه کردند و مکان و زم��ان برگزاری ای��ن همایش به تصویب
رس��ید.بر این اساس قرار ش��د این همایش در مرکز همایشهای
برج میالد و در اواخر بهمن ماه برگزار ش��ود.دبیرخانه همایش که
در ایدرو مستقر اس��ت از صاحب نظران صنعت خودرو درخواست
کرد نقطه نظرات خود را به جهت محورهای پیشنهادی همایش تا
تاریخ  ۱۷مهرماه برای این دبیرخانه ارسال کنند.

براس��اس قانون تقاضا ،کش��ش قیمتی تقاض��ا مقدار تغییر
تقاضا را نس��بت به تغییر قیمت اندازهگیری میکند .این کاهش
قیم��ت در اش��کال مختلفی مانند «کاه��ش ارزش» بر اثر «نرخ
تورم» قابل محاس��به اس��ت .در اقتصادهایی ک��ه دچار تورم باال
هستند؛ افزایش سطح عمومیقیمتها در صورت افزایش نیافتن
قیم��ت یک کاالی پرکش��ش میتواند کارک��ردی مانند کاهش
قیمت داشته باشد.
این تأثیر در مواردی که قیمت کاال در س��بد محاسبه تورم
قرار گیرد ،برجستهتر میشود .بهعنوان مثال اگرچه قیمت سوخت
بهعن��وان یکی از اقالم در س��بد اندازهگیری ن��رخ تورم در گروه
«مس��کن،آب،برق ،گاز و دیگر سوختها» استفاده میشود ،اما
با وجود افزایش قیمتها از س��ال  ۱۳۹۴تاکنون قیمت س��وخت
مایع در کشور افزایش نیافته است .همین ثبات قیمت سبب شده
است درخواست برای سوخت – بهویژه بنزین -بهطور فزایندهای
افزایش یابد.بااینحال قیمت تنها دلیل افزایش مصرف س��وخت
مایع در کش��ور نیست و مؤلفههای متعدد دیگری نیز بر آن تأثیر
میگذارد .بررس��ی گروههای اصلی دخیل در محاس��به نرخ تورم
از س��وی بانک مرکزی (که نش��اندهنده تورم حدود  ١٢درصد
برای س��ال  ١٣٩٤و نرخ  ٩درصد برای س��ال  ١٣٩٥و حدود ١٠
درصد برای پنجماه امسال است) بهخوبی بیان میکند که اگرچه
نرخ تورم در س��الیان اخیر بهطور عمده کاهشی بوده اما قیمتها
همچنان در حال افزایش اس��ت.از طرفی می��زان مصرف بنزین
که در پایان س��ال  ۱۳۹۴بهط��ور میانگین روزانه  ٧١میلیون لیتر
ب��ود ،اینروزها به  ٨١میلیون لیتر رس��یده که افزایش حدود ١٤
درصدی را نش��ان میدهد.با وجود آنکه ش��یب افزایش قیمتها
در کش��ور مالیمتر ش��ده اما تطبیق تغییرات قیمتی دیگر کاالها
و خدم��ات با قیمت ثابت بنزین و مقایس��ه این دو مؤلفه با روند
افزایش��ی مص��رف بنزین در کش��ور بهخوبی نش��ان میدهد که
قان��ون تقاضا در باره بنزین عمل ک��رده و ثابتماندن قیمت این
فرآورد ه نفتی در کنارباالرفتن س��طح رفاه جامعه و افزایش انواع
وس��ایط نقلیه در سطح کشور پاسخ معمای دلیل افزایش مصرف
بنزین در کش��ور است.بههرحال مادامیکه دست دولت در تعیین
قیمته��ا در میان باش��د ،تناقضی آش��کار میان س��ازوکار بازار،
عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت .این دخالت دولت با توجه به
ش��رایط تورمیسالیان پیش و افزایش قیمتها در سالهای اخیر
(همراه با ثابتنگهداش��تن قیمت بنزین) س��بب شده نوعی نبود
تعادل بین گروههای اصلی محاس��باتی نرخ تورم از سوی بانک
مرکزی ایجاد ش��ود .اث��ر ملموس چنین وضع��ی همانا باالرفتن
می��زان مصرف بنزی��ن بهعنوان کاالیی راهبردی اس��ت.کاالیی
که همچنان س��هم قابلتوجهی از یارانه دولت صرف آن شده و
افزایش مصرف آن با توجه به «تراز تولید  /مصرف» این فراورده
موجب اس��تمرار پرداخت یارانه از طرف دولت میش��ود.با توجه
به ش��رایط اقتصادی کشور و روند مصرف فراوردههای نفتی (در
رأس آنها بنزین) بهنظر میرسد معقولترین و اقتصادیترین راه
برای مدیریت مصرف آن ،اص�لاح و ارتقای کیفیت خودروهای
س��اخت داخل ،برای پایین آوردن مصرف سوخت تا میزان قابل
قبول حداقلهای جهانی و تمسک به روش افزایش قیمت آن در
حدی که با سایر سیاستهای کالن دولت در زمینه کنترل تورم
و سایر شاخصهای اقتصادی تضاد ایجاد نکند است.راههایی که
بخش��ی از آن در قوانین باالدس��تی بر اجرای آن تصریح شده و
این ام��کان را به دولت میدهد تا در کنار تأمین نظر قانونگذار،
بخش بزرگی از مش��کالت مربوط به تأمین س��وخت مایع کشور
را برطرف کند.این در حالی اس��ت که در شرایط فعلی چشمانداز
قابلباوری برای تعدیل حجم تولید خودرو از س��وی خودروسازان
وجود ندارد.از س��وی دیگر طبق تجارب پیشین ،برقراری دوباره
نظام سهمیهبندی س��وخت نیز خالی از اشکاالت اساسی نیست.
بنابراین دقیقترین نسخهای که میتوان برای مصرف بنزین در
کش��ور پیچید؛ ارتقای کیفیت خودروها و تعدیل قیمت س��وخت
اس��ت تا در نتیجه آن ،در عمل بخش��ی از قوانین مغفول کشور
نظی��ر م��اده ( )١قانون هدفمندک��ردن یارانهها ک��ه بر ضرورت
اص�لاح قیمت فراوردههای نفتی تصریح دارد اجرائی ش��ده و در
یک روند برنامهریزیشده ،دولت نقش خود را در عرضه و تقاضا
به مصلحت کالن کشور اجرا نماید.

دعوت از شرکتهای فناوری حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر در نشست تجاری-فناوری 8-D

دانش نف�ت :همزمان با برگزاری دومین نشس�ت تجاری-فناوری

دی-هشت در اس�تانبول فراخوانی برای حضور ش�رکتهای فناوری در
زمین�ه انرژیهای تجدیدپذیر در این نشس�ت از س�وی پ�ارک فناوری
پردیس اعالم شد.

دومین نشس��ت تجاری – فناوری دی هش��ت در  3بخش ارائه
عمومی ،جلسات تجاری بین شرکتها ( )B2B Meetingsو نمایشگاه
جانبی در حاش��یه نهمین نشس��ت س��ران و وزرای خارج��ه با حضور
شرکتهای فناور حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از  8کشور عضو برگزار
ت به منظور آشنایی ش��رکتها از توانمندیهای
میش��ود.این نشس�� 
یکدیگر و توس��عه مب��ادالت فناوری و مش��ارکت و س��رمایهگذاری
مش��ترک برگزار میشود.اولین دور این نشس��ت با حضور  18شرکت
فناور تولیدکننده داروهای «بیوس��یمیالر» اردیبهشت ماه سال  96در
ش��هر داکا در بنگالدش به میزبانی ش��ورای تحقیقات علمیو صنعتی
بنگالدش برگزار شد و نشست دوم نیز در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر
برگزار خواهد شد.دومین نشست تجاری-فناوری شبکه انتقال و تبادل
فن��اوری دی-هش��ت ( )TTEN 8-Dبه میزبانی ش��ورای تحقیقات
علم��یو فناوری ترکیه (توبیتاک) از  26ت��ا  28مهرماه  18( 96تا 20
اکتبر  )2017در شهر استانبول ترکیه برگزار میشود.شرکتهای فناور
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند با ارسال فرم درخواست خود
ب��ه آدرس ایمی��ل دبیرخانه واقع در پارک فناوری پردیس به نش��انی
 info@d8tten.orgبرای ثبتنام در این نشست اقدام کنند.
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تحلیل

گزارش تحلیلی – توصیفی از رویکرد كشورهاي اصلي توليدكنندة نفت و گاز به ژئوپليتيك انرژي؛

ژئوپليتيك انرژي و ديپلماسي خط لولة تركيه
محمدعلي شيرخاني ،استاد گروه روابط بين الملل ،دانشگاه تهران
مجيد محمد شريفي ،دكتري روابط بين الملل ،دانشگاه تهران

دانش نفت :افزايش روزافزون اس�تفاده از انرژي در نظام
بين الملل معاصر سبب ش�ده است تا در كنار كشورهاي عرضه
كنندة انرژي ،كش�ورهاي مس�تقر در مس�ير انتق�ال نيز اهميت
فراواني به دس�ت آورند .تالش براي تبديل ش�دن به مس�يري
براي انتقال هرچه بيشتر انرژي به ويژه نفت و گاز طبيعي افزون
بر منافع اقتصادي به توانمندي سياسي و امنيتي كشورها نيز مي
افزايد .با توجه به چنين اهميتي اس�ت كه كشورها اكنون هرچه
بيش�تر تالش مي كنند تا از موقعيت جغرافيايي مناسب خود به
عن�وان ابزار قدرت بهره ب�رداري كنند .تركيه با اين اس�تدالل،
ژئوپليتيك انرژي را ابزاري براي دستيابي به هدفهاي راهبردي
خ�ود در منطق�ه و نظام بين الملل تعريف كرده اس�ت .مجاورت
ب�ا مناطق اصلي توليد انرژي از يك س�و و نزديك�ي به اتحادية
اروپا به عنوان يكي از مهمترين مصرف كنندگان انرژي از سوي
ديگر س�بب شده اس�ت تا رهبران تركيه ديپلماسي خط لوله را
براي پيگيري هدفهاي سياس�ت خارجي خ�ود در نظر بگيرند.
ژئوپليتيك مناس�ب تركيه اهميت فراواني را براي اين كش�وردر
بخش انتق�ال انرژي فراهم كرده اس�ت .در اين نوش�تار ضمن
اش�اره به چارچوب روابط اتحاديه اروپا و روسيه در حوزة انرژي
و آس�يب پذي�ري اين اتحاديه در مقابل سياس�تهاي روس�يه،
فرصتهاي ايجادش�ده براي تركيه جهت استفاده از ديپلماسي
خط لوله در راهبرد كالن اين كشور بررسي مي شود.

ژئوپليتيك ان��رژي جهان و رويكرد كش��ورهاي اصلي
توليدكنندة نفت و گاز و به ويژه روس��يه در اس��تفاده از منابع
انرژي به عنوان ابزاري سياس��ي ،كش��ورهاي مصرف كنندة
اتحادية اروپا را با چالشهاي فراواني روبه رو كرده اس��ت .در
اين ميان مس��ير انتقال انرژي اهميت فزاينده اي يافته است.
بر مبناي اين اس��تدالل ،پيش بيني مي شود كه تركيه ساخت
و انتقال خطوط لولة نفت و گاز و همچنين حس��ن هم جواري
با همس��ايگان منطقه اي را يكي از راهبردهاي اصلي خود در
سياس��ت خارجي تعريف كند .در اين نوش��تار براي فهم نقش
انرژي و مسيرهاي حمل ونقل در سياست خارجي كشورها به
مفهوم ژئوپليتيك انرژي  1اش��اره مي كنيم .در ادامه با اشاره
به چالشهاي اتحادية اروپا در مقابل سياس��تها ي روسيه در
بخش انرژي به فرصتهاي ايجادشدة ناشي از ژئوپليتيك انرژي
براي تركيه و سياست خط لولة اين كشور مي پردازيم.

