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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

یادداشت اول

چرخه معیوب مصرف گرایی در کشور نیازمند اصالح است

تعامل اوپک و روسیه چاره مقابله با شیلها

احمد مددی

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در برزخ
ش��یلها گرفتار شده اس��ت .اوپک با تولید یک سوم نفت
دنیا که دی��ر زمانی تعیین کننده انحصاری قیمت نفت در
بازارهای جهانی بود و هر تصمیم اش ،کشورهای مصرف
کننده را به صرافت و چاره جویی وا میداش��ت ،اینک در
حل مس��اله مهمیبه نام ش��یلها گیر کرده است و دقیقا
نمیداند ک��ه چگونه این رقیب جان س��خت را از صحنه
بهدر کند .معمای ش��یلها برای اوپک مثل پازل پیچیدهای است که حل کردن آن
به دقت نظر و تدبیر ویژه ای نیاز دارد.
عالوه ب��ر آن ،ب��ا دخالت مس��تقیم ایاالت
متحده آمریکا در بازار نفت و آزادس��ازی صادرات
نفت این کشور ،عمال عرضه و تقاضا در بازارهای
آمریکا به طور میانگین امسال
جهانی دس��تخوش تغییرات بنیادین ش��ده اس��ت
حدود  ۹.۲میلیون بشکه در روز
ت��ا جایی که نقش اوپک در ب��ازار نفت رفته رفته
نفت تولید خواهد کرد و تولید این
کمرنگ تر میش��ود .سهل اس��ت که در این بازار
کشور در سال  ۲۰۱۸به رکورد
مبه��م ،به دلیل افزایش تولید نفت ایاالت متحده،
 ۹.۹میلیون بشکه در روز افزایش
خواهد یافت .مفهوم افزایش تولید
ارزش ش��اخص دالر آمریکا نیز باال رفته و ارزش
نفت آمریکا آن است که این کشور پول و نفت در کشورهای کاال پایه ای چون ایران،
همچنان رقیبی جدی در بازار نفت کانادا ،روسیه ،عربستان و ...افت فاحش نماید .در
خواهد بود ،رقیبی آزار دهنده
این فضای بیم و امید ،نشس��ت  173اوپک برگزار
برای ایران ،اوپک و روسیه
ش��د تا اعضای قدرتمن��د این س��ازمان به همراه
عض��و دیگر قدرتمند غیر اوپک یعنی روس��یه به چاره اندیش��ی در این باره بپردازند.
آری! معض��ل قیمته��ای پایین نفت عالوه ب��ر اوپک ،دامن روسه��ا را نیز گرفته
اس��ت تا جایی ک��ه روسها به صورت علنی از هر تصمی��م اوپک حتی کاهش تولید
نی��ز حمایت میکنند .بر این اس��اس ،به نظر میرس��د اوپک ناچ��ار خواهد بود بدون
دانس��تن دقیق میزان عرضه جدیدی که ش��یل آمریکا روانه ب��ازار میکند ،همچنان
ت��ا دورههای بعدی اوپ��ک درباره تمدید تواف��ق کاهش تولید نف��ت جهانی تصمیم
بگی��رد ،اتفاقی که در اوپک  173نیز افتاد .توافق کاهش تولید نفت اوپک و روس��یه
از  ۳۰نوامب��ر ( ۲۰۱۶ده��م آذرم��اه  )۹۵آغاز ش��د که اوپک میزان تولی��د خود را به
س��طح  ۳۲میلیون و  ۵۰۰هزار بش��که در روز رس��اند و این به معنای کاستن روزانه
یک میلیون و  ۲۰۰هزار بش��که از تولید بود ۱۰ .روز پس از نشس��ت وزیران نفت و
ان��رژی اوپک ،تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک در وین گردهم آمدند و بر س��ر
کاهش حدود  ۶۰۰هزار بش��کهای از سوی کشورهای غیرعضو اوپک نیز توافق شد،
روس��یه با تعهد کاهش روزانه  ۳۰۰هزار بش��کهای ،بزرگتری��ن تولید کننده غیرعضو
اوپک در این س��ال بود .در حقیقت اوپک  173مهر تاییدی بر تصمیمات اوپک قبلی
زد .در همی��ن حال ،مناب��ع آگاه از مذاکرات قبل از اجالس  173اوپک خبر دادند که
تحلیلگران در جلس��های با مقامات کش��ورهای صادر کننده نفت (اوپک) دورنماهای
مختلف��ی را برای تولید نفت ش��یل آمریکا ارائ��ه داده و نگرانیهایی را برانگیخته اند.
در این جلس��ه ،تحلیلگران و معامله گران با س��ابقه ای چ��ون :اندیهال ،پرمگنوس
نایس��وین ،مدیر تحلیل در شرکت ریستاد انرژی ،آمریتا سون ،تحلیلگر نفت ارشد در
شرکت مش��اوره انرژی اسپکتس و تحلیلگران سیتی گروپ و مورگان استنلی حضور
داشته اند.
پیچیدگی پیش بینیها

در همی��ن ح��ال ،آنچ��ه مبرهن اس��ت؛ مدت
تمدید محدودیته��ای تولید اوپک تا اندازهای به
برآوردها از عرضه آینده آمریکا و س��ایر نفتهای
ایران ،اوپک و روسیه در بازار رقیب بس��تگی دارد .وزیران متعدد اوپک ش��امل
خالد الفالح ،وزیر انرژی عربس��تان از ادامه کاهش
نفت به شکلی جدی و مستمر
تولید که از ژانویه امس��ال به اجرا درآمده اس��ت،
در معرض تهدید قرار دارند.
به مدت طوالنی تر حمای��ت کردهاند اما برخی از
این مهم ضرورت تعامل،
مقامات از اینکه به نظر میرس��د هیچکس دیدگاه
همفکری و اتخاذ تصمیمهای
هماهنگ در برابر این تهدیدها واضحی درباره میزان عرض��ه تولیدکنندگان نفت
ش��یل آمریکا به بازار ندارد ،نگران هس��تند .پیش
را در سالهای آتی بیش از
بینیها از رش��د تولید شیل در سال  ۲۰۱۸از ۵۰۰
پیش آشکار میسازد
هزار بشکه در روز تا حداکثر  ۱.۷میلیون بشکه در
روز متغیر بوده است که به گفته اندیهال ،هرگونه
پیش بینی را پیچیده کرده اس��ت.هال اظهار کرده ک��ه اداره اطالعات انرژی آمریکا
رش��د نفت شیل در سال میالدی جاری را حدود  ۳۰۰هزار بشکه در روز کمتر برآورد
کرده اس��ت .همچنین نایس��وین نیز گفته است :تولید شیل تا سال  ۲۰۲۰هر سال به
طور متوسط حدود  ۱.۲میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد که تا حد زیادی به دلیل
استفاده موثرتر تولیدکنندگان از سرمایه است .ماریان کاه ،اقتصاددان باسابقه کونوکو
فیلیپس هم گفته است :توسعه سریع تولید شیل یک پدیده آمریکایی خواهد بود ،زیرا
سایر مناطق جهان ،فاقد چنین دورنمای امیدبخشی هستند.
اما بی تردید ،کاهش عرضه از س��وی اوپک و سایر صادر کنندگان برای حذف
اش��باع عرضه کمک شایانی کرده است اما اینکه این کاهش تولید تا چه زمانی ادامه
خواهد یافت تا اثر شیلها از بین برود ،پاسخ روشنی وجود ندارد .در همین حال ،اداره
اطالعات انرژی آمریکا در دورنمای انرژی کوتاه مدت که ماه جاری منتشر شد ،اعالم
کرد :آمریکا به طور میانگین امسال حدود  ۹.۲میلیون بشکه در روز نفت تولید خواهد
کرد و تولید این کش��ور در س��ال  ۲۰۱۸به رکورد  ۹.۹میلیون بش��که در روز افزایش
خواهد یافت .مفهوم افزایش تولید نفت آمریکا آن است که این کشور همچنان رقیبی
جدی در بازار نفت خواهد بود ،رقیبی آزار دهنده برای ایران ،اوپک و روسیه.
آمریکا با علم به این موضوع ،برای کشورهای دارنده نفت از جمله ایران نیز شاخ
و ش��انه میکش��د .ترامپ در آخرين بيانيهاي كه بر علیه ایران در  27آبان ماه امسال
صادر كرده ،صادرات نفتخام ايران را هدف گرفته است و بدون آنكه وضعيت روشني
را براي خريداران نفت كش��ور مشخص كند ،از كاهش بشكههاي ايران در بازار نفت
خبر داده است .ترامپ در بيانيهاي مدعی شده كه «ميزان عرضه نفت و فرآوردههاي
نفتي از كش��ورهايي غير از ايران به اندازهاي اس��ت كه بتوان حجم خريداري نفت و
محصوالت نفتي از ايران از س��وی مؤسسات مالي خارجي يا به واسطه آنها را به نحو
محسوس كاهش داد.
کالم آخر آنکه؛ ایران ،اوپک و روس��یه در بازار نفت به ش��کلی جدی و مستمر
در مع��رض تهدید قرار دارند .این مهم ضرورت تعامل ،همفکری و اتخاذ تصمیمهای
هماهنگ در برابر این تهدیدها را در سالهای آتی بیش از پیش آشکار میسازد.

دان�ش نفت :مدیرعامل ش�رکت ملی
نفت ایران گفت :حوزه انرژی برای خروج از
چرخه معیوب مصرف گرایی نیازمند جراحی
بزرگی است.

علی کاردر روز پنجشنبه ،نهم آذرماه
در نخستین همایش آشنایی فرهیختگان
ح��وزوی ب��ا صنع��ت نفت ک��ه در محل
پژوهش��گاه صنع��ت نفت برگزار ش��د ،به
موضوع توسعه و چالشهای شرکت ملی
نفت ایران اشاره کرد و گفت :مسئله کنونی
م��ا در بخش نفت ،توس��عه اس��ت ،بدون
توس��عه نمیتوان به اه��داف مورد نظر در
صنعت نفت دست یافت.وی با بیان اینکه
صنعت نفت کشور به همراهی فرهیختگان
حوزوی نیازمند اس��ت ،افزود :با همراهی
فرهیختگان حوزوی میتوانیم بخش��ی از
مش��کالت و چالشهای توسعهای را حل
و فص��ل کنی��م.کاردر در ادامه به موضوع
افزایش تولید و ص��ادرات نفت ایران پس
از برنام��ه جام��ع اقدام مش��ترک (برجام)
اشاره و تصریح کرد :با اجرای برجام و لغو
تحریمهای اقتصادی بیش از یک میلیون

صنعت نفت نیازمند

با اجرای برجام و لغو

فناوریهای جدید و جذب

تحریمهای اقتصادی بیش

سرمایه خارجی است،

از یک میلیون بشکه در

در صورت جذب چنین

روز به صادرات نفت ما

سرمایههایی ،ظرفیت تولید

نفت خام کشور را میتوانیم
تا هشت میلیون بشکه در
روز افزایش دهیم

بشکه در روز به صادرات نفت ما افزوده شد
و پول صادرات نفت خود را کامال دریافت
میکنی��م .مدیرعامل ش��رکت ملی نفت
ای��ران ادامه داد :هرچن��د تقاضای جهانی
ب��رای خرید نفت خ��ام در آینده بهویژه در
کش��ورهای اروپایی به دلیل صرفه جویی
در مصرف س��وختهای فس��یلی کاهش

افزوده شد و پول صادرات
خواهد یافت ،اما پیشبینی میشود تقاضا
برای خرید نفت خام در کشورهایی همانند
چی��ن و هند افزایش یابد.وی با اش��اره به
اینکه باید ب��ه تولید نفت خام خود اضافه
کنیم ،گفت :اگر ش��دت مصرف انرژی را
در کش��ور کاهش دهیم و کمتر و درست
از این منابع اس��تفاده کنیم بدون تردید به
تولید و صادرات نفت ما افزوده خواهد شد،
امروز برخی کش��ورهای همسایه همچون
عراق و عربستان در تولید نفت از ما سبقت

گرفتهان��د که ما نیز باید س��هم خود را در
این بازار جهانی حفظ کنیم.کاردر تصریح
کرد :صنعت نف��ت نیازمن��د فناوریهای
جدید و جذب س��رمایه خارجی اس��ت ،در
صورت جذب چنین سرمایههایی ،ظرفیت
تولید نفت خام کشور را میتوانیم تا هشت
میلی��ون بش��که در روز افزای��ش دهی��م.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تامین
نیازهای مالی صنعت نفت اش��اره و عنوان
کرد :در پنج سال آینده نیازمند  ۱۰۰میلیارد

نفت خود را کامال دریافت
میکنیم

دالر جذب سرمایه در صنعت نفت هستیم
ک��ه عمده مناب��ع ما بای��د از طریق جذب
س��رمایه خارجی محقق ش��ود.وی افزود:
شدت مصرف انرژی در کشور باید کاهش
یاب��د ،همچنین حوزه ان��رژی برای خروج
از چرخ��ه معیوب مص��رف گرایی نیازمند
جراحی بزرگی است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت خبر داد:

تحقق برداشت زودهنگام از میدان نفتی یاران جنوبی

دان�ش نف�ت :مدیرعام�ل ش�رکت
مهندس�ی و توس�عه نف�ت از راه اندازی ۶
حلق�ه چاه میدان یاران جنوبی و برداش�ت
روزانه  ۱۰هزار بش�که از ای�ن میدان خبر
داد.

به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از
ش��رکت متن ،س��ید نورالدین ش��هنازی
زاده با اعالم این خبر توضیح داد :میدان
یاران جنوبى میان میدان مجنون عراق و
آزادگان جنوبى قرار دارد ١٠ ،هزار بشکه
نفت تولید ش��ده در یاران جنوبی پس از
استخراج به منیفولد هفت میدان آزادگان
جنوبى انتقال داده میش��ود سپس همراه
با نفت آزادگان جنوبى به مبادى صادرات
م��یرود.وی با بیان اینکه در بخشهای
مختلف توسعه میدان نفتی یاران جنوبی
بیش از  ۷۵درصد از نیروهای بومیمنطقه

استفاده شده اس��ت ،گفت ۱۸ :حلقه چاه
در ای��ن میدان مش��ترک نفتی از س��وی
ش��رکت ملی حفاری ایران و پیمانکاران
داخلی ،حفر ش��ده است.به گفته شهنازی
زاده ،از این تعداد چاه ۱۵ ،حلقه در الیهی
سروک و سه حلقه چاه در الیهی گدوان
قرار دارد.مدیرعامل ش��رکت متن با بیان
این که مقدمات امضای قرارداد توس��عه
می��دان نفتی یاران ش��مالی و جنوبی به
ص��ورت یکپارچه بهزودی میان ش��رکت
مل��ی نفت ایران و ش��رکت نف��ت و گاز
پرش��یا محقق میش��ود ،تصری��ح کرد:
فعالیته��ای مقدماتی یکپارچه س��ازی
ای��ن میدانه��ا در مرحله مذاک��ره و در
قال��ب تفاهمنامه  HOAص��ورت خواهد
پذیرفت.میدان نفتی ی��اران جنوبی یکی
از طرحه��ای مش��ترک با کش��ور عراق

میدان نفتی یاران جنوبی

یکی از طرحهای مشترک با

کشور عراق است که در غرب

رودخانهی کارون و در فاصله
 ۱۳۰کیلومتری جنوب غربی

اهواز واقع شده است .موقعیت

اس��ت که در غرب رودخان��هی کارون و
در فاصل��ه  ۱۳۰کیلومتری جنوب غربی
اهواز واقع ش��ده اس��ت .موقعیت مخزن
این میدان می��ان میدان نفت��ی آزادگان
جنوبی و میدان مجنون عراق واقع ش��ده

است.میزان نفت درجای این میدان ۶۴۵
میلیون بشکه است که در  ۲الیه سروک
و گ��دوان قرار دارد و منابع مالی توس��عه
این میدان مشترک از محل منابع داخلی
شرکت ملی نفت ایران تامین میشود.

مخزن این میدان میان میدان

نفتی آزادگان جنوبی و میدان
مجنون عراق واقع شده است

مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت ملی نفت:

نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سبب ارتقای کیفی تولیدات ایرانی میشود

دان�ش نف�ت :مدی�ر پش�تیبانی س�اخت و
تامی�ن کاالی ش�رکت مل�ی نفت ای�ران گف�ت :همه
گواهینامهه�ای کیفیت کاال و تجهیزات نفتی از س�وی
نهادصدورگواهینام�ه انجمن نف�ت  IPICBصادر خواهد
شد.

رامین قلمبر در نشستی مشترک با حضور پرویز
س��نگین ،مدیرکل س��امانه کاال و حمایت از ساخت
داخل وزارت نفت و س��ازندگان داخلی درباره اجرای
آییننامه نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت برای
محصوالت و خدمات سازندگان کاال و تجهیزات مورد
نیاز صنایع نف��ت اظهار کرد :نهاد ص��دور گواهینامه
انجمن نفت ای��ران ،IPICEبه دنبال ابالغ آیین نامه
نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت محصوالت و
خدمات برای س��ازندگان کااله��ا و تجهیزات صنایع
در انجمن نفت در اوایل خردادماه امس��ال تشکیل و
مس��ئولیت همه فعالیتهای اجرای��ی ،مالی و تدوین
دس��تورکارها و صدور گواهینام��ه کیفیت را به عهده
دارد.وی ب��ا اش��اره به بازنگری در اساس��نامه انجمن
نفت و نهاد صدور گواهینامه تصریح کرد :نهاد صدور
گواهینام��ه انجمن نفت ایران بهطور مس��تقل طبق

الزامات اس��تانداردهای جهانی برای نهادهای صدور
گواهی محص��ول  ۱۷۰۶۵ ISO/IECفعالیت میکند
و با مستندس��ازی س��امانه در  ۶ماه نخست سال ،۹۶
فعالی��ت اجرایی ص��دور گواهینامه را از ش��هریور ماه
 ۹۶آغاز کرده اس��ت.مدیر پش��تیبانی ساخت و تامین
کاالی شرکت ملی نفت تاکید کرد :همه فعالیتهای
نهاد صدور گواهینامه انجمن نفت براساس استاندارد
بینالمللی  ۱۷۰۶۵ ISO/IECاست.قلمبر افزود :طرح
بومیس��ازی  ۱۰گروه کاالها و تجهی��زات مورد نیاز
صنع��ت نفت با دس��تور وزیر نفت و ب��ا هدف تقویت
توانمندیهای داخلی و اتکای بیش��تر صنعت نفت به
محصوالت س��ازندگان ایرانی ،از اواخر س��ال  ۹۳در
دستور کار قرار گرفت .این  ۱۰گروه کاال شامل ساخت
تجهیزات س��رچاهی و رش��ته تکمیل��ی درونچاهی،
پمپه��ای درون چاه��ی ،ان��واع متهه��ای حفاری
(صخ��رهای ،الماس��ی ،مغزهگیری) ،انواع ش��یرهای
کنترل��ی ،ایمنی و تجهی��زات جانبی ،ان��واع لولهها،
الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر ،ماشینهای
دوار (توربین ،کمپرس��ور و پمپها ش��امل پمپهای
گریز از مرکز) ،فوالدهای آلیاژی ،CRYOGENICS

ابزاره��ای اندازهگی��ری حفاری و س��اخت پیگهای
هوشمند اس��ت.وی با اشاره به این که هم اکنون ۹۰
درصد مسئولیت ما داخلی س��ازی کاالهای موردنیاز
صنعت نفت و تجهیزاتی اس��ت که تاکنون در داخل
کشور س��اخته نش��ده اس��ت ،اظهار کرد :در گذشته
س��ازندگان مهندس��ی معکوس میکردن��د ،اما امروز
هدف ما انتقال فناوری و دانش فنی روزآمد دنیا برای
ساخت آن کاال از طریق همکاری مشترک سازندگان
توانمند داخلی با ش��رکتهای معتبر دنیاس��ت.مدیر
پش��تیبانی ساخت و تامین کاالی نفت ،صدور گواهی
کیفیت محصوالت در صنعت نفت را اقدام مناس��بی

دانس��ت که میتواند در ارتقای سطح کیفی تولیدات
ایران��ی و متعاقب آن ،تقویت زیربنای اقتصاد کش��ور
بسیار موثر باشد و تصریح کرد :با ترغیب سازندگان به
ارتقای کیفیت و همسویی استاندارد کاالهای ساخت
داخل با اس��تانداردهای جهانی ،توس��عه اقتصادی و
افزایش صادرات خواهیم داش��ت.قلمبر تاکید کرد :با
اجرایی ش��دن آئیننامه نظام یکپارچه صدور گواهی
کیفیت کاال ،گواهی تطبیق برای کاال صادر میش��ود
که اعتب��ار ملی دارد و پس از اعتباربخش��ی به نهاد،
این گواه��ی به گواهی محصول با اعتبار جهانی بدل
خواهد ش��د .نخس��تین جلس��ه هماهنگی به منظور
اجرایی شدن آئین نامه نظام یکپارچه صدور گواهینامه
کیفیت برای محصوالت و خدمات س��ازندگان کاال و
تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت ،امروز (ش��نبه ،چهارم
آذرماه) با حضور رامین قلمبر مدیر پشتیبانی ساخت و
تامین کاالی نفت ،پرویز س��نگین ،مدیر کل سامانه
کاال و حمایت از س��اخت داخل وزارت نفت ،مدیران
و کارشناس��ان انجمن نفت ایران و سازندگان داخلی
که در پروژههای خانواده  ۱۰گروه کاالیی در مناقصه
برنده شده اند ،برگزارشد.

تغییرات دفترچههای آزمون استخدامیوزارت نفت اعالم شد
دان�ش نف�ت :مدی�رکل آم�وزش وزارت نفت،
تغیی�رات دفترچهه�ای آزم�ون اس�تخدامیاین
وزارتخانه را تشریح کرد.

به گزارش دانش نفت ،کامران دهقانی درباره
تغیی��رات دفترچ��ه آزمون ف��ارغ التحصیالن برتر
دانش��گاهها گفت :رتبه مجاز ورود به دانشگاههای
سراسری در مقطع کارشناسی از  ٤هزار به  ٦هزار
و در مقطع کارشناس��ی ارشد از  ٢٠٠به  ٢٥٠تغییر

یافته است.وی افزود :شرط معدل برای همه فارغ
التحصیالن رش��تههای مورد نی��از در آزمون فارغ
التحصیالن برتر دانش��گاهها ،ی��ک نمره کاهش
یافته اس��ت؛ به ط��ور مث��ال در حالیکه تا پیش
از این فارغ التحصیالن کارشناس��ی ارشد دانشگاه
آزاد دارای مع��دل  ١٩و باالت��ر مج��از ب��ه ثب��ت
ن��ام در این آزم��ون بودند ،اکنون ام��کام ثبت نام
دارن��دگان معدل  ١٨و باالتر در رش��تههای مورد

نیاز در این مقطع تحصیلی فراهم ش��ده اس��ت و
ای��ن کاهش یک نمره ای ،درب��اره دیگر مقاطع و
دانش��گاهها نیز ص��دق میکند .دهقان��ی در ادامه
درباره دفترچه آزمون ویژه ش��اغالن صحبت کرد
و گف��ت :بر اس��اس تغییرات به عم��ل آمده ،فارغ
التحصیالن رش��ته زمین شناس��ی ه��م میتوانند
در صورت داش��تن حداقل چهار س��ال سابقه کار
مستمر در صنایع نامبرده در دفترچه ،در این آزمون

ش��رکت کنند.وی عنوان کرد :افراد دارای س��ابقه
کار الزم در صورت��ی که مدرک کارشناس��ی خود
را ت��ا پی��ش از  ٣٠بهمن ماه س��ال  ٩٥اخذ کرده
باش��ند ،میتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون
اقدام کنند.این مقام مسئول یادآور شد :با توجه به
تغییرات به عمل آمده ،امکان ویرایش اطالعات و
ثبت نام با اس��تناد به این تغییرات امکانپذیر شده
است.

گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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نامه وارده

کارتهایی که در اختیار بازنشستهها قرار میگیرد
مشابه نفت کارت شاغلین بصورت اعتباری باشد
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مدیران و مسئولین محترم صندوق بازنشستگی صنعت نفت

دکتر غالمرضا منوچهری ،معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:

صنعت نفت بزرگترین نقش را در عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد
دانش نفت :معاون مدیرعامل ش�رکت

مل�ی نفت ایران با اش�اره ب�ه اینکه صنعت
نفت نیازمند همکاریهای بینالمللی اس�ت،
گف�ت :صنعت نف�ت نقش بزرگ�ی در بخش
اقتصاد مقاومتی دارد.

دکت��ر غالمرضا منوچه��ری ،معاون
ام��ور توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی
نف��ت ایران ،روز پنجش��نبه ،نهم آذرماه در
نخس��تین همای��ش آش��نایی فرهیختگان
حوزوی با صنعت نفت ،به موضوع چالشها
و فرصتهای پیش روی این صنعت اشاره
و عنوان کرد :ام��روزه صنعت نفت نیازمند
همکاریهای بینالمللی اس��ت ،باید هرچه
بیش��تر از فرصت جذب س��رمایه و توسعه
زیرس��اختهای صنع��ت نف��ت اس��تفاده
ک��رد.وی به افزای��ش مصرف ان��رژی در
بخشهای خانگی ،صنعت��ی ،نیروگاهی و
حتی کش��اورزی طی چند سال اخیر اشاره
ک��رد و گفت :در گذش��ته تنه��ا  ۱۰درصد
سبد انرژی کشور به سوخت گاز اختصاص
داشت ،اما امروز ،گاز  ۷۰درصد سبد انرژی
کش��ور را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت
که البت��ه ارزانتر از هرجای دنیا به دس��ت

در گذشته تنها  ۱۰درصد
سبد انرژی کشور به سوخت
گاز اختصاص داشت ،اما
امروز ،گاز  ۷۰درصد سبد
انرژی کشور را به خود
اختصاص داده است که
البته ارزانتر از هرجای
دنیا به دست مصرف کننده
میرسد
مص��رف کننده میرس��د.منوچهری با بیان
اینکه چالش عمده ام��روز ما بحث جذب
سرمایه در صنعت نفت است ،تصریح کرد:
اگر نتوانیم از میدانهای مش��ترک نفت و
گاز برداش��ت کنیم کشورهای دیگر در این
بخش از ما س��بقت خواهن��د گرفت.معاون
مدیرعامل در توس��عه و مهندس��ی شرکت

چالش عمده امروز ما بحث
جذب سرمایه در صنعت
نفت است و اگر نتوانیم از
میدانهای مشترک نفت و
گاز برداشت کنیم کشورهای
ملی نفت ایران گفت :نفت پیشران و قدرت
اقتصادی ما محس��وب میشود ،باید از این
نعمت خدادادی به درس��تی استفاده کرده و
به جذب س��رمایه اقدام کنیم.وی با اش��اره
ب��ه اینک��ه توان م��ا در تولی��د و صادرات
نفت بیش از ش��رایط کنونی اس��ت ،تاکید
کرد :تالش کردیم صنعت نفت را توس��عه
دهی��م ،این صنع��ت امروز پیش��رفتهای
زی��ادی داش��ته ،باید س��عی کنی��م درگیر
مسائل بیرونی نشویم و تمرکز خود را روی

سید علی اصغر هندی ،عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران:

بابک زنجانی با جعل اسناد و مدارک
اموال بیشماری از بیت المال را هدر داد
هدف تحریمهای اقتصادی توقف تولید و صادرات نفت ایران بود

دانش نفت :عضو هیئت مدیره
ش�رکت مل�ی نف�ت ای�ران ب�ا بیان
اینکه توقف تولی�د و صادرات نفت
ایران و از دس�ت دادن بازار جهانی
نفت از اهداف تحریمهای اقتصادی
بود ،گفت :امروز با درایت وزیر نفت
ایران س�هم خ�ود را در بازار جهانی
نفت پس گرفته است.

س��ید علی اصغ��ر هن��دی ،عضو هیئ��ت مدیره
ش��رکت ملی نفت ایران ،روز پنجش��نبه ،نه��م آذرماه
در نخس��تین همایش آش��نایی فرهیختگان حوزوی با
صنعت نفت ،ب��ا بیان اینکه در زم��ان تحریم ،فروش
نف��ت ایران با مش��کالتی روبهرو ش��ده ب��ود و قادر به
دریاف��ت پول محمولههای صادرات نفت نبودیم ،گفت:
با تش��دید تحریمه��ا ص��ادرات و واردات نفت کاهش
یافت ،به طوری که در گذش��ته تصمی��م گرفتند برای

جب��ران کاه��ش واردات بنزین،
س��وخت تولیدی پتروشیمیها را
جایگزی��ن آن کنند ک��ه یکی از
دالی��ل آلودگی ه��وا همین نوع
س��وخت بود.وی اف��زود :کاهش
ج��ذب س��رمایه ،محدودیتهای
بانکی ،کاهش درآمدهای کشور،
تحریم خرید نفت و گاز از ایران،
از دس��ت دادن بازارهای جهان��ی نفت ،بروز ضعفهای
مال��ی ،بیمهای و حمل و نقل بینالمللی و افزایش رانت
و قاچ��اق از اه��داف تحریمها در ای��ران بود.هندی به
موضوع پرونده بابک زنجانی و دکل گمشده نفتی اشاره
و عنوان کرد :متاس��فانه بابک زنجانی با جعل اس��ناد و
مدارک ،تاسیس بانک و شرکتهای جعلی و باز کردن
س��وئیفتهای جعلی اموال بیش��ماری از بیت المال را
هدر داد.

نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری
آغاز بهکار میکند
دان�ش نف�ت :پانزدهمی�ن
نمایش�گاه تخصص�ی س�اخت
تجهی�زات صنعت حف�اری همزمان
با سی و هش�تمین سالروز تاسیس
ش�رکت ملی حفاری ایران ،در اهواز
آغاز بهکار میکند.

مهدی معینیفر ،رئیس روابط
عمومیش��رکت ملی حفاری ایران
در این باره گفت :در نمایشگاه امسال ،تعداد قابل توجهی
قطعات و تجهیزات س��اخت داخل رونمایی میش��ود و
نیازهای شرکت در همکاری میان کارشناسان بخشهای
مختلف شرکت ملی حفاری از جمله پژوهش ،فناوری و
مهندس��ی ساخت ،تدارکات و امور کاال و بازاریابی و امور
بینالملل با س��ازندگان قطعات و تجهیزات مورد بحث و
تبادل نظر قرار میگیرد.وی با اشاره به اینکه سایت ثبت
نام نمایشگاه بینالمللی استان خوزستان در حال ثبت نام
از ش��رکتها و مجموعههای عالقهمند برای حضور در
نمایشگاه پانزدهم ساخت تجهیزات صنعت حفاری است،

ادامه داد :تیم اجرایی از ملی حفاری
و شرکت نمایشگاهها ،خدمات ثبت
نام از متقاضیان ،جانمایی و برنامه
ری��زی این نمایش��گاه را به عهده
دارند.معینیف��ر اف��زود :همچنین
در ای��ن نمایش��گاه  ۲نشس��ت
تخصص��ی در موض��وع س��اخت
قطعات و تجهی��زات کاربردی در
صنع��ت حفاری با حضور نمایندگان ش��رکتهای دانش
بنیان ،مراکز علمیپژوهش��ی و تحقیقاتی و صاحبنظران
در این عرصه تش��کیل و انتظارات و چالشهای موجود
بررس��ی میش��ود.وی یادآور ش��د :این رویداد صنعتی با
توج��ه به تخصصی بودن ،مخاطبان خاص خود را دارد و
فرصت بسیار ارزندهای به منظور آشنایی تولیدکنندگان و
صنعتگران داخلی با ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر و
همافزایی با متخصصان و کارشناسان صنعت حفاری در
بخش تامین نیازها و ابعاد کمیو کیفی همکاریهای دو
جانبه و چند جانبه است.

مهلت ثبتنام در آزمون استخدامیوزارت نفت
تمدید شد

دانش نفت :مهلت ثبتنام در آزمون استخدامیوزارت
نفت تا س�اعت  ۲۴روز جمعه ،مورخ هفدهم آذرماه امس�ال
تمدید شد.

شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد :به اطالع داوطلبان
شرکت در آزمون استخدامیشرکتهای تابعه وزارت نفت

توس��عه این صنعت ق��رار دهیم.منوچهری
گفت :بای��د بتوانیم هرچه بیش��تر ذخایر و
تولی��د نف��ت و گاز خ��ود را افزایش دهیم،
این کار س��بب افزایش درآمدها ش��ده و به
نوعی دفاع از منافع ملی به ش��مار میآید.
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران
به الگوی مطلوب قراردادهای نفتی اش��اره
ک��رد و اف��زود :الگوی جدی��د قراردادهای
نفت��ی ب��دون تردید ب��ه ایجاد توس��عه و
اشتغال ،امنیت و ثبات ،حضور شرکتهای

میرساند که مهلت ثبت نام در این آزمون یک هفته تمدید
شده است.بر این اساس ،بهمنظور ایجاد فرصت و مساعدت
به داوطلبان مناطق زلزلهزده غرب کش��ور ،زمان ثبت نام
آزمون استخدامیوزارت نفت تا ساعت  ۲۴روز جمعه مورخ
هفدهم آذرماه امسال تمدید شده است.