هدف روسیه از سیاست گذاری انرژی،
افزایش کنترل بر منابع راهبردی،

کنترل انحصار تولید و انتقال در بازار

انرژی و تسلط بر بازارهای بینالمللی
به ویژه بازار اتحادیه اروپا است

چارچوب نظري :انرژي و رويكرد ژئوپليتيك محور

ژئوپلیتی��ک به دنبال کردن جغرافیا و سیاس��ت با هدف
فراهم کردن چارچوب تبیینی مناس��ب برای رفتار دولتها در
نظام بینالملل اس��ت .ژئوپلیتیک مطالع��ه نقش و تأثیر توزیع
جغرافیایی بر هدایت سیاست خارجی دولتها است .ژئوپلیتیک
انرژی مفهومیتحلیلی اس��ت که با توجه به توزیع نابرابر منابع
و امکان اس��تفاده از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی به ادبیات
سیاست بینالملل وارد شده است .کمبود منابع انرژی و افزایش
تقاضا برای آن ،سبب ش��ده است تا کشورهای تولید کننده از
این منابع به عنوان ابزاری سیاس��ی اس��تفاده کنند ،به همین
دلیل برخی از تحلیل گران در نتیجه اهمیت انرژی در سیاست
بینالمل��ل از واژه ژئوپلیتیک اس��تفاده میکنن��د که به معنای
نقش مس��لط انرژی در هدایت سیاست میان کشورها در نظام
بینالملل است .بر این اساس ،به نظر میرسد که در دوران بعد
از جنگ س��رد ،ژئوپلیتیک جدیدی ب��ر مبنای منابع طبیعی در
عرصه بینالمللی غالب شده که تا حد زیادی بر مبنای تقسیمات
ایدئولوژیک جایگزین ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد شده است.
منظور از ژئوپلیتیک این اس��ت که بر خالف دوران گذشته که
امنیت نظامیو رقابت ایدئولوژیک اولویت اصلی کش��ورها در
نظام بینالملل بود ،با تغییر ساختار نظام بین المل ،موضوعهای
جدیدی به دس��تور کار سیاس��ت خارجی دولتها وارد شده که
انرژی یکی از مهم ترین این عوامل است .آنچه از آن به عنوان
دیپلماسی خط لوله نام برده میشود ،نقش مهمیدر ژئوپلیتیک
انرژی دارد .دیپلماس��ی خط لوله با تأکید بر کنترل مسیرهای
انتقال به دنبال پیوند میان ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی
است .در چنین ساختاری است که ترکیه ،مانند سایر کشورهای
مس��یر انتقال ب��رای بهره برداری از موقعی��ت ژئوپلیتیک خود
به عنوان وس��یله ای برای دس��تیابی به هدفهای راهبردی،
موقعیت مناسبی دارد .هدف از این رویکرد ،استفاده از موقعیت

جغرافیایی مناسب این کشور در میان کشورهای مصرف کننده
(اتحادیه اروپا) وکشورهای تولید کننده (روسیه ،آسیای مرکزی
و قفقاز ،خاورمیانه) برای تبدیل ش��دن به مرکز تبادل انرژی و
در نتیجه ارتقای جایگاه منطقه ای و بینالمللی است .در ادامه
ضمن بررس��ی نقش انرژی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
چالشهای این اتحادیه در روابط با روسیه ،فرصتهای ترکیه را
در بخش تبادالت انرژی بررسی خواهیم کرد.
انرژی اتحادیه اروپا

توزیع ناهموار و کاهش منابع انرژی در بسیاری از مناطق،
تالش ب��رای تأمین امنیت ان��رزی را به یک��ی از مهم ترین
نگرانیهای کشورها تبدیل کرده است .در چنین ساختاری در
نظر گرفتن اتحادیه اروپا مورد بسیار مناسبی است .اتحادیه ای
که بیش��ترین میزان مصرف انرژی خود را از مناطقی خارج از
خود اتحادیه تأمین میکند و بیشترین میزان رشد اقتصادی را
نیز دارد .بس��یاری از تحلیل گران معتقدند که شانس اتحادیه
اروپا برای تأمین امنیت انرژی از راه تولید داخلی بس��یار ناچیز
اس��ت .آمار نش��ان میدهد که اتحادیه اروپا ت��ا چه حد برای
تضمی��ن امنیت انرژی خود و حفظ رش��د اقتصادی به واردات
انرژی از منابع خارجی نیاز دارد .بر اساس محاسبات کمیسیون
اروپایی ،میزان وابستگی اتحادیه اروپا به واردات نفت در سال
 2010در ح��دود  82/6درصد و ب��ه واردات گاز طبیعی 60/3
درصد بوده اس��ت .بنابراین امنیت انرژی در س��الهای اخیر به
یکی از موضوعهای اصلی سیاست خارجی این اتحادیه تبدیل
شده است .بر اساس برآوردهای انجام شده ،میزان واردات گاز
طبیعی این اتحادیه از  14درصد به  23درصد درس��ال 2030
خواهد رس��ید .بنابراین کل واردات این اتحادیه به بیش از 70
درصد میرس��د .در بخ��ش گاز طبیعی نیز بیش��ترین واردات
اتحادیه اروپا از راه روس��یه انجام میشود .در واقع روسیه مهم
ترین تأمین کننده گاز طبیعی اروپا اس��ت .برای نمونه در سال
 2010بیش از  40/8درصد گاز اروپا از روس��یه وارد شده است
در مجموع ،اتحادیه اروپا به دلیل میزان باالی واردات به ویژه
گاز طبیعی در برابر سیاستهای روسیه آسیب پذیر است .این
مشکالت ،مسیرهای انتقال را نیز شامل میشود.بخش زیادی
از واردات گاز اروپا از راه کش��ورهایی مانند اوکراین و روس��یه
س��فید انجام میشود .بی ثباتی سیاسی و همچنین فشارهای
روس��یه بر این کش��ورها به ویژه تحوالت اخیر در اوکراین و
پیوند ش��به جزیره کریمه به روسیه ،مشکالت فراوانی را برای
انتقال گاز به اروپا ایجاد کرده است .در چنین شرایطی اروپا به
دنبال یافتن مس��یرهای انتقال بیشتری است تا میزان آسیب
پذیری خود در مقابل روسیه را کاهش دهد .ترکیه از مهم ترین
مسیرهای جایگزین است.
ژئوپلیتیک انرژی و سیاستهای روسیه

مهم ترین هدف سیاس��ت گذاری انرژی روسیه به ویژه
پس از سال  2000بازسازی اقتصادی و احیای جایگاه جهانی
این کش��ور در نظام بینالملل اس��ت به عقی��ده دانیل برگین،
هدف روسیه از سیاست گذاری انرژی ،افزایش کنترل بر منابع
راهبردی ،کنترل انحصار تولید و انتقال در بازار انرژی و تسلط
ب��ر بازارهای بینالملل��ی به ویژه بازار اتحادیه اروپا اس��ت .در
این میان ،سیاس��تهای انرژی روسیه پیامدهای امنیتی بسیار
مهمیرا برای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است .جفری منکاف
در گزارش خود با عنوان امنیت انرژی اوراس��یا سه رویه اصلی
سیاس��ت گذاری انرژی روسیه را معرفی میکند که بر امنیت
انرژی اعضای اتحادیه اروپا آثار منفی داشته است این تهدیدها
عبارتند از :انحصار بخش انرژی روسیه ،استفاده از انرژی برای
پیگی��ری هدفهای ژئوپلیتیکی و تالش برای متنوع س��ازی
بازارهای مصرف.
الف) انحصار بخش انرژی روسیه


از زمان ریاست جمهوری والدیمیر پوتین ،کنترل دولت
بر بخش انرژی روسیه افزایش یافته است .شرکت دولتی گاز
پروم (بزرگ ترین شرکت روسی) بیش از یک سوم ذخایر گاز

جهان و  90درصد فعالیتهای گازی این کش��ور را در بخش
تولید و انتقال در دس��ت دارد .روس��یه تالش کرده است تا در
رواب��ط خود با اتحادیه اروپا ،این انحصار را حفظ کند .روس��یه
از همان ابتدا با پیمان منش��ور انرژی که با هدف از بین بردن
انحص��ار در بخش انرژی تنظیم ش��ده بود ،مخالفت کرد و در
نهای��ت ه��م آن را تصویب نکرد .درواقع خودداری روس��یه از
تصویب پیمان منش��ور انرژی تا حد زیادی به سبب مخالفت
این کشور با پیمان نامه انتقال انرژی بود .با پذیرش اصول این
پیمان نامه ،روسیه متعهد میش��ود تا اصول مربوط به آزادی
و انتقال ان��رژی را بدون تبعیض میان منطقه ،مقصد و مالک
خاص��ی و همچنین تبعیض در قیمت گ��ذاری دنبال کند .بر
اساس این پیمان نامه ،شرکت گاز پروم انحصار خود در تولید
و صدور انرژی به ویژه گاز را به اتحادیه اروپا از دس��ت میداد.
آزادس��ازی بازار گاز به گونه ای که در منش��ور انرژی اروپایی
و پیمان نامه انتقال انرژی پیش��نهاد شده است از دست رفتن
انحصار گاز پروم در ب��ازار داخلی و خارجی انرژی و همچنین
تضعیف جایگاه روسیه در نظام بینالملل را سبب میشود .گاز
پروم در سیاس��ت و اقتصاد روسیه جایگاه بی بدیلی دارد و به
همین دلیل ،حاضر به پذیرش قواعد بازار بینالمللی مورد نظر
اتحادیه اروپا نیست.
ب) استفاده از انرژی به عنوان سالحی سیاسی


ش��اید مهم ترین تهدید ب��رای امنیت ان��رژی اتحادیه
اروپا ،تالش روس��یه برای اس��تفاده از انرژی با هدف پیگیری
سیاستهای راهبردی خود در قالب سیاست همسایگی جدید
باشد .بیشتر نگرانی کشورهای اروپایی از سیاست انرژی روسیه
این اس��ت که این کش��ور از انرژی به عنوان ابزاری سیاس��ی
در روابط خود با این اتحادیه اس��تفاده کند .نش��انههای چنین
سیاس��تی بیش از همه در راهبرد روس��یه درمنطقه اوراسیای
مرکزی مش��اهده شده اس��ت .از دید بسیاری از تحلیل گران،
روسیه به صورت نظام مندی تالش کرده است تا از انرژی به
عنوان ابزاری برای شکل دادن به سیاست خارجی کشورهای
منطقه و همچنین مجازات کشورهایی که گرایشهای غربی
دارند استفاده کند.
ج) تالش برای متنوع سازی بازار و مصرف کنندگان انرژی