دیگر در این بخش از ما سبقت
خواهند گرفت
بینالمللی ،انتقال فن��اوری ،ارتقای کیفیت
بهرهبرداری ،رش��د فعالیتهای تحقیقاتی،
حمای��ت از س��اخت داخل ،جذب س��رمایه
خارجی ،رشد ش��رکتهای ایرانی ،افزایش
تولی��د میدانه��ای مش��ترک و برداش��ت
س��ریعتر از میدان مش��ترک کمک خواهد
کرد.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

وجود نیروهای متخصص بزرگترین مزیت
پژوهشگاه صنعت نفت است
دانش نفت :رئیس پژوهشگاه
صنع�ت نفت با بی�ان اینک�ه حدود
 ۱۶۰۰نف�ر در پژوهش�گاه صنع�ت
نفت مش�غول فعالیت هستند ،گفت:
بزرگتری�ن مزی�ت این پژوهش�گاه
وجود نیروهای متعهد و متخصص در
حوزه صنعت نفت است.

دکت��ر جعفر توفیق��ی ،رئیس
پژوهش��گاه صنعت نفت،روز پنجش��نبه ،نه��م آذرماه در
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت
نفت به معرفی اجمالی این پژوهش��گاه پرداخت و گفت:
پژوهش��گاه صنعت نفت جزو بزرگترین پژوهشگاههای
کش��ور ،خاورمیانه و حتی جهان محسوب میشود.وی با
بیان اینکه وج��ود نیروهای متخصص بزرگترین مزیت
پژوهش��گاه صنعت نفت اس��ت ،افزود :تولید دانش ،حل

مشکالت و آسیب شناسی بخش
نف��ت و گاز برخ��ی از اهداف این
پژوهشگاه اس��ت.توفیقی با اشاره
به اینکه پژوهشگاه صنعت نفت
یک��ی از اجزای ح��وزه نفت و گاز
ب��ه ش��مار میآید ،تصری��ح کرد:
این پژوهشگاه در همه حوزههای
صنعت نفت فعالی��ت میکند که
در بخشه��ای پایین دس��ت صنعت نف��ت فعالیتهای
ارزش��مندی انجام داده اس��ت.رئیس پژوهشگاه صنعت
نفت عنوان کرد :این پژوهشگاه روابط بینالمللی وسیعی
دارد و معتق��دم پژوهش��ی فعالیتی بینالمللی اس��ت.در
ابتدای این همایش نیز احمد مجیدی ،دبیر هماش و دبیر
ش��ورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز وزارت نفت گزارشی
از عملکرد دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت ارائه کرد.

محمدحسین دانشفر ،مدیر تولید شرکت نفت فالت قاره ایران:

تولید تجمعی الیه نفتی پارس جنوبی
از مرز  ۴,۷میلیون بشکه عبور کرد
دان�ش نف�ت :ب�ا بارگی�ری
نهمی�ن محمول�ه نف�ت الی�ه نفتی
پ�ارس جنوب�ی ،تولی�د تجمع�ی و
ص�ادرات نفت این میدان مش�ترک
از مرز  ۴,۷میلیون بشکه عبور کرد.

محمدحس��ین دانشفر ،مدیر
تولید شرکت نفت فالت قاره ایران
اع�لام کرد :تاکن��ون بالغ بر چهار
میلیون و  ۷۳۰هزار بشکه نفت از الیه نفتی پارس جنوبی
برداشت شده است.وی با اشاره به مسئولیت شرکت نفت
فالت قاره ایران در الیه نفتی پارس جنوبی مش��تمل بر
مدیریت عملیات بهرهبرداری از چاهها و شناور فرآورشی
 FPSOک��وروش و صادرات نفت خام اف��زود :عملیات

بارگیری نهمین محموله نفت این
میدان مشترک روز سهشنبه ،هفتم
آذرم��اه به پایان رس��ید بر اس��اس
برنامهری��زی بعمل آم��ده ،دهمین
محمول��ه نیز هفت��ه آخ��ر آذر ماه
امس��ال بارگیری میشود.بر اساس
این گزارش ،طرح توسعه الیه نفتی
پارس جنوبی که تولید آزمایشی از
آن  ۲۹اسفند ماه پارسال آغاز شده بود ۲۷ ،فروردین ماه
امس��ال همزمان با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی با حضور
رئیس جمهوری افتتاح ش��د و مذاک��رات برای پیگیری
فرایند توس��عه این میدان مشترک در قالب الگوی جدید
قراردادهای نفتی با شرکتهای بینالمللی ادامه دارد.

ضرورت توسعه روابط بانکی ایران و نروژ؛

همکاری با فعاالن صنعت کشتی سازی نروژ ادامه مییابد
دانش نفت :مدیرعامل ش�رکت مل�ی نفتکش ایران

الزمه گسترش روابط تجاری ایران و نروژ را توسعه روابط
بانک�ی عنوان کرد و گفت :این ش�رکت ب�ا تولیدکنندگان
تجهیزات و قطعات کش�تی نروژی در  ۲۰س�ال گذش�ته
همکاری داشته و این همکاریها همچنان ادامه دارد.

س��یروس کیان ارثی در س��مینار مشترک ایران و
ن��روژ با عنوان «فرصتهای دریان��وردی ایران و نروژ»
که در ش��هر اسلو برگزار ش��د با بیان این مطلب اظهار
کرد :ش��رکتهای ن��روژی با توجه به برنامه نوس��ازی
ناوگان ،در فهرست تامین کنندگان تجهیزات و قطعات
مورد نیاز کش��تیها قرار دارند.مدیرعامل ش��رکت ملی
نفتکش ایران با تاکید بر اهمیت روابط بانکی در توسعه
روابط تجاری ایران و نروژ ،به وضع ناوگان شرکت ملی
نفتکش ایران و برنامه نوس��ازی ناوگان این ش��رکت و
همچنین توسعه ناوگان حمل  LNGو  LPGاشاره کرد.

کیانارثی با اش��ارهبه الزماالجرا ش��دن قانون کاهش
گوگرد س��وخت کشتیها در س��ال  ۲۰۲۰گفت :شرکت
ملی نفتکش برای اجرای قوانین بینالمللی ،قراردادی را
با پژوهشگاه صنعت نفت با هدف کاهش گوگرد سوخت
کش��ت 
یها امض��ا کرده اس��ت.به گزارش ش��رکت ملی
نفتکش ایران ،س��مینار مش��ترک ایران و نروژ با عنوان
«فرصتهای دریانوردی ایران و نروژ» پنجش��نبه  ۲آذر
در اس��لو پایتخت این کشور برگزار ش��د.در این سمینار
که با همکاری اتحادیه مالکان کش��تی نروژ و در محل
این اتحادیه برگزار شد ،سیروس کیان ارثی ،مدیرعامل
ش��رکت ملی نفتکش ایران ،محمد سعیدی ،مدیرعامل
کشتیرانی جمهوری اسالمیایران ،رئیس انجمن مالکان
کش��تی نروژ ،الرش نوردروم ،س��فیر نروژ در جمهوری
اس�لامیایران و تعدادی از مدیران شرکتهای ایرانی و
نروژی حضور داشتند.

باسالم،
ضمن تشکر از مسئولین محترم که همواره بازنشستگان را
در فصل جدید زندگیش��ان یاری مینمایند ،خواهشمندم اعتراض
یا درخواس��ت یا بهتر بگویم صدای بس��یاری از ما را بش��نوید و
نیازهای ما را درک نمایید.
زمانی که فرد بازنشس��ته میش��ود به یکب��اره کلیه مزایای
وی قطع میگردد که با ش��رایط کنونی مش��کالتی را برای فرد
ایجاد مینماید .در اینجاس��ت که مسئولینی که همراه ما هستند
میتوانند شرایطی را فراهم آورند که هر شخص بازنشسته بتواند
بسته به نیاز و ش��رایط زندگی خود از آن امکانات استفاده نماید.
در گذش��ته نیز بسیار تقاضا ش��ده ولی به هر دلیلی شنیده نشده
است .یک بازنشسته میتواند در خصوص فعالیتهایی که انجام
میده��د و مکانی که برایش مناس��ب تراس��ت تصمی��م بگیرد.
کارتهای ورزش��ی که در اختیار بازتشستگان قرار میگیرد ،فقط
در مکانهایی که طرف قرارداد سازمان بازنشستگی نفت هستند
قابل اس��تفاده میباشد و بسیاری از بازنشس��تگان که به دالیل
مختل��ف نمیتوانند از این کارتها اس��تفاده نمایند و برای اینکه
س��وخت نش��ود آن را در اختیار اطرافیان قرار میدهند که عمال
ممکن اس��ت از سوی آنها هم استفاده نشده و در نهایت نفعی به
حال فرد بازنشس��ته نداشته باشد .لذا در نهایت به نفع پیمانکاران
طرف قرارداد سازمان بازنشستگی تمام میشود که با پایان اعتبار
و ع��دم اس��تفاده از کارتها ب��دون هیچ هزینه ای س��ود خود را
برداش��ت میکنند.درخواست ما این است که کلیه کارتهایی که
در اختیار بازنشس��تهها قرار میگیرد ،مش��ابه نفت کارت شاغلین
بصورت اعتباری باشد که هر کس بتواند بابت هر نیازی که دارد
از آن اس��تفاده نماید حاال آن نیاز ورزش باش��د یا خرید یا حتی
گرفتن پرس��تار برای مواظبت از ما در خان��ه (بطور مثال من در
اداره بازنشستگی با چشم خودم دیدم پیرمردی که نیاز به پرستار
دارد ولی به دلیل مش��کالت مالی نمیتواند اینکار را انجام دهد).
لطفا برای تصمیم گیری در چنین مواردی که یقینا خیر و صالح
بازنشس��تگان را ش��امل میشود از نظرها و پیش��نهادهای ما که
ذینفعان اصلی هستیم ،استفاده کنید زیرا که به عنوان بازنشسته
بهتر میدانیم چه نیازهائی داش��ته و از خدمات ارائه شده بهترین
استفاده را خواهیم کرد.
به امید روزی که نتیجه ای حاصل گردد.

اخبار نفتخیز

بازدید هیئت عراقی از مجتمع آموزش فنون
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

یک هیئت عراقی متش�کل از مدیران و معاونین آموزشی وزارت نفت

عراق از مجتمع آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بازدید کرد.

سید عبداله موسوی ،مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با اش��اره به امضای تفاهمنامههای مختلف در حوزههای
توسعه میدانها ،خدمات فنی ،ساخت و آموزش بین وزارتخانههای نفت
ایران و ع��راق ،گفت :ما در چارچوب تفاهمنامهه��ای مذکور آماده ارائه
تجربه ،دانش فنی و آموزشهای عمومیو تخصصی در حوزه صنعت نفت
هس��تیم.وی ضمن اشاره به قدمت دیرینه آموزش در صنعت نفت افزود:
آموزشه��ای تخصصی از همان آغاز عملیات اکتش��اف و بهره برداری
از مخازن هیدروکربوری در بیش از  ۱۰۰س��ال پیش ارائه میش��د و هم
اکن��ون ما عالوه بر ارائه آموزشهای مربوط به کلیه فرایندهای عملیاتی
اعم از مطالعه میدانها ،اکتشاف ،حفاری ،بهره برداری ،تولید و نگهداری
و تعمیرات ،گواهینامههای بینالمللی کنترل فوران چاه را از مرکز ،ADS
گواهینام��ه  PMPبرای مدیریت پ��روژه و  CMRPرا برای نگهداری و
تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت فرآیندی به همکارانمان ارائه میدهیم
و این بستههای آموزشی را میتوان برای کارکنان وزارت نفت عراق یا هر
کشور درخواست کننده دیگری برنامه ریزی و ارائه کرد.
در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خوزستان؛

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  ۵سند
همکاری پژوهشی امضا میکند

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

و فناوری خوزس�تان که آذرماه امس�ال در اهواز برگزار میش�ود ،پنج سند
همکاری پژوهشی با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان امضا میکند.

باق��ر پورقاس��م ،رئیس پژوه��ش و فناوری ش��رکت ملی مناطق
نفتخیز جن��وب این خبر را اعالم کرد و افزود :در این نمایش��گاه ،از نرم
افزار بومینمودار نگار تولید ( )PLTنیز رونمایی میشود.به گفته وی ،این
نرم افزار تخصصی با حمایت ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توسط
یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و پیاده سازی شده است.پورقاسم
درباره دیگر برنامههای این شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و
فناوری استان خوزستان گفت :شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این
نمایشگاه با برپایی غرفه اختصاصی ،توانمندیها و دستاوردهای پژوهشی
و تحقیقاتی خود را به پژوهشگران ،دانشجویان و بازدیدکنندگان معرفی
میکند.وی ادامه داد :ارائه دس��تاوردهای پژوهش��ی توس��ط کارشناسان
پژوهش و فناوری ،نشس��ت هماندیشی در خصوص چالشهای  ۶پروژه
پژوهشی توس��عه میدانهای نفتی و پاسخگویی مس��ئوالن پژوهش و
فن��اوری به بازدیدکنندگان از دیگر برنامههای پیش بینی ش��ده در غرفه
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این نمایشگاه است.بر اساس این
گزارش ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خوزستان از نهم
تا دوازدهم آذرماه امسال هر روزه از ساعت  ۹تا  ۱۲و همچنین  ۱۶تا ۲۱
در محل نمایش��گاههای بینالمللی اهواز پذیرای عالقمندان است.رئیس
پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود :همچنین به
مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش ( ۲۱تا  ۲۷آذرماه) و با هدف تشویق و
ایجاد انگیزه در دانش آموزان ۱۲ ،آذرماه امسال از دانشآموزان پژوهشگر
مدارس مناطق شرکتی واقع در شهرک نفت و نیوساید تجلیل خواهد شد.

4

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

نفت از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد؛
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اشتباه تاریخی کمیته واگذاری!

امید صادقی

خبر قطع��ی حذف تیم نف��ت تهران
از رقابتهای جام باش��گاههای آس��یا شوک
بزرگی اس��ت ک��ه میتواند اعتب��ار فوتبال
ای��ران را در س��طوح بینالملل��ی به بازی
بگیرد!باش��گاهی که از چند س��ال قبل به
دلیل عدم توجه مدیران ش��رکت ملی نفت
ایران اسیر بالتکلیفی و سردرگمیشده بود
نهایتا امس��ال با بدترین تصمیم ممکن از س��وی کمیته واگذاری
به ش��رکتی واگذار شد که مالک آن کمترین شناخت و تجربه ای
از باش��گاهداری نداشت.هر چند عدم ش��ناخت جهانیان از فوتبال
و ناش��ی بودن در ارت��کاب اقداماتی که نف��ت را عامل مضحکه
و تمس��خر اهالی فوتبال قرار داد میتوان��د بزرگترین دلیل حذف
نفت از آس��یا باشد اما در این میان اشتباه تاریخی کمیته واگذاری
باش��گاه نفت نیز کمتر از خود جهانی��ان نبود!کمیته ای که بدون
هیچ تحقیق و تفحصی باش��گاه ریشه دار نفت را دو دستی تقدیم
کس��ی کردند که در حرف و ادعا قرار ب��ود فوتبال ایران تا اللیگا
را ب��ه اتوبانی هموار برای ترانس��فر اس��تعدادهای ایرانی به قلب
فوتبال اروپا تبدیل کند!اما در این مدت کوتاه که از مالکیت موقت
این ش��خص در باش��گاه نفت میگذرد نه تنها هیچ نش��انه ای از
پیش��رفت و خوش��بختی و روند رو به رش��د در این باش��گاه دیده
نمیش��ود ،بلکه عالوه بر حذف از آس��یا ،جای��گاه نفت در انتهای
جدول رده بندی لیگ برتر نیز گویای وضعیت نابسامان و فالکت
بار نفت در فوتبال ایران اس��ت که باعث ش��ده حتی بس��یاری از
کارشناس��ان فوتبال با نگاهی بدبینانه ب��ه آینده از هم اکنون این
تیم را جزو تیمهای سقوط کننده به لیگ یک بدانند!چنین اتفاقاتی
که ماحصل ندانم کاری و س��وءمدیریت کمیته واگذاری باش��گاه
نفت تهران است در فوتبال ایران بی سابقه بوده و تا کنون شاهد
چنین گافهای س��نگینی از س��وی مدیران عالیرتبه یک سازمان
دولتی نبودهایم!جهانیان نیز که در همین مدت دو ماه و نیم صرفا
به واس��طه مالکیت موقت باشگاه نفت نامش بر سر زبانها افتاد تا
پیش از این ماجرا هیچ نش��انه ای از یک چهره ش��ناخته شده در
جامع��ه نداش��ت.اما اقدامات عجیب و غریب او که باعث ش��د در
هم��ان گامهای نخس��ت ،در گفتگو با برنام��ه پرمخاطب 90لقب
پدی��ده را از عادل فردوس��ی پ��ور دریافت کند عامل��ی بود تا این
ش��خص در مدتی کوتاه برای جامعه فوتبال ش��ناخته ش��ود!البته
شناخته ش��دن جهانیان شاید برای او و برای کسانی که پای این
پدی��ده عجیب را به فوتبال ایران باز کردند یک پوئن منفی بزرگ
محس��وب ش��ود.زیرا اکنون تمام کس��انی که از دور و نزدیک با
مالک موقت باش��گاه نفت آشنا هس��تند نوع نگاهشان سرشار از
زوای��ای منفی و ابهاماتی اس��ت که در خص��وص دارایی و ثروت
وی وج��ود دارد!او در مذاکرات اولی��ه خود با کمیته واگذاری نفت
ب��ه گونه ای ث��روت و داراییهایش را ب��ه رخ اعضای خوش باور
کمیته کش��یده بود که بیژن تاجیک دبیر کمیته واگذاری تا همین
اواخر هم اعتقاد داش��ت که مبل��غ بدهی35میلیاردی نفت تهران
ب��رای جهانیان و ش��رکت نفتی طالییه یک رق��م کوچک و پول
خرد وی به حساب میآید!اما هر چه گذشت ماهیت مالک موقت
بیش��تر مشخص ش��د و ش��خصی که قدرت مالی و باطن واقعی
او ب��رای اهال��ی فوتبال درهاله ای از ابهام قرار داش��ت به تدریج
از پش��ت تصورهای ش��طرنجی ظهور کرد و چهره واقعی خود را
بدون نقاب به معرض نمایش گذاشت!آنچه در این مدت به عنوان
ث��روت و دارایی جهانی��ان در معرض دید عموم ب��وده و میتوان
ب��ه عنوان دارایی وی از آن نام برد فق��ط یک مجموعه کارواش
در خیابان مرزداران اس��ت که درآم��د حاصل از آن قطعا در حدی
نیست که بتوان یک باش��گاه لیگ برتری را با35میلیارد بدهی با
تکیه ب��ر آن درآمد اداره کرد!با این حال بی��ژن تاجیک به عنوان
دبیر کمیته واگذاری باش��گاه نفت اعتقاد راس��خ دارد که جهانیان
میتواند باش��گاه را به نحو مطلوب اداره کند و لذا در این میان دو
مسئله وجود دارد)1:حمید رضا جهانیان در این مدت ثروت واقعی
خود را رو نکرده و در آینده این اتفاق خواهد افتاد!)2بیژن تاجیک
ب��ه عنوان دبیر کمیته واگذاری ک��ه صحبتهایش در این مدت به
صورت مکتوب موجود است باید توضیح دهد که چه اطالعاتی در
خصوص ثروت حمیدرضا جهانیان دارد و چه ش��ناختی از مدیریت
ورزشی و قدرت باشگاهداری وی در دست دارد که اینچنین او را
مورد حمایت قرار میدهد!البته مس��ئله سومینیز در این خصوص
مطرح میش��ود که قضاوت در خصوص آن خارج از حیطه ماست
و نهادهای نظارتی بای��د در خصوص آن تحقیق و تفحص کنند.
مسئله ای که باید مشخص کند کمیته واگذاری چگونه حمیدرضا
جهانیان را به عنوان یک مالک قدرتمند کشف کرد!

مجتمع گاز پارسجنوبی؛ پیشرو در بهرهمندی از
توان سازندگان داخلی

دانش نفت :سرپرست مدیریت بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت:

مجتم�ع گازی پ�ارس جنوبی در بهرهمن�دی از توان متخصصان و س�ازندگان
داخلی پیشرو است.

جواد س��هیلی ،سرپرس��ت مدیریت بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی
گف��ت :با امضای قراردادهای جدید با س��ازندگان داخلی ،اقدامهای بس��یار
موثری در زمینه ساخت کاالهای مورد نیاز این صنعت در داخل کشور انجام
خواهد ش��د.وی افزود :همسو با توانمندس��ازی صنعتگران و تامینکنندگان
داخلی ،بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده ،سازندگان رتبه بندی و
به صورت دوره ای ارزیابی خواهند شد.س��هیلی ادامه داد :دورههای ارزیابی
با توجه به توانمندس��ازی و رش��د تولیدکنندگان داخلی و شکوفایی اقتصاد
کش��ور ،به مرور انجام میشوند ،همچنین در بهمن ماه جلسه هماندیشی با
تامین کنندگان و س��ازندگان داخلی که بیشترین حجم سفارش را در سطح
پاالیشگاههای مجتمع گازی پارس جنوبی دارند برگزار خواهد شد.سرپرست
مدیریت بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد :با تشکیل این جلسه
میزان رضایتمندی تامین کنندگان نیز ارزیابی و همسو با ارتباط موثر و بهینه
میان همه عوامل ،زنجیره تامین کاال تکمیل خواهد شد.

نگ

اه تحلیلی

تحلیل

افق نفتی و پاالیشی عمان
ایمان نیکزاد
کارشناس ارشد انرژی

دان�ش نفت :کش��ور کوچک عمان با  ۵,۵میلیارد بش��که ذخایر اثبات
ش��ده نفت خام ،بیست و دومین کشور در جهان و هفتمین کشور در منطقه
خاورمیانه از نظر میزان ذخایر نفت است.
ای��ن ذخایر به طور عمده در مناطق خش��کی ش��مالی و مرکزی و در
میدانهای کوچک و پراکنده واقع شدهاند .عمان با تولید حدود یک میلیون
بش��که در روز ،بیست و پنجمین تولید کننده نفت خام جهان است .اقتصاد
این کشور همانند تعداد زیادی از کشورهای خاورمیانه وابسته به درآمد نفت
اس��ت .بیش از  ۶۷درصد از درآمد این کش��ور از صنایع نفت و گاز حاصل
میشود .هرچند که طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی عمان،
در س��ال  ۲۰۱۶تنها  ۲۶درصد از تولید ناخالص داخلی ( )GDPاین کش��ور
مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده است .این امر در حالی رخ داده که درآمدهای
نفتی در سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵به ترتیب  ۴۶درصد و  ۳۴درصد از GDP
عمان را ش��امل میشود .بودجه س��ال  ۲۰۱۷دولت عمان  ۷,۸میلیارد دالر
کسری دارد.

مقص��د اکثر محموالت نفت خ��ام صادراتی عمان کش��ورهای چین،
تایلن��د ،کره جنوبی و ژاپن هس��تند .در س��ال گذش��ته می�لادی ۷۸درصد
صادرات نفت خام این کش��ور به چین بوده است .عمان در حال حاضر تنها
از بندر میناء الفحل جهت صادرات نفت خود که بهعنوان  Oman Blendبا
 ۳۲=APIشناخته میشود استفاده میکند .در سال  ۲۰۱۶میانگین صادرات
روزانه نفت خام و مایعات نفتی این کشور  ۹۱۲,۵۰۰بشکه بوده که بیشترین
میزان صادرات نفت عمان از س��ال  ۱۹۹۹تاکنون به ش��مار میرود .طی ۲
دهه گذش��ته ،میزان صادرات و ذخایر نفتی این کشور نوسان چندان زیادی
نداش��ته است .در سال گذشته میالدی دو میدان جدید نفتی به مقدار حدود
 ۶۷میلیون بش��که در شمال این کشور کشف شد .عمان در حال استفاده از
فناوریهای جدید ازدیاد برداش��ت از مخ��ازن نظیر Miscible، Polymer
و  Steam injectionاس��ت .اس��تفاده از این فناوریهای نو سبب شده که
هزینه تولید هر بش��که نفت خام این کش��ور کاهش قابل توجه ای داشته و
از ۹,۳دالر به  ۸تا ۸.۵دالر برای هر بشکه تقلیل یابد .این بدان معناست که
با لحاظ کردن قیمتهای کنونی نفت خام ،عمان  ۶تا  ۷برابر هزینه تولید خود
از فروش نفت درآمد کس��ب میکند که این خبر بس��یار خوبی برای اقتصاد
این کشور کوچک است.

ش��رکت دولت��ی توس��عه نف��ت عم��ان (PDO - Petroleum
)Development Omanدارای بی��ش از  ۹۰درص��د از ذخای��ر نفت عمان
و مجری طرح ۷۰درصد از تولید آن اس��ت و س��هام آن تشکیل شده از۶۰ :
درصد مالکیت در اختیار دولت عمان ۳۴ ،درصد ش��رکت ش��ل ،چهار درصد
شرکت توتال و  ۲درصد پارتکس پرتغال .اکسیدنتال پترولیوم (Occidental
 )Petroleumبزرگتری��ن ش��رکت خارجی حاضر در عم��ان و دومین تولید
کننده بزرگ نفت در این کش��ور ش��ناخته میش��ود .دیگر شرکتهای مهم
حاضر در صنعت نفت این کشور عبارتند ازShell، Total، Partex، BP، :
.CNPC، KoGas، Repsol
در ضم��ن افزون بر ش��رکت  PDOش��رکت دولت��ی Oman Oil
 Companyنیز مسئولیت سرمایهگذاری در بخش انرژی از جمله صنعت
نفت در داخل و خارج از عمان را عهده دار اس��ت .هم اکنون این کش��ور
دارای  ۲پاالیش��گاه با مجموع توان پاالیش��ی  ۳۰۴هزار بش��که در روز
اس��ت .پاالیش��گاه میناء الفحل ،نخس��تین پاالیش��گاه عمان بوده که با
ظرفیت  ۱۰۶هزار بش��که در روز در س��ال  ۱۹۸۲افتتاح شد و پاالیشگاه
 Soharنیز در س��ال  ۲۰۰۶با ظرفیت  ۱۱۶هزار بش��که در روز در مدار
تولید قرار گرفت .ش��رکت ORPC Oil Refineries and Petroleum
 ))Industries Companyمس��ئولیت اداره این پاالیش��گاهها را برعهده
دارد .این شرکت توانست در سال  ۲۰۱۶ظرفیت پاالیشگاه  Soharرا به
 ۱۹۸هزار بشکه در روز افزایش دهد .الزم به ذکر است که ۲۶درصد از
سهام پاالیشگاه بینا واقع در مرکز کشور هندوستان با ظرفیت  ۱۲۰هزار
بشکه در روز متعلق به عمان است .مصرف کنونی فرآوردههای نفتی این
کش��ور  ۱۸۶هزار بشکه در روز است که پاالیش��گاههای داخلی قادر به
تامین بخش اعظم فرآوردههای نفتی مورد نیاز هس��تند و این کشور تنها
مقدار کمیفرآورده وارد میکند.

سیس��تم خط لوله عمان بیش��تر روی تحویل نفت خام ب��ه تنها پایانه
ص��ادرات نفت این کش��ور در بندر میناء الفحل متمرکز اس��ت .همچنین این
خط��وط لوله ،مجتمعهای صنعتی و پتروش��یمیکه به عن��وان بخش جدایی
ناپذیری از برنامه توس��عه اقتصادی و گسترش فعالیتهای پایین دستی صنایع
وابس��ته به نفت و گاز به ش��مار میروند را تغذیه میکند .شرکت توسعه نفت
عمان از بیش از  ۱۶۰۰کیلومتر خط لوله نفت که در سراسر کشور ساخته شده
به��ره برداری میکند .افزون بر این ،دولت عمان یک ترمینال صادراتی برای
توسعه پاالیشگاه صحار در همان منطقه راه اندازی کرده است.

طبق اطالعات منتشر شده ،عمان تا پایان سال  ۲۰۱۷یک مرکز بزرگ
ذخیره س��ازی و بانکرینگ در نزدیکی صحار را به بهره برداری میرس��اند.
مهمترین پروژه راهبردی نفتی این کش��ور تا س��ال  ،۲۰۲۱طرح احداث یک
پاالیش��گاه  ۲۳۰هزار بش��کهای ()green-fieldبا مش��ارکت شرکت نفت
بینالمللی کویت ( )KPIبه ارزش هفت میلیارد دالر ،س��اخت چندین مجتمع
پتروشیمیدر مجاورت این پاالیشگاه و احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام
تا ظرفیت  ۲۰۰میلیون بشکه در منطقه الدقم است .الزم به ذکر است که طبق
قرارداد امضا شده بین شرکتهای نفت عمان و کویت که هر کدام  ۵۰درصد

سهام این پاالیشگاه را در اختیار دارند قرار شده که نفت خام پاالیشگاه الدقم
بهطور مس��اوی از سوی این کشورها تامین شود .این نخستین سرمایهگذاری
برای یک طرح پاالیشگاهی و پتروشیمییکپارچه در داخل یکی از کشورهای
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس به شمار میرود .پروژه یادشده همچنین
نخستین پاالیش��گاه این کشورها خواهد بود که واردکننده نفت خام است .به
ب��اور تحلیگران نفت��ی ،در صورت اجرای کامل طرح اح��داث این مخازن که
بیش از نیاز ذخیره سازی عمان است ،مهمترین بخش این پروژه عظیم شکل
میگیرد .زیرا چنانچه س��ایر کش��ورهای منطقه مخصوص ٌا کشورهای حاشیه
جنوب��ی خلیج فارس بتوانند از طریق خط لوله ،نف��ت خام و یا فرآوردههای
نفتی خود را به این مخازن منتقل کنند ،خواهند توانست با ایجاد امکان عرضه
محمولههای خودشان را در دریای عرب ،مسیر نفتکشها را پنج تا هفت روز
کوتاه تر کند که در این صورت این کشورها میتوانند عالوه بر تسریع در زمان
حمل محمولههای به بازارهای هدف و ایجاد جذابیت اقتصادی برای خریداران
از طریق کاهش هزینههای حمل ،محمولههای نفتی خود را بدون عبور از تنگه
سوق الجیشی هرمز که در حاضر روزانه حدود  ۱۸,۵میلیون بشکه نفت از آن
گذر میکند ،صادر کند و سبب افزایش اهمیت راهبردی مخازن منطقه الدقم
که در تقاطع خاورمیانه ،آسیا و آفریقا واقع شده شوند.

کارشناس��ان نفت��ی اظهار میدارن��د که با توجه ب��ه طرحهای افزایش
توان تولید نفت و فرآوردههای پاالیش��گاهی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
ف��ارس ،احداث مراکز جدید ذخیره س��ازی و پایانهه��ای بارگیری در خارج از
تنگه هرمز و نزدیکتر ش��دن به بازارهای مصرف اهمیت بیش��تری برای این
کش��ورها پیدا کرده اس��ت .عمان نیز با چنین دیدگاهی میکوش��د با ساخت
پتروپاالیشگاه الدقم با هدف افزایش صادرات و ایجادهاب بزرگ ذخیره سازی
و صادرات محمولههای نفتی و پاالیش��ی در آن منطقه ،به این مهم دس��ت
یابد.

گزارش

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

5

قاب تصویر

شنبه11آذرماه  - 1396شماره 603

مهندس حاتمیدر مراسم معارفه و تکریم مدیران تولید و امور مالی و رییس حسابرسی داخلی شرکت نفت مناطق مرکزی:

مقام و مسئولیتها فرصت تکامل و خدمت است

تصدی این مس��ئولیت تمام تالش خود را
ب��رای بهبود فرایندهای مالی و ش��فافیت
س��ازمانی به کار گرفت که جای تقدیر و
تشکر دارد و با توجه به اهمیت حسابرسی
داخل��ی و ایجاد تعامل و مراودات بیرونی،
از توانمندی ایش��ان در سمت رئیس امور
حسابرس��ی داخلی اس��تفاده خواهیم برد.
همچنین آقای میرزای��ی ،مدیر امور مالی
نی��ز ب��ا توجه ب��ه تحصی�لات و تجارب
کاری ،انتط��ار برون رفت از نگاه س��نتی
و حرکت به سوی ساختار و استانداردهای
بینالمللی داریم.

دانش نفت :ن�گاه و نگرش به مقام و
مس�ئولیتها باید در راس�تای کسب تجربه
ش�خصی و ارتقا دانش و توانایی و در راس
آن اس�تفاده از داشتهها در جهت خدمت به
منافع سازمان و افزایش بهره وری اقتصاد
کشور باشد.