س��ند راهبردی انرژی تا س��ال  2020و همچنین س��ند
راهبردی انرژی تا س��ال  2030هدفهای روسیه را در بخش
ان��رژی این گونه اعالم میکند :نخس��ت ،کاهش وابس��تگی
انتقال گاز روس��یه از راه كش��ورهايي مانند اوكراين ،روس��ية
س��فيد و لهس��تان و همچنين صادرات گاز به و سيلة تانكر به
ج��اي خطوط لوله؛ دوم ،متنوع س��ازي صادرات نفت و گاز به
كش��ورهاي مختلف و كاهش وابستگي به بازار انرژي اتحادية
اروپا ،افزايش صادرات گاز طبيعي به بازارهاي ش��رقي به ويژه
چین و ژاپن و س��رانجام تالش روسیه برای کنترل کامل بازار
انرژی جهان روس��یه برای دس��تیابی به ای��ن هدفهای خود
طرحهای ساخت خطوط لوله برای انتقال گاز طبيعي مانند خط
لولة شمال  1و خط لولة جنوب  2و همچنين چندين خط لولة
انتقال نفت مانند سيستم خط لولة بالتيك  32و خط لولة شرق
سيبري  -اقيانوس آرام را در دستور كار خود قرار داده است.
در مجم��وع ،حاك��م بودن دي��دگاه ژئوپليتيك محور در
بخش انرژي سبب شده است تا توازن قدرت به سود كشورهاي
توليدكننده مانند روس��يه تغيير كند .ان��رژي به عنوان كااليي
راهب��ردي براي بهره برداري در س��اير بخشهاي سياس��ت
خارجي ،مهم ترين پيامد چنين رويكردي است .چنين ديدگاهي
تنها به كش��ورهاي توليدكننده منحصر نمي شود .كشورهاي
در مس��ير انتقال نيز با آگاهي از ميزان افزايش مصرف انرژي
و وابس��ته بودن كش��ورهايي مانند اتحادية اروپا به اين منابع
ت�لاش مي كنند تا از موقعيت ژئوپليتيك خود براي رس��يدن
به هدفهايشان استفاده كنند .تركيه از چنين كشورهايي است.
ژئوپليتيك انرژي و ديپلماسي خط لولة تركيه

همان گونه كه اش��اره شد ژئوپليتيك انرژي سبب شده

است تا كشورهاي توليدكننده از منابع خود به ويژه نفت و گاز
به عنوان اهرم فشاري عليه كشورهاي مصرف كننده استفاده
كنند .به همين سبب متنوع سازي عرضه كنندگان از مهم ترين
سياستهاي كشورهاي مصرف كننده است.
دسترس��ي به انتقال مطمئن و باثبات از ديگر هدفهاي
كش��ورهاي مصرف كنن��ده براي تأمين امنيت انرژي اس��ت.
دسترسي جغرافيايي به مراكز اصلي توليد انرژي از مهم ترين
عوام��ل تأمين امنيت انرژي اس��ت .از اين رو ،تركيه موقعيت
بسيار مناسبي دارد .انتقال خطوط لوله از راه خاك تركيه عالوه
ب��ر منافع اقتصادي مي تواند نفوذ سياس��ي اين كش��ور را نيز
افزايش دهد .تركيه از يك س��و در مسير انتقال شرق به غرب
و از س��وي ديگر در مسير خط لولة شمال  -جنوب قرار دارد.
سياست خط لولة اين كشور ،مهم ترين ابزار براي افزايش نفوذ
اقتصادي و سياسي در منطقه در نظر گرفته شده است .تركيه،
گس��ترش خطوط لولة نفت و گاز از خاك اين كشور را بخش
مهمي از سياس��ت انرژي خود تعريف كرده است .اين سياست
به صورت كلي براي تركيه دو منفعت به دنبال دارد :اول ،تأمين
امني��ت انرژي خود ب��ه ويژه گاز طبيعي و دوم ،تبديل ش��دن
به يك کانون منطقه اي.رهب��ران تركيه به دنبال پيوند ميان
موقعيت ژئوپليتيك خود در بخش انرژي با راهبرد كالن خود
هستند .براساس تعريف ،راهبرد كالن مجموعه اي از طرحها
و سياس��تها را تبيي��ن مي كند ك��ه در برگيرندة تالشهاي
برنامه ريزي شدة يك دولت براي تجميع ابزار سياسي ،نظامي،
دیپلماتیک و اقتصادی برای ارتقای منافع ملی است .در همين
راس��تا ،تركيه تالش مي كند تا از موقعيت ژئواستراتژيك خود
در ميان كش��ورهاي توليدكننده و مصرف كنندة انرژي براي
ارتقاي منافع ملي در ابعاد ديپلماتيك و اقتصادي استفاده كند.
سطوح سه گانة راهبرد انرژي تركيه

يك��ي از پيامدهاي مهم فروپاش��ي اتحاد ش��وروي،
بازش��دن امكانهاي جديد در عرضة انرژي جهان بود .در
نتيج��ة اين تحول ،دسترس��ي به منابع عظي��م نفت و گاز
كشورهاي نواستقالل به بخش مهمي از راهبرد قدرتهاي
بزرگ تبديل ش��د .روش��ن اس��ت كه در چنين ش��رايطي
مسيرهاي دسترس��ي به اين منابع انرژي اهميت بيشتري
يافت .ايدة تبديل ش��دن تركيه به راهروي انرژي ش��رق و
غرب و مركزيت اين كشور براي تكميل اين طرح نيز پس
از فروپاش��ي اتحاد ش��وروی آغاز و تا به امروز ادامه داشته
است .ساخت و تکمیل این راهرو به کشورهای اتحادية اروپا
و همچنين ساير كشورهاي غربي اين امكان را مي دهد تا
با اطمينان و ثبات بيشتري به منابع انرژي شرق دسترسي
داشته باشند .تركيه با قرار گرفتن در اين موقعيت جغرافيايي
به راحتي مي تواند از منافع اقتصادي به دست آمده از انتقال
انرژي بهره مند شود .از سوي ديگر ،تبديل شدن به راهروي
انرژي اهرم سياس��ي را نيز در اختي��ار تركيه قرار مي دهد.
ب��ا وجود اين ،به نظر مي رس��د كه از دي��د رهبران تركيه،
تبديل ش��دن به راهروي انرژي به تنهايي نمي تواند منافع
راهبردي اين كشور را تأمين كند .به نظر مي رسد كه امتياز
صدور مجدد از جمله عواملي اس��ت تركيه براي دس��تيابي
به هدفهاي سياس��ت خارجي خود بدان نيازمند است .اين
امتي��از به ويژه در ارتباط با ايران اهمي��ت زياد ي دارد .اگر
تركيه به امتياز صدور مجدد دسترس��ي داشته باشد ،آن گاه
كشورهاي عضو اتحادية اروپا بدون آنكه به شكل مستقيم
با ايران تجارت كنند ،مي توانند از راه تركيه به انرژي ايران
دسترسي داشته باشند .از اين راه تركيه مي خواهد به جاي
آنكه تنها به عنوان راهروي ش��رق و غرب مطرح شود ،به
كانون انرژي منطقه تبديل شود.
تركي��ه با تبديل ش��دن به كانون انتق��ال انرژي منطقه
ميتواند منافع بيش��تري را در مقايسه با راهروي شرق و غرب
بودن به دست آورد .در وضعيتي كه تركيه تنها راهروي شرق
و غرب اس��ت ،اين كش��ور تنها مي تواند از منافع اقتصادي به

دس��ت آمده از انتقال انرژي بهره مند ش��ود .با تبديل شدن به
كانون انرژي منطقه تركيه م��ي تواند افزون بر به كار گرفتن
نفوذ بر تجارت نفت و گاز ،امتياز صدور مجدد ميزاني از انرژي
وليدكنندگان را نيز به دس��ت آورد .در چنين شرايطي تركيه با
ايجاد توازن ميان راهروي شرق و غرب و جريان انتقال شمال
به جنوب از آثار منفی گرایش به یکی از این مسیرها جلوگیری
کند .بدین ترتیب تبدیل ش��دن به کانون انتقال انرژی منطقه
افزون بر تأمین نیازهای داخلي تركيه مي تواند براي پيگيري
هدفهاي منطقه اي اين كشور فرصتهايي را نيز فراهم كند.
اف��زون بر س��طوح پيش��ين راه��روي ان��رژي و كانون
منطق��ه ،رويكرد س��وم تركيه در بخش انرژي ،تبديل ش��دن
به كانون انرژي منطقه اس��ت .براي آنكه كش��وري به كانون
انرژي تبديل شود به سرمايه گذاري گسترده در بخش انرژي
هس��ته اي ،برنامة گسترش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير،
زيرس��اختهاي كامل ،تسهيالت مورد نياز براي ذخيره كردن
گاز طبيعي ،انتقال گاز مایع و گسترش بنادر و پایانههای نفتی
نیازمند است .ترکیه برای انجام اين كار به برقراري توازن ميان
نيازهاي داخلي و تعهدات بين المللي و همچنين متنوع سازي
منابع انرژي نياز دارد .گستردگي الزامات تبديل شدن به كانون
انرژي منطقه ،سبب شده است تا رهبران تركيه و شركتهاي
نفتي اين كشور از جمله بوتاس  ،2هدف خود را بيشتر بر روي
تبديل شدن به كانون انرژي منطقه متمركز كنند.
ديپلماسي خط لولة تركيه


اگرچه تركيه خود يك كشور واردكنندة انرژي است و از
اين جهت به بازار منطقه وابسته است؛ اما موقعيت جغرافيايي
تركيه سبب شده است تا اين كشور سياست انرژي خود را براي
تبديل ش��دن به يكهاب منطقه اي براي انتقال نفت و گاز از
مناطقي مانند خاورميانه ،حوزة درياي خزر و مديترانه شرقي به
اروپا تنظيم كند .تركيه تالش كرده اس��ت تا با افزايش تعداد
عب��ور خطوط لوله از خاك خود افزون بر منافع اقتصادي ،نفوذ
سياسي خود را نيز تقويت كند .مهم ترين خطوط لولة مورد نظر
تركيه ش��امل خط لولة ناباكو ،خ��ط لولة جريان آبي ،خط لوله
جریان جنوبی ،خط لولة گازي تركيه -يونان -ايتاليا ،خط لولة
تركيه  -يونان  -ايتاليا ،خط لولة گازي باكو-تفليس -ارزروم و
خط لوله نفتی باکو-تفلیس -جیحان است .موقعيت ژئوپليتيك
و قرارگرفتن در منطقة ويژه از عوامل مؤثر در چگونگي تعريف
راهبرد كالن كشورها اس��ت .با وجود اين ،ژئوپليتيك تنها به

ايدة تبديل شدن تركيه به راهروي
انرژي شرق و غرب و مركزيت اين
كشور براي تكميل اين طرح نيز پس
از فروپاشي اتحاد شوروی آغاز و
تا به امروز ادامه داشته است
موقعيت فيزيكي كش��ورها محدود نمي شود؛ در اختيارداشتن
منابع و يا قرارگرفتن در مسير انتقال انرژي نيز مي تواند براي
پيگيري هدفهاي كالن دارايي تعريف شود .تركيه در مسير
انتقال انرژي جهان قرار دارد و به همين دليل براي استفاده از
اين موقعيت ب��راي پيگيري هدفهاي كالن خود تالش مي
كند .رهبران تركيه درپي اس��تفاده از موقعيت ژئوپليتيك خود
براي ش��كل دادن به نظم مناطق خاورميانه ،آسياي مركزي و
قفقاز و همچنين اثر گذاري بر پويش منطقه اي اتحاديه اروپا
هستند .به نظر مي رسد كه تركيه در مقايسه با دوران جنگ
س��رد بر پيگيري سياست مستقل و چندقطبي تأكيد يشتري
دارد .راهبرد جديد تركيه با تمركز بر امنيت و ثبات از راه داشتن
نقش فعالتر در فراهم كردن نظم در امور منطقه اي پي ريزي
ش��ده است .تركيه مي خواهد از راه پيگيري اين سياست ،خود
را به عنوان يك كانون منطقه اي مطرح كند .عامل ژئوپليتيك
انرژي از مهم ترين ابزارهاي تركيه براي پيگيري اين سياست
اس��ت .تحليلگ��ران امور بين الملل ،ديپلماس��ي خ��ط لوله را
ب��ه ويژه در مناطقي مانند حوزة درياي خ��زر و خاورميانه نوع
جدي��د بازي بزرگ قدرتهاي منطقه در قرن حاضر مي دانند.
ديپلماسي خط لوله ،اكنون جايگزين رهيافتهاي پيشين براي
به كارگيري نفوذ در مناطق مجاور شده است .چنين شرايطي
سبب شده است تا سياست خط لولة تركيه نيز بخش مهمي از
راهبرد كالن اين كشور را تشكيل دهد .تركيه نه تنها به عنوان
راهروي ش��رق و غرب ،بلكه در مسير شمال  -جنوب نيز قرار
گرفته است .اين موقعيت ژئوپليتيك مي تواند تركيه را به يك
قطب منطقه اي تبديل كند .سياستي كه هم از سوي تركيه و
هم از سوي متحدان اين كشور به ويژه اياالت متحدة آمريكا
به شدت حمايت شده است .تركيه سياست انرژي را راهي براي
به دست آوردن جايگاه منطقه اي و همچنين برقراري ثبات در
مناطق مجاور مي داند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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فراساحلی برای اجتناب از کمبود عرضه تا سال  ۲۰۲۰حیاتی است زیرا
تولید رو به رش�د ش�یل ،قادر به تامین افزایش پیشبینی شده تقاضا در

گزارش دانش نفت از همايش  HSEو پدافندغیرعامل در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران؛

مهندس رياحي :فرماندهان بسیج ،روسای  HSEو حراست ،سه حلقه متصل به امنیت کشور هستند
وی در پایان ،بحث چابکی و افزایش
توانمندیه��ای دفاع��ی کش��ور و افزایش
ارتباط��ات در حوزهه��ای مل��ی ،منطقه و
جهان��ی را از دیگر اقدامات در حوزه امنیت
برشمرد و بر حفظ امنیت درون زا که حفظ
سرمایههای اجتماعی و انسانی است ،تاکید
کرد.

دان�ش نف�ت :روز پنج ش�نبه گذش�ته
همای�ش  HSEو پدافندغیرعامل در ش�رکت
ملی پخش برگزار شد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نقل
از رواب��ط عمومیش��رکت مل��ی پخ��ش
فرآورده��ای نفتی ایران ،ای��ن همایش به
مناس��بت گرامیداش��ت هفته  HSEو روز
مل��ی ایمن��ی و آتش نش��انی و ب��ا حضور
مدیرعامالن شرکت ملی پاالیش و پخش،
شرکت ملی پخش ،فرمانده قرارگاه ثاراهلل،
معاون انرژی واجا ،رئیس س��ازمان پدافند
غیرعامل کشور ،مش��اور و مدیرکل HSE
وزارت نف��ت ،رییس و قائم مقام س��ازمان
حراست وزارت نفت ،روسای  HSEشرکت
ملی پاالی��ش و پخش و مدی��ران مناطق
ش��رکت ملی پخش برگزار شد .مدیر عامل
ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی
ایران در اي��ن همایش ضمن خیر مقدم به
مدعوین و عرض تس��لیت شهادت سرور و
ساالر ش��هیدان امام حسین (ع) ،به حضور
روسای  ،HSEفرماندهان بسیج و روسای
حراست شرکت ملی پخش ( ستاد و مناطق
) در ای��ن همایش اش��اره کرد و گفت :این
عزیزان س��ه حلقه متصل به امنیت کشور
هس��تند که امروز در این نشست تخصصی
حضور به هم رس��اندند .مهن��دس منصور
ریاحی ب��ا تبریک روز ملی و ایمنی و آتش
نشانی و هفته  ،HSEبه شرایط خاصی که
در کش��ور و مسایل حاش��یه ای آن اشاره
ک��رد و گفت :ب��ا توجه به ش��رایط خاصی
که در کش��ور حاکم است ،در این چند ماه
اخیر جلس��ات زیادی را با سازمان پدافند و
نمایندگان امنیتی کش��ور و حراست برگزار
کردیم.
مهندس ریاحی با اش��اره به اینکه در
بحث امنیتی بیش��ترین آس��یب پذیری در
مجموعه وزارت نفت مربوط به شرکت ملی
پاالیش و پخش خواه��د بود ،اظهار کرد :
قطعا آس��یب پذیریها با توجه به موقعیت
استراتژیکی در پاالیش��گاهها ،خطوط لوله
و مخاب��رات و همچنی��ن مخ��ازن بیش��تر
خواهد بود که در این نشس��ت تخصصی با
هم اندیش��ی و درایت و تدابیر بیش��تر وارد
اقدامات پیش��گیرانه و بحثهای فیزیکی و
امنیتی خواهیم شد.
وی ادامه داد :رویک��ردی که در این
نشست خواهیم داشت بحث ایمنی ،پدافند
تحلیلی

دانش نفت

تعهد و حمایت مدیران صنعت نفت در
کاهش حوادث نقش مهمیدارد

غی��ر عامل ،حفاظت فیزیکی از تاسیس��ات
انباره��ای نف��ت ،مخازن و خط��وط لوله و
بحث آخر امنیت پایدار خواهد بود که به آن
خواهیم پرداخت.
مدی��ر عام��ل ش��رکت مل��ی پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی اعالم ک��رد  :در حال
حاضر ش��رایط خاصی در کش��ور از لحاظ
ژئواس��تراتژیک و ژئوپلوتیک حاکم است و
این برهه حس��اس ،بزن��گاه بزرگ تاریخی
اس��ت که با توجه به فرمایشان مقام معظم
رهبری وارد پیچ تاریخی شدیم که ما باید
نق��ش و جای��گاه خود را در عب��ور موفق و
گذر ش��جاعانه و س��الم از این پیچ تاریخی
داشته باشیم.
وی ب��ا اش��اره به اینکه عص��ر امروز
عص��ر ناپیوس��تگیها ،عص��ر واگراییها و
عصر بی نظمیهاست ،اظهار کرد :هر روز
هم یک فتنه ای بر کشور حاکم میشود و

تالطم منطقه ای و تالطم مس��ایل خاص
خود را به دنبال خواهد داشت.
این مقام مس��وول با تاکی��د بر اینکه
هنر ایرانیان در حال حاضر عبور ش��جاعانه
از این پیچ بزرگ تاریخی است تصریح کرد
 :باید در این بی نظمیها و شرایط خاص با
رعایت خطوط قرمز نظم خود را پیدا کنیم.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد :جمهوری
اس�لامیبه عنوان یک بازیگر اصلی ،نقش
بسیار تعیین کننده ای در معامالت جهانی
دارد و م��ا قطعا ابا این ش��رایط حاکم س��ه
واقعی��ت مح��وری را باید بپذیری��م .اولین
واقعی��ت موجود ،تراکم و ش��دت تهدیدها
اس��ت که بسیار زیاد اس��ت که با توجه به
اینکه  ۳۸سال از عمر انقالب اسالمیدارد
میگذرد در برهههای مختلف با چه آماجها
و تالطمهایی روبه رو بوده ایم.
ریاحی دومین موضوع مهم را مرزهای

کنترل ناپذیر و بحثهای س��ایبری عنوان
و بیان ک��رد  :بحث حاکمیت ش��بکههای
اینترنتی یک فضای بسیار متالطم و آسیب
پذیری را به وجود آورده است.
مدی��ر عام��ل ش��رکت مل��ی پخش
فرآوردههای نفتی ،س��ومین مورد را بحث
فق��دان چتر حمای��ت بینالمللی برش��مرد
و گف��ت  :در ح��ال حاضر امنی��ت ما یک
امنی��ت درون زا و هی��چ وق��ت متک��ی به
امنیت برون زا نبوده ،امنیت ما توسط مردم
عزیز به عنوان سرمایههای این کشور رقم
میخورد.او اضافه کرد  :در حال حاضر ما به
عنوان مولفههای امنیت کش��ور با توجه به
ش��رایط خاص ژئواستراتژیک و ژئوپلوتیک
وظایف��ی داریم و ب��ه دنبال امنی��ت پایدار
هستیم که این امنیت در گرو امنیت جهانی
و بینالملل��ی تحقق مییابد.ریاحی افزود :
میدانیم و قطعا با مدیرت کالن کش��ور،
خدمات شایس��ته ای انجام شده و در این
ش��رایط باید انس��جام و آمادگی بیش��تر
در تمامیعرصهه��ای سیاس��ی ،نظامی،
امنیت��ی ،اجتماع��ی و فرهنگ��ی داش��ته
باش��یم ،ما به عنوان یک��ی از مولفههای
امنیت کش��ور بای��د در ای��ن برهه نقش
بسیار تاثیر گذار تری را ایفا کنیم.
ب��ه گفته وی ،دومی��ن کاری که باید
انجام دهی��م به عنوان حلقهه��ای امنیتی
کشور ،بحث افزایش درجه هوشیاری است
و افزای��ش ظرفیت انطباق��ی و باید خود را
مطابقت دهیم با چالشها و نیازهای کشور
که با یک نگاه پیشگیرانه برای تالطمهای
به وجود آمده پاتکهای آن را داشته باشیم.

در همي��ن حال ،معاون ایمنی و آتش
نشانی اداره کل  HSEوزارت نفت با حضور
در همایش بزرگداشت هفته  ،HSEگفت:
تعه��د و حمای��ت مدیران صنع��ت نفت در
کاهش حوادث نقش مهم و بسزایی دارد.
س��ید محمد پورراکی حادثه را محور
اصل��ی در بح��ث ایمن��ی و آتش نش��انی،
خوان��د و گف��ت :تمامیبرنام��ه ریزیها و
تالش همکاران در ق��دم اول جلوگیری و
پیشگیری از وقوع حادثه است.
وی اقدام��ات و کاره��ای ض��روری
برای پیش��گیری از حادثه را ،ایمنی خواند
و افزود :در ش��رایط کنونی ارتقای سیستم
ایمنی با توجه ب��ه تکنولوژی روز ضروری
اس��ت.این مق��ام مس��ئول بیش��تر حادثه
انجام ش��ده در سال گذش��ته را مربوط به
گازگرفتگی و حوادث در فضای بسته اعالم
و تصریح کرد :تعهد و حمایت مدیران و به
کارگی��ری افراد با صالحی��ت حرفه ای در
ایمن��ی و آتش نش��انی در کاهش حوادث
نقش بسزایی دارد..
پورراک��ی کاهش حوادث در س��طح
وزارت نفت در شش ماه ابتدای سال جاری
را مره��ون حمایت مدیران در بحث HSE
دانس��ت و اذعان کرد :شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی با وس��عت عملیاتی باید
در این حوزه هوشمندانه عمل کند.
وی از لزوم به کارگیر نیروهای حرفه
ای در کلیه حوزههای ایمنی و بهداش��ت و
محیط زیس��ت در کاهش حوادث مطالبی
را تش��ریح کرد و گفت :سابقه کار و تجربه
افراد در این مهم بسیار حایز اهمیت است.
معاون ایمنی و آتش نشانی اداره کل
 HSEوزارت نف��ت در پایان اظهار کرد :در
س��ال  ۹۵ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش
نسبت به س��ه ش��رکت دیگر وزارت نفت
حادثه منجر به فوت نداش��ته اس��ت و این
مهم جای تقدیر و تشکر دارد.