مهندس رامی��ن حاتمیدر مراس��م
معارفه و تکریم مدیران تولید و امور مالی
و رییس حسابرس��ی داخلی این شرکت با
اشاره به اهمیت گردش نخبهها و فرصت
حض��ور نیروهای تازه نف��س و مجرب به
یک مجموعه س��ازمان آن را نماد پویایی
و چاالک��ی ی��ک س��ازمان برش��مرد که
ب��ا ضعف و نقص��ان فاصله زی��ادی دارد.
مهن��دس حاتم��یدر این رابط��ه تصریح
کرد :سازمانهایی به موفقیت و بهره دهی
باالیی میرس��ند که خود را با فرایندها و
تجارب جهانی همسو نموده و از نیروهای
خالق و تیمهای پیش��رو برخوردار باشند
و دارای برنامه ریزی س��ازمانی و تقسیم
ق��درت تصمی��م گی��ری واج��را در تمام
سطوح سازمان باش��ند .همچنین بازبینی
و به روز رس��انی مداوم سیاستها و برنامه
ریزیه��ا باع��ث پویایی و قابلی��ت اجرایی
این سیاس��تهای خواهد شد.وی با تبریک
آغ��از والیت حضرت مهدی (عج) و هفته
بس��یج ،تقارن این دو روی��داد فرخنده را
به ف��ال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد
که فرهنگ امید ،انتظار و کار بی وقفه و
جهادی در راستای رضایت خالق و خدمت
به خلق به عنوان یک الگوی شایس��ته در
س��ازمانها نهادینه شود.مهندس حاتمیدر
توصیف کوتاهی از خصوصیات اخالقی و
س��ابقه کاری مهندس غالمرضا نصیرایی
ب��ه عنوان مدی��ر تولید خاطرنش��ان کرد:
مهندس نصیرایی دارای  29سال فعالیت
در بخشهای مختلف سازمانی شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب بوده اس��ت .ایشان
ف��ردی خوش��نام ،دارای حس��ن خلق و
متخصص است .حضور وی در مجموعه

رعایت الزامات ایمنی ،ضامن تولید پایدار

تیم مدیریتی شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران باعث تکام��ل و بهبود فرایند کارها
خواهد ش��د.به گزارش دانش نفت به نقل
از رواب��ط عمومیش��رکت نف��ت مناطق
مرک��زی ایران ،مهن��دس حاتمیبا تقدیر
از تالش��های مهن��دس ترن��ج زرد ،مدیر
س��ابق تولید این ش��رکت اظهار داش��ت:
مهندس ترن��ج زرد همزمان ب��ا مدیریت
تولی��د ،سرپرس��ت مدیریت ت��دارکات و
عملی��ات کاال را دارا ب��ود که با تالش و
پش��تکار هر دو مسئولیت را به نحو احسن
انجام میداد ولی ادامه این وضعیت برای
ایشان س��خت بود و تمرکز اصلی وی بر
مدیریت تدارکات و عملیات کاال معطوف
خواه��د ش��د.مدیر عام��ل ش��رکت نفت
مناطق مرکزی ایران بر ضرورت استفاده
از نگاه فرایندی و سیس��تمیو همگامیبا
تحوالت جهانی در اس��تفاده از منابع مالی
برای اجرای طرحها و پروژهها اش��اره کرد
و در ای��ن زمینه افزود :نی��از دولتها به
ان��واع مختلف انرژی به وی��ژه منابع نفت

مهندس حاتمی :سازمانهایی

به موفقیت و بهره دهی باالیی

میرسند که خود را با فرایندها
و تجارب جهانی همسو نموده
و از نیروهای خالق و تیمهای

پیشرو برخوردار باشند و دارای
برنامه ریزی سازمانی و تقسیم
قدرت تصمیم گیری واجرا در
تمام سطوح سازمان باشند

و گاز برای رس��یدن به اهداف توسعه ای
و ایجاد نوعی برتری اقتصادی ،سیاس��ی
و ...موجب شده که مسائل حول موضوع
ان��رژی ،محور بس��یاری از تعامالت و نیز
منازع��ات بینالملل��ی در یک ق��رن اخیر

رئوس برنامههای مدیریت تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ابالغ شد؛

استمرار تولید صیانتی ،الزامات ایمنی و توجه ویژه به نیروی انسانی
دان�ش نف�ت :مدی�ر
تولید ش�رکت نف�ت مناطق
مرک�زی ای�ران ،مهمتری�ن
برنامهه�ای آت�ی خ�ود را
ب�ر محوری�ت توج�ه وی�ژه
ب�ه نیروه�ای انس�انی ب�ه
عن�وان رک�ن اساس�ی و
س�رمایه س�ازمان ،رعای�ت
تمامیاصول  HSEو استمرار
تولید صیانتی برشمرد.

مهندس غالمرضا نصیرایی ،مدیر تولید شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران با تقدیر و تشکر از حسن
اعتماد مهندس حاتمیبه وی در انتصاب این جایگاه،
خاطرنش��ان کرد که با اجرای بنده��ای مصرحه در
حک��م انتصاب جوابگوی این اعتماد باش��د و در این
مس��یر دس��ت یاری به س��وی مدیریتهای مختلف
و هم��کاران خ��ود در این مجموعه خواه��د داد تا با
همفکری درون س��ازمانی به اهداف مورد نظر دست
یابیم.
بر اساس این گزارش ،مهندس ترنج زرد مدیر

س��ابق تولی��د در توضیح
کوتاهی به تحقق بیش از
 100درص��د تولید نفت و
گاز طی سه سال مدیریت
خود اش��اره ک��رد و افزود:
طی س��ه س��ال گذش��ته،
توانس��تیم به تعهدات خود
جام��ه عم��ل پوش��یده و
بیشتر از تولید تکلیفی نیز
توان تولید داش��ته باشیم.
این امر در سایه برنامه ریزی تعمیرات اساسی میسر
شد که به عنوان یک کار بسیار مهم صورت گرفت.
وی از مدیری��ت توامان تولید و سرپرس��تی مدیریت
ت��دارکات و عملیات کاال به عنوان یک مس��ئولیت
خطی��ر یاد کرد و اظهار داش��ت :انج��ام توامان این
دو مس��ئولیت تمرکز و برنامه ریزی مطلوب را سلب
میکرد و این خواسته را به مجموعه مدیریت شرکت
ابالغ داشتم و برای مدیر تولید آرزوی موفقیت دارم
و تمرک��ز خود را بر برنامهه��ای مدیریت تدارکات و
عملیات کاال معطوف خواهم داشت.

باش��د .چش��م انداز آینده اقتص��اد جهان،
نشانگر افزایش قابل توجه تقاضای انرژی
و نقش مس��لط نفت و گاز درمجموعه آن
اس��ت .در ذیل این نگاه توسعه ای است
ک��ه اهمی��ت تامین منابع مال��ی داخلی و
خارج��ی و تخصی��ص بهینه آنه��ا برای
اجرای طرحها و پروژهها یک ضرورت تام
به حس��اب میآید .بر ای��ن منوال انتخاب
آق��ای عباس میرزایی به عنوان مدیر امور
مالی که در بخش��های مختلف امور مالی
صنعت نفت دارای تجارب ذیقیمت اس��ت
و در س��طح جهانی نیز از شناخت جامعی
از فعالیت مالی شرکتهای بینالمللی فعال
در عرصه نفت و گاز برخوردار است ،نوید
پویایی و انتق��ال آن به مجموعه مدیریت
خود را میدهد.بر اس��اس ای��ن گزارش،
مهندس حاتمیدر تبیی��ن توانمندیهای
مدیر س��ابق و جدید امور مالی ش��رکت
تصریح کرد :آقای عباس ش��کاری ،مدیر
س��ابق امور مالی از مدی��ران با اخالص،
صادق و پاک دس��ت اس��ت و طی مدت

برای دس��تیابی ب��ه تولی��د پایدار و
صیان��ت از مناب��ع م��ادی و حف��ظ جان
نیروهای انس��انی ،بایستی رعایت اصول
 HSEبه ص��ورت جدی در دس��تور کار
قرارگرفته و تمهی��دات الزم برای اجرای
بی نقص آن به عمل آید .مهندس س��یف
ا ...خواجویان ،رئیس هیات مدیره شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران در این مراس��م
با اش��اره به اهمیت ایمنی قبل از هر گونه
فعالی��ت در صنعت پر مخاطره نفت و گاز
رعایت و اجرای آنرا یادآور شد و در رابطه
ب��ا یک��ی از بندهای حک��م ابالغی مدیر
تولید تاکی��د کرد :وقتی میت��وان تولید
صیانتی و ایمن داش��ته باش��یم که قبل از
آن تمام استانداردهای الزم برای این امر
را رعای��ت کنیم و اهمی��ت این موضوع و
ابالغ آن بر کس��ی پوش��یده نیست.وی با
اظهار خوش��امدگویی ب��ه دو مدیر جدید
تولی��د و امور مالی اظهار داش��ت :حضور
این دو مدیر مجرب به معنای تکمیل تیم
مدیریتی ش��رکت بوده و در این چرخه و
در آینده نزدیک ش��اهد اجرای برنامههای
ابالغی و تس��ریع در انج��ام آنها خواهیم
ب��ود و از زحمات مدیران س��ابق نیز باید
تقدیر و تش��کر به عمل آوریم و برایشان
در س��متهای جدید در س��ازمان آرزوی
موفقیت نماییم.

الگوهای مدیریت مالی شرکتهای پیشرو و پشتیبانی از پروسه تولید
دو محور کاری مدیر امور مالی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
دان�ش نف�ت :مدی�ر ام�ور
مالی شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران مهمتری�ن برنامههای این
مدیریت را اس�تفاده از الگوهای
مدیریت مالی ش�رکتهای پیشرو
در صنعت نف�ت و گاز بینالمللی
برشمرد و لزوم تطبیق و نهادینه
س�ازی آن در زمین�ه اجرای�ی،
انضباط مالی و پشتیبانی عملیاتی
از طرحها و پروژهها را حاصل این
امر دانست.

عباس میرزایی ،مدیر امور مالی از انتظارات به حق
مدیریت ش��رکت در شناسایی نقاط ضعف مدیریت مالی
و تغییر نگرشها ،فرایندها و تسهیل سازی در راه بهبود
مطلوب پشتیبانی طرحها یاد کرد و افزود :به نوبه خویش
از حس��ن اعتماد مهندس حاتمیتقدیر به عمل میآورم.
با توجه به جایگاه مجموعه مدیریت امور مالی به عنوان
پش��تیبان طرحها و پروژهها ،نیازمند تعامل ،همکاری و
همدل��ی مجموعه مدیریتها هس��تیم .همچنین فرایند
الگوب��رداری موجب یادگیری و آموختن فعال را میس��ر

میسازد و جایگاه شرکت
را ارتقاء بخشیده و سازمان
را به تغییر در جهت بهبود
هدایت مینماید که تحقق
ای��ن خواس��ته هم��کاری
بخشهای مختلف سازمانها
را میطلب��د .این گزارش
میافزای��د :آق��ای عباس
شکاری ،مدیر سابق امور
مال��ی ش��رکت و رئی��س
جدی��د حسابرس��ی داخلی نی��ز با اظه��ار موفقیت برای
مدیریت جدید در تامین ایجاد نگاه فرایندی خاطرنشان
ک��رد :امیدواری��م بتوانیم با تصمیم مدی��ر عامل نتیجه
بهتری نسبت به قبل حاصل شود .منابع مالی در صنعت
نفت محدود اس��ت و اقتضا میکن��د از این منابع بهینه
اس��تفاده کنیم .در طی مدت  10ماه مسئولیت مدیریت
مالی ،تعامل س��ازنده ای با مدیریت برنامه ریزی داشته
ایم که بتوانیم تنشها ی پرداخت پولی و مالی را کاهش
دهی��م و تخصیص مناب��ع را بهینه کنی��م و هزینههای
اضافه برشرکت تحمیل نشود.

در مهرماه امسال و بهطور میانگین انجام شد؛

تحویل روزانه  ۱۹۶میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها
دان�ش نفت :مدیر گازرس�انی ش�رکت ملی گاز گفت :در مهرماه امس�ال
روزان�ه به طور میانگی�ن  ۱۹۶میلیون مترمکعب گاز ب�ه نیروگاهها تحویل داده
ش�ده اما گاز نیروگاههای مقیاس کوچک پس از پرداخت بدهی به شرکت ملی
گاز وصل میشود.

س��عید مومن��ی ،درباره گازرس��انی ب��ه نیروگاهه��ا و صنایع گفت:
گازرسانی به نیروگاهها و صنایع در همه مدت سال برقرار است ،اما حجم
این گاز تحویلی بر اس��اس شرایط مختلف میتواند تغییر کند.وی افزود:
در مهرماه امسال ،به طور میانگین روزانه  ۱۹۶میلیون مترمکعب گاز به
نیروگاهها تحویل داده ش��ده که این رقم در برخی روزها به  ۲۸۰میليون
مترمکعب نیز رسیده اس��ت.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اظهار کرد:

اف��زون بر نیروگاهها دیگر واحدهای صنعتی نیز از خوراک گاز اس��تفاده
میکنند به این صورت که در مهرماه امس��ال روزان��ه به طور میانگین،
پتروشیمیها  ۴۵,۵میلیون مکعب ،صنایع سیمان  ۱۹میلیون مترمکعب،
صنای��ع فوالد  ۲۳.۵میلیون مترمکعب و همچنین در بخش خانگی ۱۷۵
میلیون مترمکعب گازرسانی شده است.مومنی درباره نیروگاههای مقیاس
کوچک که با قطع خوراک گاز خود روبهرو شدند ،توضیح داد :از بین این
 ۱۷نیروگاه ،تاکنون تنها سه واحد اقدام به پرداخت بدهی خود کردهاند و
طبیعی اس��ت که تنها گاز همین سه نیروگاه دوباره وصل شده است.وی
تاکی��د کرد :نیروگاهها تا زمانی که بدهی خ��ود را کامل پرداخت نکنند،
وصل نمیشود.

برگزاری مراسم معارفه و تکریم مدیران
تولید ،امور مالی و رئیس حسابرسی داخلی
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

با حضور مهندس رامین حاتمی ،مدیرعامل و همچنین مدیران
و روسای ستادی شرکت مراسم معارفه و تکریم مدیران تولید ,امور
مالی و رئیس حسابرس��ی داخلی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
برگزار شد.
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گاز

گزارش دانش نفت از نشست هماندیشی و تصمیمگیری برای مقابله و پیشگیری از نشت گاز منوکسیدکربن؛

دانش نفت :نشس�ت هماندیش�ی و
تصمیمگیری ب�رای مقابله و پیش�گیری از
نشت گاز منوکس�یدکربن ،روز چهارشنبه،
هش�تم آذرم�ا ،ب�ا حض�ور نمایندگان�ی از
وزارتخانهه�ا و س�ازمانهای مس�ئول در
س�اختمان مرکزی ش�رکت ملی گاز برگزار
ش�د .در ای�ن نشس�ت ،مهن�دس عراقی،
مدی�ر عام�ل ش�رکت مل�ی گاز ای�ران،
مهن�دس بوجارزاده ،رئی�س روابط عمومی
و س�خنگوی ش�رکت ملی گاز ایران ،جواد
نوفرس�تی ،مدیرعامل انجمن جامعه ایمن
و رئی�س کارگروه کش�وری پیش�گیری از
مرگه�ای خام�وش و ...به ایراد س�خن و
دیدگاههای خویش پرداختند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز :مسئول حفظ
جان مردم هستیم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در
این نشست گفت :شرکت ملی گاز وظیفه
اصلی خود را در زمینه گازرسانی با هدف
رفاه مردم و توس��عه اقتصادی انجام داده
است و از این پس نیز همه ما با هم برای
حفظ جان و مال مردم مسئولیم.مهندس
حمیدرض��ا عراق��ی ،معاون وزی��ر نفت و
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران درباره
روند فعالیت این ش��رکت از ابتدا تاکنون
گفت :زمانی که ش��رکت ملی گاز فعالیت
خود را آغاز کرد مباحث مربوط به طراحی
و تامین مصالح بر عهده خارجیها بود ،اما
پس از انقالب اس�لامیطراحی بر عهده
ش��رکت گاز و همچن��ان تامین مصالح و
بازرسیها با خارجیها بود ،پس از گذشت
مدتی طراحی و تامین مصالح مانند لولهها،
رگالتوره��ا و ش��بکه داخل��ی را خودمان
انجام میدادیم ،اما بازرسیها را به عوامل
غیر ش��رکتی س��پردیم.وی افزود :هرچه
توانمندی جامعه باالتر رود مس��ئولیت ما
در قب��ال انجام هر کاری کمتر میش��ود.
مع��اون وزیر نفت در ام��ور گاز ادامه داد:
پیش از این بازرسی منازل را شرکت ملی
گاز انجام میداد ،زیرا تعداد متخصصان در
این زمینه بسیار کم بود و مردم نیز آگاهی

مهندس عراقی :مسئول حفظ جان مردم هستیم

کرد :اگر میخواهیم آینده بهتری داش��ته
باش��یم باید به یاری هم بشتابیم ،در نظر
داشته باشید که اکنون دیگر شرکت ملی
گاز متولی نش��تی و ایمن��ی داخلی منازل
نیس��ت و وظیفهاش تنه��ا جایگزینی گاز
طبیعی به جای سوخت میان تقطیر است
که هم از لحاظ اقتصادی به صرفه است و
هم موجب گازرسانی به نیروگاهها ،صنایع،
تزری��ق به میدانهای نفتی و س��ایر امور
مرتبط میش��ود.معاون وزیر نفت در امور
گاز درباره اجرای مسئولیتهای اجتماعی
گفت :تا همان اندازه که ش��رکت ملی گاز
نس��بت به ایمنی و حفظ س�لامت و جان
مردم مسئولیت اجتماعی دارد سایر نهادها
مانند آتش نش��انی ،آم��وزش و پرورش و
سازمانهای مردمنهاد نیز مسئولیت دارند.
عراقی ادام��ه داد :حفظ جان و مال مردم
تا جایی حائز اهمیت اس��ت ک��ه خداوند
در قرآن به آن قس��م میخ��ورد و ما نیز
مس��ئول حفظ آن هس��تیم.وی افزود :ما
بزرگتری��ن مخزن گازی جه��ان را داریم
و در عی��ن حال بیش��ترین میزان مصرف
گاز متعل��ق به ایران اس��ت ،ام��ا در این
زمینه مردم تا چه حد مس��ئول هس��تند؟
زمانی که آنها مجبورند در خانههای ارزان
قیمت زندگی کنند و از ایمنی و س�لامت
کافی برخوردار نباش��ند ی��ا زمانی که به
خاطر وضع اقتصادی مجبور به اس��تفاده
از وس��ایل ارزان قیمت و نا ایمن میشوند
ت��ا چه حد میتوانیم آنها را در حوادثی که
اتفاق میافتد مس��ئول بدانیم؟مدیرعامل
شرکت ملی گاز تاکید کرد :وزارت صنعت
و مع��دن نبای��د اجازه تولی��د بخاریهای
غی��ر اس��تاندارد در کش��ور را ده��د ،این
بخاریها ب��ا بهرهوری بس��یار پایین و با
قیمت ارزان تولید میشوند و برخی مردم
ب��ه خاطر وضع مالی خود مجبور به خرید
و اس��تفاده از آنها هس��تند ک��ه در پی آن
حوادث ناگواری اتف��اق میافتد ،بنابراین
باید جلوی س��اخت این وس��ایل گازسوز
نامرغوب و ناایمن گرفته شود.معاون وزیر
نف��ت در امور گاز گفت :ما در این جلس��ه

شرکت ملی گاز در اجرای مسئولیتهای
اجتماعی موفق است

گاز طبیعی جهان هس��تیم.وی افزود :در
بخشه��ای صنایع ،نیروگاهها و در بخش
خانگی به هیچ عنوان بهینه سازی انجام
نش��ده و گاز را با اس��راف زیادی استفاده
میکنیم و باورمان این اس��ت که ما گاز
طبیعی را س��الهای سال خواهیم داشت
اما یک لحظه تصور کنیم که ش��هرهای
ایران در شرایط کنونی گاز طبیعی مصرف
نمیکردند ،آنوقت دیگر امکان زندگی در
این ش��هرها وجود نداشت پس باید تصور
کنیم که اگر گاز طبیعی تمام شود آنوقت
باید چه کار کنیم؟معاون وزیر نفت در امور
گاز اظهار کرد :هر چقدر تولید گاز طبیعی
در کش��ور افزایش یابد متاس��فانه میزان
مصرف نیز بیش��تر میش��ود و تنها مردم
مقصر این موضوع نیس��تند ،سازمان نظام
مهندس��ی ،منازلی که س��اخته میشوند،
فرهنگ مصرفی که داریم و غیره ،همگی
دست به دس��ت هم میدهند که ما یکی
از بزرگترین مصرف کنندگان گاز طبیعی
در جهان باشیم.عراقی با تاکید بر اینکه ما
مصرف کننده بدون ارزش افزوده هستیم
گفت :کارخانهها ،نیروگاهها و مردم بهینه
مصرف نمیکنند به همین دلیل در جلسه
امروز از همه دس��ت درکاران خواس��تیم

هر چقدر تولید گاز طبیعی در کشور
افزایش یابد متاسفانه میزان مصرف
نیز بیشتر میشود و تنها مردم

مقصر این موضوع نیستند ،سازمان
نظام مهندسی ،منازلی که ساخته

میشوند ،فرهنگ مصرفی که داریم
و غیره ،همگی دست به دست هم

میدهند که ما یکی از بزرگترین
مصرف کنندگان گاز طبیعی در
جهان باشیم

کافی نداش��تند ،اما پ��س از مدتی ابتدا در
اصفهان و سپس در تهران با سازمان نظام
مهندسی و وزارت مس��کن و شهرسازی
قراردادی بستیم تا نظارت بر بخش ایمنی
منازل از عهده شرکت ملی گاز خارج شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه هم اکنون مباحث
طراح��ی ش��بکه گازرس��انی به خ��ارج از
شرکت ملی گاز سپرده شده ادامه داد :هم
اکنون بهره برداری از طرحهای گازرسانی
به ش��هرها و روس��تاها را برونس��پاری
کردهای��م و به جایی رس��یدهایم که نظام،
ریاس��ت جمه��وری و نهاده��ای مرتبط
همگی موافقند که شرکتهای گاز استانی
برون سپاری شوند.مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران با اشاره به اینکه طی چهار سال
گذش��ته بیش از  ۹هزار روستا گازرسانی
ش��دهاند ،تصریح ک��رد :این آمار نش��ان
میدهد تمام ان��رژی و وقت خود را برای
گازرسانی و رسیدن به هوای پاک صرف
کردهایم و دیگر نمیتوانیم تمامیشهرها
و روس��تاهای گازرسانی شده را به صورت
خانه به خانه بازرسی کنیم به همین دلیل
انجام این مسئولیت بر عهده سازمان نظام
مهندسی قرار گرفته اس��ت.عراقی تاکید

گردهم آمدهایم تا برخود تکلیف بدانیم از
مال و جان مردم حفاظت کنیم ،ش��رکت
مل��ی گاز نیز وظیفه خ��ود میداند تا این
مس��ئولیت اجتماعی را به تمامینهادها و
سازمانهای مرتبط به اشتراک بگذارد.وی
افزود :شرکت ملی گاز وظیفه اصلی خود
در زمینه گازرس��انی با هدف رفاه مردم و
توس��عه اقتصادی را انج��ام داده و از این
پس نیز همه ما با هم در جهت حفظ جان
و مال مردم مسئولیم.
تبدیل گاز به برق باید در نیروگاههایی با
راندمان بیش از  ۶۰درصد انجام شود

در همین حال ،مدیرعامل ش��رکت
مل��ی گاز گف��ت :تبدیل گاز ب��ه برق در
نیروگاههای کنونی کش��ور ک��ه راندمان
پایین��ی دارند مقرون به صرفه نیس��ت و
ای��ن کار بای��د در نیروگاهه��ای جدید با
راندم��ان بیش از  ۶۰درصد انجام ش��ود.
حمیدرض��ا عراق��ی ،معاون وزی��ر نفت و
مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز ای��ران در
حاش��یه نشس��ت هماندیش��ی و تصمیم
گیری برای مقابل و پیش��گیری از نشت
گاز منوکس��ید کربن ،در جمع خبرنگاران
گفت :ما یک��ی از بزرگترین دارندگان گاز
طبیعی در جهان هس��تیم اما متاسفانه به
دلیل اینکه بیش��ترین ذخایر گاز جهان را
داریم جزو مسرف ترین مصرف کنندگان

ت��ا گردهم آییم و بر اس��اس چهار محور
قانون ،فن��اوری و فرهنگ و قیمت بحث
کنیم و دس��ت به دست هم دهیم تا این
سرمایه ملی را بهینه و ایمن مصرف کنیم
تا هر سال در فصل زمستان شاهد مرگ و
میر ناشی از گاز منوکسید نباشیم و باید از
این مرگ خاموش جلوگیری کنیم.
تبدیل گاز به برق در نیروگاههای کنونی
مقرون به صرفه نیست

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز درباره
استفاده برق به جای گاز توضیح داد :این
موضوع ک��ه آیا گاز مصرف کنیم یا آن را
تبدی��ل به برق کرده و مصرف کننده برق
باشیم موضوع مهمیاست ،این بحث که
تبدیل گاز به برق ارزان تر تمام میش��ود
درست نیست به عنوان مثال گازی که در
عسلویه تولید میشود و در تهران تحویل
داده میش��ود هیچ افت فش��اری ندارد و

رهایی نیس��ت ،ما هدایت ش��بکهها را بر
عهده میگیریم ولی اجرای کار را به مردم
میسپاریم.
وزارت صنعت و معدن نباید اجازه
تولید بخاریهای غیر استاندارد
در کشور را دهد ،این بخاریها

با بهرهوری بسیار پایین و با قیمت

ارزان تولید میشوند و برخی مردم
به خاطر وضع مالی خود مجبور به
خرید و استفاده از آنها هستند که
در پی آن حوادث ناگواری اتفاق

میافتد ،بنابراین باید جلوی ساخت
این وسایل گازسوز نامرغوب و
ناایمن گرفته شود

همان گاز به تهران منتقل میشود اما اگر
همین گاز را در جنوب به برق تبدیل کرده
و به تهران بفرستید بیش از  ۳۵درصد افت
ولتاژ دارید.عراقی با تاکید بر اینکه مصرف
کنندگان در تمام س��طح کش��ور پراکنده
هس��تند ،ادامه داد :تبدی��ل گاز به برق و
تحویل آن به مردم از لحاظ سالمتی بهتر
است اما از لحاظ انرژی پایین تر است زیرا
نیروگاههای ما در کشور قدیمیهستند و
راندمان پایینی دارند ،این موضوع زمانی
صحیح اس��ت که تبدیل گاز به برق در
نیروگاهه��ای جدید و با راندمان بیش از
 ۶۰درصد انجام ش��ود ،نکته دیگر اینکه
ما یک مخزن مش��ترک داریم که گاز را
از آن برداش��ت میکنیم و سادهترین راه
استفاده از آن گازرسانی به سراسر کشور
اس��ت و امیدواریم با توجه به فناورهای
نو ،ساخت مس��کنهای ایمن و ساخت
وسایل گاز سوز با ایمنی و بهره وری باال
در کشور ش��اهد مصرف کمتر و ایمنی
بیشتر باشیم.
سکان کشتی گاز در دست ما و حرکت
آن در دست بخش خصوصی است

مع��اون وزیر نفت در امور گاز درباره
برونس��پاری اجرای گازرسانی به شهرها
و روستاهای کشور توضیح داد :گازرسانی
برای ش��بکههای ش��هری و روستایی بر
اساس اس��تانداردهای جهانی انجام شده
که شاهد این موضوع ،زلزله اخیر کرمانشاه
است که خوشبختانه طی آن در شبکه گاز
اتفاق خاصی نیفتاده بود و ما نشتی زیادی
نداشتیم و این موضوع نشان از استاندارد و
ایمنی باالی شبکه گازرسانی کشور است.
وی افزود :واگذاری ش��بکههای شهری و
روس��تایی به بخش خصوصی بر اس��اس
اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی نظام جمهوری
اسالمیانجام میشود ،بر این اساس ما از
تصدی گری فاصله میگیریم و کار را به
مردم واگذار میکنی��م اما معنی واگذاری

در دولت یازدهم تعداد مشترکان گاز
کشور به  ۹۵درصد رسید

عراقی درباره رعایت ایمنی مصرف
گاز توضیح داد :رسالت اصلی شرکت ملی
گاز طی س��الهای اخی��ر جایگزینی گاز
طبیعی به جای سوخت میان تقطیر است
که خوش��بختانه طی  ۴سال گذشته و در
دولت یازدهم فعالیتهای بس��یار گسترده
ای درباره گاز رسانی به شهرها و روستاها
انجام ش��ده اس��ت ،به این صورت که در
این مدت  ۹هزار روس��تا گازرسانی شدند
و  ۲۰میلیون مش��ترک یعن��ی  ۹۵درصد
مردم به گاز طبیعی وصل ش��دند بنابراین
م��ا وظیف��ه اصلی خ��ود را به س��رانجام
رس��اندهایم.مدیرعامل ش��رکت ملی گاز
تصریح کرد :هماکنون صنایع ،نیروگاهها،
کارگاهه��ا و بخش خانگ��ی از گاز طبیعی
اس��تفاده میکنن��د اما زمانی ک��ه جدا از
بحث پخت و پز برای گرمایش هم از گاز
طبیعی اس��تفاده شود آمار حوادث و مرگ
و میر افزایش مییابد که این امر از عهده
آگاهی بخشی و مس��ئولیت شرکت ملی

در همین حال ،رئیس روابطعمومیو
س��خنگوی ش��رکت ملی گاز نی��ز گفت:
ش��رکت ملی گاز در زمینه اطالعرس��انی
وظیف��های ندارد ب��ا این ح��ال در حیطه
مس��ئولیتهای اجتماع��ی ب��رای حف��ظ
س�لامت و امنی��ت جان م��ردم عملکرد
موفق��ی داش��ته اس��ت.مجید بوج��ارزاده
در نشس��ت هماندیش��ی و تصمیمگیری
ب��رای مقابله و پیش��گیری از نش��ت گاز
منوکس��یدکربن که روز چهارشنبه ،هشتم
آذرماه ،گفت :ش��رکت مل��ی گاز از زمان
انق�لاب اس�لامیتاکنون وظای��ف خود
در حیط��ه مس��ئولیتهای اجتماعی را به
خوبی در کشور ایفا کرده است.وی افزود:
ش��رکت ملی گاز پس از انجام گازرسانی
دیگر وظیف��های در زمین��ه ایمنی داخل
س��اختمانها ندارد و این موضوع بر عهده
س��ازمان نظام مهندسی است با این حال،
شرکت ملی گاز و همه شرکتهای تابعه
به طور دائم در ح��وزه ایمنی مصرف گاز
فعال هس��تند.رئیس روابطعمومیشرکت
مل��ی گاز گف��ت :هم��ه نماین��دگان
وزارتخانهها و س��ازمانهایی که در جلسه
امروز حضور دارن��د امکانات الزم را برای
اطالعرسانی و کاهش آمار حوادث دارند و
الزم است تا با همکاری هم به حفظ جان
و امنیت مردم بپردازیم.سخنگوی شرکت
ملی گاز اظهار کرد :ش��رکت ملی گاز در
س��الهای اخیر به طور دائم در حوزههای
رس��انهای و فرهنگی فعالیت داش��ته و با
همکاری س��ازمان صداوس��یما ب��ه تولید
فیلم و انیمیش��ن با هدف اطالعرس��انی
و آگاهی بخش��ی به م��ردم پرداخته ،البته
این اطالعرسانی برعهده شرکت ملی گاز
نیست با اینحال ،اکنون به دلیل باالرفتن
هزینهه��ا می��زان تولی��د انیمیش��نهای
تاثیرگ��ذار کاهش یافته اس��ت.بوجارزاده
با بیان اینکه س��ازمان استاندارد ،سازمان
نظام مهندس��ی ،س��ازمان آتشنشانی و
رس��انهها هم��کاری مس��تمر با ش��رکت

امکان��ات و ایدهه��ا تجمیع ش��ود ،نتیجه
بهتری نیز عاید ما میشود.
اطالع رسانی مطلوب سبب کاهش آمار
حوادث مربوط به مرگ خاموش میشود

مدیرعام��ل انجمن جامعه ایمن هم
گفت :ش��رکت مل��ی گاز طی س��الهای
اخی��ر فعالیت بس��یار مطلوب��ی در زمینه
اطالعرس��انی و آگاه��ی بخش��ی درباره
خط��رات گاز منواکس��ید کربن داش��ته و
م��ن به عن��وان یک ش��هروند از عملکرد
این ش��رکت سپاس��گزارم.جواد نوفرستی،
مدیرعام��ل انجمن جامع��ه ایمن و رئیس
کارگروه کش��وری پیشگیری از مرگهای
خاموش در این نشس��ت گفت :ش��رکت
مل��ی گاز ایران در زمینه اطالع رس��انی و
فرهنگس��ازی ب��رای مص��رف ایمن گاز
طبیعی پیش��تاز اس��ت.وی افزود :پارسال
 ۸۳۶نف��ر در اث��ر مس��مومیت ناش��ی از
استنشاق گاز منواکسید کرین جان خود را
از دس��ت دادند ،همچنی��ن حدود  ۸۰هزار
نفر در سال به سبب نشت این گاز مسموم
میش��وند که یک درصد از این آمار منجر
به فوت میش��ود ،البته بسیاری از کسانی
که جان خود را از دست نمیدهند شرایط
بسیار س��ختی مانند زندگی نباتی را پشت
س��ر میگذارند.مدیرعام��ل انجمن جامعه
ایم��ن اظهار ک��رد :طی س��الهای اخیر
گ و میر ف��راوان در این زمینه
ش��اهد مر 
بودهایم ،اما آنچه که نباید از نگاه رسانهها
و مردم پوش��یده بماند این اس��ت که تنها
 ۱۰درص��د مرگهای خام��وش طی این
س��الها ،مرب��وط به مرگ ب��ا گاز طبیعی
است در حالی که بیش از  ۷۰درصد از این
آمار مربوط به مرگهایی اس��ت که هیچ
متولی برای آن وجود ندارد.نوفرستی تاکید
کرد :اینکه هم��ه این آمار فوت را به گاز
طبیعی نسبت دهیم اشتباه است ،به عنوان
مثال ،کامیوندارانی که ش��ب با خستگی
در پارکینگها و داخل ماش��ینهای خود
میخوابند یا کارگرانی که از وسایل پخت
و پز برای گرمایش شبانه در ساختمانهای

واگذاری شبکههای شهری و

روستایی به بخش خصوصی بر

اساس اصل  ۴۴قانون اساسی نظام
جمهوری اسالمیانجام میشود ،بر
این اساس ما از تصدی گری فاصله

میگیریم و کار را به مردم واگذار
میکنیم اما معنی واگذاری رهایی
نیست ،ما هدایت شبکهها را بر

گاز خارج اس��ت به همی��ن دلیل از همه
وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط دعوت
کردی��م ت��ا گردهم آییم و ب��رای کاهش
این ح��وادث تالش کنیم و از جان و مال
مردم در کنار مصرف بهینه حفاظت کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز خاطرنش��ان
کرد :آمار نشان میدهد بیشترین مرگ و
میر ناش��ی از منتقل نشدن صحیح سموم
گاز منوکس��یدکرین از طری��ق بخاری و
دودکش ب��ه هوای آزاد اس��ت که در اثر
نبود ایمنی کافی این گاز به داخل خانه بر
میگردد و پس از مسمومیت شدید منجر
به مرگ افراد میشود ،بنابراین مردم باید
به تهویه مناس��ب و س�لامت دودکشها
دقت کنند در حالی که متاس��فانه بسیاری
از مردم نمیدانند که خودشان هم در قبال
وسایل گاز سوز منازل و دودکشهایشان
مسئولیت دارند.