تحول در قیمتگذاری نفت جهانی در راه است؟!

دانش نف�ت :اخاللگر ب�زرگ در بازار
انرژی که نفت ش�یل آمریکا اس�ت به آسیا
میآی�د ،زیرا پاالیش�گاههای این منطقه به
دنبال توسعه و متنوعسازی منابع نفت خود
هستند و پیامدهای این اتفاق ،احتماال فراتر
از تغییر در جریانهای نفت خواهد بود.

این مس��ئله ک��ه تولید رو به رش��د
نف��ت آمریکا ب��ه منطق��های راه پیدا کند
که یک��ی از بزرگترین مص��رف کنندگان
برخوردار از رش��د پرشتاب در جهان است،
مایه تعجب نیس��ت ،اما شاید روند سریع
این تغیی��ر برخی را در بازار غافلگیر کرده
اس��ت .صادرات نفت خام آمریکا به آسیا
همچنان نس��بتا اندک به ش��مار میرود.
طبق برآوردهای بخش تحقیقات و پیش
بینیهای نفت تامسون رویترز ،حدود ۲۶۱
هزار بش��که در روز در هشت ماه نخست
س��ال میالدی جاری نف��ت از آمریکا به
آس��یا صادر شد.با اینهمه میزان صادرات
حدود  ۱۰برابر آمار ثبت ش��ده برای مدت
مشابه سال گذشته است .چین که خریدار
بزرگ نفت به ش��مار م��یرود ،در فاصله
ژانوی��ه تا اوت س��ال  ۲۰۱۶یک محموله
به می��زان کمت��ر از یک میلیون بش��که
خری��داری کرده ب��ود اما از ابتدای س��ال
میالدی جاری تاکن��ون ،حدود  ۱۱۵هزار
بش��که در روز نفت از آمری��کا وارد کرده
اس��ت.احتمال دارد که صادرات نفت شیل
آمری��کا در چند س��ال آینده ک��ه تولید به
س��رعت رش��د میکند ،افزایش پیدا کند.
رای��ان کروگمای��ر ،نای��ب رییس عرضه

و تج��ارت نفت در ش��رکت ش��ورون در
کنفران��س  APPECآژانس «اس اند پی
گلوبال پالتس» در سنگاپور گفت :انتظار
میرود تولید در پرمین باس��ین که یکی از
بزرگترین مناطق ش��یل آمریکا است ،به
 ۲.۹میلیون بش��که در روز تا س��ال آینده
در مقایس��ه با  ۲.۴میلیون بش��که کنونی
افزای��ش پیدا کند.عمده ای��ن تولید صادر
خواهد ش��د زیرا پاالیشگاههای آمریکایی
ک��ه در منطقه گلف کاس��ت ق��رار دارند
قادر به فرآوری نفت س��بک نیستند و به
ش��کلی پیکربندی شدند که نفت سنگین
و گریدهای ترش تولید فراس��احلی خلیج
مکزی��ک و واردات نف��ت از خاورمیانه را
فرآوری کنند .این امر آسیا را مرکز تصفیه
نف��ت خ��ام آمری��کا میس��ازد.اما عوامل
متعددی وجود دارند که دس��ت به دس��ت
یکدیگر میدهند تا تضمین کنند نفت خام
آمریکا به س��وی ش��رق روانه میشود.در
وهله نخس��ت و مهمتر از همه ،نفت خام
آمریکا با توجه ب��ه هزینههای بارگیری و
حمل باالتر ،بایستی تخفیف قابل توجهی
نس��بت به گریدهای مش��ابه داشته باشد.
نفت شیل آمریکا بر مبنای وست تگزاس
اینترمدیت قیمتگذاری میشود در حالی
که سایر گریدهای س��بک که معموال به
آسیا صادر میش��وند مانند نفت آنگوال و
نیجریه ،نس��بت به برنت ک��ه قیمت پایه
بازار جهانی شناخته میشود ،قیمتگذاری
میشوند.اختالف قیمت میان این دو گرید
اخی��را افزای��ش پیدا کرده اس��ت و برنت

این مسئله که تولید رو
به رشد نفت آمریکا به

منطقهای راه پیدا کند که
یکی از بزرگترین

مصرف کنندگان برخوردار
از رشد پرشتاب در جهان
است ،مایه تعجب نیست

در هفته گذش��ته به رک��ورد  ۵۹.۰۲دالر
در هر بش��که رس��ید که  ۶.۸۰دالر باالتر
از قیمت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت بود.

س��رمایهگذاران عموما بر این باور هستند
که همچن��ان مازاد عرضه نفت در آمریکا
که خانه نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت
اس��ت وجود دارد ،در حالی که بازار برنت
تحت تاثیر تالشهای اوپک و متحدانش
برای پایین آوردن سطح ذخایر جهانی ،در
حال محدود ش��دن اس��ت.اختالف قیمت
کنون��ی نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت
نسبت به برنت ،مسلما فروش نفت آمریکا
به آس��یا را برای معاملهگران س��ودآورتر
میکن��د .اگر محمولههای بیش��تری ثبت
س��فارش ش��وند ،در تئوری قیمت وست
تگزاس اینترمدیت نس��بت ب��ه برنت باید
افزایش پیدا کند.ب��ا اینهمه برای میزان
رش��د قیمت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت
نسبت به برنت که صادرات نفت آمریکا به
شرق را غیراقتصادی میسازد ،محدودیتی
وجود دارد .بدیهی اس��ت ک��ه برآورد این
سطح دقیق نیس��ت ،اما شایان ذکر است

که در آوریل و ژوئن ،بزرگترین صادرات
آمریکا به آسیا انجام گرفت .در هر دو ماه،
اختالف قیمت وس��ت تگزاس اینترمدیت
نس��بت به برنت ،ش��ش تا هش��ت هفته
جلوتر از این دو ماه بود که نشان میدهد
معاملهگران ب��ه اختالف قیمت حدود پنج
دالر برای س��ودآور کردن معامالت نفت
نیاز دارند .این امر مس��تلزم این است که
وست تگزاس اینترمدیت در یک اختالف
قیمت س��اختاری نس��بت ب��ه برنت باقی
بماند تا افزایش عرض��ه نفت خام آمریکا
را جبران کند.البته این سطح ثابت یا دائم
نیست و میتواند در سالهای آینده کمتر
باشد ،زیرا آمریکا زیرساختهایی را ایجاد
میکند که اجازه میدهد صادرات نفت به
صورت مستقیم در نفتکشهای بزرگ به
جای نفتکشهای متوسط بارگیری شود.
براساس گزارش رویترز ،تاثیر بزرگ دیگر
این است که وست تگزاس اینترمدیت در
تصمیمات قیمتگ��ذاری میان خریداران
نفت آس��یا اهمیت بیش��تری پیدا خواهد
کرد .اگر پاالیش��گاههای آسیایی به دنبال
نفت س��بک با قیمتهای مرتبط با وست
تگزاس اینترمدیت باش��ند ،ممکن اس��ت
برای آنها جذابتر از نفتهایی باش��د که
به برنت قیمت گذاری میش��وند .این امر
به معنای آن اس��ت که تولیدکنندگانی که
از برنت به عنوان یک قیمت مبنا استفاده
میکنن��د ،ناچار خواهند ب��ود برای رقابت
در آس��یا در برابر نفت آمریکا تخفیفهای
بیشتری عرضه کنند.

چند سال آینده نخواهد بود.

گرگ هیل ،مدیرعامل ش��رکت هس در یک کنفرانس انرژی در
دانشگاه رایس گفت :در چهار سال گذشته قیمتهای پایین نفت موجب
شده تولیدکنندگان بزرگ از سرمایهگذاری فراساحلی عقبنشینی کنند
و ش��کاف میان عرضه و تقاضا احتماال به بهبود قیمتها کمک خواهد.
وی در ادامه افزود :دنیا باید در نفت ش��یل سرمایهگذاری کند و توسعه
فراس��احلی نقش مهمیدر جلوگیری از یک ش��وک عرضه دیگر خواهد
داش��ت.تولید نفت ش��یل آمریکا که از ابتدای س��ال جاری تاکنون ۲۹
درصد رش��د کرده اس��ت ،از بهرهوری باال و هزینهه��ای پایین خدمات
س��ود میب��رد و باعث ش��ده تالشهای اوپ��ک برای مقابله با اش��باع
عرض��ه جهانی به کندی پی��ش رود.به گفته بابی ت��ودور ،رییس بانک
س��رمایهگذاری «تودور ،پیکرینگ ،هلت اند کو» ،تولیدکنندگان انرژی
به سرمایهگذاری در مناطق ش��یل مانند پیرمین باسین متمرکز شدهاند
زیرا س��وددهی سریعتر و ریسک کمتری دارند.با اینهمه نشانههایی که
اخیرا از بهبود تقاضا مشاهده شده ،تا حدودی از فشار بر قیمتها کاسته
است.بر اساس گزارش رویترز ،آژانس بینالمللی انرژی ماه جاری اعالم
کرد که مازاد عرضه جهانی رو به کاهش است.

اخبار نفت جهان

روسیه و عربستان صندوق انرژی
ایجاد میکنند

وزی�ر انرژی روس�یه اعلام کرد این کش�ور و عربس�تان یک صندوق
سرمایه گذاری در انرژی با موجودی یک میلیارد دالر ایجاد میکنند.

ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز از الخبر ،الکس��اندر نواک ،وزیر انرژی
روس��یه ،اعالم کرد این کشور و عربس��تان صندوقی با دارایی یک میلیارد
دالر برای سرمایهگذاری در انرژی ایجاد میکنند و در سفر این هفته ملک
سلمان ،پادشاه عربستان ،به مسکو ،جزئیات آن نهایی میشود.وی گفت :ما
در حال کار روی چند توافق هستیم و آنها را در جریان دیدار یاد شده اعالم
میکنیم.وزیر انرژی روسیه افزود :تمرکز ما تنها بر تقویت روابط در چارچوب
توافق اوپک و غیر اوپک نیست و به تقویت همکاری در نفت ،گاز ،برق و
انرژیهای تجدیدپذیر هم توجه داریم.

خرسندی دبیرکل اوپک از پایبندی به توافق
جهانی کاهش عرضه

دبی�ر کل اوپ�ک از می�زان پایبندی کش�ورهای عضو و غی�ر عضو این

سازمان به توافق جهانی کاهش تولید نفت ،ابراز رضایت کرد.

ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز از مس��کو ،محم��د بارکیندو ،دبیرکل
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ،گفت :میزان پایبندی به توافق
جهانی کاهش تولید نفت از سوی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک ،بسیار
باالست.وی همچنین اعالم کرد اوپک مشتاق تقویت همکاریها با روسیه
اس��ت.دبیرکل اوپک که برای حضور در یک کنفرانس انرژی در مسکو به
س��ر میبرد ،اعالم کرد :انتظار دارد هر  ۲۴کش��ور عضو و غیر عضو اوپک
امضاکننده توافق جهانی کاهش تولید ،در نشست ماه نوامبر اوپک در وین
شرکت کنند.

دعوت از  ۱۰تا  ۱۲کشور دیگر برای همراهی با
کاهش تولید نفت

ونزوئلا اعالم ک�رد از  ۱۰تا  ۱۲کش�ور دیگر برای همراه�ی با توافق

جهانی کاهش تولید نفت دعوت کرده است.

ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز از مس��کو ،اولوخیو دل پینو ،وزیر نفت
ونزوئال ،امروز (چهارش��نبه ۱۲ ،مهرماه) اعالم کرد از  ۱۰تا  ۱۲کشور دیگر
برای همراهی با توافق جهانی کاهش تولید نفت دعوت شده است.به گفته
وی ،کشورهای دعوت شده از منطقه آمریکای جنوبی و آفریقا هستند.هم
اکنون  ۲۴کشور در توافق جهانی کاهش تولید نفت حضور دارند.

احتمال تمدید توافق کاهش تولید نفت تا پایان
سال ۲۰۱۸

رئیس جمهور روسیه اعالم کرد ممکن است توافق جهانی کاهش تولید

نفت تا پایان سال آینده میالدی تمدید شود.

به گزارش ش��بکه خبری بلومبرگ ،والدمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه ،اروز چهارشنبه ۱۲ ،مهرماه اعالم کرد :مسکو ممکن است با تمدید
توافق جهانی کاهش تولید نفت تا پایان سال  ۲۰۱۸میالدی موافقت کند.با
این همه وی تأکید کرد که برای تصمیم گیری نهایی ،باید تا نزدیک پایان
مهلت توافق کنونی منتظر ماند.رئیس جمهوری روس��یه گفت :بر اس��اس
واقعیتها در ماه مارس س��ال  ۲۰۱۸میالدی ،ما تصمیم خود را میگیریم،
اما احتمال تمدید توافق را رد نمیکنم.پوتین افزود :اگر درباره تمدید احتمالی
صحبت کنیم ،در آن صورت دس��ت کم باید تا پایان س��ال  ۲۰۱۸میالدی
باش��د.پوتین قرار است این هفته با سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان،
دیدار کند .به گفته سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه ،تمدید توافق
توگوی سران دو کشور است.
اوپک یکی از محورهای گف 

پافشاری بغداد بر دریافت درآمدهای نفتی
اقلیم کردستان

نخس�ت وزیر عراق تأکید کرد دولت مرکزی این کشور باید درآمدهای

نفتی اقلیم کردستان را دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد ،حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق،
تأکید کرد دولت مرکزی این کشور باید درآمد میدانهای نفتی اقلیم کردستان
را دریاف��ت کند.ب��ه گفته وی ،این درآمدها ص��رف پرداخت حقوق کارمندان
بخش عمومیاقلیم کردستان میش��ود.تالش برای دریافت درآمدهای نفتی
اقلیم کردستان ،یکی از راهبردهای کلیدی العبادی در واکنش به همهپرسی
استقالل این منطقه است.نخس��ت وزیر عراق در فضای مجازی اعالم کرد:
کنترل دولت مرکزی بر درآمدهای نفتی برای پرداخت حقوق کارکنان بخش
عمومیاقلیم کردستان ،کامل است.پیش از این العبادی اعالم کرده بود :دولت
ترکی��ه پذیرفته اس��ت در زمینه صادرات نفت اقلیم کردس��تان ،تنها با دولت
مرکزی عراق معامله کند.دولت مرکزی عراق همچنین پروازهای بینالمللی
مستقیم به اقلیم کردستان را ممنوع کرده است.
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مهندس ابوذر منصوری
کارشناس حوزه انرژی

با ش��روع ه��زاره س��وم و
پیشرفت چش��مگیر فن آوری و
نیز اهمیت حفظ محیط زیس��ت
و فش��ارهای بینالملل��ی در این
خص��وص ،گاز طبیعی به یکباره
در مع��ادالت اقتص��ادی نق��ش
مهمییافت.سازگاری این سوخت
استراتژیک با محیط زیست و کشف ذخایر مهم آن باعث
شد تا کشورهای مصرف کننده به عنوان جایگزین مناسب
نف��ت به آن توجه کنند .بازار بین منطق��ه ای گاز همواره
تحت تاثیر تغییراتی بی ش��مار اس��ت .پیش از این،کمتر
کسی تصور میکرد که بازارهای عمده جهانی گاز به مانند
امروز در هم پیچیده شوند.توسعه گاز طبیعی و مایع ()LNG
نقش مهمیدر این تغییرات داش��ته اس��ت .این بازار بین
منطقه ای گاز به طور اجتناب ناپذیری تحت تاثیر عوامل
ژئوپلتیک به ویژه در سیس��تمیبا تغییر روابط بینالمللی
سیاس��ی و اقتصادی است 3 .کشور ایران،روسیه و قطر به
همراه چندین کشور صادر کننده گاز در  3دیماه  1387گرد
هم آمدند و نهادی به نام مجمع کشورهای صادرکننده گاز
( )GECFتشکیل دادند .هفته گذشته نیز بیست و نهمین
نشست هیئت اجرایی به همراه نوزدهمین نشست وزیران
نفت و انرژی عضو این مجمع در مسکو برگزار شد.
همواره این سوال درباره فرق بین مجمع کشورهای
صادر کننده گاز با س��ازمان کش��ورهای صادر کننده نفت
مطرح میش��ود.برخی نیز به اش��تباه از  GECFبا عنوان
«اوپ��ک گازی» ن��ام میبرن��د .باید نوش��ت که عملکرد
 GECFب��ا اوپک متفاوت اس��ت و بنابراین از همان ابتدا
این تشکل ،نام مجمع را برای خود انتخاب کرد تا جایگاه
آن با سازمان اوپک که یک کارتل اقتصادی است ،اشتباه
گرفته نشود.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری
اوپک ( ،)OPECیک کارتل بینالمللی نفتی است که در
شهریور  1339توسط برخی از کشورهای صادر کنندهٔ نفت
با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تاس��یس سازمان
واحدی کردند .این س��ازمان با هدف تنظیم بازار تشکیل
ش��ده و در پی تاثیرگذاری بر میزان عرضه و قیمت نفت
خام است ،اما  GECFدر حال حاضر چنین هدفی را دنبال
نمیکند.
از مهمترین اقدام��ات  ،GECFفرآوری و پردازش
اطالع��ات بازار اس��ت .اعضا براس��اس ای��ن اطالعات،
تصمیمگیری خواهند کرد ک��ه گاز تولیدی خود را در چه
بازاری و با چه قیمتی به فروش برس��انند.در حال حاضر،
مهمترین کار این مجمع ،ایج��اد یک پایگاه برای مبادله
اطالع��ات ،دادههای مربوط ب��ه ب��ازار گاز و تجربههای
مربوط به کشورها اس��ت .برنامه دیگر مجمع کشورهای
صادرکننده گاز ،رصد کردن تحوالت بازارهای جهانی گاز
اس��ت به طوری که همه تحوالت بازار در سراس��ر دنیا از
نظر تجارت و قراردادهای گازی ،فناوری ،عرضه و تقاضا
و قیمت گاز مورد بررس��ی قرار میگیرد.کمیتههای کاری
که در مجمع تشکیل ش��دهاند ،تحوالت بازار جهانی گاز
را به ص��ورت روزانه ،هفتگی و ماهانه رصد میکنند .این
گروه کاری پس از رصد بازار گاز ،گزارشهای تهیه ش��ده
را در اختیار کش��ورهای عضو قرار میدهد .از طریق رصد
کوتاه ،میان و بلندمدت بازار جهانی گاز ،فرصت برنامهریزی
و سیاستگذاری را برای کشورهای عضو فراهم میکنند.
آیا مجمع به اهداف اولیه تشکیل خود رسیده است؟

در حال حاضر این مجمع در مقایس��ه با بسیاری از
مجامع و سازمانهای بینالمللی که در حوزه نفت و انرژی
به فعالیت میپردازند سازمانی نوپاست و با اوپک که بیش
از  ۵۰س��ال سابقه کار دارد قابل مقایسه نیست .ولو اینکه
کارکرد  GECFبر اساس اساسنامه و ماموریت آن اصو ًال
با کارکرد اوپک که با هدف تش��کیل کارتل و مداخله در
بازار نفت و اثرگذاری بر قیمت آن تش��کیل شده است نیز
کام ً
ال متفاوت است.در طی  4سال ابتدایی در دبیرخانه این
مجمع آنها «مدل جهانی گاز» در دبیرخانه توسعه داده و
پس از سالها در ژانویه  ۲۰۱۷اولین گزارش پیش بینی یا
دورنمای آینده گاز تا سال  ۲۰۴۰را برای عموم منتشر کرده
ان��د .اهمیت این گ��زارش در این بود که این گزارش تنها
آتلوک منتشره از دیدگاه تولید کنندگان گاز بوده درحالیکه
سایر آتلوکها در خصوص گاز از دیدگاه کشورهای خریدار
یا شرکتهای بینالمللی وابسته به آنها منتشر شده است.
اگرچه همواره امکان بهبود بیش��تر و عملکرد بهتر
وج��ود دارد اما اگر س��اختار این مجم��ع را در نظر بگیرید
متوج��ه خواهید ش��د همانند همه س��ازمانهای دیگر در
کشورهای در حال توسعه ،این ساختار که متکی به بودجه
کشورهای عضو و در نتیجه انطباق با انتظارات آنهاست به
ش��ما اجازه فعالیت بازتر را نخواهد داد .در حال حاضر نیز
دست اندرکاران این مجمع هنوز به بخشی از اهداف اولیه
تش��کیل این مجمع چون ،ایجاد هماهنگی در کشورهای
عضو و اتخاذ سیاس��تهای موثر در افزایش سهم گاز در
س��بد انرژی جهانی و انتقال تکنولوژی بین کشورها هنوز
نرس��یده اس��ت .میتوان این را جز این اهداف بلندمدت
محس��وب کرد که انتظار نمیرود در یک سازمان نوپا در
کوتاه مدت محقق شوند.

ارتباطات جی ئی سی اف با سازمانهای مهم انرژی جهانی نظیر آژانس بینالمللی انرژی ،اوپک ،مجمع جهانی انرژی ،سازمان انرژی آمریکای التین ،مرکز انرژی آسیای شرقی ،اتحادیه گاز جهانی و غیره نهادینه شده است
دان�ش نف�ت :اجلاس وزی�ران ای�ران،
روس�یه ،الجزای�ر ،بولیوی ،مصر ،گینه اس�توایی،
لیبی ،نیجریه ،قط�ر ،ترینیداد و توباگو ،ونزوئال و
امارات به عنوان اعضای اصلی مجمع کشورهای
ص�ادر کننده گاز و هلند ،نروژ ،عراق ،عمان و پرو
اعضای ناظر هفته گذشته در روسیه برگزار شد.