ملی گاز داش��تهاند ،ادام��ه داد :ما همواره
ب��ا وزارت آم��وزش و پ��رورش و مدارس
ارتباط مستقیم برقرار کردهایم تا فرهنگ
اس��تفاده صحیح از گاز و وس��ایل گازسوز
را از س��نین کودک��ی نهادین��ه کنیم ،در
این زمینه نیز به برگزاری جش��نوارههایی
در زمین��ه تولید فیلم کوت��اه ،کاریکاتور و
عکس پرداختهایم.وی تاکید کرد :هرکدام
از س��ازمانهای مرتب��ط حت��ی اگر یک
گام برای اطالع رس��انی ،فرهنگسازی،
کاهش حوادث و ایمنسازی ساختمانها
و وس��ایل گازسوز بردارند به موفقیتهای
بزرگی دس��ت مییابیم که مهمترین اثر
آن کاه��ش تلف��ات ،مس��مومیت و فوت
مردم اس��ت.رئیس روابطعمومیش��رکت
مل��ی گاز تصری��ح کرد :فرهنگس��ازی
امری دائمیاس��ت که نیازمند تکرار است
ت��ا نهادینه ش��ود بنابراین الزم اس��ت از
روشه��ای گوناگون��ی ب��رای یادگیری
مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی اس��تفاده
کنیم.بوج��ارزاده گف��ت :اکنون ش��رکت
ملی گاز در طول س��ال و ب��ا هزینه خود،
میلیاردها تومان را صرف آگاهی رساندن
ب��ه م��ردم میکند ،ام��ا از آنج��ا که یک
شرکت و یک صداست ،آنطور که انتظار
م��یرود ،نتیجه مطلوب از آن به دس��ت
نیام��ده و این در حالی اس��ت که اگر این

عهده میگیریم ولی اجرای کار را
به مردم میسپاریم

نیمه کاره استفاده میکنند از جمله کسانی
هس��تند که جان خود را از دست میدهند.
وی اظهار کرد :وزارت بهداشت باید مردم
را درباره گاز منواکس��ید کربن و خطرهای
آن آش��نا کن��د و هموطنان بای��د در نظر
داش��ته باش��ند که احتراق ناقص هر نوع
س��وخت فس��یلی میتواند منجر به بروز
حادثه شود.مدیرعامل انجمن جامعه ایمن
گفت :به عنوان یک ش��هروند از عملکرد،
خدمات و اطالع رس��انی شرکت ملی گاز
سپاس��گزارم ،زیرا اطالعرسانی بهموقع در
آغاز فصل سرد ،رابطه مستقیمیبا کاهش
حوادث در این زمینه دارد و ش��رکت ملی
گاز ایران این کار را تاکنون به خوبی انجام
داده است.نوفرس��تی خطاب به نمایندگان
وزارتخانهها و س��ازمانهایی که در این
نشس��ت حضور داش��تند ،تصریح کرد :از
ش��ما به عن��وان نمایندگان س��ازمانها و
وزارتخانهها میخواهم تا دست به دست
ه��م داده و با تعامل و همافزایی بیش��تر،
می��زان م��رگ خام��وش را در چه��ار ماه
باقیمانده سال تا حد امکان کاهش دهیم،
زی��را همه ما در قبال جان مردم مس��ئول
هستیم.

خبر
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محمدرضا موسویخواه ،مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد:

تشکیل کارگروه اجرای طرح ایجاد شرکتهای
زنجیرهای توزیع سوخت
دان�ش نفت :کارگروه تس�هیل در اجرای طرح

ایجاد شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت ،همزمان

در همی��ن ح��ال ،مدیرعام��ل ش��رکت ملی
پخش فرآوردهه��ای نفتی ایران گفت :برنده اصلی
اجرایی ش��دن طرح ایجاد ش��رکتهای زنجیرهای
توزیع س��وخت مردم خواهند بود.س��ید محمدرضا

این کارگروه موظف است با
عمل به وظایف واگذار شده
از بروز هرگونه مانع برای
کسب و کارهای موجود
جلوگیری کند و به ایجاد
راهکارهای مناسب برای هر
چه بهتر شدن کسب و کارها
بپردازد

موس��وی خواه در نشست هم اندیشی با نمایندگان
جایگاهداران عرضه سوخت کشور که با هدف تبیین
مس��ائل پیش روی طرح ایجاد شرکتهای زنجیره
ای توزیع س��وخت برگزار ش��د ،گفت :برنده اصلی
اجرای این طرح ،م��ردم خواهند بود.وی از مجاری
عرض��ه و بخش حمل و نقل به عن��وان دو بازوی
توانمند شرکت ملی پخش یاد کرد و گفت :بیشک
ب��دون این دو بخش کار پیش نمیرود ،فعالیت این
دو بخش میتواند نتیجه کار وزارت نفت را در اذهان
عمومیمطلوب جلوه دهد.مدیرعامل ش��رکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ضمن قدردانی از خدمات
و زحمات جایگاهداران پس از وقوع زلزله کرمانشاه،
گفت :سوخترس��انی در کمتر از دو ساعت با توجه
به خرابیهای��ی که در برخ��ی جایگاههای عرضه
سوخت سرپل ذهاب وجود داشت ،آغاز شد.موسوی
خواه به شرایط و بحرانهای متعدد پس از پیروزی
انقالب اسالمیاش��اره و تصری��ح کرد :در همه این
موارد شما کس��انی بودید که آماده خدمت به مردم
شدید و اجر و مزد شما پیش خداوند متعال محفوظ
است.موس��وی خواه ادامه داد :خوش��بختانه در این
س��الها کارنامه درخشان و بس��یار قابل قبولی در
عرصه سوخترسانی شاهد بودیم و در همه شرایط
و لحظههای حس��اس ،همراه و همدل با همکاران
ش��رکت ملی پخش وظیفه خطیر س��وخت رسانی
را به نحو مطلوب انجام دادید.این مقام مس��ئول در
بخش��ی از س��خنان خود به  ۹۰ساله شدن شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی اش��اره کرد و گفت:
 ۹۰س��ال ش��ما و بخش حمل و نقل یار ما بودید و
 ۹۰س��ال ما قدردان زحمات شما.وی اجرای اصل
 ۴۴قانون اساس��ی را در رونق بخش��ی اقتصادی و
روان شدن چرخهای توسعه بیان کرد و خاطر نشان
س��اخت :کوچک س��ازی دولت راه را برای حضور

دان�ش نف�ت :در پنجمی�ن همای�ش مل�ی

مدیران فناوری اطالع�ات که در  5آذر ماه 1396
در سالن همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار
ش�د مدیر فن�اوری اطالعات و ارتباطات ش�رکت
صنابع پتروشیمیخلیج فارس به عنوان مدیر برتر
انتخاب شد.

این کارگروه باید به
راهکارهای مناسب برای هر
چه بهتر اجرا شدن طرح،
یکپارچگی و یکسانسازی
برداشتها برسد
بیش از پیش بخ��ش خصوصی هموار خواهد کرد؛
ضمن اینکه هدف ش��رکت ملی پخ��ش از اجرای
طرح ،منتفع ش��دن مج��اری عرضه و بخش حمل
و نقل است.موس��وی خواه اع�لام کرد :دولت یک
وظیف��ه حاکمیتی به صورت رگالتوری دارد آن هم
نظارت جامع و کامل در بخش کالن است.علیرضا
صادق آب��ادی ،معاون وزیر و مدیر عامل ش��رکت
ملی پاالیش و پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی ایران،
رئی��س انجمن صنفی جای��گاهداران ،رئیس کانون
جای��گاهداران و نمایندگانی از س��وی جایگاهداران
سراسر کش��ور در این نشست هم اندیشی شرکت
کردن��د.در همین حال نشس��ت تخصص��ی درباره
بیان مس��ائل و موارد پیرامون اج��رای طرح ایجاد
ش��رکتهای زنجی��رهای توزیع س��وخت و تبیین
سیاستهای آینده شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی در باره عرضه فرآوردههای نفتی تشکیل شد و
در پایان مسئوالن شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی پاسخهای الزم را در این باره ارائه دادند.

ایران
 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درپنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات
از جمل��ه مهم ترین دالی��ل انتخاب مدیر
برتر فن��اوری اطالعات (مبفا) در س��ال 1396
توانمندی در کار گروهی ،آموزش��ی ،پژوهشی،

اجرایی در زمینه فن��اوری اطالعات و ارتباطات
ش��امل ارائ��ه طرحه��ای تحقیقات��ی و اجرایی،
تالیف کتاب ،ارائه پوستر در همایشهای علمی،
تدوین گزارشهای تخصصی ،انتشار مقالههای
علمیدر نش��ریات و همایشها ،سابقه مدیریتی،
میزان بودجه جذب ش��ده ،کارآفرینی و استخدام
نیروهای کارآمد و جوان ،اس��تقرار فناوریهای
نوین در س��ازمان میباش��د.الزم به ذکر است؛
هلدینگ خلیج فارس بر اس��اس ارزیابی ساالنه
موسس��ه بینالملل��ی  ICISط��ی چهارس��اله
گذش��ته توانس��ته عنوان دومین ش��رکت برتر
پتروشیمیخاورمیانه را در اختیار داشته باشد این
شرکت طی همین مدت از شرکتهای پیشرو و
ممتاز در میان  500شرکت برتر داخلی برگزیده
شده است.

طرح توسعه میدان سهراب در کمیته مشاوران مدیریت مخازن بررسی شد

دان�ش نف�ت :کمیت�ه مش�اوران مدیری�ت
مخازن ،نتایج مطالعه ش�رکت آلمانی وینترس�هل
( )Wintershallب�رای توس�عه می�دان مش�ترک
سهراب را بررسی کرد.

معاون��ت بررس��ی طرحه��ای مناب��ع
هیدروکرب��وری نف��ت مدیری��ت برنام��ه ریزی
تلفیق��ی ش��رکت ملی نف��ت اعالم ک��رد :طرح
ارائه شده ش��رکت آلمانی وینترس��هلپیرامون
متغیره��ای مخزن��ی ،فازهای مختل��ف برنامه
پیشنهادی این ش��رکت برای توصیف و توسعه

تندگویان با اش�اره به ثبت رک�ورد  ۱۰۶درصدی
تولی�د در ای�ن مجتم�ع در آبانماه امس�ال اظهار

تولید داشته است.

انتخاب دکترطهماسب پور ،مدیرفناوری اطالعات و ارتباطات شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس به عنوان مدیر برتر در پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات

بن��ا بر ای��ن گزارش این انتخ��اب بر پایه
داوری کارگروه علمیمتشکل از گروههای ذیل
میباشد:
 مرک��ز فناوری اطالع��ات ،ارتباطات وامنیت ریاست جمهوری
 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مرکز توسعه دولت الکترونیک ،فناوریاطالعات و آمار وزارت کشور
 -پژوهش��گاه علوم و فن��اوری اطالعات

دانش نفت :مدیرعامل ش�رکت پتروش�یمی

رس�یده و نس�بت به پارس�ال  ۲۰درصد افزایش

جایگاهداران عرضه سوخت کشور تشکیل شد.

مردم برنده اصلی طرح ایجاد شرکتهای
زنجیره ای توزیع سوخت هستند

پتروشیمیتندگویان به سوددهی رسید
کرد :پتروشیمیتندگویان به سوددهی قابل قبولی

ب�ا برگ�زاری نشس�ت ه�م اندیش�ی ب�ا نمایندگان

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی
پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران ،با موافقت علیرضا
ص��ادق آبادی ،مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و
پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی ایران در نشس��ت هم
اندیش��ی با نمایندگان جایگاهداران عرضه سوخت
کشور ،محمدرضا موسویخواه ،مدیرعامل شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ،مش��اور معاون وزیر
نفت و نمایندگان منتخب از س��وی جایگاهداران به
عنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند.مدیرعامل
ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی
گف��ت :این کارگ��روه باید به راهکارهای مناس��ب
ب��رای هر چه بهتر اجرا ش��دن ط��رح ،یکپارچگی
و یکسانس��ازی برداش��تها برس��د.صادق آبادی
همچنین در این نشست با اشاره به اینکه از محل
کاهش هزینهها میتوان به سودآوری بیشتر رسید،
افزود :این الگو باید طوری تعریف شود که منتهی به
سودآوری برای ذینفعان شود.بر اساس این تصمیم،
این کارگروه موظف است با عمل به وظایف واگذار
ش��ده از بروز هرگونه مانع برای کس��ب و کارهای
موجود جلوگیری کند و به ایجاد راهکارهای مناسب
برای هر چه بهتر شدن کسب و کارها بپردازد.

ثبت رکورد  ۱۰۶درصدی تولید در پتروشیمیتندگویان؛

میدان و پروفایل تولید پیش بینی ش��ده ،بررسی
ش��د.اعضای کمیته مش��اوران مدیریت مخازن
پ��س از طرح نظرات فنی خود در باره طرحهای
ارائه شده ش��رکت آلمانی ،نکاتی را برای بهبود
کیفی��ت مطالع��ه و کاهش ع��دم قطعیتهای
موجود عن��وان کردند.میدان نفتی س��هراب در
اس��تان خوزس��تان به فاصل��ه  ۱۱۵کیلـومتری
شـمال غـرب شهر اهـواز ،در منطقه هورالعظیم
و در مجاورت خط مرزی ایران و عراق (مشترک
ب��ا میدان هویزه در عراق) قرار گرفته اس��ت .با

حفاری چاه س��هراب ۱-در سال  ۱۳۹۱پتانسیل
هیدروکربوری در س��ازندهای گروه بنگستان و
خامیبه اثب��ات رسید.س��ازندهای اصلی حاوی
نفت در میدان مش��ترک سهراب ایالم ،سروک،
کژدم��یو گدوان اس��ت اما وج��ود هیدروکربور
در س��ازند آس��ماری نیز متحمل است.ش��رکت
وینترس��هال زیرمجموع��ه ش��رکت ،BASF
بزرگترین کمپانی صنایع شیمیایی جهان است
و بزرگترین ش��رکت بینالمللی آلمان در زمینه
استخراج نفت و گاز محسوب میشود.

س��ید حس��ن تقوی گنجی با اشاره به این
که در آبان ماه امس��ال  ۱۰۶درصد برنامه تولید
مصوب از س��وی شرکت پتروشیمیخلیج فارس
برای پتروشیمیتندگویان محقق شد به خبرنگار
ش��انا گفت :ش��رایط تولید در تنه��ا تولیدکننده
 PETو  PTAدر ای��ران بس��یار مطلوب اس��ت
ب��ه طوری که ای��ن مجتمع پ��س از تأمین نیاز
داخ��ل ،م��ازاد آن را صادر میکن��د.وی به ثبت
رک��ورد تولید در پتروش��یمیتندگویان در س��ال
 ۹۶اش��اره کرد و افزود :ه��م اکنون این مجتمع
در مقایس��ه با پارس��ال حدود  ۲۰درصد افزایش
تولید داشته اس��ت که  ۷۵تا  ۸۰درصد تولیدات
پتروش��یمیتندگویان در داخ��ل کش��ور مصرف
میش��ود.تقوی گنجی ب��ا بیان این که بیش��تر
محص��والت تولی��دی پتروش��یمیتندگویان به
بازارهای اطراف صادر میشود ،ادامه داد :عراق،
آس��یای میانه ،افغانس��تان ،هند ،تایلند ،مصر و
برخی از کشورهای آفریقایی از مقاصد صادراتی
محصوالت این مجتمع هستند.
افزایش صادرات به همراه رشد تولید

وی ی��ادآور ش��د :ب��ا توج��ه ب��ه این که
نیاز ب��ازار داخل تقریبا ثابت اس��ت در نتیجه با
رش��د تولی��د در پتروش��یمیتندگویان میتوان
افزایش صادرات نیز داش��ته باش��یم.مدیرعامل
پتروش��یمیتندگویان با اشاره به روند رو به رشد
تولید در ای��ن مجتمع افزود :امس��ال حدود ۲۵
درصد از تولیدات پتروشیمیتندگویان صادر شده
اس��ت.تقوی گنجی با اش��اره به این که خوراک
ای��ن مجتمع پ��س از حادثه پتروش��یمیبوعلی

س��ینا از پتروش��یمینوری تأمی��ن میش��ود،
گف��ت :برای تحق��ق این ام��ر و تأمین خوراک
الزم ،ش��رکتهای پتروش��یمینوری ،تج��ارت
صنع��ت پتروش��یمیخلیج ف��ارس ،پایانهه��ای
نفت��ی ای��ران ،پتروش��یمیبندرامام و ش��رکت
پتروشیمیخلیج فارس همکاری مستمر و مداوم
دارند.
وی با تأکید بر همکاریهای بین مجتمعی
تصریح کرد :پتروش��یمیتندگویان تا پارسال در
مرز زیان دهی ب��ود اما با همکاریهای صورت
گرفته و افزایش تولید ،امس��ال این ش��رکت از
زیان خارج ش��ده و به س��وددهی قاب��ل قبولی
رسیده است.مدیرعامل پتروش��یمیتندگویان با
بیان این که ای��ن مجتمع حلقه تکمیلی زنجیره
ارزش آروماتی��ک اس��ت ،ادام��ه داد :تندگویان
خوراک پارازایلن را از پتروش��یمینوری دریافت
و آن را به ارزش افزوده باالتر تبدیل میکند.
پایان انباشتگی محصول

وی با اش��اره به رشد تقاضای بازار نساجی
ب��رای محص��والت پتروش��یمیتندگویان ادامه
داد :خوش��بختانه پتروش��یمیتندگویان امس��ال

با وجود افزایش تولید در مقایس��ه با چند س��ال
اخیر انباشتگی محصول نداشته که این موضوع
بیانگ��ر آغازی برای رونق اقتصاد داخل اس��ت.
مدیرعامل پتروش��یمیتندگویان به نقش بسیار
ب��االی این مجتمع در اش��تغالزایی ب��ا توجه به
تولی��د پلی اس��ترهای قاب��ل اس��تفاده در تولید
الی��اف و پنب��ه مصنوعی برای صنعت نس��اجی
اش��اره و تصریح کرد :زنجی��ره تولید در صنعت
نس��اجی ساالنه  ۲۵۰هزار ش��غل ایجاد میکند.
پتروش��یمیتندگویان ،تنه��ا تولیدکننده  PETو
 PTAدر ایران اس��ت .اس��ید ترفتالیک خالص
( )PTAیک��ی از مهمترین مواد اولیه برای تولید
رزینهای پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETاست که
روند رش��د تولید و مصرف آن در جهان بس��یار
چشمگیر بوده اس��ت .پلی اتیلن ترفتاالت نیز از
مهمترین پلی اس��ترهای قابل استفاده در تولید
الی��اف و پنب��ه مصنوعی برای صنایع نس��اجی،
تولید انواع بطریهای نوش��ابه ،قوطی و ظروف
مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی ،دارویی،
بهداش��تی و همچنی��ن صنایع تولی��د فیلمهای
پالستیکی است.

استمرار تولید بنزین یورو  ۴در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
دان�ش نف�ت :تولی�د بنزی�ن ی�ورو  ۴در
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تزریق خوراک به
راکتورهای واحد ایزومریزاسیون از بامداد روز سه
شنبه (هفتم آذرماه) ،به صورت مستمر آغاز شد.

محمدعل��ی دادور ،مدیرعامل پاالیش��گاه
س��تاره خلیج فارس گفت :از ساعت  ۱۱شامگاه
دوشنبه (شش��م آذرماه) ش��رایط عملیاتی واحد
ایزومریزاس��یون تنظیم ،گاز و خ��وراک آماده و
سپس در ساعت یک بامداد روز سهشنبه خوراک
به راکتورهای واحد مربوطه در پاالیشگاه تزریق
شد.وی با اشاره به اینکه از مرداد ماه گذشته در
گزارشهای مختلف اعالم ش��ده بود که نشتی
گوگ��رد در برشه��ای مختلف ف��رآورده نفتای
سبک ،میانی و سنگین وجود دارد ،افزود :با توجه
به آزمایشهای انجام ش��ده مشخص شد مبدل
لمپ��ک (یک مبدل صفحه ای به وزن  ۱۰۵تن)
دچار نشتی شده است که نسبت به تعویض این
مبدل اقدام شد.دادور با بیان اینکه استمرار تولید
بنزین با اکت��ان  ۸۷در برنامه قرار گرفت ،ادامه
داد :به همین منظور ظرفیت تولید روزانه از س��ه

میلیون لیتر به  ۱۰میلیون لیتر افزایش یافت که
این موضوع با تعمیر و رفع مش��کل از مبدلی که
مدتها از س��رویس خارج شده و در حال تعمیر
بود ،میسر شد.به گفته وی ،همچنین شبکه بخار
پاالیش��گاه ۳۰۰ ،تن بخار تولی��د میکرد که با
کوچکترین نوس��ان آن ،واحده��ای عملیاتی از
س��رویس خارج میکرد؛ بنابرای��ن ابتدا مدیریت
ش��بکه بخ��ار در برنام��ه قرار گرفت و س��پس
نش��تیهای گسترده رفع شد .افزون بر این یکی
از واحدهای تولید بخار پاالیشگاه که در ماههای
اخیر دچار آس��یب ش��ده بود ،تعمیر و به ش��بکه
بخار پاالیشگاه متصل شد.دادور از تثبیت سامانه
کنت��رل واحدهای فرآیندی پاالیش��گاه با نصب
 ۲۵ع��دد کارت ،به عنوان اقدام شایس��ته بعدی
نام برد و افزود :نصب این کارتها سبب شد که
از توقف فعالیت ( )shut downکلی پاالیش��گاه
ب��ه دلیل توق��ف برخی واحده��ا جلوگیری و به
توقف موردی تجهیزات تبدیل ش��ود.مدیرعامل
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افزود :اقدام بعدی،
تثبیت برق پاالیش��گاه به وسیله مدیریت شبکه

آن و همچنین انج��ام به موقع تعمیرات بود که
با ای��ن تمهیدات توقفهای بی مورد ناش��ی از
اشکال در سیستم برق نیز متوقف شد.وی گفت:
سرانجام با زحمات ش��بانه روزی همه کارکنان
و حمای��ت و پیگیریهای ب��ی دریغ مدیرعامل
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی،
هم اکنون شاهد تولید بنزین مطابق با استاندارد
یورو  ۴در این پاالیشگاه هستیم.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست:

کیفیت سوخت توزیعی کشور هفتگی پایش میشود
دانش نف�ت :مدی�رکل دفتر پای�ش فراگیر
س�ازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پایش
هفتگی س�وخت توزیعی در کش�ور گفت :با تاکید
رئی�س س�ازمان حفاظ�ت محیط زیس�ت پایش
سوخت به صورت هفتگی صورت میگیرد و افزون
بر عوامل پیش�ین (بن�زن و آروماتیکها) گوگرد را
نیز پایش میکنیم.

ش��ینا انصاری به موض��وع آلودگی هوای
تهران اش��اره کرد و گفت :از سال  ۱۳۸۷به بعد
که پدیده گرد و غبار به مش��کالت اس��تانهای
غرب��ی و جن��وب غرب��ی کش��ور افزوده ش��د،
دس��تگاههای پایش کیفی هوا خری��داری و در
بیش��تر مناطق نصب و راه اندازی شد به طوری
که ه��م اکنون  ۱۹۰ایس��تگاه س��نجش کیفی
هوا در  ۳۱اس��تان کش��ور وج��ود دارد.مدیرکل
دفت��ر پای��ش فراگیر س��ازمان حفاظ��ت محیط
زیس��ت به س��رمای هوا و بروز پدیده وارونگی
دما در کالنشهرها اش��اره و عنوان کرد :بحث

پای��ش منابع ثابت مانن��د کارخانهها و صنایع از
س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست در حال
انجام اس��ت که س��عی میکنیم با نمونهگیری
از دودکشه��ای نیروگاهه��ا و صنای��ع می��زان
آالیندگ��ی آنها را س��نجیده و طی ی��ک برنامه
زمان بندی ش��ده از آنها میخواهیم تا نسبت به
کاهش مش��کل آالیندگی اقدام کنند.وی افزود:
صنایع آالین��ده و کارخانهه��ا موظفند در قالب
برنامه زمان بندی اقدامهای کنترلی را همس��و
با کاهش آلودگی ارائه دهند و در صورتی که در
طول زمان یاد شده اقدام الزم را انجام ندهند از
سوی اداره کل محیط زیست همان استان برای
آنه��ا اخطاریه صادر میش��ود و از طریق قوانین
ه��وای پاک جرای��م پیش بینی ش��ده که اخیرا
بازنگری ش��ده اعمال میش��ود.انصاری گفت:
در س��الهای گذشته پایش س��وخت توزیعی در
کش��ور مورد بررسی و سنجش قرار میگرفت و
امسال نیز با تاکید رئیس سازمان حفاظت محیط

زیست پایش سوخت به صورت هفتگی صورت
میگی��رد و عالوه ب��ر پارامترهای قبلی (بنزن و
آروماتیکها) گوگرد را نیز پایش میکنیم.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تک خبر

رئیس دورهای اوپک:

شنبه11آذرماه  - 1396شماره 603

همکاری تولیدکنندگان نفت به ثمردهی
نزدیک شده است
دان�ش نفت :رئی�س دورهای

اوپ�ک در س�خنرانی افتتاحی�ه
نشس�ت  ۱۷۳این س�ازمان اعالم
کرد :ب�ه دلیل تالشهای مش�ترک
تولیدکنن�دگان نف�ت عض�و و غیر
عض�و اوپک ،دس�تیابی ب�ه اهداف
تواف�ق جهانی کاه�ش تولید نفت
نزدیک شده است.

به گ��زارش پای��گاه اینترنت��ی دبیرخانه س��ازمان کش��ورهای
صادرکننده نفت (اوپک) ،خالد الفالح ،وزیر انرژی عربس��تان و رئیس
دورهای نشس��ت اوپک ،روز پنجش��نبه  ۹آذرماه در س��خنرانی آیین
گش��ایش رسمینشست  ۱۷۳این س��ازمان اعالم کرد :تولیدکنندگان
نفت عضو و غی��ر عضو اوپک به تحقق اهداف توافق جهانی کاهش
تولید نفت نزدیک ش��دهاند.وی گفت :در نشست پیشین ما در ماه مه
امسال ،مشخص بود که تالش بیشتری الزم است و در نتیجه ،توافق
جهاني کاهش تولید نفت  ۹ماه دیگر تمدید شد.رئیس دورهای اوپک
اف��زود :تح��والت ب��ازار از آن زمان تاکنون نش��ان داد که تصمیم به
تمدید توافق ،درست بوده است؛
آماره��ا نش��ان دهن��ده واکنش
مثبت بازار بودهاند.به گفته الفالح،
سطح ذخیره سازی مازاد نفت در
ما باید وحدت درونی اوپک را
حفظ کنیم ،اما باید این را نیز اضافه کشورهای عضو سازمان توسعه
کنم که بدون حمایت شریکان غیر و همکاریه��ای اقتص��ادی (او
اوپکی ،وضع امیدوارکننده امروز ئی س��ی دی) در م��اه مه ۲۸۰
میلیون بش��که بود ،اما اکنون با
محقق نمیشد؛ بنابراین باید تالش
 ۵۰درص��د کاهش ۱۴۰ ،میلیون
کنیم که چهارچوب همکاری اوپک
بشکه است.وی همچنین اعالم
و غیر اوپک را نهادینه کنیم و بر
ک��رد برآوردها نش��ان میدهند
بنیان سالمیکه که ایجاد کردهایم،
سطح ذخیرهس��ازی شناور نفت
چیزهای بیشتری بسازیم
از ماه ژوئن امس��ال تا کنون ۵۰
درص��د کاه��ش یافته و س��طح
ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی نیز به میانگین پنج ساله خود بازگشته
است.وزیر انرژی عربستان همچنین اعالم کرد در بازارهای آتی نفت
خام برای هر دو ش��اخص برنت و دبلیو تی آی ،برای نخس��تین بار از
س��ال  ۲۰۱۴میالدی تا کنون ش��رایط وارونگی حاکم است که نشان
میدهد بازار به تدریج به سوی وضعی متوازنتر حرکت میکند.الفالح
گف��ت :در مجم��وع ثبات بازار بهبود یافته و ج��و روانی حاکم در بازار
بهتر ش��ده؛ روند بازگشت توازن ش��تاب یافته است و ذخیرهسازیها
روند کلی کاهش��ی دارند.وی اعالم کرد که این نتایج مطلوب ،نتیجه
پایبندی بیش از  ۱۰۰درصدی مجموع  ۱۲عضو اوپک است که توافق
کاه��ش تولید را امض��ا کرده بودند .به گفته وی ،ب��ا وجود کم کاری
بعضی از اعضا ،در مجموع اعتبار اوپک باالتر رفته است.رئیس دورهای
اوپک گفت :همه تولیدکنندگان از این وضع بهبود یافته ،سود بردهاند.
با این همه ،الفالح هشدار داد با وجود دستاوردهای مثبت یاد شده ،این
سازمان تازه توانسته به نیمیاز هدف تعیین شده خود در کاهش سطح
ذخیرهس��ازی نفت دست یابد ،در حالی که بازار در حال ورود به فصل
افت تقاضا تا نیمه دوم س��ال  ۲۰۱۸میالدی است.وی گفت :در میان
مدت و کوتاه مدت ،ش��رایط آینده بازار امیدوارکننده به نظر میرسند،
به ویژه با توجه به این که بازس��ازی اقتصادی جهان ش��تاب مییابد.
وزیر انرژی عربس��تان افزود :ما همچنان ش��اهد نشانههای بیشتر از
تقویت تقاضای نفت هس��تیم؛ در ماههای اخی��ر برآوردهای تقاضای
نفت افزایش یافته و اکنون پیش بینی رش��د تقاضای نفت در هر یک
از س��الهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸میالدی یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه
در روز اس��ت.الفالح یادآور ش��د که دس��تیابی به هدف مطلوب اوپک
نیازمند تالشهای بیش��تری اس��ت و گفت :تاریخ به ما میگوید که
وقتی به تحقق اهداف نزدیک میش��ویم ،ممکن است پایبندی به آن
متزلزل ش��ود؛ بنابرین برای دستیابی به هدفمان به طور پایدار ،باید
به تالش ادامه دهیم و هر یک از کش��ورهای عضو مس��ئولیت کامل
را به س��هم خود به عهده بگیرد و منتظر دیگران نباشد.وی همچنین
ب��ا قدردانی از تالشهای کمیته وزارتی نظارت بر بازار ،گفت :ما باید
وحدت درونی اوپ��ک را حفظ کنیم ،اما باید این را نیز اضافه کنم که
بدون حمایت ش��ریکان غیر اوپکی ،وض��ع امیدوارکننده امروز محقق
نمیشد؛ بنابراین باید تالش کنیم که چهارچوب همکاری اوپک و غیر
اوپک را نهادینه کنیم و بر بنیان سالمیکه که ایجاد کردهایم ،چیزهای
بیشتری بسازیم.رئیس دورهای اوپک گفت :اگرچه دستاوردهای کوتاه
م��دت را نباید نادیده گرفت ،باید به یاد داش��ته باش��یم که دورههای
کوتاه م��دت ،میان مدت و بلند مدت ،از جهات گوناگون به هم پیوند
خوردهاند.الفال��ح افزود :باید به تقوی��ت بازاری با ثبات در جهت منافع
تولیدکنندگان و مص��رف کنندگان ادامه دهیم؛ برای حفظ منافع بلند
مدت مصرف کنندگان ،باید در ظرفیت تولید خود سرمایهگذاری کنیم
و برای این کار ،تریلیونها دالر باید برای ایجاد ظرفیت اضافی تولید
نفت و زیرساختها سرمایهگذاری شود.وی گفت :این سرمایهگذاری
چش��مگیر بدون اطمینان کافی از آینده بازار محقق نخواهد شد.وزیر
انرژی عربستان یادآور شد :س��رمایهگذاریهای کنونی ،بیشتر شامل
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت میشوند و همچنان سرمایهگذاریهای
بلند مدت در تعلیق هس��تند.الفالح گفت :ایجاد محیطی مناسب برای
س��رمایهگذاری الزم و حفظ ثبات بازار ،مس��ئولیتی مشترک است؛ به
نوبه خود ،ما باید همکاری میان اوپک و غیر اوپک را بیش��تر تقویت
کنیم و تعام��ل با نهادهای انرژی بینالمللی ،به ویژه نهادهای نمانده
مصرفکنن��دگان ،را افزای��ش دهیم.وی اف��زود :همانطور که همه ما
میدانی��م ،تغییر آب و هوا یک مس��ئله ض��روری دیگر در ذهن همه
اس��ت و ما نیز باید به آن توجه کنیم؛ همانند تالشهای انجام ش��ده
در ماه نوامبر امس��ال در مذاکرات آب و هوایی س��ازمان ملل در شهر
بن در آلمان (کاپ  ،)۲۳باید به طور مستمر به مسائل زیست محیطی
توجه کنیم و به کاهش آالیندگیهای کربنی نفت ،لزوم ترکیب منابع
سنتی و جدید انرژی و ایجاد برنامههای واقعگرایانه برای آینده انرژی
جهان ،تأکید داشته باشیم.
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دانش نفت :انتظارها به س�ر رس�ید و  ۱۴عضو اوپک
در یکصد و هفتاد و س�ومین نشست عادی این سازمان بار
دیگر توافق نوامبر  ۲۰۱۶را برای  ۹ماه دیگر تمدید کردند.
این اوج اتحاد اوپکیها در حل کردن مناقشه کاهش قیمت
نفت بود که به منصه ظهور رس�ید .حتی اختالفات سیاس�ی
ایران ،عربس�تان سعودی و قطر موجب نشد که این اجماع
ش�کننده ش�ود .این تصمیم ،گام مهمیدر جه�ت مقابله با
تولید نفت ش�یل آمریکا و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت
نفت ارزیابی میش�ود .بر این اس�اس ،در پایان و براساس
تصمیم اعضا ،تولید نفت لیبی و نیجریه نباید از سقف تولید
سال  ۲۰۱۷فراتر رود.