مجم��ع کش��ورهای صادرکنن��ده گاز این
مجمع متش��کل از قدرتهای گازی جهان است.
کش��ورهای صادرکننده گاز ،جی.یی.س��ی.اف را
در س��ال  ۲۰۰۱ب��ه منظور تقوی��ت در هماهنگی
و هم��کاری گازی تاس��یس کردند .برخ��ی از این
کش��ورهای تولید کننده گاز در حدود س��ه چهارم
ذخای��ر نفتی جهان را در اختیار دارند .موضوع مهم
دیگر به ارتباط مجمع ب��ا مصرفکنندگان مربوط
میشود .در حال حاضر نزدیک به  ٤٥درصد از تولید
جهانی گاز توسط اعضای  GECFصورت میگیرد
ضمن آنکه کشورهای عضو این مجمع  70درصد
ذخای��ر گازی را هم در اختی��ار دارند .آنچه بدیهی

در این اجالس ،یوری سنتی
یورینگ ،معاون وزیر انرژی
روسیه نامزد پیشنهادی این
کشور به عنوان دبیرکل آینده
مجمع کشورهای صادرکننده
گاز توانست رای اعضا را
کسب کند .او جانشین دکتر
عادلی خواهد شد
است؛ جی.یی.سی.اف برنامه ای برای تعدیل میزان
تولید گاز یا تصمیمهای سیاس��ی درباره عرضه آن
ندارند .اعضای مجمع کش��ورهای صادر کننده گاز
درباره بنیانهای بازار گاز ،پروژههای جهانی توسعه
گاز ،ف��ن آوریه��ای تولید و انتق��ال گاز به تبادل
اطالعات خواهند پرداخت.سه کشور روسیه ،ایران
و قطر با داشتن بیشترین ذخایر گازی جهان ،شالوده
و بنیان این مجمع را شکل میدهند .شرکت دولتی
گازپروم روسیه ،بزرگ ترین شرکت صادرکننده نفت
جهان به شمار میرود.قطر نیز به عنوان یکی دیگر
از اعضای این مجمع ،بزرگ ترین صادر کننده گاز
طبیعی مایع ش��ده (ال.ان.جی) است .این نوع گاز
از خن��ک کردن گاز طبیع��ی و تبدیل آن به حالت
مایع برای سهولت در حمل و نقل از طریق کشتی
به دست میآید ۱۱ .کشور عضو جی.یی.سی.اف از
جمله ،الجزایر ،بولیوی ،گینه استوایی ،مصر ،ایران،
لیبی ،نیجریه ،قطر ،روسیه ،ترینیدادوتوباگو و ونزوئال
اساسنامه مسکو را امضا کردند.
ب��ا آنک��ه ،دیرزمانی از ش��کلگیری مجمع
کش��ورهای صادرکننده گاز نمیگذرد اما نقش این
مجمع به تدریج با توجه به مسائل و چالشهای در
ح��ال ظهور در حوزه ان��رژی و فراتر از آن در حوزه
محیط زیست ،در حال نمایان شدن است .هم اکنون
کشورهای جهان با دو چالش بزرگ روبرو هستند.
امنیت انرژی و تغییرات اقلیمیمحیط زیست .سؤال
اساسی این است که آیا  GECFمیتواند کمکی به
مواجهه جهانی با این چالشها بکند یا خیر؟
پاسخ به این سوال مثبت است .بی تردید گاز
طبیعی ویژگیهای یک سوخت و انرژی مطلوب را
دارد .نگاهی به ترکیب انرژی جهان نشان میدهد
که حدود  ٨٠درصد انرژی مورد نیاز جهان از طریق
سوختهای فسیلی (نفت ،گاز و زغالسنگ) تامین
میشود .در این میان ،شاهد هستیم که سهم انرژی

گاز در ترکیب انرژی در حال افزایش است .این در
حالی اس��ت که دو چالش امنیت انرژی و تغییرات
اقلیمیمحیط زیست در زمرهی چالشهای جهانی
هستند و لذا نسخه درمان نیز بایستی جهانی تجویز
شود .معنی نسخه جهانی نیز به همگرایی کشورها
در مواجهه با این چالشها باز میگردد .کشورهای
عضو  GECFبا در اختیار داش��تن حجم زیادی از
ذخای��ر گاز دنیا ،این امکان را دارند که هم از جهت
محیط زیست و هم از منظر امنیت انرژی به جهان
کمک کنند .نگاه کارشناسی نیز این موضوع را تایید
میکند که حداقل تا  ٥٠سال آینده ،وابستگی بشر
به سوختهای فسیلی همچنان به قوت خود باقی
میماند و تمایل به استفاده از گاز به دو دلیل «پاک
بودن» و همچنین «کارآیی و راندمان باالتر» رو به
ازدیاد است .یکی دیگر از موضوعاتی که در GECF
مورد توجه اس��ت؛ پیوستن کشورهای گازی دیگر
به این مجمع است .کش��ورهایی مانند آذربایجان،
ترکمنس��تان ،اندونزی و برونئی نامزدهای طبیعی
پیوس��تن به  GECFهستند و مجمع امیدوار است
با پیوستن سایر کشورها به این تشکل بین دولتی
اثرگذاری این مجمع بر سیاس��تهای جهانی انرژی
و گازطبیعی در جهت ثبات بیش��تر و امنیت انرژی
دنیا افزایش یابد .در صورت تحقق این امر ،میزان
ذخایر  GECFبه س��طح  ٨٠درص��د از ذخایر گاز
طبیعی دنیا میرسد که بیانگر قدرت مجمع از حیث
ام��کان عرضهی گاز ب��ه بازارهای جهانی و تامین
انرژی دنیا در سطح گسترده است .یقین ًا بنابراین با
توجه به حجم ذخایر ،نقش این سازمان در معادالت
انرژی و روابط بینالمللی افزایش خواهد یافت .در
همی��ن حال و در در خ�لال  ۲دوره دبیرکلی دکتر
عادلی در جیییسیاف ،دو کشور پرو و آذربایجان
برای پیوس��تن به مجمع تشویق شدند .همچنین
با کش��ورهای آنگوال ،استرالیا ،موزامبیک ،تانزانیا و
ترکمنستان هم در این باره صحبت شده که هنوز
به نتیجه قطعی نرسیده است .اما ممکن است این
شائبه مطرح شود که  GECFدر واقع امنیت انرژی
را «تامین» میکند و نه «تضمین».
در این خصوص دکتر مهدی عسلی ،مدیرکل
س��ابق امور اوپ��ک و مجامع ان��رژی وزارت نفت
میگوید« :در این خصوص باید بین دو مقوله ،قائل
به تمییز شویم .موضوع اول «دسترسی به انرژی» و
موضوع دوم هم «توافق بر سر قیمت انرژی» است.
آنچه که در سیاس��تهای دولته��ای عضو مورد
تاکید قرار میگیرد« ،کمک به دسترس��ی مصرف
کنندگان به انرژی» است .اما در مورد «قیمت گاز
مورد مبادله» ممکن اس��ت بین شرکتهای صادر
کننده و واردکننده گاز اختالف نظر و مذاکره وجود
داشته باش��د تا به قیمت مورد توافق برسند .دقت
داریم که در بازارهای انرژی بخصوص گاز طبیعی
(که بازارها کامال یکپارچه و دارای ش��رایط رقابت
کامل نیستند) ،همواره امکان تغییر قیمت بر اساس
توافق خریدار و فروشنده وجود دارد .تولیدکنندگان
گاز جهان تالش دارند که امنیت انرژی در جهان را
از طریق سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولید گاز
ارتقا دهند .در این میان بروز هرگونه مشکل بر سر
قیمت گاز بین شرکتهای کشورهای تولیدکنندگان
و شرکتهای وارد کننده گاز وجود دارد که البته قطع ًا
از طری��ق مذاکره و ی��ا در نهایت مراجعه به مراجع
دفع اختالف قابل حل است اما در هر حال ،از منظر
دولته��ا ،مقولهی امنیت ان��رژی جهان به مراتب
مهمتر از قیمت آن است».
پایان دوره دبیر کلی یک ایرانی
در جی ئی سی اف

 ۱۲آبانماه (۱۳۹۲س��وم نوامبر  )۲۰۱۳و در
حالی که کمتر از سه ماه از آغاز کار بیژن زنگنه ،وزیر
نفت دولت یازدهم نگذشته بود ،ایران میزبان پانزدهم

س��االنه چش��م انداز بازار گاز در میان مدت و بلند
مدت س��ازمان ما به باش��گاه نهادهای ارائه دهنده
چش��م انداز بلندمدت بازار ک��ه تعداد آنها در جهان
معدود است )۱۶-۱۵( ،وارد شده است .دوم اینکه
ما عضو اصلی ،موسس و برجسته جودی گاز (ابتکار
جهانی مبادله دادههای گاز) هستیم .ارتباطات جی
ئی سی اف با سازمانهای مهم انرژی جهانی نظیر
آژانس بینالملل��ی انرژی ،اوپ��ک ،مجمع جهانی
انرژی ،سازمان انرژی آمریکای التین ،مرکز انرژی
آس��یای شرقی ،اتحادیه گاز جهانی و غیره نهادینه
شده است».
ارزیابی مجمع کشورهای صادرکننده گاز ،از
قیمتهای گاز طبیعی و ال ان جی

نشس��ت وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز
در تهران ش��د ،مجمعی که اگرچه ای��ران یکی از
بنیانگذاران اصلی آن به شمار میرفت ،اما جایگاهی
در آن نداشت ،دبیرخانه این مجمع در قطر مستقر
شده بود و دبیرکل آن نیز لئونید بوخانوفسکی روس
ب��ود ،زمانی که زنگنه س��کان هدایت وزارت نفت
دولت یازدهم را به دست گرفت ،همه تالشش این
بود تا بار دیگر دیپلماس��ی غیرفع��ال نفتی ایران را
فعال کند ،پانزدهمین نشست وزارتی جیییسیاف،
در آن روزه��ا غنیمتی برای ای��ران و زنگنه بود۹ .
مهرماه  ،۱۳۹۲سیدمحمد حسین عادلی ،دیپلمات
ایرانی بهعنوان کاندیدای ایران برای احراز پس��ت
دبیرکل��ی به مجم��ع کش��ورهای صادرکننده گاز
معرفی شد ،کارنامه عادلی اما چنان بود که وزیران
کشورهای عضو جیییسیاف نتوانند از آن چشم
پوشی کنند و سرانجام ،وی در پانزدهمین نشست
وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با کسب
اکثریت آرا بهعنوان نخس��تین دبیرکل ایرانی این
مجمع انتخاب ش��د و این موفقیت س��رآغازی بود
برای نقش آفرینی ایران در عرصه دیپلماسی .حاال
تقریبا چهار س��ال از آن روزها میگ��ذرد و  ۲دوره
دبیرکلی عادلی  ۶۵ساله رو به پایان است ،وی یکم
ژانویه  ١١( ۲۰۱۴دیماه  )۹۲کار خود را در دبیرخانه
این مجمع بهعنوان دبیرکل آغاز کرد و حدود س��ه
ماه دیگ��ر کارش در این مجمع به عنوان دبیرکل
به پایان میرسد.
در نوزدهمین نشس��ت س��االنه وزیران که

سهم نفت در سال  ۲۰۱۶برابر با

 ۳۲بود که در سال  ۲۰۴۰به ۲۹

درصد میرسد درحالیکه سهم گاز
در همین مدت از  ۲۲درصد به ۲۶

درصد میرسد ،بنابراین در سالهای
آینده سهم گاز و انرژیهای

تجدیدپذیر افزاینده و سهم نفت و
بهویژه زغال سنگ کاهنده
خواهد بود

با حضور بیژن زنگن��ه وزیر نفت ،همتایان عضو و
ناظر از دیگر کش��ورها ،برگزار شد ،جایگزین دکتر
عادلی هم انتخاب شد .او یک روسی است .در این
اجالس ،یوری س��نتی یورینگ ،معاون وزیر انرژی
روسیه نامزد پیشنهادی این کشور به عنوان دبیرکل
آینده مجمع کشورهای صادرکننده گاز توانست رای
اعضا را کسب کند و زنگنه وزیر نفت نیز این مقام
روسی را توانمند در اداره امور توصیف کرد.
مهمترین دستورکار اعضای جیییسیاف در
نوزدهمین نشست وزارتی