به گ��زارش دان��ش نفت ،وزی��ران نف��ت و انرژی
کش��ورهای عضو س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در نشست پشت درهای بسته بر سر تمدید توافق
ماه نوامبر این س��ازمان مبنی بر کاه��ش یک میلیون و
 ۲۰۰هزار بش��که ای تولید نفت در بازه زمانی  ۹ماهه تا
پایان س��ال  ۲۰۱۸به اجماع رسیدند .در همین حال قرار
بر این ش��د که لیبی و نیجریه که از توافق کاهش عرضه
معاف هس��تند از سقف تولید خود در س��ال  ۲۰۱۷فراتر
نروند .چندی پس از آن نشست با غیراوپکیها هم برگزار
ش��د .این در حالی بود که پیش از این نشس��ت روسها
سیگنال مثبتی از توافق اوپک داده بود و الکساندر نواک،
وزیر انرژی روسیه پیشتر موافقت خود را با تمدید توافق
تا پایان س��ال  ۲۰۱۸اعالم کرده بود .این در حالی است
که اعضای س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

در نشس��ت  ۳۰نوامبر  ۱۰( ۲۰۱۶آذرماه) تصمیم گرفتند
می��زان تولید خود را به س��طح  ۳۲میلی��ون و  ۵۰۰هزار
بشکه در روز برسانند ۱۰ .روز پس از نشست وزیران نفت
و ان��رژی اوپک ،تولیدکنندگان عض��و اوپک و غیراوپک
در وی��ن گردهم آمدند و بر س��ر کاهش حدود  ۶۰۰هزار
بش��کهای از سوی کش��ورهای غیرعضو اوپک نیز مورد
توافق ش��د .توافق کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک از
ژانویه  ۲۰۱۷اجرایی ش��د و در نشست  ۱۷۲این سازمان،
وزی��ران نفت و ان��رژی اوپک بار دیگ��ر تصمیم گرفتند
تواف��ق اوپ��ک تا مارس  ۲۰۱۸تمدید ش��ود و پس از آن
کشورهای غیرعضو اوپک در نشستی مشترک با اعضای
این س��ازمان دوباره متعهد به مشارکت در برنامه جهانی
کاهش عرضه شدند.

گزارش

گزارش

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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شنبه11آذرماه  - 1396شماره 603
کش��ید و توافق نفتی اوپک و غیراوپک تا پایان 2018
به مدت  9ماه تمدید ش��د و نمایش اتحاد  24کش��ور
ب��ا  60درصد تولید نفت جهان در وین به منصه ظهور
رسید .در همین حال ،موضع کشورمان در اوپک حتی
پیش از س��فر مهن��دس زنگنه به وین مش��خص بود؛
حمای��ت از تمدی��د توافق کاهش عرض��ه نفت .با این
ای��ده ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت برای ش��رکت در یکصد
و هفتاد و س��ومین نشست کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) عصر چهارش��نبه گذش��ته تهران را به مقصد
وین ت��رک کرد ت��ا ماموریت خوی��ش را در تعامل با
سایر اعضای اوپک به سرانجام برساند .بر این اساس،
یکصد و هفتاد و س��ومین نشست اوپک روز پنجشنبه،
نه��م آذرماه در مقر دائمیاین س��ازمان در وین برگزار
ش��د .اظهارنظر وزیران نفت عضو این سازمان حاکی
از آن ب��ود که تمدید توافق کاهش عرضه نفت مدنظر
بیش��تر اعضای این س��ازمان اس��ت .اما آنچه در این
نشس��ت بررسی شد ،تمدید توافق برای یک دوره  ۶یا
 ۹ماهه بود که در نهایت اعضای اوپک توافق کاهش
عرضه تا پایان س��ال  ۲۰۱۸را با همراهی غیراوپکیها
به م��دت  9ماه تمدید کردند .این در حالی اس��ت که
توافق کش��ورهای عض��و و غیرعضو اوپ��ک از ژانویه
 ۲۰۱۷اجرایی ش��د و در نشس��ت  ۱۷۲این س��ازمان،
وزی��ران نفت و انرژی اوپک ب��ار دیگر تصمیم گرفتند
تواف��ق اوپک تا م��ارس  ۲۰۱۸تمدید ش��ود و پس از
آن کش��ورهای غیرعضو اوپک در نشستی مشترک با

نشست  173اوپک در وین برگزار شد؛

نمایش اتحاد اوپک
با اجماع  ۱۴عضو اوپک توافق کاهش عرضه تمدید شد

بازگشت هیجان به نفت؛ مقطعی یا مستمر؟!

ام��ا ب��ازار نفت ب��ه تصمیم اخیر اوپ��ک واکنش
مثبت نش��ان داد .ای��ن خبری بود ک��ه روی خروجی
خبرگزاریه��ای جهان قرار گرفت؛ برن��ت با افزایش
بیش از  1.5درصدی وارد کانال  64دالری ش��د! این
افزایش در پی اخباری بود که از پش��ت درهای بس��ته
نشس��ت اوپک به بیرون مخابره شد که تمدید توافق
نفتی قطعی اس��ت .حال سوال اساس��ی این است که
بازگش��ت هیجان به بازار نفت آی��ا مقطعی خواهد بود
یا مس��تمر؟ که بی تردید گذش��ت زمان و رویدادهای
انرژی این پرس��ش مهم را پاس��خ خواهد داد .جلس��ه
اوپک پش��ت درهای بس��ته بیش از  4س��اعت طول

انتظارها به سر رسید و ۱۴
عضو اوپک در یکصد و هفتاد
و سومین نشست عادی این
سازمان بار دیگر توافق نوامبر
 ۲۰۱۶را برای  ۹ماه دیگر تمدید
کردند .این اوج اتحاد اوپکیها
در حل کردن مناقشه کاهش
قیمت نفت بود که به
منصه ظهور رسید

اعض��ای این س��ازمان دوباره متعهد به مش��ارکت در
برنامه جهانی کاهش عرضه ش��دند.این در حالی است
که گسترش تولید شیل اویل یکی دیگر از اصلیترین
مباحث مورد بررسی در این نشست بود که افزایش آن
بدون تردید ،قیمت نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وزیر نفت در وین خبر داد:

آغاز صادرات نفت خام ایران به روسیه

زنگنه در پاسخ به پرسشی در باره این که «آیا فروش روزانه  ۱۰۰هزار بشکه نفت ایران به روسیه به مرحله عملیاتی رسید؟ تصریح کرد :نخستین محموله نفت صادراتی ایران در ماه نوامبر به روسیه صادر شد

دانش نف�ت :وزیر نفت در وین عالوه

اتفاقی ممکن اس��ت.به گفته وی ،اوپک
هر زمان احساس کند ،میتواند نشست
فوق الع��اده برگزار کن��د ،البته تا کنون
هیچ پیش��نهادی در این باره ارائه نشده
است.

بر آنکه قیمت  ۶۰دالر برای هر بشکه نفت
را مطل�وب ازیابی ک�رد ،در عین حال گفت:
نخستین محموله نفت خام ایران به مقصد
روسیه صادر شده است.

 بیژن زنگنه صبح روز پنجش��نبه،
 ۹آذرم��اه پیش از آغ��از یکصد و هفتاد
و س��ومین نشست عادی وزیران نفت و
انرژی سازمان کش��ورهای صادرکننده
نفت (اوپک) در وین در جمع خبرنگاران
در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر این
ک��ه اگر پ��س از تصمیم ام��روز اوپک،
قیمته��ا بی��ش از حد انتظ��ار افزایش
یاب��د آیا احتمال دارد ک��ه اعضا پیش از
ماه ژوئن (نشس��ت عادی  ۱۷۴اوپک)،
نشس��ت فوق الع��اده تش��کیل دهند و
در تواف��ق خود بازنگ��ری کنند؟ بله هر

مذاکرات برای امضای چند
قرارداد در حال انجام
است .مذاکرات میدان
منصوری بسیار خوب جلو
میرود  ،مذاکرات طرح
توسعه الیههای نفتی پارس
جنوبی  ،میدان آذر  ،میدان
آزادگان  ،میدان آب تیمور
و میدان چنگوله نیز خوب
پیش میرود

احتمال سفر هیئت عراقی به تهران برای
نهایی کردن سوآپ نفت میدانهای کرکوک

وزی��ر نف��ت درب��اره عالقهمن��دی
ش��رکت روس��نفت برای توس��عه برخی
میدانهای نفتی ایران گفت :روس��نفت
چند تفاهمنامه (برای مطالعه طرح توسعه
میدانه��ای آب تیم��ور و منص��وری) با
ایران امضا کرده و قرار است برنامه جامع
توس��عه را در اختی��ار ش��رکت ملی نفت
بگ��ذارد که در ص��ورت توافق به امضای
ق��رارداد نهای��ی میانجامد.زنگنه درباره
س��وآپ نفت خام در دریای خزر با اشاره
به ای��ن که هم اکن��ون روزانه حدود ۲۰
هزار بشکه در این منطقه سوآپ میشود،
تصریح کرد :ظرفیت افزایش رقم سوآپ
به بیش از  ۱۰۰هزار بش��که در روز وجود
دارد .وی درب��اره زم��ان عملیاتی ش��دن
س��وآپ روزانه  ۳۰تا  ۶۰هزار بشکه نفت
میدانه��ای اس��تان کرکوک ع��راق به
ایران ،پاس��خ داد :احتم��ال میرود هفته
آین��ده یک هیئ��ت عراقی ب��رای نهایی

هم اکنون روزانه حدود
 ۲۰هزار بشکه نفت خام در
دریای خزر سوآپ میشود و
ظرفیت افزایش رقم سوآپ
به بیش از  ۱۰۰هزار بشکه در
روز وجود دارد
کردن این توافق به ایران سفر کند.

غرب کارون اولویت نخست برای توسعه
میدانهای نفتی ایران

زنگنه در پاس��خ به پرسشی در باره
ای��ن که «آی��ا فروش روزان��ه  ۱۰۰هزار
بش��که نفت ای��ران به روس��یه به مرحله
عملیاتی رس��ید؟» تصریح کرد :نخستین
محموله نفت صادراتی ایران در ماه نوامبر
به روس��یه صادر ش��د.وی درباره این که
آیا توس��عه میدانهای خزر اولویت ایران

دان�ش نف�ت :وزی�ر نف�ت در
حاش�یه نشس�ت  ۱۷۳اوپک اعالم
کرد توافق جهانی کاهش تولید نفت
تضادی ب�ا برنامههای افزایش تولید
ایران ندارد.

به گزارش شبکه خبری سی
ان بی سی ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت،
روز پنجش��نبه ،نهم آذرماه در وین
گفت :توافق (کاه��ش تولید نفت)
اوپ��ک کوتاه اس��ت و قراردادهای
ما پیش از س��ه سال آینده به تولید
نمیرس��ند و ای��ن دو م��ورد با هم
تضادی ندارند.وی همچنین درباره
تأثیر احتم��ال افزایش تحریمهای
آمری��کا ضد ایران ،گف��ت :برای ما
تحریمهای ش��ورای امنیت اهمیت
دارند ،ن��ه تحریمهای آمریکا؛ ما و
دیگر کش��ورهای جه��ان میدانیم
که چطور ب��ا تحریمهای یکجانبه
آمری��کا ضد ای��ران کن��ار بیاییم.
وزی��ر نفت اف��زود :ای��ن تحریمها
مناف��ع ش��رکتهای آمریکای��ی
را تهدی��د میکنن��د و نمیتوان��م
درک کنم چرا ش��رکتهای نفتی
آمریکای��ی نمیتوانن��د وارد ب��ازار

توافق (کاهش تولید
نفت) اوپک کوتاه است و
قراردادهای ما پیش از
سه سال آینده به تولید
نمیرسند و این دو مورد
با هم تضادی ندارند

ایران ش��وند.زنگنه با اشاره به این
ک��ه تحریمهای آمریکایی بیش��تر

ضد ش��رکتهای نفتی این کشور
هس��تند ،گف��ت :آنه��ا نمیتوانند
در بزرگتری��ن پروژهه��ای نفت��ی
جه��ان در ایران در غ��رب کارون،
آزادگان ،آب تیم��ور ،منص��وری و
یادآوران ،مش��ارکت داشته باشند؛
ما ب��ه میلیارده��ا دالر س��رمایه و
فناوری نیاز داریم و هیچ مش��کلی
برای حضور شرکتهای آمریکایی
در پروژهه��ای صنع��ت نفت ایران
نداری��م.وی همچنین با اش��اره به
مذاکره ایران با چند ش��رکت نفتی
بینالمللی ،اب��راز امیدواری کرد که
تا پایان امس��ال قراردادهایی با این
شرکتها امضا شود.

بیش از  ۲.۵میلیون بشکه نفت صادر
میکنیم

زنگنه درباره قیمت مناسب برای هر
بشکه نفت هم اظهار کرد :قیمت  ۶۰دالر
برای هر بش��که قیمت مناس��بی است.وی
در پاسخ به پرسش��ی درباره آخرین میزان
تولید نفت خ��ام ،میعانات گازی و صادرات
نفت خ��ام و میعانات گازی هم اظهار کرد:
ایران هم اکنون روزانه س��ه میلیون و ۸۰۰
تا س��ه میلیون و  ۸۵۰هزار بشکه نفت خام
تولید میکند .می��زان تولید میعانات گازی
ایران روزانه بیش از  ۴۰۰هزار بشکه است،

یکپارچگی اوپک

زنگنه تمدی��د توافق کاهش عرضه
نفت اوپک را نش��انه اتحاد و همبستگی
اعض��ای ای��ن س��ازمان و هم��کاری با
کش��ورهای غی��ر عضو اوپک دانس��ت و
درباره م��ازاد عرضه هم اظه��ار کرد :در
یکس��ال اخیر حدود  ۱۸۰میلیون بش��که
از سطح ذخیره س��ازیهای نفت کاهش
یافته اس��ت و در ادامه هم کاهش خواهد

نخستین اولویت ما توسعه
میدانهای مشترک در

غرب کشور است و توسعه

میدانهای خزر در اولویت
بعدی است

یافت.وزی��ر نف��ت گفت :اعض��ای اوپک
نمیخواهن��د برای مصرف کنندگان نفت
مشکل ایجاد کنند ،اما نوسانهای قیمت
نفت نه به نفع تولید کنندگان و نه به نفع
مصرف کنندگان است.
سیاست عربستان تاثیری بر
سیاستهای داخلی ایران ندارد

وزیرنفت در همی��ن حال ،از تمدید
تواف��ق اوپ��ک حمای��ت ک��رد و گفت:
سیاس��تهای عربس��تان س��عودی هیچ
تاثی��ری در سیاس��تهای داخل��ی ایران

هم اکنون روزانه سه میلیون
و  ۸۰۰تا سه میلیون و ۸۵۰
هزار بشکه نفت خام تولید

میکند .میزان تولید میعانات
گازی ایران روزانه بیش از

 ۴۰۰هزار بشکه است ،ایران
هم اکنون روزانه بیش از ۲

میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در

روز نفت خام و میعانات گازی
صادر میکند

نگاهی به مذاکرات اعضای اوپک در نشست ۱۷۳

پاسخ وزیر نفت به پرسش خبرنگار شبکه خبری سیانبیسی؛

زنگنه :میدانیم چگونه با تحریمهای
یکجانبه آمریکا کنار بیاییم

است،پاسخ منفی داد و افزود :هم اکنون
نخس��تین اولویت ما توس��عه میدانهای
مش��ترک در غرب کشور اس��ت .توسعه
میدانهای خزر در اولویت بعدی اس��ت.
وزی��ر نفت درب��اره این که انتظ��ار ایران
برای تولید نفت از خزر چه میزان اس��ت،
تصریح کرد :آغ��از تولید از این میدان در
درجه نخست و پس از آن مقدارش برای
ما مهم است.

ایران هم اکنون روزانه بیش از  ۲میلیون و
 ۵۰۰هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات
گازی صادر میکند.وزی��ر نفت درباره این
که کدامی��ک از قراردادهای نفتی ایران با
شرکتهای خارجی به مرحله امضا نزدیک
شده اس��ت ،افزود :مذاکرات برای امضای
چند قرارداد در حال انجام اس��ت .مذاکرات
میدان منصوری بس��یار خوب جلو میرود،
مذاکرات طرح توسعه الیههای نفتی پارس
جنوبی ،می��دان آذر ،میدان آزادگان ،میدان
آب تیم��ور و میدان چنگوله نیز خوب پیش
میرود.

ندارد .بی��ژن زنگنه در حاش��یه یکصد و
هفتاد و س��ومین نشس��ت ع��ادی اوپک
توگو با ش��بکه خبری سی ان ان
در گف 
( )CNNدرب��اره این که آیا ش��ما موافق
تمدی��د تواف��ق کاهش عرض��ه اوپک تا
پایان س��ال  ۲۰۱۸هس��تید ،اظهار کرد:
هیچ مشکلی با تمدید توافق اوپک نداریم
و ترجیح میدهیم این توافق تمدید شود.
وی درب��اره این که آی��ا تولید نفت ایران
تنه��ا ب��ه دلیل تواف��ق اوپک زی��ر چهار
میلیون بش��که در روز باقی مانده است یا
ای��ن که برنامه داری��د تولید را از این هم
بیشتر کنید ،پاسخ داد :ما به تصمیمهای
اوپک پایبند هس��تیم .البت��ه این موضوع
را هم در نظر داش��ته باش��ید که ظرفیت
تولید یک موضوع است و ظرفیت عرضه
به بازار موضوع��ی دیگر .این دو موضوع
با یکدیگر متفاوت هس��تند.وزیر نفت در
پاس��خ به این س��وال که آی��ا توافق بین
ایاالت متحده آمریکا با عربستان سعودی
سبب شده اس��ت که سرمایهگذاریها در

کشور ش��ما کاهش یابد یا متوقف شود،
پاسخ داد :عربس��تان سعی دارد که برای
س��رمایهگذاری در ایران خلل ایجاد کند،
ام��ا هم اکنون ش��رایط ب��ه خوبی پیش
م��یرود ،اما امیدوارم برنامه برای محدود
کردن ایران در آینده نداشته باشند.

دانش نفت :نشست عادی  ۱۷۳اوپک پنجشنبه گذشته در حالی در وین برگزارشد که این سازمان نفتی

آمریکایی اکسون موبیل اداره میشود خود را آماده افزایش تولید به میزان یک چهارم مقدار کنونی در سال
آینده میکند.این پروژه مشمول این توافق نبوده است ،اما این تغییر میتواند مانعی برای تالشهای روسیه
برای کاهش تولید به شمار رود.

اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست خود با مذاکراتی سختتر از آنچه
انتظارش میرفت روبهروشدند زیرا این نگرانی به وجود آمده بود که سیاست این سازمان در کاهش عرضه
نفت خام در بازار بیش از آنچه تصورش میرفت جواب داده و ممکن است بازار به سمت کسری نفت و در
نتیجه افزایش قیمتها پیش رود.این در حالی است که اوپک ،روسیه و  ۹تولید کننده دیگر در نشست ۱۷۲
اوپک و دومین نشست مشترک اوپک و غیراوپک (خردادماه امسال) ،تصمیم گرفتند توافق کاهش عرضه
روزانه یک میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه را تا ماه مارس  ۲۰۱۸تمدید کنند و قرار بود در نشست روز پنجشنبه
در باره تمدید دوباره این توافق مذاکره کنند که اینچنین هم شد و ....در همین حال ،عربستان به عنوان
یکی از تولیدکنندگان اصلی اوپک به قیمت  ۶۰دالر برای هر بشکه نفت تمایل نشان داده در حالی که خود
را آماده عرضه سهام شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو میکند و هنوز با کسری بودجه زیادی روبهروست.
دولت روس��یه هم در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری سال  ،۲۰۱۸به دنبال قیمتهای باالتر نفت خام
اس��ت ،اما مقامهای روس در باره این که قیمتهای باالتر نفت میتواند قدرت روبل را افزایش دهد و در
نتیجه قدرت رقابت پذیری اقتصاد روسیه کاهش یابد ،نگرا ن هستند.همچنان که قیمت نفت در بازارهای
جهانی نفت خام بیشتر از  ۶۰دالر برای هر بشکه داد و ستد میشود ،تولیدکنندگان آمریکایی تولیدات آینده
خود را هج (مصون س��ازی یا تثبیت قیمت فروش آینده برای مقدار و زمان تحویل مشخص) کردهاند که
این موضوع نگرانیهایی را از یک قیمت باالی نفت و عرضه نفت شیل در آمریکا افزایش میدهد.ایاالت
متحده به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در توافق اوپک و غیر اوپک ش��رکت نکرده
بود.بانک گلدمن س��اکس ،یکی از فعالترین بانکهای جهان در تجارت کاال و نفت ،پیش از اوپک 173
اعالم کرده بود که نتیجه مذاکرات روز پنجشنبه اوپک نامشخص است .این بانک آمریکایی در یادداشتی
نوشت :یکپارچه نبودن دیدگاههای راجع به نتیجه نشست آینده اوپک به دلیل آن است که یک نااطمینانی
در باره روند ایجاد توازن دوباره در بازار وجود دارد و قیمت هر بش��که نفت خام برنت دریای ش��مال به ۶۳
دالر رسیده است.گلدمن ساکس اعالم کرد که احتمال دارد قیمت نفت باز هم در طول هفته جاری کاهش
یابد.الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه هفته گذشته اعالم کرد بود که آمادگی دارد از تمدید توافق کاهش
عرضه خود با اوپک حمایت کند ،اما راجع به مدت زمان تمدید هنوز تصمیمینگرفته است .رویترز هم روز
دوش��نبه (ششم آذرماه) گزارشی منتش��ر کرد که طبق آن یک طرح تولید نفت بزرگ که ازسوی شرکت

در همین حال ،سید حشمت اهلل رضوی ،کارشناس ارشد روابط بینالملل میگوید :پایگاه اطالع رسانی
دبیرخانه اوپک برنامه یکصد و هفتاد و س��ومین نشست عادی وزیران نفت و انرژی این سازمان را در روز
پنجشنبه (نهم آذرماه) در وین اعالم کرد که بر مبنای برنامه دبیرخانه ،نشست وزیران این سازمان حداکثر
طی س��ه ساعت پایان مییابد .بر این اساس ،چنین برنامهریزی دقیق و کوتاه مدتی برای نشست وزیران
نفت و انرژی س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) در پشت درهای بسته ،به آن معناست که این
سازمان در زمینه نگاه به روندهای عرضه و تقاضا و نیز قیمتها کامال یکپارچه عمل میکند ،یکپارچگی و
انسجامیکه با توجه به تشدید اختالفهای میان ایران و عربستان غیرمنتظره بود .وی این سوال را مطرح
میکند که نشس��تهای اوپک که طی سالهای سال عرصه تس��ری اختالفهای سیاسی  ۲کشور بود،
چگونه به نحوی برگزار میشود که گویی ایران و عربستان و به طور کلی اوپک ،متحد عمل میکنند .این
کارشناس ارشد روابط بینالملل در توضیح این چرایی ،میگوید :اوپک یک سازمان تخصصی بینالمللی
است که هدف اصلی آن تامین منابع ارزی برای کشورهای عضو است و از این رو فارغ از سیاست خارجی
کش��ورهای عضو تنها تصمیمهای کارشناسی اتخاذ میکند ،اگرچه این استدالل به میزان زیادی متقاعد
کننده است ،اما تاریخ نشستهای اوپک چنین نگرشی را تایید نمیکند.برای نمونه ،کافی است به اوایل سال
 ۲۰۱۶که تحریمهای نفتی ایران لغو شد بازگردیم تا دریابیم که چگونه سیاست نفتی عربستان به عنوان
تابعی از سیاست خارجی این کشور عمل کرده است.مرور مواضع مقامهای عربستان سعودی از ابتدای لغو
تحریمهای نفتی ایران در ژانویه سال  ۲۰۱۶نشان میدهد که هم وزیر نفت وقت کشور ،علی النعیمی ،و
هم محمد بن سلمان ،ولیعهد ،خواستار گنجاندن ایران در نظام موسوم به توافق جهانی برای کاهش تولید
نفت بودند.این  ۲مقام عربستان همزمان با لغو تحریمهای نفتی علیه تهران اعالم کردند در صورتی که ایران
در طرح موسوم به توافق جهانی برای کاهش تولید نفت شرکت نکند توافقی در زمینه کاهش تولید وجود
نخواهد داشت.نتیجه پافشاری عربستان بر لزوم گنجاندن ایران در طرح توافق جهانی کاهش تولید نفت در
نشست وزیران نفت عضو و غیرعضو اوپک در نشست دوحه و دست نیافتن به توافق در این زمینه ،زمینه
ساز کاهش قیمتهای نفت به کمتر از  ۳۰دالر برای هر بشکه شد.عربستان عنوان میکرد برای جلوگیری
از کاهش قیمتهای نفت ،در گام نخست کشورهای تولیدکننده نفت باید تولید خود را در سطح تولید ماه
ژانویه متوقف کنند و ایران نیز باید جزیی از این طرح باشد ،تالشی که به نتیجه نرسید .اکنون در شرایطی

آپشنها و گزینههای زیادی برای تقابل با عوامل کاهنده نفت در اختیار نداشت .در همین حال ،تحلیلگران پیش
از نشست اوپک از احتمال کسری نفت و در نتیجه افزایش بیش از انتظار قیمتها خبر میدادند که این موضوع
هم میتوانست مذاکرات اعضای این سازمان را اندکی دشوارتر کند.

اوپک و چرایی نشستهای کوتاه

که اختالفهای ایران و عربستان تشدید شده است ،همسویی و یکپارچگی سیاستهای  ۲کشور در اوپک
را چگونه باید توضیح داد؟ به نظر میرسد تغییر موازنه قوا در اوپک به زیان عربستان بخشی از چرایی این
همسویی را توضیح میدهد .از خرداد سال گذشته که روابط عربستان و امارات در شورای همکاری خلیج
فارس با دیگر عضو این شورا ،قطر ،به تیرگی گرایید چهار کشور عضو این شورا ،که در اوپک نیز عضویت
دارند ،برای اولین بار با موضع واحدی پای به نشست اوپک نمیگذارند ،از این چهار کشور ،عربستان اکنون
تنها امارات را در کنار خود دارد ،کویت مشی مستقلی اتخاذ کرده است و قطر دیگر دنباله رو سیاستهای
عربستان نیست.عراق هم اکنون به ایران نزدیکتر است و در شرایطی که بازهای اوپک در شمال آفریقا،
الجزایر و لیبی ،و نیز در آمریکای التین ،ونزوئال و اکوادر ،سیاست نفتی متفاوتی با عربستان دارند ،جایگاه
تاثیرگذار عربستان در اوپک در مقایسه با گذشته تضعیف شده است.نکته دیگر اینکه قیمتهای نفت طی
سال گذشته به اندازهای کاهش یافت که روسیه و حداقل  ۹کشور دیگر عضو غیرعضو اوپک را بر آن داشته
است تا خواستار هماهنگی بیشتر تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در زمینه کاهش عرضه و بهبود قیمتها
شوند.در نشست آوریل  ۲۰۱۶در دوحه ،روسیه که تصمیم گرفته بود در اثنای تحریمهای غرب و کاهش
درآمدهای ارزی خود ،برای بهبود قیمتها تالش کند ،با حمایت از دیدگاه ایران به عربستان هشدار داد که
از سیاست سهم بازار و کاهش قیمتها دست بکشد.فشارهای روسیه ،عربستان را به میزان زیادی متقاعد
کرد تا برای افزایش قیمتها با کل مجموعه صادرکنندگان نفت اوپک و غیراوپک همکاری کند.اما جدای
از این فشارهای خارجی ،مداخله عربستان در کشمکشهای خاورمیانه و هزینههای هنگفت این کشور برای
خرید تسلیحات از یک سو و تامین مالی جنگهای نیابتی و مداخله مستقیم نظامیدر یمن از سوی دیگر،
درآمدهای ارزی این کش��ور را به شدت تحلیل برده است.کسری بودجه حدود  ۱۰۰میلیارد دالری ریاض
در س��ال  ۲۰۱۵زنگ خطری بود برای تداوم سیاس��ت کسب سهم بازار و به دنبال آن کاهش قیمتهای
نفت.این تنگناهای داخلی ریاض را بر آن داشته است تا همه نوع گزینهای را برای خالصی از بحران ارزی
در دس��تور کار قرار دهد ،از فروش س��هام شرکت عظیم سعودی آرامکو در بازارهای بورس جهانی گرفته
تا دس��تگیری شاهزادگان با اتهام فساد ،تصور میرود عربستان با مصادره داراییهای شاهزادگان دستگیر
شده بتواند کسری بودجه امسال خود را جبران کند .در چنین شرایطی است که محمد بن سلمان  ۲هفته
پیش از برگزاری نشست  ۱۷۳اوپک پیشنهاد رادیکال تداوم کاهش  ۱,۸میلیون بشکه نفت در روز توسط
اعضای اوپک و غیر اوپک را تا پایان س��ال آینده میالدی مطرح میکند.حال در ش��رایطی که محافظه
کارترین عضو اوپک رادیکالترین پیشنهادها را برای بهبود قیمتهای نفت مطرح میکند ،منطقی است
نشستهای اوپک که در مواردی چندین روز به درازا میکشید ،بر اساس برنامهریزی دبیرخانه اوپک طی
سه ساعت به نتیجه برسد.

نگاهی به نشست  ۱۷۳اوپک

یادداشت

توضیح :این یادداشت پیش از نشست  173اوپک به رشته تحریر درآمده است.
مهدی عسلی
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

دانش نفت :با نزدیک شدن به نشست
وزیران نفت و ان��رژی اوپک در  ۳۰نوامبر (۹
آذرماه) توجه ناظ��ران و تحلیلگران بازارهای
نفت و انرژی به این نشس��ت مهم و تاثیر آن
بر بازارهای نفت معطوف شده است.
از آنجا که مانند س��ال گذشته افزون بر کشورهای عضو سازمان
کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک)  ۱۰کش��ور مهم تولید کننده نفت
غیر عضو این س��ازمان مانند روس��یه ،آذربایجان ،مکزیک و قزاقستان
و غی��ره نی��ز در گرفتن تصمیمهای این کنفرانس و س��پس اجرای آن
تصمیمها مش��ارکت دارند ،بنابراین کنفرانس  ۱۷۳اوپک را میتوان از
نظر تاثیر احتمالی آن بر بازار نفت نشس��ت مهمیدانست .گزارشهای
منتشر شده نشان میدهد که مذاکرات دوجانبه و چندجانبه برای ایجاد
هماهنگیهای الزم پیش از برگزاری این کنفرانس نه تنها میان اعضای
اوپک بلکه کش��ورهای غیرعضو اوپک همراهی کننده بهویژه روس��یه
ک��ه هماکنون بزرگترین تولید کننده نفت خام به ش��مار میآید از قبل
آغاز ش��ده و اظهار نظرهایی نیز از سوی مقامهای ذیربط این کشورها
منتشر شده اس��ت.بهظاهر موضوع اصلی کنفرانس  ۱۷۳تصمیمگیری
برای تمدید یا تمدید نکردن موافقت نشس��ت در نوامبر گذشته تا پایان
س��ال  ۲۰۱۸میالدی است .در نشس��ت نوامبر پارسال اوپک ،به منظور
اع��اده ثبات بازار نفت ،تصمیم گرفت که تولید خود را از ابتدای س��ال
 ۲۰۱۷برای  ۶ماه (پایان ژوئن  )۲۰۱۷نسبت به میزان تولید اکتبر سال
 ۲۰۱۶به میزان  ۱,۲میلیون بشکه در روز کاهش دهد (کاهش تولید هر
یک از اعضای س��ازمان ،به استثنای تولید کشور ایران ،لیبی و نیجریه،
در حد  ۴.۵درصد از تولید خود)؛ کش��ورهای همراهی کننده غیر عضو
اوپک به رهبری روسیه نیز توافق کردند تولید خود را حدود  ۶۰۰هزار
بش��که در روز کاهش دهند .کمیتهای نیز برای نظارت بر اجرای توافق
ایجاد ش��د که با تش��کیل منظم نشستهای پایبندی کشورهای امضا
کننده توافق را بررسی و اعالم کند.هدف اوپک در وهله نخست کاستن
از مازاد موجودی انبارهای نفت و فرآوردههای نفتی در سراس��ر دنیا بود
که در اوایل سال ۲۰۱۶به میزان بسیار باالیی رسیده و تقریبا به حدود
 ۳۵۰تا  ۴۰۰میلیون بش��که بیش��تر از میانگین سطح انبار در پنج سال
گذشته رسیده بود و این انباشت ذخایر نفت خام و فرآوردهها فشار زیادی
بر قیمتهای نفت ایجاد میکرد و بدون کاهش این مازاد ذخایر نفت و
فرآوردههای نفتی اعاده ثبات بازار نفت حول قیمتهای منصفانه (مثال
 ۶۰دالر برای هر بشکه در آن زمان) امکان نداشت.خوشبختانه با توجه
به میزان باالی پایبندی اعضای اوپک و کش��ورهای تولید کننده نفت
غیر عضو این س��ازمان به اجرای توافق یادشده و سپس تمدید تصمیم
یاد ش��ده (در نشست پیشین اوپک در تابستان  )۲۰۱۷برای  ۹ماه دیگر
و تا پایان ماه مارس ( ۲۰۱۸اردیبهشت  )۹۷از سقوط بیشتر قیمت نفت
جلوگیری شد و با تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای نفت بهتدریج شاهد
اعاده قیمتهای بهتر بوده ایم.حال با توجه به افزایش قیمتهای نفت
در هفتههای اخیر که عمدتا تحت تاثیر مجموعهای از عوامل بنیادی و
نیز تحوالت سیاس��ی بهویژه در منطقه خاورمیانه (مانند قطع صادرات
نفت از منطقه کرکوک عراق ،اعالم کاهش صادرات نفت عربس��تان از
دس��امبر امس��ال به میزان  ۱۲۰هزار بش��که در روز و تحوالت سیاسی
در عربستان س��عودی که با بازداشت گسترده وزیران و سیاستمداران،
شاهزادهها و سرمایهداران در آن کشور از یک سو و نیز استعفای نخست
وزیر لبنان در عربستان و تنش سیاسی بین دولتهای عربستان و لبنان
در موضوع عدم امکان ،یا جلوگیری از ،بازگشت نخست وزیر آن کشور
از عربس��تان به لبنان پیش آمده است این سوال مطرح شده است که
آیا تمدید توافق پارس��ال اوپک و غیر اوپک (کاهش  ۱,۸میلیون بشکه
در روز از تولی��دات خود) برای یکس��ال دیگر و تا پایان س��ال  ۲۰۱۸با
افزای��ش قیمتهای نفت به باالتر از  ۶۰دالر برای هر بش��که امکان
افزایش تولید نفت از س��وی تولید کنندگان غیر متعارف نفت در آمریکا
و در نتیجه تش��دید عدم تع��ادل بازار نفت در س��الهای بعد را فراهم
نخواه��د کرد؟ و اگر چنی��ن احتمالی وجود دارد آی��ا کنفرانس اوپک
آمادگی بررس��ی و تصمیمیدر این مورد را هم دارد یا خیر؟شواهدی که
امکان افزایش قیمتهای نفت به باالتر از قیمتهای متعادل  ۵۵تا ۶۰
دالر برای هر بش��که را ایجاد کرده اس��ت تغییر بازار نفت از وضع پس
بهی��ن ()Contangoبه وضع پیش بهی��ن ( ( Backwardationو نیز
گزارشهایی است که از ثبت قراردادهای آتی اختیار برای ماههای آینده
به قیمتهای  ۷۰تا  ۸۰دالر برای هر بش��که حکایت میکند .از سوی
دیگر گزارشهایی وجود دارد که نش��ان میدهد اس��تمرار قیمت نفت
باالی  ۶۰دالر میتواند یک میلیون بشکه نفت خام سبک غیر متعارف
را افزایش دهد.بنابراین دالیل قوی برای احتیاط در نشست آینده وجود
دارد زیرا س��خت تر کردن بیشتر بخش عرضه اوپک میتواند در یکی
دو سال آینده سبب افزایش دوباره نفت غیر متعارف در آمریکا و سقوط
اجتناب ناپذیر قیمتها همراه با کاهش سهم بازار اوپک شود.
در آخرین گزارش چش��م انداز نفت اوپک بازنگری قابل توجهی
در عرضه نفت خام برای س��ال جاری می�لادی به عمل آمده و عرضه
نفت خام برای س��ال  ۲۰۱۷را که در سال گذشته  ۹۵,۳میلیون بشکه
در روز برآورد ش��ده بود با افزایش��ی معادل ۱,۲میلیون بشکه در روز به
 ۹۶.۵میلیون بش��که در روز افزایش دادهاند.دلی��ل اصلی این بازنگری
افزایش پیش بینی نش��ده تولید نفت نامتعارف در آمریکا عنوان ش��ده
اس��ت .اما اگر کارایی تولید نفت خام غیر متع��ارف به اندازهای افزایش
یافته اس��ت که در ش��رایط قیمتهای زی��ر  ۵۰دالر تولید آن بیش از
یک میلیون بش��که در روز از برآوردهای اولیه فراتر رفته است میتوان
انتظار داش��ت در صورتی که قیمتها برای مدتی باالی  ۶۰دالر برای
هر بشکه بماند تولید نفت نامتعارف میتواند حتی فراتر رود و همانطور
که گفته شد گزارشهایی وجود دارد که تولید نفت خام غیر متعارف در
این ش��رایط میتواند حتی یک میلیون بش��که بیشتر شود .اما از سوی
دیگر عدم تمدید توافق س��ال گذش��ته و بازگشت به سطح تولید اکتبر

س��ال گذشته با چش��م انداز افزایش حدود  ۲میلیون بشکه ای در روز
نس��بت به سطح تولید کنونی در بهار س��ال آینده نیز میتواند سقوط
قیمتها به حدود اوایل سال  ۲۰۱۶را به دنبال داشته باشد .این یکی از
دالیلی است که وضع بازار را به وضع پیش بهین تبدیل کرده و قیمت
نفت شاخص  WTIرا نسبت به قیمت نفت شاخص برنت و حتی سبد
نفتی اوپک در حالت دیسکانت (تنزیل) قرار داده است.در نشریات اوپک
جمع تقاضا برای نفت کش��ورهای عضو آن در سال آینده میالدی ۳۲
میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز برآورد شده است که حاکی از افزایش
 ۴۰۰هزار بش��که ای تقاضا برای نفت است .اما این برآورد در صورتی
که تولید نفت نامتعارف در آمریکا افزایش یابد ممکن است تحقق نیابد
زیرا تقاضا برای نفت اوپک در ش��یوه براورد آن س��ازمان در واقع از
تفاض��ل بین کل تقاض��ای جهانی برای نفت و تولی��د نفت غیر اوپک
به دس��ت میآید .حفاریهای نفت نامتعارف در امریکا ممکن اس��ت با
افزایش قیمت نفت ش��اخص آمریکا و کاهش ش��کاف قیمتهای نفت
شاخصهای برنت دریای ش��مال و وست تگزاس اینتر میدیت ()WTI
آمری��کا افزایش یابد .هم اکنون محدودیته��ای انتقال نفت از منطقه
کوشینگ ( )Cushingاوکالهما به خلیج مکزیک و مبادی صادرات نفت
آمریکا مانع کاهش این شکاف شده است و در حالی که به دلیل کاهش
عرض��ه نفت خاورمیان��ه در بازار خاورمیانه قیمت نفت ش��اخص برنت
افزایش یافته اما محدودیتهای ناش��ی از انتقال نفت در آمریکا قیمت
نفت شاخص  WTIرا تحت فش��ار نگه داشته است .طبق گزارشهای
اداره اطالعات انرژی آمریکا ( )EIAدر فصل دوم سال آینده خطوط تازه
انتقال نفت از کوش��ینگ اوکالهما بهره برداری خواهد شد این میتواند
عرضه نفت امریکا به بازارهای آس��یای جنوب ش��رقی را افزایش و بر
بازارهای کشورهای اوپک در آن منطقه بهویژه کشورهای خاورمیانه ای
عضو اوپک فشار وارد کند.
در عین حال در آس��تانه برگزاری اج�لاس  ۳۰نوامبر ( ۹آذرماه)،
تولید نفت اوپک به کمترین مقدار در پنج سال ماه اخیر رسیده است هر
چند هنوز تولید سازمان نسبت به سطح تولید تعیین شده بیشتر است.
تولید نفت عراق و نیجریه هر کدام  ۱۰۰هزار بشکه در روز و تولید نفت
ونزوئ�لا و الجزایر هر یک  ۵۰هزار بش��که در روز در ماه اکتبر کاهش
داش��ته اس��ت .عالوه بر آن عربستان اعالم کرده اس��ت در ماه دسامبر
ص��ادرات نفت خام خود را  ۱۲۰هزار بش��که در روز کاهش خواهد داد
و صادرات آن کش��ور به آمریکا ۱۰درصد کاهش مییابد .به این ترتیب
صادرات نفت خام عربستان سعودی به حدود هفت میلیون بشکه در روز
خواهد رس��ید .هر چند دلیل این کاهش متعادل کردن بازار اعالم شده
اس��ت و عربستان در ماههای تابس��تان یعنی ژویئه و اوت هم صادرات
خود را کاهش داده بود اما این واقعیت که در ماه گذش��ته از تولید نفت
چند عضو اوپک کاس��ته شده و در هفتههای اخیر نیز قیمتهای نفت
در بازار روند صعودی به خود گرفته است نشان میدهد که دلیل اصلی
این کاهش نه تالش مضاعف آن کش��ور ب��رای موازنه بازار بلکه عدم
توانایی عربستان به استمرار تولید در سطوح باالی  ۱۰میلیون بشکه در
روز و همزمان افزایش مصرف داخلی است .این نظر با توجه به استمرار
کاهش س��طح انبارهای نفت عربستان نقل ش��ده است ،تایید میشود.
زیرا در صورتی که عربستان سعودی امکان افزایش تولید داشت دلیلی
نداش��ت در ش��رایط افزایش قیمت نفت صادرات نفت خود را کاهش و
سهم خود در بازار را که آنقدر برای عربستان اهمیت داشته است از دست
بدهد.موضوعی که مذاکرات اج�لاس آینده اوپک را اهمیت و در عین
حال ابهام بیشتری میبخشد نیازهای بودجه ای کشورهای عضو اوپک
است .در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول عربستان و امارات متحد
عربی برای موازنه بودجه خود در سال آینده میالدی به ترتیب به قیمت
نف��ت  ۷۰دالر و  ۶۱,۷دالر برای هر بش��که نیاز دارند .این ارقام برای
کویت و قطر حدود  ۴۸دالر برای هر بشکه برآورد شده است.
بنابراین با توجه به نکاتی که در باال بحث شد سه سناریو جایگزین


را میتوان برای نتیجه مذاکرات اجالس آتی اوپک تصور کرد:

 :۱تمدید توافق س��ال گذشته تا پایان س��ال  ۲۰۱۸میالدی .در
اینصورت احتمال تداوم روند افزایشی مالیم قیمتها در سال  ۲۰۱۸به
دلیل افزایش تقاضای جهانی برای نفت ناشی از رشد سریعتر اقتصادی
آمریکا ،چین و اروپا وجود خواهد داشت .چنانچه این تصمیم گرفته شود
سازمان اوپک باید احتمال قوی افزایش سرمایهگذاری و تولید نفت خام
نامتعارف (با توجه به چرخه کوتاه مدت فناوری تولید نفت غیر متعارف)
در س��الهای آینده و سقوط قیمتها مانند آنچه در نیمه دوم  ۲۰۱۴اتفاق
افت��اد را ب��رآورد و نفع حاص��ل از افزایش قیمت نفت ناش��ی از تداوم
کاهش تولید توافق شده در  ۲۰۱۶را با ضرر احتمالی سقوط قیمتها در
سالهای بعد مقایسه کند.
 :۲تعویق تصمیم گیری در خصوص تمدید توافق نوامبر س��ال
گذشته (برای کاهش  ۱,۲میلیون بشکه ای اوپک و  ۶۰۰هزار بشکه غیر
اوپک) به یک کنفرانس فوق العاده در ماه مارس آینده .در این صورت
الزم اس��ت ریس��ک تغییر انتظارات بازار به دلیل تصور احتمال پیدایش
مازاد عرضه در فصل دوم س��ال آینده و سقوط احتمالی قیمتها حتی
سریعتر از س��ناریوی پیشینی را در نظر گرفته هزینه آن را با عدم النفع
حفظ سطح تولید در حد تعیین شده مقایسه کند.
 :۳حالت س��وم که مناس��بتر به نظر میرس��د تمدید مشروط و
انعطاف پذیر توافق سال گذشته است .به عبارت دیگر کنفرانس توافق
س��ال گذشته را با لحاظ افزایش تقاضا برای نفت اوپک اجرا کند .یعنی
چنانچه طبق پیش بینی دبیرخانه اوپک مثال  ۴۰۰هزار بش��که (یا هر
میزان) به تقاضای برای نفت اوپک اضافه ش��د (به دلیل رشد اقتصادی
سریعتر دنیا و یا عدم تحقق تولید غیراوپک) سازمان تنها به همان میزان
ب��ه تولید خود اضافه کند یعنی در حد تقاضا برای نفت اوپک تولید کند
نه کمتر (که بازار را از دست بدهد) و نه بیشتر (که قیمتها سقوط کند).
کنفرانس میتواند به کمیته نظ��ارت بر اجرای توافق نوامبر  ۲۰۱۶و یا
دبیرخانه اوپک ماموریت دهد که شیوه تقسیم این افزایش احتمالی تولید
بین اعضا را تدوین و به تصویب برس��اند و بر حس��ن اجرای آن ازسوی
اعضا نظارت کند.
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تک خبر

خدمتی دیگر از بهداشت ودرمان اصفهان؛

شنبه11آذرماه  - 1396شماره 603

راه اندازی دو کلینیک زخم

با راه اندازی  2کلینیک زخم از مهر ماه امس�ال ،بیماران مبتال به
زخم مزمن و صعب العالج میتواننددر پلی کلینیکهای شاهین شهر و
توحید اصفهان خدمات دریافت نمایند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان صنعت نفت
اصفهان ،دکتر اش��جع ،مس��ئول این کلینیکها با اعالم این خبر
اف��زود :هدف از راه اندازی ای��ن کلینیکها ارائه خدمات درمانی به
بیماران مبتال به زخمهای مزمن مانند زخم پای دیابتی ،زخم بستر،
زخمهای عروقی و زخم افراد نخاعی و ...است.مسئول کلینیکهای
زخم با اش��اره به مش��کالت رفت و آمد و هزینه باال بیان داش��ت:
نظ��ر به اینکه بهبود اینگون��ه زخمها با توجه به ش��رایط زمینه ای
بیمار بس��یار طوالنی ،هزینه بر و مش��کل میباشد ،راه اندازی این
کلینیکه��ا موجب افزای��ش رضایت بیماران و رفاه حال آنها ش��ده
اس��ت .وی مهمترین مزیت راه اندازی این کلینیک را کاهش زمان
درم��ان بیماران و ع��دم ارجاع آنان به مراکز خارج از بهداش��ت و
درم��ان صنعت نف��ت عنوان کرد و افزود :ب��ا کاهش زمان رفت و
آم��د و هزینههای درمانی و جلوگی��ری از کارهای غیر ضروری که
در مراکز بیرون از سیس��تم انج��ام میگیرد رضایت بیماران افزایش
یافته است.دکتر اشجع تصریح کرد :مدیریت این کلینیکها زیر نظر
متخصص عفونی و بیماریهای گرمس��یری است و کارشناسان نیز
آموزشهای الزم را دریافت کرده اند ،لذا این اطمینان وجود دارد که
کارها به صورت علمیانجام میش��ود .این متخصص عفونی تاکید
کرد :تمام کارشناس��ان این کلینیکها تحت آموزش تئوری و عملی
اساتید مجرب دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته و موفق
به دریافت گواهینامه انجام کار از مراکز معتبر شده اند .وی به خرید
خرید پانس��مانهای نوین و مؤثر (سوربکت) اش��اره و خاطر نشان
کرد :این کلینیکها به وس��ایل مورد نیاز جهت پانس��مانهای نوین،
دبریدم��ان زخمها و جراحیهای محدود تجهیز ش��ده اس��ت .دکتر
اش��جع در خصوص برنامههای توسعه این کلینیکها اظهار داشت:
با توجه به پیش��رفت روز اف��زون درمان زخمهای مزمن ،تالش این
مجموعه بر این اس��ت که بهترین و بروزترین امکانات و خدمات را
ارائ��ه دهد به دلیل در آینده ای نزیک از س��لولهای بنیادیPRP ،
(اس��تفاده از خون بیمار) و ماگوت تراپی ( اس��تفاده از الرو حشرات)
و در ص��ورت نی��از ازون تراپی جهت ترمیم س��ریعتر زخم اس��تفاده
میکنیم.

بهداشت و
درمان

دکتر حبیب اله سمیع :

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به وضعیت مطلوبی رسیده است
دانش نفت :سازمان بهداشت و درمان
صنع�ت نفت یک�ی از مهمترین ش�رکتهای
زیرمجموع�ه وزارت نفت اس�ت ک�ه خدمات
بهداش�تی و درمانی در حجمیبسیار گسترده
ب�ه کارکن�ان ای�ن صنع�ت را ارائ�ه میکند و
مس�وولیت تامین سلامت کارکن�ان صنعت
بزرگ و مهم نفت در کش�ور را برعهده دارد،
به س�راغ دکت�ر حبیب اله س�میع ،مدیرعامل
بهداش�ت و درم�ان صنعت نف�ت رفتیم تا از
وضعی�ت ای�ن س�ازمان از ابتدا س�ال  96تا
کنون با خبر شویم،

وی در ابت��دا از خ��ارج ک��ردن ای��ن
س��ازمان از بحران جرایم س��نگین مالیاتی
گف��ت و ادامه داد:خوش��بختانه س��ازمان از
انتهای س��ال  93س��وده ش��ده و آن زیان
انباشته را هم جبران کردیم و امروز سازمان
بهداش��ت و درمان صنعت نفت در ش��رایط
مطلوبی به سر میبرد؛ ما توانستیم بسیاری
از درآمدها را از ش��رکتهای واگذار شده و
خصوصی احصا کنیم.
دکتر س��میع بیان داش��ت :مهمترین
سیاس��ت م��ا تاکی��د در بح��ث س�لامت
کارکنان اس��ت که درمان نگر نباشیم و به
دنبال پیش��گیری هس��تیم و امیدوارم همه
متخصصان و دس��ت اندرکاران بهداش��ت
و درم��ان کش��ور نی��ز در گام اول به دنبال
پیش��گیری باش��ند؛ چ��را ک��ه پیش��گیری
هزینهه��ا را کاه��ش داده و س�لامت کل

جامع��ه را تامی��ن میکند؛ به دنب��ال همین
سیاس��ت خوش��بختانه یکی از بخشهای
بسیار فعال س��ازمان حوزه پزشکی خانواده
و طب صنعتی اس��ت که معاینات دوره ای
س��الیانه را انجام میده��د( ،طب صنعتی)
از ابت��دای تولی��د نفت در  110س��ال پیش
فعالی��ت میک��رده و به قوت ب��ه کار خود
ادامه میدهد ،تالش میکنیم ش��رکتها و
کارکنان را برای حضور در معاینات دوره ای
که یک اقدام پیشگیرانه محسوب میشود،
ترغیب کنیم و این معاینات را برای کارکنان
ق��راردادی م��دت موقت و پیمان��کاری نیز
ارائه میکنیم .ای��ن معاینات برای کارکنان
رسمیو غیررس��میمناطق عملیاتی سالیانه
انجام میش��ود؛ یکی دیگر از سیاستهای
کلی این س��ازمان شناس��ایی ،پیش��گیری
و پیگی��ری بیماریه��ای غیرواگی��ر نظیر
قندخون ،چربی خون ،فش��ار خون ،دیابت،
سندرم متابولیک (چاقی) ،افزایش سایز دور
شکم و ...اس��ت که متاسفانه معظل امروز
جامعه اس��ت و در س��طح عمومیخانواده و
ش��اغالن بررسی میش��ود و به طور کامل
احصا ش��ده و به توصیههای الزم بهداشتی
درمانی به اف��راد داده میش��ود.مدیرعامل
س��ازمان ب��ا تاکی��د ب��ر اهمی��ت معاینات
دوره ای اظهار داش��ت :استقبال در مناطق
عملیاتی به دلیل مستقر بودن طب صنعتی
بیش از  90درصد اس��ت ،اما مشکل ما در

بخشهای ستادی اس��ت که آمار متاسفانه
پائین است؛ در حال رایزنی با مدیران منابع
انسانی شرکتها هستیم و مقرر شده است
ک��ه تا س��ه مرحله فراخوان انجام ش��ود و
در صورت ع��دم مراجعه ،اس��امیکارکنان
به مدیر منابع انس��انی شرکتهای مربوطه
ارسال شود تا از این طریق بتوانیم کارکنان
را ب��ه ش��رکت در این دورهها مل��زم کنیم.
وی در ادامه به اقدامات موثر در س��ال 96
اش��اره و افزود :در ماههای گذش��ته مراکز
درمانی و بیمارس��تانها موظف ش��دند که
برای ش��اغالن صورت حس��اب بدهند که
مدیریت س��ازمان بداند یک بیمارستان در
قبال بودج��ه ای که میگیرد ،چقدر خدمت
تولید میکند ،چقدر درآمد ایجاد کرده است
و چق��در بودجه از ما گرفته اس��ت و اینها

باید با هم همخوانی داش��ته باشد ،یعنی از
مناطق خواس��ته ایم به ما صورت حس��اب
بدهند تا بدانیم چقدر خدمت تولید کرده اند
تا بدین وس��یله بتوانیم سازمان را در جهت
به��ره وری بیش��تر پی��ش ببری��م و
بیمارستانهای ما بتوانند با کارآمدی بیشتر
به پیش برون��د .اقدام مثبت و موثر دیگری
ک��ه در س��ازمان رخ داده اس��ت ،متمرک��ز
س��ازی خرید دارو با کمک مدیریت مالی و
س�لامت بوده است؛ این طور نیست که هر
منطقه به صورت مجزا دارو خریداری کند؛
در ح��ال حاضر با  5ش��رکت اصلی پخش
دارو قرار داد بس��تیم و به دلیل خرید عمده
تخفیفه��ای خوبی گرفته ایم ک��ه با این
اقدام چیزی حدود  20درصد در هزینه خرید
داروی س��ازمان صرفه جویی شده است؛ به

نحوی که در گزارش��ی که در تیرماه امسال
به مجمع ارائه ش��د این صرفه جویی کامال
مش��هود بود و علیرغم افزای��ش  15تا 20
درص��دی قیمت دارو در س��ال  ،95معادل
س��ال  94یعنی  115میلی��ارد تومان برای
دارو هزین��ه ک��رده ایم و رق��م ثابت مانده
اس��ت .این طرح در بخش خرید تجهیزات
مصرفی پزش��کی نیز به تازگی آغاز شده و
در دس��تور کار کمیسیون مناقصات سازمان
ق��رار دارد ،ب��رای مث��ال خری��د تجهیزات
پزش��کی پرمص��رف از جمله س��رنگ و...
متمرکز خواهد ش��د که پیش بینی میکنیم
در امس��ال که س��ال اقتصاد مقاومتی است
در بخ��ش خری��د تجهی��زات پزش��کی نیز
همی��ن میزان (ح��دود  20درص��د) صرفه
جویی داشته باش��یم.وی درباره پروژههای
س��اختمانی خاطر نش��ان کرد :در سال 96
پروژه بیمارستان امیدیه آغاجاری در منطقه
محروم و عملیاتی م��ورد بهره برداری قرار
گرفت،همچنی��ن در اصفه��ان س��اختمان
جدید نی��ز جایگزین پلی کلینیک ش��اهین
ش��هر که ساختمان قدیمیبسیار نامناسب و
فرس��وده بود ،ش��د.در تهران بیش از یک
س��وم جمعیت نفتی ش��اغل و بازنشسته در
غرب تهران ساکن هستند و با بهره برداری
پلی کلینی��ک آزادی در دهه فجر امس��ال
می ت��وان بار مراجعات به بیمارس��تان فوق
تخصصی صنعت نفت تهران را کاهش داد.

گزارش دانش نفت از یک رویداد مهم در حوزه نظام سالمت کشور؛

برگزاری کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر با حضور اساتید دانشگاه آکسفورد
الهه طائمه
دانش نفت :کارگاه آموزش�ی بیماریهای غیر واگیر پنجم
آذرماه با حضور اس�اتید دانش�گاه آکسفورد و جمعی از مسئوالن
مربوط�ه و روس�ای دانش�گاههای کش�ور در مرک�ز تحقیق�ات
بیماریه�ای غی�ر واگی�ر پژوهش�گاه علوم غ�دد و متابولیس�م
دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز و به مدت  5روز برگزار شد.

رش��د روز افزون جمعیت و تغییرات��ی که در ترکیب
جمعیت��ی در دنیا اتفاق میافت��د ،موجب توزیع بیماری در
نظامهای سالمت دنیا و مراکز تحقیقاتی ،ملی و بینالمللی
ش��ده اس��ت که چالشهای جدیدی در حوزه ی سالمت
کش��ور محسوب میش��ود .آنچه بدیهی اس��ت؛ نظامهای
س�لامت ب��ا ارتقای میانگین و توزیع س��طح س�لامت در
جوامع مختلف باید س��طح سالمت را به صورت عادالنه و
با کیفیت برای مردم در کشورهای مختلف فراهم آورند.
ب��ه ای��ن منظ��ور کارگاه  5روزه ای در خص��وص
بیماریهای غیر واگیر با حضور پزش��کان از اس��تانهای
مختلف کش��ور و جمعی از اساتید دانشگاه آکسفورد از روز
یکشنبه پنجم آذر در مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیس��م دانشگاه علوم پزشکی
تهران آغاز شد .محورهای آموزشی روز نخست این کارگاه
درباره ی ساختار دوره ،مقدمه ای بر عوامل خطر «»NCD
ی��ا (بیماریهای غیر واگیر) ،تعیی��ن کنندههای اجتماعی
سالمت برای رویکردهای چند بخشی ،غربالگری ،نظارت
و تعریف مشکل و حمایت بود.
تاکید بر برگزاری آبشاری کارگاه بیماریهای غیر واگیردار

در ابت��دای این کارگاه ،افش��ین اس��توار ،مدیر دفتر
بیماریه��ای غیر واگی��ردار وزارت بهداش��ت عنوان کرد:
توصی��ه ی هم��کاران م��ا در وزارت بهداش��ت و درم��ان
برگ��زاری کارگاه بیماریه��ای غی��ر واگی��ردار با حضور
پزشکان دانش��گاه آکس��فورد بود ،زیرا این گروه از تجربه
ی بسیار باالیی برخوردار هستند و استادانی که هم اکنون
در خدمت آنان هس��تیم ،سالیان زیادی است که دورههای
آموزش��ی بیماریهای غیر واگیردار را برگزار میکنند و در
کشورهای مختلف این بیماریها را بررسی کرده اند.
این مقام مس��ئول در ادامه اظهار کرد :در این دوره با

تمرکز بر موارد اجرایی ،تم��ام هدف ما عالوه بر برگزاری
دورهه��ای تئ��وری ،آموزشهای عملی نیز هس��ت به این
خاط��ر که این دوره مبتنی بر نیاز ما طراحی ش��ده اس��ت.
همچنین تقاضا کردیم بزرگان این حوزه «»by tapering
و « »eddo taperingدر ای��ن کارگاه حض��ور یابن��د و در
مورد برگزاری دوره ی آموزش��ی سواالت متعددی پرسیده
ش��د تا ظرفیت الزم ایجاد شود .همچنین در این دوره ی
آموزشی به عنوان مهمترین نیاز بحث «کمیته بیماریهای
غیر واگیر» را داریم که دستاوردهای خوبی داشته است ،اما
برگزاری و نتایج زحمات این گروه کوچک در کش��ور قطعا
کافی نیست و معتقدیم این مکانیزم بین بخشی جامع باید
در تمام س��طوح جاری ش��ود و در بخشه��ای دیگر برای
ایجاد یکپارچگی مذاکرات متعددی انجام شود.
دکتر اس��توار در ادامه تاکید ک��رد :برخی مواقع خط
مشیهای علمیجامع نیس��تند زیرا مطالعه ای انجام شده
که نش��ان داد  40درصد خط مش��یهای وزارت بهداشت
اجرایی نش��ده است و به موفقیت نرسیده است .بنابراین در
مورد حمایت طلبی و اجرایی ش��دن این مسئله باید بیشتر
کار ش��ود و در مورد چگونگ��ی آموزشها و یادگیری بهتر
فراگیران به تفکر بیش��تری احتی��اج داریم .این دوره برای
دوس��تان ما که هم اکنون در دانش��گاههای علوم پزشکی

فعالیت دارند ،برگزار خواهد ش��د ت��ا در نهایت این کارگاه
آموزش��ی را به صورت آبش��اری برگزار کنیم و به احتمال
قوی برگزاری این دوره تا  2سال آینده به  10دوره افزایش
مییاب��د .همچنی��ن در دورههای آینده تیم کش��وری این
دورهها را برگ��زار خواهند کرد و نخبگانی که امروز افتخار
داری��م تا در خدمت آنها باش��یم ،اجرای ای��ن دورهها را به
عهده خواهند گرفت.
در پروژههای ملی بیماریهای غیر واگیر
موفقیت چندانی نداشته ایم

در ادام��ه ی این کارگاه ،دکتر منص��ور رنجبر ،عضو
سازمان بهداش��ت جهانی»»WHOدر خصوص برگزاری
این دوره خاطر نشان کرد :اگر به سرفصلهای  5روز آینده
ن��گاه کنید با توجه به مش��کالتی ک��ه در پروژههای ملی
داشتیم باید اولین دوره ی این کارگاه در مورد بیماریهای
غی��ر واگیر باش��د و در ای��ن زمین��ه خیلی فعال باش��یم.
هن��گام بحث در این دوره گرفتاریه��ای روتین و روزمره
ی خ��ود را ببینی��د و ب��رای ادامه ی فعالیت ج��زو یکی از
مشغلههای ذهنتان قرار دهید زیرا دوستانی که هم اکنون
از دانش��گاه آکس��فورد به عنوان راهنما در کش��ور حضور
یافتند ،تجربیات چندین کش��ور مختل��ف را دارند بنابراین
قادر هستند تجربیاتی که آنها در سالهای تحصیل کسب

کرده اند را به ما انتقال دهند.
وی اف��زود :در ابت��دا قرار بود این دوره در دانش��گاه
تبریز برگزار ش��ود اما به دلیل مسائل لجستیک نتوانستیم
در دانش��گاه تبریز حضور پیدا کنی��م و تفاهم نامه ای بین
ما با دانش��گاه تبریز و مرکز مدیریتهای غیر واگیر و دفتر
کشوری سازمان بهداشت منعقد شد تا هنگامیکه آموزش
داده شد ،بتوانیم از آن اطالعات استفاده کنیم.
ایران برای کنترل بیماریهای غیرواگیر
 9هدف را دنبال میکند

در ادامه دکتر مایک رینیر ،پزشک دانشگاه آکسفورد
بی��ان کرد :ب��ا توجه به اینک��ه بیماریهای غی��ر واگیر و
عوام��ل آنها در طی این  5روز م��ورد بحث قرار میگیرد،
کارگروهی برای بخشهای تدریس ش��ده تشکیل میشود
و در مورد این بخشها و روشهای پیدا کردن مش��کالت
بر اس��اس دادهها ارزیابیه��ای الزم را به عمل میآوریم.
ب��ا توجه به اینکه دکترجس��ی کارانزو و دیگر پزش��کان از
دانشگاه علوم پزشکی در سالهای اخیر روی بیماریهای
غی��ر واگیر تحقیق زی��ادی انجام داده اند ک��ه  5هدف را
پس از بیماریهای ریوی ،قلب ،قند و ...بررس��ی میکنیم
تا عواملی که موجب بروز این مش��کالت میشود را رصد
کنیم که به استراتژیهای این فاکتورها کمک شود.