وزیران در این نشست افزون بر انتخاب دبیر

کلی جی ئی س��ی اف ،بررسی مهمترین تحوالت
بازار ،گزارش دبیرخانه درباره همکاری میان اعضا در
باره تبادل اطالعات بازارهای گاز جهان و بازاریابی،
و نیز محیط زیس��ت را مرورکردند .در همین حال،
برنامه پنجس��اله تدوین شده از س��وی دبیرخانه را
بررسی و تصویب کردند.
مهمترین اقدامهای جی ئی سی اف در دوران
فعالیت عادلی

اما سیدمحمد حسین عادلی ،دبیرکل مجمع
کشورهای صادرکننده گاز ،مهمترین دستاورد جی
ئی س��ی اف در دوران دبیر کلی خویش را اینگونه
به ش��انا بیان میکند« :با مجموع��های از اقدامها
توانس��تهایم مجمع کش��ورهای صادر کننده گاز را
به نهادی تبدیل کنیم که بین سازمانهای انرژی
مطرح دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد و تحلیلی
بس��یار قوی و مس��تند درباره حال و آینده بازار گاز
ارائه کند .نهادی که اکنون تولید کننده محصوالت
فکری مختلف در زمینه تحوالت بازار انرژی و گاز
باشد و بتواند به کشورهای عضو توصیههای مفید
و ارزش��مندی بدهد .نهادی که با مش��ارکت دیگر
سازمانها ،موسس طرح جهانی دادهها و آمارهای
گاز ش��ده و نقش فعال و مهم��یرا در آن ایفا کند
و نی��ز به نهادی بدل ش��ده که ن��ه تنها در عرصه
بینالمللی با دست پر مشارکت میکند بلکه توانسته
اس��ت در برخی از مهمترین مسائل راهبردی بازار
گاز میان اعض��ای خود نوعی همکاری را بهوجود
آورد .دستیابی ب ه هر یک از این دستاوردها از طریق
اقدامهای مختلف تحقق یافته اس��ت .برای نمونه
هم اکنون دبیرخانه جیییسیاف مهمترین اخبار
و تحلیلهای بازار را ساعت  ۱۰هر روز بهوقت قطر
ب��رای وزیران و نمایندگان عالیرتبه از طریق یک
نرم اف��زای موبایلی به آنها ارائه میدهد .همچنین
تحلیل بازار ماهانه ،هر ش��شماه و ساالنه تهیه و
به طور مرت��ب تقدیم اعضا میش��ود تا راهنمای
آنها در سیاس��ت گذاری و اقدامهای تجاری باشد.
اما مهمت��ر از همه اینها که ظرفیت عظیمیبرای
سازمان ایجاد کرده همانا تکمیل و راه اندازی مدل
جهان��ی گاز ،از جمله پیش��رفته ترین مدل جهانی
اقتصاد س��نجی انرژی است ،که بر بازار گاز تمرکز
دارد .این تنها مدل جهانی انرژی اس��ت که بر گاز
تمرکز دارد و دادههای  ۱۳۳کش��ورهای جهانی در
تفصیلی ترین اج��زای آن در بر میگیرد .افزون بر
این هر فصل دبیرخانه گزارشهای فصلی در مورد
مهمترین مسائل بازار تهیه و تقدیم اعضا میکند.
در واق��ع س��ازمان ما اکنون به یک س��ازمان مولد
تبدیل ش��ده و در هر مورد از تحوالت بازار گاز نظر
دارد و دیدگاهه��ای خود را در مجامع جهانی مطرح
میکند».
ام��ا آیا ه��م اکنون میت��وان ادع��ا کرد که
جیییس��یاف یک نهاد بینالمللی ش��ناخته شده
اس��ت؟ دکتر عادلی در این باره به ش��انا میگوید:
« امروز بدون ش��ک جیییس��یاف به یک نهاد
انرژی مطرح تبدیل شده است .زیرا نخست با ارائه

قیمت گاز اکنون در سطح بسیار رقابتی و نازلی
است و میتواند بهترین فرصت برای افزایش سهم
گاز در س��بد انرژی کشورها باشد .گاز هم اکنون از
انرژیهای تجدیدپذیر در بسیاری مواقع رقابتی تر
اس��ت و با توجه به خواص زیست محیطی بهتری

مجمع کشورهای صادرکننده
گاز ،با مجموعهای از اقدامها
توانسته به نهادی تبدیل شود
که بین سازمانهای انرژی
مطرح دنیا حرفی برای گفتن
داشته باشد و تحلیلی بسیار
قوی و مستند درباره حال و
آینده بازار گاز ارائه کند
که دارد میتواند به کاهش انتش��ار گازهای گلخانه
ای کمک شایانی بکند .البته پایین بودن قیمت در
این مدت تا حدودی به سرمایهگذاری در بخشهای
باالدستی لطمه زده است و چنانچه این وضع ادامه
یابد ممکن اس��ت منجر به کاهش عرضه و جهش
قیمتهای گاز پس از س��الهای  ۲۰۲۲بش��ود .در
همین حال ،سهم نفت در خالل  ۲۵سال آینده هم
چنان بیش��ترین سهم در سبد انرژی جهانی خواهد
بود اما س��هم آن کاهنده است .سهم نفت در سال
 ۲۰۱۶برابر با  ۳۲بود که در سال  ۲۰۴۰به  ۲۹درصد
میرس��د درحالیکه سهم گاز در همین مدت از ۲۲
درصد به  ۲۶درصد میرس��د ،بنابراین در سالهای
آینده س��هم گاز و انرژیهای تجدیدپذیر افزاینده و
سهم نفت و بهویژه زغال سنگ کاهنده خواهد بود.
ام��ا مهمترین چالشهای کنونی ب��ازار گاز در یک
دهه آینده چیست؟ دبیر کل مجمع صادر کنندگان
گاز میگوی��د« :مهمترین چالش امروز بازار گاز این
اس��ت که به شدت رقابتی شده است .وضع رقابتی
همچنان برای چند سال آینده باقی خواهد ماند ،اما
از سال  ۲۰۲۲بازار آغاز به تعادل دوباره میکند و تا
س��ال  ۲۰۳۰به تعادل جدید میرسد .رقابتی شدن
بازار گاز از چند جهت است .نخست ،صادر کنندگان
جدید گاز نظیر استرالیا و برخی از کشورهای آفریقایی
به میدان آمده اند و با صادر کنندگان سنتی به رقابت
پرداختهان��د .دوم ،گاز ش��یل آمریکا که البته حجم
زیادی ندارد ،اما س��ر و صدای زیادی داشته به بازار
آمده و در برخی مناطق در صدد ایجاد چالش است.
جهت دیگر رقابت از س��وی انرژیهای تجدیدپذیر
است .همچنین کاهش س��رعت رشد اقتصادی در
برخی کشورهای آسیایی و کاهش تقاضا در بعضی
کش��ورهای وارد کنندگان ب��زرگ گاز نظیر ژاپن از
جمله چالشهای دیگر به شمار میآید».
منابع در دفتر نشریه موجود است.

دانش نفت بررسی کرد؛

دان�ش نفت :وزی�ر نفت هفته گذش�ته به
مس�کو س�فر کرد تا در در نوزدهمین نشس�ت
ساالنه وزیران مجمع صادرکنندگان گاز شرکت
نماید.

ام��ا انتخ��اب و گزینش دبی��رکل برای
دوره دوس��اله پس از ژانویه  2018و تصویب
برنامه پنج س��اله برای مجمع صادرکنندگان
گاز از اصلیتری��ن مصوبات نشس��ت وزیران
کش��ورهای عضو بود .به گزارش دانش نفت،
در نوزدهمین نشس��ت س��االنه وزیران که با
حضور بی��ژن زنگنه وزیر نفت ،همتایان عضو
و ناظر از دیگر کش��ورها ،مهدی سنایی سفیر
ای��ران و محمدحس��ین عادلی دبی��رکل این

دستاوردهای نشست جی ئی سی اف در مسکو

مجمع روز چهارش��نبه گذش��ته برگزار ش��د،
مس��ائل و راهبردهای مرتبط با این تش��کل
گازی بررسی شد.در این اجالس ،یوری سنتی
یورین��گ ،مع��اون وزیر انرژی روس��یه نامزد
پیشنهادی این کشور به عنوان دبیرکل آینده
مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز توانس��ت
رای اعضا را کس��ب کن��د و زنگنه وزیر نفت
نیز این مقام روس��ی را توانمن��د در اداره امور
توصیف کرد.یورینگ برای یک دوره دوس��اله
از اول ژانوی��ه  2018جانش��ین عادلی خواهد
ش��د که اکن��ون در مس��ئولیت دبیرکلی این
مجم��ع انجام وظیفه میکند.در نشس��تها و
رایزنیها که تا شامگاه چهارشنبه طول کشید،

همچنین مباحث مربوط به برنامه پنج س��اله
مورد بررس��ی قرار گرفت و در چارچوب سند
راهبردی مجمع کش��ورهای صادر کننده گاز
تصویب ش��د .راه اندازی انستیتوی پژوهشی
برای فناوریهای نوین گازی نیز توسط اعضا
تایید شد .در دیگر بخشها هم مسائل مرتبط
با بازار گاز و برنامههای تخصصی این صنعت
بررسی شد.نشست وزیران با والدیمیر پوتین
رییس جمهوری روس��یه ،برگ��زاری همزمان
اجالس انرژی این کش��ور و همچنین رایزنی
هیاته��ای دولتی و ش��رکتهای نفتی برای
توس��عه همکاریه��ا نیز از دیگ��ر محورهای
اجالس مس��کو ب��ود.در حاش��یه این اجالس

همچنین زنگنه وزیر نفت و الکس��اندر نوواک
وزیر انرژی روس��یه در مسکو دیدار و در باره
راهکارهای گسترش همکاریهای دو کشور
در این صنع��ت مذاکره کردن��د .در مذاکرات
وزیران روابط نفتی از جمله در عرصه توس��عه
میادین و اکتشاف بررسی شد .ایران و روسیه
برنامههای گسترده ای را برای همکاریهای
نفت��ی دارن��د و مذاکراتی نیز با چند ش��رکت
بزرگ این کش��ور از جمله ل��وک اویل و تات
نفت جریان دارد .همچنین ش��امگاه سهشنبه
بین ش��رکت ملی نفت ایران و لوک اویل در
مس��کو با حضور وحید عل��ی اکبروف رییس
این ش��رکت ،زنگنه و س��نایی دو یادداش��ت

تفاهم مطالعات نفتی در بخش جنوبی دریای
خزر امضا ش��د.اجالس وزیران ایران ،روسیه،
الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه اس��توایی ،لیبی،
نیجریه ،قط��ر ،ترینی��داد و توباگ��و ،ونزوئال
و ام��ارات به عن��وان اعض��ای اصلی مجمع
کش��ورهای صادر کنن��ده گاز و هلن��د ،نروژ،
عراق ،عمان و پرو اعضای ناظر برگزار ش��د.
کش��ورهای عضو این مجمع  70درصد ذخایر
گازی و  42درص��د تولی��د گاز جه��ان را در
اختیار دارند .در این نشس��ت جایگاه و اهمیت
جهانی گاز به عنوان سوخت اقتصادی بررسی
میش��ود و والدیمیر پوتی��ن رییس جمهوری
این کشور نیز سخنرانی میکند.