وی در ادامه ابراز کرد :همچنین «( »WHOسازمان
بهداش��ت جهان��ی) در زمین��ه ی حکمران��ی و زمامداری
بیماریهای غیر واگیر عوامل مورد نظر را کنترل و بررسی
میکن��د و عوام��ل تاثیر گذار رصد میش��ود .ایران در این
کارگاه  9ه��دف را دنبال میکند که میت��وان به افزایش
دان��ش و آگاهی ،ایجاد مهارته��ا و ظرفیت در حوزههای
دیگر اش��اره ک��رد و امیدوارم این دوره کم��ک کند تا این
رقابت در سراسر کشور ایجاد شود.
دکتر مایک رینیر در خص��وص همکاریهایی که با
پزش��کان ایرانی داشته است ،اظهار کرد :عالقمندم از دفتر
« »WHOس��ازمان بهداشت جهانی و آقای دکتر رنجبر و
دوس��تان ما در پارلمان پزشکی ایران از جمله دکتر علیزاده
و مقیس��ی و ...تش��کر کنم به همه مدعوی��ن خوش آمد
میگویم و امیدوارم که دوره ی فعالی داش��ته باشیم ،زیرا
بیماریه��ای غیر واگیر یکی از مش��کالت ج��دی ایران
اس��ت و باید تغییری در کنترل آنها ایجاد شود .توصیه ی
همکاران ما در دانشگاه آکسفورد ژنو این بود که تمرکز بر
بیماریهای واگیردار برای این دوره مورد نیاز است.
وی در خص��وص برنامههایی که در طی این کارگاه
اجرایی خواهد ش��د تاکید کرد :روز چهارم این کارگاه اجرا
و پیاده س��ازی و پژوهشهای پایانی را انجام داده و سعی
کردی��م افراد را گروه بندی کنیم ،س��پس از هر گروه یک
نف��ر را انتخاب کرده تا گروهها را یاری کنند و فکر میکنم
برنامه ای برای پروژهها داش��ته باشیم پس از گروه بندی،
اف��راد هر گروه در پایان  2صفحه ارائه کوتاه به ما تحویل
دادند .در این بررسیها ما جوامع مختلفی را انتخاب کردیم
که احتی��اج به هماهنگی دارد .به خاطر پیش��برد محتوای
این دوره عالقمندم با هم��کاران ایرانی به خصوص دکتر
فرزادفر یک گفتگوی گروهی داش��ته باش��م زیرا به دنبال
یک رویکرد سیس��تماتیک و نظام مند هستم که امیدوارم
این جلسه بسیار رضایتمند باشد.
پزشک دانش��گاه آکسفورد در پایان ادامه داد :پس از
پایان کار گروهی مش��کالت موجود را مورد بررس��ی قرار
میدهی��م و اطالعات دانش��گاهی را بر اس��اس دادههای
موجود اضافه خواهیم کرد تا راهکار نهایی را انتخاب کنیم.

معدن

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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در حاشبه بازدید استاندار یزد از معدن سرب و روی مهدی آباد مطرح شد؛
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تولید فاز نخست کنسانتره معدن مهدی آباد
در سال 97

مدیر عامل مجتمع سرب و روی مهدی آباد گفت :این مجتمع معدنی

دکترکرباسیان خبر داد:

رونمایی از نخستین دستاورد برنامه اکتشاف؛ فراخوان  15بلوک امیدبخش
دان�ش نف�ت :ایمی�درو ب�رای ج�ذب

س�رمایه گ�ذار در  15پهن�ه امیدبخ�ش و
پتانس�یل دار فراخ�وان میده�د .معرفی این
پهنهه�ا ،نخس�تین دس�تاورد رس�میبرنامه
اکتشاف 250هزار کیلومتر مربعی است.

ب��ه گزارش دان��ش نفت ب��ه نقل از
روابط عمومیس��ازمان توس��عه و نوسازی
مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران ،مهدی
کرباس��یان رییس هیات عام��ل ایمیدرو با
اعالم خب��ر فوق تصریح کرد :در راس��تای
مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه
زنجیره معدن و اجرای سیاس��تهای اصل
 44قانون اساس��ی ،ای��ن پهنهها که حاصل
فعالیتهای اکتشافی ایمیدرو از سال 1393
اس��ت در اختیار س��رمایه گذاران قرار داده
میش��ود.وی با یادآوری اینکه پیش��تر قول
ارایه دستاوردهای برنامه اکتشاف داده شده
بود ،ادامه داد :طی این مدت  400محدوده
معدنی مشخص شد و اکنون  15محدوده از
می��ان آنها در پهنه ای به وس��عت پنج هزار
کیلومت��ر مربع ،برای جذب س��رمایهگذاری

ایرانی ،خارجی یا س��رمایهگذاری مشترک،
آماده ش��ده اند.به گفته معاون وزیر صنعت
مع��دن و تج��ارت ،ایمی��درو ب��ا توج��ه به
قوانی��ن و مق��ررات جاری کش��ور و قانون
اجرای سیاس��تهای کلی اص��ل  44قانون
اساس��ی و همچنین در راس��تای تامین نظر
هی��ات دولت مبنی بر لزوم تش��ویق بخش
خصوص��ی به س��رمایهگذاری و مش��ارکت
در فعالیته��ای اقتص��ادی کش��ور در نظر
دارد نس��بت به جلب س��رمایه گذار بخش
خصوص��ی واج��د صالحیت فن��ی ،مالی و
دارای تجربهه��ای مفی��د ،مرتب��ط و دارای
دان��ش فنی مربوط��ه به منظور مش��ارکت
در اکتش��اف و بهره ب��رداری از بلوکهای
 15گانه پهنه اکتش��افی آباده -جازموریان
اقدام کند.کرباس��یان خاطر نشان کرد :کل
مساحت این پهنه اکتشافی  45هزار کیلومتر
مربع اس��ت که  5هزار کیلومتر مربع آن به
عنوان مناطق امیدبخش و دارای پتانس��یل
به فراخوان گذاش��ته خواهد شد .بلوکهای
یاد ش��ده در اس��تانهای فارس ( 2بلوک)،

کرم��ان ( 6بلوک) ،هرم��زگان (یک بلوک)
کرم��ان -هرمزگان ( 5بل��وک) و کرمان-
یزد (یک بلوک) واقع ش��ده اس��ت و دارای
پتانسیلهای مناسب سنگ آهن و کرومیت
هس��تند .اطالعات پایه ای��ن محدودهها از
س��وی ایمیدرو تکمیل ش��ده و برای ادامه
مطالعات اکتشافی ،معدنی و سرمایهگذاری
آماده شده اند.آگهی فراخوان جذب سرمایه
گذار بلوکهای  15گانه طی روزهای آینده

از طریق روزنامههای کثیر االنتش��ار منتشر
میش��ود .در این آگهی ،ش��رایط شرکت در
سرمایهگذاری و مشارکت ،مشخصات کلی
طرح و مدارک الزم برای بررسی صالحیت
متقاضیان ش��رکت در مشارکت درج خواهد
شد.
هزینههای قبلی ،دریافت نمیشود

وی در خص��وص مش��وقهای
دولت��ی برای جل��ب و جذب هرچه بیش��تر

س��رمایه گذاران ،خاطرنشان کرد :ایمیدرو
هزینههایی که در موضوع اکتش��اف داشته
را از س��رمایه گ��ذاران دریاف��ت نمیکند و
همچنین بخش خصوصی میتواند آنچه که
به عنوان سهم  20درصدی ایمیدرو مطرح
اس��ت را پس از دریافت پروانه اکتشاف در
بلندمدت خریداری کرده و خودش��ان مالک
 100درص��دی مع��ادن شوند.کرباس��یان با
اشاره به روند رو به رشد حرکتهای اکتشاف
معدن در یک س��ال و نیم گذشته ،از برنامه
ریزی برای برگزاری کارگروه مشترکی بین
ایمی��درو ،معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت،
معدن و تجارت و س��ازمان زمین شناس��ی
ب��رای هماهنگیهای بیش��تر در این زمینه
خبر داد.ایمیدرو با هدف توس��عه اکتش��اف
و دس��تیابی به ذخایر جدی��د مواد معدنی به
عنوان یکی از ضرورتهای توس��عه بخش
معدن و صنایع معدنی کش��ور ،از س��ال 93
برنامه اکتش��اف  250هزار کیلومتر مربع را
در  21استان کشور شروع کرد که  2.5برابر
کل اکتشافات  80سال گذشته بوده است.

در دیدار دکتر کرباسیان با اعضای انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت معدنی مطرح شد؛

حمایت از تولید داخل ماشین آالت معدنی باید منطقی باشد
دانش نفت :رئیس هیات عامل ایمیدرو
گفت :در تامین ماشین آالت معدنی ،حمایت
از تولی�د داخلی ،تکلیفی اس�ت که همه باید
انجام دهیم اما باید ابعاد منطقی و اقتصادی
آن را در نظ�ر گیری�م ت�ا محص�ول تولیدی
دارای قیم�ت تم�ام ش�ده مناس�ب و قاب�ل
رقابت باشد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومیسازمان توسعه و نوسازی معادن و

صنای��ع معدن��ی ایران ،مهدی کرباس��یان
در نشس��تی که با حضور تولیدکنندگان و
واردکنندگان ماش��ین آالت معدنی برگزار
ش��د ،ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:
میت��وان در یک ب��ازه زمانی  3س��اله با
شرکتهای معتبر تولیدکننده ماشین آالت
معدن��ی برای واردات و اح��داث خط تولید
ماشین آالت معدنی به توافق رسید تا پس
از مدت تعیین شده ،محصوالت با کیفیت

در داخل کشور تولید ش��ود.وی ادامه داد:
ب��ا ورود به مرحل��ه اس��تخراج و فرآوری،
تامین ماش��ین آالت معدنی مناس��ب جزو
اولویته��ای این حوزه اس��ت و باید تعهد
خ��ود را در این زمینه انج��ام دهیم.رئیس
هی��ات عامل ایمیدرو با بیان اینکه حمایت
از تولی��د داخلی ج��زو باورمای ملی بوده و
جزو افتخارات ما به ش��مار میرود ،گفت:
موض��وع تولید مل��ی در کش��ور در برخی

محصوالت به گونه ای شده که در منطقه
میتوانیم حرف برای گفتن داش��ته باشیم.
اما برخی محصوالت به دلیل اینکه قیمت
تمام شده باالیی داشته ،نتوانستیم در بازار
رقابت کنی��م.وی ادامه داد :اینکه همچون
ده��ه  ،60صفر تا  100هم��ه کاالها را در
داخل بس��ازیم منطقی به نظر نمیرسد و
باید به تولید اقتص��ادی فکر کنیم .اجرای
تفکر صددرصدی تولید کشاورزی بود که

موجب شد اغلب آبهای زیرزمینی را وارد
فرآیند کش��اورزی کنیم و درنتیجه س��هم
نسل آینده را به حداقل برسانیم.کرباسیان
تصریح کرد :در بحث تامین ماش��ین آالت
معدن��ی ،حمایت از تولی��د داخلی ،تکلیفی
اس��ت که همه باید انجام دهی��م .اما باید
ابع��اد منطق��ی و اقتص��ادی آن را در نظر
گیری��م تا محصول تولی��دی دارای قیمت
تمام شده مناسب و قابل رقابت باشد.

با ظرفیت تولید ساالنه  800هزارتن کنسانتره روی و  80هزارتن کنسانتره
سرب در سه مرحله طی  4سال به بهره برداری کامل خواهد رسید و مرحله
اول آن تا اواخر س�ال  97با ظرفیت تولید  200هزارتن کنس�انتره روی به
بهره برداری میرسد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیس��ازمان توس��عه و
نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران ،امین صفری در حاش��یه بازدید
استاندار یزد از این مجتمع معدنی با اعالم مطلب فوق افزود :طی  7ماهه
گذشته  12میلیون تن باطله برداری در این معدن انجام شده و قرار است
عملیات س��اخت واحدهای فرآوری آن نیز به زودی آغازشود.وی با بیان
اینکه این معدن با ذخیره زمین شناسی  716میلیون تن 5 ،درصد روی دنیا
را در خود جای داده است ،اظهار کرد :با بهره برداری کامل ازآن  2.4درصد
از روی دنیا در این مجتمع معدنی تولید خواهد ش��د .مدیر عامل مجتمع
س��رب و روی مهدی آباد افزود :برای تجهیز و بهره برداری کامل از این
معدن به یک میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز است و تاکنون افزون بر 150
میلیارد تومان برای راه اندازی این مجموعه هزینه شده است.
همزمان با مراسم تکریم مدیر اقتصادی صورت گرفت؛

معارفه مدیران سرمایهگذاری و برنامه ریزی
ایمیدرو

مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید بخشهای « اقتصادی و توسعه

سرمایهگذاری» و «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» ایمیدرو برگزار شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیس��ازمان توس��عه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،در این مراسم امیر خرمیشاد معاون
برنامه ریزی و توانمندی ایمیدرو ضمن قدردانی از تالشهای امیر صباغ،
س��میه خلوصی و حسن یونسیان در س��متهای قبلی؛ اعالم کرد نقش
مدیران مذکور در راس��تای اعتالی جای��گاه معدن و صنایع معدنی ایران
کلیدی اس��ت.گفتنی است؛ مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو،
امیر صباغ را به عنوان مدیر اقتصادی و توس��عه س��رمایهگذاری و سمیه
خلوصی را در جای��گاه مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی منصوب
کرد .صباغ پیشتر مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی این سازمان را
برعهده داش��ت.خلوصی نیز پیش از این کارشناس ارشد دفتر مدیریت و
برنامه ریزی بود.همچنین رییس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،همچنین حسن یونسیان را به عنوان عضو
غیر موظف هیات مدیره ش��رکت ملی فوالد ایران منصوب کرد.یونسیان
در عین حال به عنوان مش��اور بازرگانی و تامین مالی رییس هیات عامل
نیز منصوب ش��ده است.یونسیان پیش از این مدیریت اقتصادی و توسعه
س��رمایهگذاری ایمیدرو را برعهده داش��ت.در این مراس��م از تالشهای
چندین س��اله امیر صباغ در مدیریت برنامه ری��زی و نظارت راهبردی و
حسن یونسیان در مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو تقدیر
شد.
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managing director of the Iranian Central Oil Fields Company in a conversation with DANESH NAFT journal:

One hundred years old
third part
Russia and England were two
prominent arbors in Iran›s
historic and global events
to compete with Iran. At
that time, Iran was naturally
exposed to the invasion of
world powers. This competition was very respectful. Iran
was a British colony in India›s
neighborhoods, and Russia
considered Iran as the last
obstacle to reach the will of
the Great Patriotic War leader,
Peter the Great, and to reach
the international waters. Iran
in the nineteenth century was
more than plundered because
of its natural resources, but
because it was a country of
Russia and India (England). In
fact, until the last years of the
Nasir al-Din Shah›s era, Russia and the United Kingdom
were taking advantage of this
competition, even more than
paying attention to maintaining
their interests in Iran. South
of Iran was repeatedly raided
by Russian soldiers by naval
forces in England and northern
Iran. Since rating foreigners
as a strategy of the Iranian
government, getting points
from Iran became competitive
for both Russian and British
governments. So that even the
exclusion of the privilege or
termination of the privilege
was not due to the preservation
of national interests, but only
the insistence of one of these
two governments to compete
not to assign privileges to
another government. Except
for this, the clerics› class in the
opposition to the assignment
to the foreign countries played
a very colorful role. Of these,
few were the privilege of
Talbot, which was caused by a
riot led by clerics.
Translator: Mojgan valadkhani

Tondgouyan Plant
Output Exceeds
Expectations
Tondgouyan Petrochemical Plant
operated at 106% its planned
production in the month of Aban
(the 8th month in the Iranian
calendar- October 23-November 21), the facility›s managing
director said.Hassan Taghavi
Ganji said, during the month, the
company›s revenues rose by 20%
year-on-year, adding productivity
of the plant is very favorable
for the time being, NIPNA
reported.He said this level of
productivity is a record by itself,
saying Tondgouyan is the only
producer of PET and PTA in
Iran.Nearly 80% of the facility›s
output is consumed domestically,
Taghavi Ganji added, saying the
company›s exports are primarily
destined to Iraq, central Asian
countries, Afghanistan, India,
Thailand and Egypt.A subsidiary
of the Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), the plant is fed by Noori
Petrochemical Plant.

We are ready to supply winter gas
DANESH NAFT: Oil Company
of Central Areas of Iran was
founded in 1998 and is one of
the five oil and gas companies
and the second largest producer
of gas in the country. This company is responsible for producing and developing more fields
in 11 districts of Ilam, Bushehr,
Chahar Mahal Bakhtiari, North
Khorasan, Khuzestan, Fars,
Qom, Kermanshah, Kohgiloyeh
and Boyer Ahmad, Lorestan and
Hormozgan, and now As the
second largest gas producer in
Iran, we have talked with MR.
RAMIN HATAMI managing
director of the Iranian Central
Oil Fields Company (ICOFC)
, for further information on the
activities of this influential oil
industry company.
Mr. HATAMI, what were
your priorities at the time of
entering the regional oil company of the central regions of
Iran with different operating
areas in the east, west and
south?
To answer this question is
required to be part of the unique
features that the oil company of
the central regions of Iran is to
explain. Due to its wide range
of 11 provinces, it is geographically the largest subsidiary
of the National Iranian Oil
Company, due to its wide range
of company management, its
complexity and hardship. From
the beginning of my activity in
the Central Iranian Oil Company, I presented my focus
in two parts: first, the move
towards coherence, integrity
and unity of the procedure, and
the creation of teamwork and
the spirit of interaction and
organizational solidarity among
the employees. In the gas
supply sector, which is the most
important mission of the oil
company in the central regions
of Iran, considering the fact that
it is the second largest supplier
of gas to the company, it is
practically important from two
aspects of land gas production.
One is that winter is the most
convenient access to the production of the oil company in
the central regions of Iran, and
the second reason is that the
lines and blind areas are usually
available to this company and it
is very important to balance the
gas production network of this
company and we can The gas
balancing act of the country.
Also, the company alone needs
some of the country›s gas refineries, such as Ilam, Sarkhon
and Bandar Abbas gas refineries, Khangiran and others.
So, providing sustainable gas
and maximizing the use of
joint fields are two strategic
priorities in the oil company
of the central regions of Iran?
Yes. That›s right. In order to
meet this demand, according
to the schedule and timetable,
repairs will take place in the
summer, so that we can produce

Note
The role of small – Medium Size businesses
in the economy
BY : AHMAD MADADI

tusks in the cold months of the
year. Major overhauls of this
year have been made at a time
and in high volume. We are
fully prepared to wait for cold
season production.
What is the share of oil and
gas production at the National
Iranian Oil Company?
Last year, the Central Iranian
Oil Company produced over
80 billion cubic meters of gas
and 67 million barrels of oil,
equivalent to 101 percent of its
production of oil and gas fields.
Today, the daily oil production
capacity has risen to more than
220,000 barrels per day, which,
according to past records in the
pre-sanction period, was up to
160,000 barrels a day, and has
a growing trend. Also, since the
beginning of this year, more
than 34 billion cubic meters
of gas and 33 million barrels
of oil have been produced in
this company. Also due to the
sensitivity of production at joint
fields, crude oil production
from 53 thousand barrels per
day in 1994 to 74 Thousands
of barrels per day increased in
1995.
What are the development
plans of this company at the
moment?
The development plans of this
company include development
of oil field of KHESHT, design
and construction of Dalan
Phase 2 (Farashband) refinery,
construction of a gas oil collection station and injection in
the Cheshmeh Khoshbakh and
PAYDAR GHARB, completion
of the gas storage plan for the
formation SAZAND SHORIJEH DI KHANGHIRAN.
Also, the company›s future
plans include construction of
Kangan, Nar, Homa, Waravai
and Sarkhoun compressor
stations, increase production of
Aban, Dehloran, Dulperi and
Aghar fields, development of
new gas fields of Halgan Fields,
Sefid Zakhor, Sefid Baghon,
DAY, AGHAR, MADAR,
PAZAN, KHARATANG,
TABNAK, GORDAN and
ABAN, PAYDAR, PAYDAR
GHARB, DANAN, CHESHMEH KHOSH, DULPERI,
NAFT SHAHR, SUMAR,
DEHLORAN, KHAYYAM.
How much has the investment
attracted by the oil company

of the central regions of Iran
been?
The Central Iranian Oil Company, in order to maintain and
increase its annual production,
needs to implement upstream
and intermediate projects worth
5,500 million dollars, which the
National Iranian Oil Company
has started to negotiate in the
form of a new model of oil
contracts with domestic and
foreign companies. The result
of which is the signing of the
9th Memorandum of Understanding under the supervision
of the Central Iranian Oil
Company; the company in the
upstream and intermediate gas
fields with the definition of
about $ 4 billion of project, the
investment packs in the form of
EPCF and EPDF has been prepared. Together with domestic
and foreign companies, as well
as with Consortia are willing to
invest in these projects
What foreign companies are
willing to cooperate with the
oil company in the central
regions of Iran?
Among the companies willing to
work as EPCF, companies from
Spain, France and China can be
mentioned. For example, China›s
engineering and construction company has partnered with an Iranian
company and has provided evidence to the regional oil company
of Iran; it intends to implement
several projects in Iran, and the
Central Iranian Oil Company It is
evaluating the company and its Iranian partner. WLE China, Siemens
Germany and HOMT Spain are
also interested in investing in
regional oil company projects in
the central regions of Iran. For the
implementation of the KANGAN
Gas Strengthening Project, which
includes intermediate projects, 29
consortia have been announced and
are currently negotiating with them.
We have received the financial,
banking and technical documents
of the companies and in the future,
with the approval of the National
Iranian Oil Company, the tender
will be held. Three companies have
also announced preparations for
SEPHID HALGON , SEPHID
BAGHON, the second phase of the
AGHAR field and the development
of FARASHBAND Square; the
volume of these projects is about $
2.5 billion.
Translator: Mojgan valadkhani

«Business» is a term that all governments in all parts
of the world are seeking to boost. It does not matter
which states have breath, developed, underdeveloped
or third world. Basically, each state embark on business wings for the development and development of
its country, while the more a business is more aggressive and more engaged, the more successful the state will be. But small,
medium and large sized businesses cannot easily be created and require
the precise planning and implementation of the tested economic formula,
and it›s not that there should be a lucrative «business» overnight, which
if it is, it›s no longer a business, and We will probably be faced with
another phenomenon of fraud and rents!
But the success of small and medium-sized businesses and the management of it depends on the space in which the business is located. In this
space, which managers of business enterprises cannot directly change or
improve them, such as the quality of the governing bodies, the quality of
the infrastructure, the stability of the law, and so on.
The index of the business space also depends on the factors that should
be effectively evaluated. This index indicates the ease and suitability of
each country for doing business and business. Accordingly, the business
environment index is based on 10 sub-categories: «Business start-up,
obtaining building permits, cost of receiving electricity subscriptions
by companies , Asset registration, obtaining credits or receiving loans,
supporting investors, paying taxes, merchandising in the world, ease of
implementation of contracts, and corporate bankruptcy and
shutting down ».
Meanwhile, small businesses, or Small and Medium Enterprises, have
played a significant role in the economies of developed countries. In
other words, the progress of the developed countries has been greatly
owed to the attention of small and early-stage businesses. There is no
doubt that the SME market is considered as reliable and reliable markets
in the world, which is a place for small and small businesses on a larger
scale. But why SMEs are so important in economic progress? The answer
should be that small businesses and businesses with the ability to compete, take risks and have high productivity are capable of managing the
world›s leading economies. Experts evaluate some of these features in
the ability to entrepreneurialism individuals, create the field of creativity
and product innovation, high flexibility, quick launch, low cost and quick
employment of graduate students. In other words, in SMEs, entrepreneurs work and produce with the idea of transforming it into a product,
and creating a significant job creation through the community. On the one
hand, small and medium-sized enterprises do not need much financial
resources, and they have a good economic climate with the facilities of
growing business. Small and medium enterprises are continually making
fundamental changes and using technology to compete with larger
companies. Economic experts believe that the advantages and privileges
of SMEs are the reason for many countries to set up small and medium-sized enterprises, but the head of small businesses is in the hands of
the United States, and China and India Chasing the country. In fact, the
economy of the United States, China, and India is an economy that is
based on the core of SMEs. At present, the number of small businesses
in the United States is about 25 million units, accounting for 95% of all
businesses in the country.
However, the World Bank›s report on the status of the index of ease of
creating a «business» of its kind can be considered. The report shows that
Iran is ranked 120th in 190 countries in 2017, the only modification recorded in the 2017 report for Iran was the improvement and development of
five business units, which resulted in a decline in time Export and import
are visible, but due to the improvement of other countries in this issue,
Iran›s rank in terms of cross-border trade diminished from 167 to 170 in
2017. Meanwhile, since 2015, the trend an improvement in Iran ranked in
the World Bank Business Report, with Iran ranked up to 118 in 2016 from
152 in 2014. Also, the World Bank›s 2014-2017 reports show that only
three corrections were recorded in Iran›s business reports for this period,
and most of the change in Iran ranked in these years due to data retrieval.
According to the report, it can finally be concluded that from 2014 to
2017, Iran›s position has improved 32 points, which has been corrected
by the World Bank. In addition to 32 improvement rates, the real rank of
Iran for the reasons for 2014-2016 was three times better and in 2017, it
also had three ratings, while according to the results of the research center
of the parliament, it can be admitted The status of Iran›s indexes in the
World Bank›s business report for the three years leading up to 2017 did
not really make much difference, and the business in Iran did not make
much difference, as well as the regional status of Iran among the countries
covered by the vision document in 2017 relative to The year 2016 did not
change and remains at 16th among 25 countries that shows this In order
to enhance the regional status of Iran, more business-related reforms
are needed.What is certain is the existence of small businesses in the
economics of countries like the heart pumping blood into all the arteries
of the economy. The blood that is vital for the survival of any country›s
economy. Hence, the special attention of countries, especially developing
and developed countries, in recent years has shown the importance of
small enterprises.The final word is that the productive and dynamic economy in Iran depends on the government›s supportive and practical means
of securing business that clearly and consistently ensures employment
and sustainable development. Meanwhile, the government›s and banks›
specialist view of SMEs and their purely specialized support of these
businesses and the avoidance of specific political views are inevitable.

Translator: Mojgan valadkhani
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پایانههای نفتی ،ایران را به دروازه دیپلماسی
نفت بدل کرده است

گزارش اختصاصی دانش نفت از دوازدهمین کنفرانس تونل در ایران؛

نقش بی بدیل صنعت تونل سازی در جلوگیری از تغییرت اقلیمی
الهه طائمه
دانش نفت :دوازدهمین کنفراس تونل

نماین�ده دیر ،کنگان ،عس�لویه و جم در مجلس ش�ورای اسلامی،

ایران شش�م تا دهم آذرم�اه در هتل المپیک
ته�ران ب�ا محوره�ای طراح�ی ،س�اخت و

افزایش ،انتشار و تولید گازهای
مانند دی اکسید کربن که عمدتا
ناشی از سوختهای فسیلی به ویژه
در حمل و نقل شهری است ،یکی از
دالیل مهم تغییرات اقلیم میباشد.
استفاده از تونلهای شهری برای
حمل و نقل در کاهش ترافیک شهری
نقش مهمیرا ایفا میکند و همچنین
در کاهش انتشار این گازها نقش
تاثیر گذاری داشته است

به�ره ب�رداری و تاکی�د ب�ر نق�ش کلی�دی
فضاه�ای زی�ر زمین�ی در کاه�ش اث�رات یا
سازگاری با آثار تغییر اقلیم برگزار گردید.

بر اساس گزارش خبرنگار دانش نفت،
رش��د روز افزون جمعی��ت و تغییراتی که در
نوع زندگی افراد به وجود آمده اس��ت موجب
تولی��د بیش از حد گاز دی اکس��ید کربن در
طبیع��ت و تغییر س��اختارهای طبیعی ش��ده
اس��ت .دوازدهمین کنفران��س تونل در هتل
المپیک تهران برگزار شد و در این همایش،
س��تار محمودی ،قائممقام وزی��ر نیرو ،دکتر
مرتض��ی قارونی نیک ،رئی��س انجمن تونل
ایران ،اولیور ویون ،نماینده انجمن بینالمللی
تونل ،و مهندس مظفری ،ریاست کنفرانس
تونل به ایراد سخن پرداختند.
اجرای  580کیلومتر تونل برای طرحهای
آبی در کشور

قائممقام وزیر نیرو در کنفرانس تونل
ایران گفت :حدود  580کیلومتر تونل برای
طرحهای آبی در کشور ساخته شده و بیش
از  200کیلومتر نیز در دس��ت اقدام اس��ت.
س��تار محم��ودی ،قائممقام وزی��ر نیرو در
س��ومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین
کنفرانس تونل ایران با اش��اره به اینکه در
کش��ور ما حدود  26هزارکیلومتر بزرگراه و
راه آه��ن و حدود  290کیلومت��ر تونل راه
و تراب��ری وجود دارد ،اف��زود :در این میان
بجز قن��وات موجود ،ح��دود  580کیلومتر
تونل برای مقاصد آبرس��انی ساخته شده و
بی��ش از  200کیلومتر تون��ل نیز در زمینه
طرحهای آبی در دس��ت س��اخت است که
حجم بزرگی از س��رمایهگذاری را میطلبد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه احداث تون��ل از نظر
اجتماعی ،سیاست گذاری و محیط زیستی
اهدافی را به دنب��ال دارد که یکی از آنها
برآوردن حاج��ت و نیازهای جامعه اس��ت
اف��زود :با توجه ب��ه اینکه ایران کش��وری
اس��ت که از دیرباز همواره با خشکس��الی
مواجه بوده اس��ت ،در اعصار گذشته ایجاد
چاهها و قنوات سبب شد تا کشور ما بتواند
ب��ا اس��تفاده از دانش زیرزمین��ی ،نیازهای

هس��تیم تا حی��ات ،آب و ارتباطات را برای
ما ب��ه ارمغان آورد.قائم مق��ام وزیر نیرو با
اش��اره به اینکه در ایران امروز مهندس��ان،
مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان تجهیزات
در صنعت ساخت تونل ،عرصههای جهانی
و مراودات پایا پ��ای در مباحث علمیدارند
که بخش عمده ای از آن حاصل تجربیات
عملی اس��ت ،اظهار داش��ت :دانشگاهها و
مراکز تخصصی کشور در شیوههای ساخت
تون��ل ،مغار و قن��وات به درج��ه باالیی از
دانش دس��ت یافتهاند و منابع انسانی ما از
هیچ چالشی در این زمینه نگرانی ندارد.وی
ادامه داد :این دستاوردهای کم نظیر حاصل
شهامت و جس��ارت این متخصصان است
که به جهانیان ثابت کرده است متخصصان
ایرانی برای یادگی��ری این دانش و کاربرد
آن از هیچ ت�لاش خاضعانه ای رویگردان
نیستند.س��تار محمودی با بیان این مطلب
ک��ه در اس��تفاده از تونل ب��رای انتقال آب
از منطقه ای به منطقه دیگر بایس��تی این
موضوع مد نظر باشد تا نیازهای مبدأ فدای
نیازهای مقصد نش��ود ،گفت :این امر سبب
خواهد ش��د تا عالوه ب��ر رضایت مخالفان
س��اخت تونل ،در حفظ محیط زیس��ت نیز
نهایت دقت ص��ورت پذیرد.قائم مقام وزیر
نی��رو س��پس با اش��اره به اینکه نبایس��تی
در کش��ورهای در ح��ال توس��عه فق��ط به
احداث تونل اکتفا کرد ،بین داش��ت :حفظ
و نگهداری از این س��ازهها نیز بسیار مهم
بوده و به همین دلی��ل وزارت نیرو در این

ش��ود.وی با بیان اینکه انجمن تونل ایران
بایستی نسبت به افزایش سرمایهگذاری در
بخش تونل تالش بیش��تری داشته باشد و
زمینهه��ای حفظ ،بهره برداری و نگهداری
از تونل را با ابزارهای اندازه گیری و تحلیل
مدیریتی ،بسیار مهم بشمارد ،افزود :با توجه
به اینکه تأمین نیاز آینده ،بش��ر را به سمت
ش��هرهای چند طبقه سوق میدهد ،انتشار
و مراودات دانش س��اخت و نگهداری تونل
به ص��ورت مکتوب و پیگی��ری پروژههای
تحقیقات��ی و پایلوت��ی میتوان��د پش��توانه
ای برای انجمن باش��د ت��ا بتواند به تربیت
دانش��مندان جوان در این صنعت به منظور
رفع نیازهای جامعه بپردازد.
اهمیت تغییر اقلیم و نقش تونلهای زیر
زمینی در تولید انرژیهای پاک

در نخس��تین روز از برگ��زاری
دوازدهمین کنفرانس تونل ایران و سومین
کنفرانس منطقه ای ،دکتر مرتضی قارونی
نیک ،رئی��س انجمن تونل ای��ران ،عنوان
ک��رد :اهمیت تغییر اقلی��م و نقش تونلها
و فضاه��ای زیر زمینی انجم��ن بینالمللی
تونل ایران را بر آن داش��ت که امس��ال با
هم��کاری انجمن بینالمللی تونل ،اقدام به
برگزاری دوازدهمین کنفراس در این زمینه
با عنوان تونل سازی و تغییر اقلیم بنمائیم.
تغییرات سریع اقلیم و پیامدهای ناگوار آن
به عنوان یکی از دغدغههای اصلی بشر در
جوامع بینالمللی مطرح اس��ت .در سالهای
اخیر بسیاری از س��ازمانها یکی از اهداف

بارندگی در بسیاری از نقاط جهان میتواند
موجب کم ش��دن سریع منابع آب در برخی
نق��اط ش��ود .تونلهای انتق��ال آب با جابه
جایی آن از مناطق برخوردار از منابع آبی به
مناطق خشک نقش مهمیدر جلوگیری از
مهاجرت و همچنین به کاهش سایر اثرات
این پدیده ی منفی و مخرب ایفا میکند.
دکت��ر مرتض��ی قارون��ی نی��ک در
خص��وص تغییرات اقلیمیکه در بس��یاری
از کش��ورها به وجود آمده اس��ت ،تصریح
کرد :از س��وی دیگ��ر تغیی��ر اقلیم موجب
افزایش بارندگی و وقوع س��یالبهای وسیع
در بسیاری از کش��ورها شده است .در این
کش��ورها نیز سیس��تمهای جم��ع آوری و
تونلهای انتقال س��یالب نقش اساسی در
ای��ن پدیده ی مخ��رب اقلیمیایفا میکند.
عالوه بر موارد فوق ،توسعه و بهره برداری
از انرژیه��ای پاک ک��ه در تولید آنها هیچ
گونه س��وخت فس��یلی مصرف نمیش��ود
نیز یک��ی از راهکارهای کن��د کردن روند
اقلیمیمیباش��د .اس��تفاده از ان��رژی پاک
آبه��ای جاری و س��اخت نیروگاههای برق
آبی ک��ه بخش مهمیاز آنه��ا در زیرزمین
ساخته میش��وند ،نش��ان دهنده ی نقش
اساس��ی تونلها و فضاه��ای زیر زمینی در
جهت کنترل روند اقلیم است.
کنفرانس تونل ایران با حضور بهترین
اساتید دنیا

دکتر حس��ن پ��ور ،دبی��ر کنفراس در
نخس��تین روز کنفرانس تونل سازی خاطر

با توجه به اینکه تأمین نیاز آینده،

بشر را به سمت شهرهای چند طبقه
سوق میدهد ،انتشار و مراودات

دانش ساخت و نگهداری تونل به

صورت مکتوب و پیگیری پروژههای
تحقیقاتی و پایلوتی میتواند

پشتوانه ای برای انجمن باشد تا

بتواند به تربیت دانشمندان جوان
در این صنعت به منظور رفع
نیازهای جامعه بپردازد

آب��ی خود را مرتف��ع کند.محم��ودی ادامه
داد :آنچه سبب ش��د تا کشورهای مختلف
از امپراتوری ایران باس��تان استقبال کنند،
پیون��د  22فرهن��گ بود ک��ه بخش اعظم
آن به اس��تفاده از تکنولوژی س��اخت قنات
در ایران برای انتقال و اس��تفاده مناسب از
آبهای زیرزمینی مربوط اس��ت که در آن
زم��ان با ابتداییتری��ن ابزارهای اقتصادی،
انرژی و توان انس��انی به کمک بش��ر آمد
تا پای��ه گذاری برای ش��هرهای زیرزمینی
ام��روزه ش��کل گی��رد.وی با بی��ان اینکه
امروزه در مقطعی هس��تیم که دانشگاهها و
رشتههای تحصیلی دانشگاهی با تکنولوژی
جدید ادامه دهنده این فن هستند ،افزود :در
کشوری که بخش عمده ای از آن را کوهها
و بخش دیگری را مناطق کویری تشکیل
میدهند ،ب��رای ماندگاری مردم در مناطق
کویری و رش��د و توسعه ش��هرها و ایجاد
ش��رایط زیس��ت محیطی مطلوب و تأمین
نیازهای اجتماع��ی ،نیازمند این تکنولوژی

زمینه کاربردی تر عمل کرده و همزمان با
ساخت تونل به مباحث آموزش بهرهبرداران
به منظور حفظ و نگهداری تونل تاکید دارد.
وی با اشاره به اینکه عمر برخی از تونلها
گذش��ته و این سازهها آس��یب پذیر شدهاند
و بایس��تی هرچه زودتر سازههای جدید با
تکنول��وژی جدید احداث ش��ود ،از انجمن
تونل ایران خواس��ت تا درزمین��ه انتقال و
انتش��ار دانش س��اخت و نگه��داری تونل
بیشتر بکوش��د.محمودی آنگاه با بیان این
مطلب که احداث تونل برای محیط زیست
یک امر ضروری و سرمایهگذاری برای آن
نیز در مقایسه با دیگر موارد متفاوت است،
اظهار کرد :همانگونه که ش��غل پزش��کی
ش��غل بدون مرزی است ،محیط زیست نیز
حد و مرز نمیشناس��د و نبایس��تی با اهرم
سرمایهگذاری ،وسیله سیاسی ایجاد کرد تا
س��بب مختل شدن شرایط زیست محیطی

استراتژیک خود را یافتن راهکارهای اصلی
و عمل��ی ب��رای کنترل و کند ک��ردن این
عم��ل با کاهش اثرات آن تعریف کرده اند.
افزایش ،انتش��ار و تولید گازهای مانند دی
اکس��ید کربن که عمدتا ناشی از سوختهای
فس��یلی به ویژه در حمل و نقل ش��هری
اس��ت ،یکی از دالیل مه��م تغییرات اقلیم
میباشد .استفاده از تونلهای شهری برای
حمل و نق��ل در کاهش ترافیک ش��هری
نق��ش مهمیرا ایف��ا میکن��د و همچنین
در کاهش انتش��ار این گازه��ا نقش تاثیر
گذاری داشته است.وی در ادامه تاکید کرد:
تونله��ای بلند جاده ای و ریلی به ویژه در
مناطق دارای پوش��ش گیاهی و اکوسیستم
حساس میتواند ضمن کاهش فاصلهها ،به
کاهش کربن از محیط زیس��ت و پوش��ش
گیاه��ی کم��ک نمای��د و در نتیج��ه روند
افزای��ش کربن در جو را حذف کند .کاهش

نش��ان کرد :بی ش��ک این کنفرانس یکی
از بزرگترین و مهمترین رویدادهای کش��ور
اس��ت زیرا امسال  10نفر از بهترین اساتید
دانش��گاه و متخصصین حوزه تونل سازی
از سراس��ر دنی��ا در ای��ن کنفرانس حضور
دارن��د و کنفرانس از این جهت نس��بت به
س��الهای قبل منحصر به فرد اس��ت .وی
در خصوص اخذ امتیاز ب��ه مقاالتی که در
حوزه ی تونل س��ازی نوش��ته شده است؛
تاکید کرد :ب��رای اخذ رایها  250خالصه
مقاله دریافت کردیم که پس از داوری این
مقاالت به  220مقال��ه تقلیل پیدا کرد در
مرحله ی بعد  160مقاله دریافت کردیم که
از می��ان آنها  130مقال��ه پس از داوری در
دو بخش ارائه ی شفاهی و پوستر پذیرفته
شد .خوشبختانه مقاالتی که امسال انتخاب
کردیم طیف وس��یعی از مس��ائل مربوط به
تونل س��ازی را پوش��ش میداد .همچنین

مق��االت مربوط به تونل س��ازی را کاهش
دادی��م و به ج��ای تمرک��ز روی این موارد
اج��را روی پنلهای فن��ی را جبران کردیم
در بخش نمایشگاه تعداد زیادی از شرکتها
در بخشهای تونل از جمله کار و فناوری،
پیمانکاری و تامین خدمات ش��رکت کردند
و محصوالت شان را ارائه و معرفی کردند.
همچنین از دو پ��روژه مهم تهران از جمله
آزاد راه ته��ران -ش��مال و دیگری تونل
بزرگراهی شهری در بخشهای شمالی شهر
به نام آرش اسفندیار بازدید شد.
نقش مخرب گاز  CO2بر سطح زمین

در ادام��ه ی این گ��زارش ،مهندس
مظفری ،ریاست کنفرانس تونل بیان کرد:
تمرک��ز گاز  co2در بررس��یهایی که طی
 500هزار س��ال اخیر توس��ط دانش��مندان
مربوطه صورت گرفته اس��ت نشان دهنده
ی این مس��ئله است که ما به ازای هر صد
هزار س��ال تغییرات آب و هوایی ،افزایش
دما را به خاطر انتش��ار گاز  CO2داریم اما
اتفاقی که بسیار حائز اهمیت است افزایش
گاز  CO2در س��طح زمین است .هر چقدر
می��زان گاز  CO2ب��ر روی س��طح زمین
افزایش مییابد ،هوای کره زمین نیز گرمتر
میش��ود و تغییرات مخرب خ��ودش را بر
سطح زمین میگذارد.
وی اف��زود :هم اکن��ون  37درصد از
بالیایی که شامل حال سرزمین ما میشود،
س��یلهایی اس��ت که آثار مخربی به جای
گذاش��ته اند .در س��ال  1394مجموعا 46
س��یل مخرب در کش��ور داش��تیم که 64
کش��ته بر جای گذاشت و هنوز آثار مخرب
این س��یلها در اس��تان ایالم وج��ود دارد.
یکی از علل این اتفاق تغییر اقلیم است که
همچنان در کش��ور ما در حال وقوع است.
در چند س��ال گذش��ته تغییرات اقلیمی32
درص��د افزایش یافته اس��ت و در ش��رایط
مختلف مش��اهده میکنید که رودخانههای
متعددی در کش��ور در حال خش��ک شدن
هس��تند که میتوان به رودخانههای غرب
کشور اشاره کرد.
مهندس مظف��ری در خصوص دیگر
اتفاقاتی که به تغییر اقلیم در کش��ور اشاره
دارد تاکی��د کرد :گرد و غب��ار و ریز گردها
از دیگر مواردی هس��تند که در ش��هرهای
غربی مرتب با آنها مواجه هستیم .در سال
 2017در کرمانش��اه  101روز و در اه��واز
 64روز دچار پدیده ی ریز گردها در هوای
شهرها بودیم که عمده ی پیدایش این ریز
گردها از رودهای خش��ک ش��ده ی عراق
اس��ت .در صورتی که اهواز در سال1999
حدود  81میکروگرم در هر متر مکعب هوا
آلودگی داشته اس��ت و این در سال 2009
به  9360رسیده است که موجب پیامدهای
اقتص��ادی و اجتماع��ی متع��ددی ش��ده
است.
ریی��س کنفرانس تونل اب��راز کرد :از
مجموع انرژیهایی که در کش��ور توس��ط
نیروگاهه��ا تولید میش��ود ح��دود 66.47
ص��دم از ای��ن ان��رژی در بخ��ش مصرف
کننده گازهای گلخانه ای اس��ت .در بخش
نیروگاه��ی 29.5درصد و در بخش حمل و
نقل  24.94درصد در بخش کشاورزی 2.7
درصد و در صنعت  16.7درصد و در بخش
خانگی و تجاری  22.7درصد اس��ت .تولید
انرژی در کش��ور بالغ ب��ر  600میلیون تن
گاز است.

ش�رکت پایانههای نفتی ایران را دروازه دیپلماس�ی نف�ت خواند و گفت:
پایانهه�ای نفت�ی ایران ب�ه جایگاه برت�ر در منطقه خلیج ف�ارس نزدیک
میشود.

سکینه الماسی ،در دیدار با سید پیروز موسوی ،مدیرعامل شرکت
پایانههای نفتی ایران به تالشهای انجام ش��ده در این ش��رکت اشاره
کرد و گفت :فعالیتهای انجام ش��ده در شرکت پایانههای نفتی ایران
نوید بخش چشم اندازی بسیار روشن و آشکار است.نماینده دیر ،کنگان،
عسلویه و جم در مجلس شورای اسالمیافزود :فعالیتها و عملکردهای
توس��عه محور مدیریت این شرکت در مسیر تعالی و با پویایی عمیق و
یک تفکر راهبردی به گونهای ثمربخش بوده که پایانههای نفتی ایران
را به دروازه دیپلماس��ی نفت جمهوری اسالمیایران تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد :هم اکنون این ش��رکت به سمت دستیابی به جایگاه
نخس��ت پایانههای نفتی در سطح منطقه خلیج فارس و سومین پایانه
نفتی برتر جه��ان حرکت کرده است.الماس��ی همچنین از تالشهای
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران همسو با تقویت زیرساختهای
فرهنگی و اجتماعی محیطهای پیرامونی صنعت نفت در استان بوشهر
قدردانی کرد.
همسو با سیاست جذب جوانان ایرانی؛

شرکت ملی نفتکش امسال هم دانشجوی
بورسیه جذب میکند

شرکت ملی نفتکش ایران همسو با سیاست جذب جوانان و افزایش

ی خود امس�ال و برای ترم بهمنماه ،به دانشجویان
ش�مار کارکنان ایران 
بورس تحصیلی اعطا میکند.

ی نژاد در این باره گفت :در ادامه اجرای سیاست
محمدعلی خباز 
جذب دانشجوی بورسیه و تامین نیروی انسانی متخصص ایرانی مورد
نیاز ناوگان و طبق هماهنگی انجام شده با سازمان سنجش و دانشگاه
امام خمینی نوشهر ،جلسه مصاحبه جذب دانشجویان متقاضی بورسیه در
رشتههای عرشه و موتور آبانماه امسال در این شرکت برگزار شد.رئیس
آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی نفتکش ایران افزود :از ۵۵
نفر دانش��جویی که در آزمون سراسری  ۹۶ش��رکت و ازسوی سازمان
س��نجش معرفی شده بودند ،در نهایت  ۳۰نفر پس از مصاحبه و انجام
آزمایشهای اولیه پزشکی انتخاب و به گزینش نیروی دریایی جمهوری
اس�لامیایران (نداجا) معرفی شدند که پس از گزینش این نیرو ،دوباره
برای طی مراحل نهایی پزش��کی و روانشناسی به مراکز مربوطه اعزام
ش��دند.وی با بیان اینکه س��رانجام  ۲۶نفر آزمایشهای پزشکی را با
موفقیت طی کردند ،تصریح کرد :اس��امیاین افراد در صورت قبولی در
گزینشنهایی ،به سازمان س��نجش معرفی میشود تا در ماه آینده در
فهرس��ت قبولش��دگان قرار گیرند و تحصیل خود را در دانشگاه امام
خمینی نوشهر آغاز کنند.

تعریف پروژه جدید  ۱۷گروه خانواده کاالیی
صنعت نفت

معاون مدیر پش�تیبانی ساخت و تامین کاال شرکت ملی نفت ایران

در امور مهندسی و حمایت از ساخت داخل از تعریف پروژه جدید  ۱۷گروه
خانواده کاالیی صنعت نفت خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملی نفت ایران ،محمود
اس��ماعیلی درباره تعریف پروژه جدید  ۱۷گروه خانواده کاالیی صنعت
نف��ت ،اظهار کرد :عملیاتی کردن این پروژه از س��وی مدیریت کاالی
نفت و معاونت مهندس��ی مطرح و در کارگروههای تخصصی بررس��ی
ابتدایی و کارشناسی شده است .پس از تایید کارگروه راهبری ساخت (به
ریاست حبیب اهلل بیطرف؛ معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نفت) و دریافت مجوزهای الزم این پروژه اجرایی میش��ود.وی افزود:
پروژه مربوط به لولههای کنترل الین که از کاالهای پر مصرف اس��ت
و همچنین اقالم شیمیایی و پاالیشگاهی مانند کاتالیستهایی که تولید
داخل ندارند و برخی از اقالم پرمصرف دکلهای حفاری از جمله مواردی
است که در  ۱۷گروه کاالیی قرار میگیرند.اسماعیلی در باره تاثیر برنامه
جامع اقدام مشترک بر روند پروژههای مربوط به  ۱۰گروه کاالیی گفت:
پس از برجام شرکتهای بزرگ و گاه تراز اول دنیا از کشورهای همچون
آلمان ،ایتالیا ،سوئد ،اسپانیا و ...برای حضور در مناقصاتی که تحت عنوان
ساخت داخل همراه با انتقال تکنولوژی برگزار شد ،اعالم آمادگی کردند.
وی ادام��ه داد :البته برگزاری خیلی از مناقصهها به زمان پیش از برجام
برمیگردد ،اما پس از برجام با حضور بیش��تر شرکتهای معتبر خارجی
روبهرو بودیم.
بهبود مسائل مالی و بانکی پس از اجرای برجام

اس��ماعیلی توضی��ح داد :همچنین بع��د از برجام ،ش��رکتهای
خارجی که فرصت حضور در مناقصات را نداشتند ،خواهان همکاری با
شرکتهایی شدند که در مناقصات کاالیی برنده شده بودند که از میان
آنها میتوان به شرکتهای کره ای ،آلمانی ،اروپایی و امریکایی فعال در
حوزه پروژههای درون چاهی ،شیرهای کنترلی و توربین که گاه سابقه
همکاری با ش��رکتهای زیرمجموعه نفت را هم داشته اند ،اشاره کرد.
وی بهبود مسائل مالی و بانکی را از دیگر مزایای برجام خواند و گفت:
پیش از برجام با مش��کالت مرب��وط به ضمانت نامه بانکهای خارجی
مواجه بودیم این در حالی است که هم اکنون در قراردادهای منعقده از
بانکهای معتبر آس��یایی و اروپایی (ژاپن ،اسپانیا و ایتالیا) ضمانت نامه
حسن انجام کار و شرکت در مناقصات را دریافت کرده ایم و این اواخر
از آلم��ان نیز بابت قرارداد لولههای حفاری ضمانت نامه بانکی دریافت
شده است .اسماعیلی افزود :با توجه به اینکه پرداختها به طور معمول
از طریق اعتبارات اس��نادی و ال سی انجام میشود ،بعد از برجام شاهد
کاهش موانع مربوط به گشایش السی بوده ایم.
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گفتمان

مهندس تدین در گفتوگو با دانشنفت تشریح کرد:

مزیتهای پیدا و پنهان ایران در زمینه انرژی
دان�ش نف�ت :در ی�ک عصر س�رد
پاییزی مهمان یکی از قدیمیهای صنعت
نفت کشورمان بودیم .فردی که به عنوان
ی�ک کهنهنفت�ی ح�دود  60س�ال تجربه
در ای�ن صنع�ت دارد و به خوب�ی با باال و
پایین آن آشناس�ت .مهندس ایرج تدین،
مدیرعامل شرکت گازستان ،در عین حال
یک�ی از مدیران دلس�وز ای�ن صنعت نیز
هس�ت و در حین مصاحبه چنان با شور و
حرارت و از س�ر دلس�وزی درباره صنعت
نف�ت ،ای�ران و نس�لهای آین�ده صحبت
میک�رد که گوی�ی در مورد ک�ودک دلبند
خود س�خن میگوید .در بخش نخس�ت
گفتوگو با مهندس تدین که چندی پیش
چاپ ش�د ،وی در مورد لزوم توجه بیشتر
ب�ه آموزش کارکنان و ضرورت ترقی آنان
بر اساس شایستهس�االری صحبت کرد.
در بخش دوم این مصاحبه مهندس تدین
در م�ورد مزیتها و پتانس�یلهای فراوان
پیدا و پنه�ان کش�ورمان در زمینه انرژی
سخن گفت که در ادامه تقدیم میشود:

 جناب آقای مهندس تدین ،لطفا در ابتدا


در م�ورد مزیته�ای کش�ورمان در زمین�ه
انرژی توضیح دهید؟

با ن��گاه به جغرافیای ایران ،متوجه
میشویم که این کش��ور بین دو دریای
انرژی جنوب در خلیج فارس و ش��مال
در مازندران قرار گرفته اس��ت .در زمان
اتح��اد جماهیر ش��وروی ،هم��ه انرژی
تولیدی کش��ورهایی مانند قزاقس��تان و
ترکمنستان به سمت مسکو میرفت در
حال��ی که در یکی دو دهه گذش��ته دنیا
به نوعی تغییر کرده که این کشورها به
طور مس��تقل برای انرژی خود تصمیم
میگیرند .اگر به ذخایر اثبات ش��ده گاز
در دنی��ا نگاه کنیم میبینیم که ایران در
جایگاه نخست و روسیه در جایگاه دوم،
قطر س��وم و ترکمنستان در مقام چهارم
ق��رار دارد این به معنای این اس��ت که
مجموعه کشورهای ایران و ترکمنستان
میتوانند بازار بس��یار خوبی برای تامین
انرژی دنیا باش��ند بهوی��ژه اینکه ایران
مزیته��ای فراوانی از جمله دس��تیابی
به دریاه��ای آزاد از طریق خلیج فارس
دارد .زمان��ی که در س��الهای گذش��ته
ما مشغول س��اخت اسکله خارگ بودیم
متوجه شدیم عمق آب در این بخش از
خلیج فارس بس��یار کم و در حد  ۱۲متر
است که کشتیهای بزرگ باید با جزر و
مد حرکت کنند و حتی در مس��افتهای
دورتر نی��ز عمق این دریا به حداکثر ۷۰
ت��ا  ۱۰۰متر میرس��د .بنابرای��ن وجود
دریای مازندران در شمال و خلیج فارس
در جنوب مزیت بسیار بزرگی برای ایران
اس��ت به طوری که با ساخت خط لوله
گوره به جاس��ک که قرار است به زودی
اتفاق بیفت��د میتوان بخ��ش زیادی از
انرژی مورد نیاز منطقه و جهان را تامین
ک��رد .بنابرای��ن به نظر م��ن باید هرچه
زودتر برای س��اخت ای��ن خط لوله مهم
اقدام کرد .چرا که کش��وری مانند عراق
با دارا بودن حد بسیار محدودی از خلیج
فارس ب��ه ناچار نفت خ��ود را از طریق
ترکیه صادر میکند در حالی که در بندر
جاسک کشتیهای نفتکش اقیانوسپیما
توانای��ی پهلوگیری ،بارگیری و صادرات
نفت خام را دارند .این امر بدین معناست
که میتوان با ساخت خط لوله و رساندن
آن به بندر جاس��ک نس��بت به صادرات
نفت عراق ب��ه بازاره��ای جهانی اقدام
کرد .همچنین میتوان گاز ترکمنستان
را دریاف��ت و پس از تبدی��ل آن به گاز
مای��ع ( )LNGدر بن��در جاس��ک ارزش
اف��زوده فراوانی را نصیب کش��ور کرد.
خاطرم هس��ت در س��الهای گذش��ته
صحبت از ص��ادرات گاز قزاقس��تان از
طری��ق خط لوله نکا به جاس��ک مطرح
ش��ده بود .همچنین نزدیک به  ۵۰سال
پیش شرکتهای فرانسوی خط لولهای
فرضی از قزاقستان به بیرون آن کشیده

بودن��د که بخش عمدهای از آن از خاک
ای��ران میگذش��ت و در ح��ال حاضر با
تحوالت به وجود آمده و مذاکراتی که با
قزاقس��تان و ازبکستان انجام شده است
میتواند به واقعیت بپیوندد و راهگشای
انتقال حج��م عظیمیاز انرژی از طریق
جاس��ک به اقیانوس هند و کش��ورهای
چی��ن و ...ش��ود .در واقع منظ��ور بنده
این است که ما عالوه بر این که دارای
مخ��ازن سرش��ار انرژی نف��ت و گاز در
کشورمان هس��تیم میتوانیم با استفاده
از مزیت موقعیت استراتژیک کشور خود
نس��بت به انتقال و صادرات انرژیهای
موجود در کش��ورهای پیرامون خود نیز
اق��دام نماییم .بنابرای��ن وجود انرژی در
ای��ران و منطقه و اس��تفاده بهینه از این
انرژی مسئله بس��یار مهمیاست .برای
نمونه ایران دارای بیشترین ذخایر اثبات
ش��ده گاز در جهان است ولی نباید این
موضوع را فراموش کرد که دارای حجم
بس��یار زیادی گازهای اثبات نش��ده گاز
در جایجای کش��ور نیز هس��تیم .مثال
بر اس��اس تحقیقات سالهای دور ،نفت
موجود در بلوچستان بسیار غنی است یا
جزیره قشم ،شمال کرمان و ...مناطقی
اس��ت که هنوز از گاز آن استفاده نشده
اس��ت یعنی مس��اله انرژی ایران را باید
بسیار جدی بگیریم.
پیش�نهاد مش�خص جنابعال�ی ب�رای


استفاده از این مزیتها چیست؟

ب��ه نظر من ما بای��د در وهله اول
به ج��ای اداری ،تجاری فک��ر کنیم .به
ای��ن معنا که با انجام س��رمایهگذاری و
پیگیری مستمر ،به دنبال منفعت واقعی
گشتن از این شرایط باشیم .برای نمونه
اگر بتوانیم با کش��ور ترکمنس��تان وارد
مذاکره ش��ده و گاز آنها را از طریق خط
لوله به خلیج فارس آورده و صادر نماییم
ب��ه نوع��ی دروازههای دنی��ا را به روی
این کش��ور باز کردهایم .در حال حاضر

کشورهای حاشیه

خلیج فارس به جز قطر از

ذخایر گاز برخوردار نیستند
و اگر مجموعه ذخایر نفت

و گاز و موقعیت جغرافیایی

ایران را بسنجیم به نظر من

وضعیت ما از عربستان بسیار
بهتر و باالتر است

قط��ر از میدان مش��ترک گازی با ایران
 ۳۰درص��د الانجی دنی��ا را تامین و از
این راه ثروت هنگفتی نصیب خود کرده
است .در مقابل ما از گاز خودمان آنطور
که باید و ش��اید تولید ثروت و اس��تفاده
نکرده و به نوعی همه گاز تولیدی را به
مصرف داخلی میرسانیم و همانطور که
قبال گفتم با راندمان پایین توربینهایی
که در نیروگاهها برای تولید برق استفاده
میش��ود عمال بخش عمدهای از گاز ما
هدر میرود.
به نظر شما مسئوالن و دستاندرکاران


کش�ور برای اس�تفاده هرچه بهتر از مزیت

انرژی و بهویژه گاز چه باید کنند؟

به نظ��ر بنده به عن��وان یک فرد
کهنهنفتی ،این موضوع بس��یار عمیق و
مهم بوده و نیازمند تصمیمات درس��ت
و منطقی اس��ت .برای نمون��ه واگذاری
پارس ش��مالی به ش��رکت CNOOC
چین خس��ارتهای فراوانی را به کشور
وارد ک��رد و باعث هدر رفتن س��رمایه و
وقت ما ش��د در حالی ک��ه برنامهریزی
قدیمیاین بوده که پارس ش��مالی را در
ذخای��ر تزریق کرده و از این راه تولید را

انج��ام میش��ود در ی��ک راس��تا ق��رار
میگیرن��د .بنابراین همه باید دس��ت به
دست هم دهیم و صنعت نفت را از این
وضعیت نج��ات دهیم .به نظر من یکی
از راههای آن توجه بیش��تر به کارکنان
این صنعت اس��ت .کارکنان صنعت نفت
از نظر حقوق ،دارایی و رسیدگی به آنها
باید در باالترین سطح ممکن قرار داشته
باش��ند تا بتوانند با فراغ بال ،از فکر خود
ب��رای تعالی این صنعت اس��تفاده کنند.
پس ما باید از این پتانس��یلی که از همه
جهت خدا به ما داده حداکثر بهره ممکن
را ببریم که این امر فراتر از وزارت نفت
و نیازمند یک عزم ملی است.
جن�اب آق�ای مهندس ،ای�ن حرف کامال


درس�ت اس�ت ،ولی به نظر ش�ما عملی هم

میشود؟

افزایش دهیم .بنابراین مساله گاز بسیار
مهم است .موضوع مهم دیگر اینکه در
حال حاضر گرایش به خودروهای برقی
روز بهروز در دنیا در حال گسترش است
و این بدان معناست که فروش و مصرف
نفت در آینده نزدیک به ش��دت کاهش
خواه��د یافت .پس ما ب��ه عنوان دارنده
انرژی پاک گاز باید بیش از پیش از این
نعمت اس��تفاده کنیم ،ولی متاسفانه در
کش��وری که بیش��ترین گاز دنیا را دارد
زمس��تانها دچار افت فش��ار میش��ود.
پس همه ما بای��د به طور عمیق به این
موضوع فک��ر کنیم که زندگ��ی نهتنها
مردم فعلی کش��ور بلکه نسلهای آینده
نیز به این انرژی بستگی دارد .همینطور
که میدانید کش��ورهای حاش��یه خلیج
فارس به جز قطر از ذخایر گاز برخوردار
نیستند و اگر مجموعه ذخایر نفت و گاز
و موقعیت جغرافیایی ایران را بس��نجیم
به نظر من وضعیت ما از عربستان بسیار
بهتر و باالتر اس��ت .نکت��ه دیگر اینکه
موقعی��ت تج��اری ما نی��ز در این میان
بسیار ش��اخص است .برای نمونه کشور
قطر به همس��ایگان خ��ود گاز نمیدهد
در حال��ی که یکچهارم گاز انگلس��تان
را تامین و همیش��ه قیمت را به صورت
تحویل بندر و روز جهانی تعیین میکند.
این امر به معنای در دس��ت داشتن بازار
و ایفای نقش تعیینکننده در این زمینه
اس��ت .در حالی که یک��ی از بزرگترین
مش��کالت ما در بازاریابی اس��ت .برای
نمونه کشور چین با س��رمایهگذاری در
بندر گواتر پاکس��تان قص��د دارد زمینه
صادرات به کش��ورهای آس��یای غربی
را فراه��م کند ،یا هندوس��تان در حجم
کمت��ری در بن��در چابهار ای��ران همین
کار را کرده اس��ت .در حالی که این امر
پاس��خگوی نیاز کشور در آینده نیست و
ما باید نس��بت به س��اخت خط راهآهن،
بن��در و دیگر زیرس��اختهای مورد نیاز
اقدام کرده و سرمایهگذاریهای خارجی
را ج��ذب کنی��م و به عبارت س��ادهتر با
انج��ام مجموع��های از اقدام��ات کالن
از این مزیت و پتانس��یل بس��یار بزرگ
موجود در کشورمان اس��تفاده کنیم .در
ای��ن میان قدرت دیگ��ری به نام قدرت
پنهان وجود دارد ب��رای نمونه خط لوله
باکو س��یحان ای��ن مزیت و ق��درت را
برای ترکیه ایجاد ک��رده که آذربایجان
بدون اج��ازه آن هی��چ کاری نمیتواند
انج��ام دهد .م��ا نیز میتوانی��م با صادر
کردن نفت ع��راق ،از این قدرت پنهان
اس��تفاده کنیم .چرا باید عراق نفت خود
را از طریق ترکیه صادر کند در حالی که
به س��ادگی میتوان این نفت را از خلیج
فارس و توس��ط نفتکشهای غولپیکر
صادر ک��رد و از این راه ث��روت فراوان
و قدرت پنهان نصیب کش��ور کرد .این
قدرت پنهان باعث میشود در تعامالت
منطق��های و بینالملل��ی ،ای��ران نقش

آبهای گرم نیاز داریم!».

شاید اگر به تاریخ نگاه کنیم دلیل چشم


طم�ع قدرته�ای ب�زرگ به ای�ران به دلیل

به نظر من ما نه مثل چینیها
ارزانسازیم ،نه مانند انگلیسیها
سیاستمداریم و نه مثل آلمانیها
مهندس و صنعتگریم ،بنابراین باید
هرچه زودتر دست به کار شده و با
بهرهبرداری هرچه بیشتر و بهتر از
ذخایر و مزایای فراوان کشور به
تولید ثروت بپردازیم و این ثروت را
در اختیار نسلهای آینده قرار دهیم

ممتازتری داشته باشد.

نظر ش�ما درباره اس�تفاده از انرژیهای


تجدیدپذیر در ایران چیست؟

ب��ه نظ��ر م��ن کش��ورمان مزیت
بسیار بزرگی در اس��تفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و بهویژه انرژی خورش��یدی
دارد .اگ��ر نگاه��ی به کویره��ای ایران
کنید ،نقاط��ی وجود دارد ک��ه بنده هم
رفتهام حتی در س��ال یک بار هم باران
نمیآید و نور خورش��ید به طور پیوس��ته
و با ش��دت میتابد .این ام��ر به معنای
انرژی فراوان و دریایی از خاکی اس��ت
که بس��یاری از کشورها در حسرت و به
دنبال آن هس��تند ولی ما متاسفانه از آن
بهرهبرداری نمیکنیم .بنابراین ما عالوه
بر ذخایر عظیم نفت و گاز ،پتانسیلها و
ثروتهای پنهانی مانند انرژی خورشید
داریم که باید از آن اس��تفاده کنیم .پس
ازکش��ورهای چی��ن و روس��یه و تعداد
کمیکش��ور که وس��عت زی��ادی دارند
ایران جزو معدود کش��ورهایی است که
در مرزه��ای خود با کش��ورهای زیادی
همس��ایه اس��ت .ما در جنوب با چندین
کش��ور عربی ،در ش��مال با کشورهای
استقالل یافته و حتی روسیه و در شرق
و غرب با افغانس��تان ،پاکس��تان ،ترکیه
و ع��راق مرز مش��ترک داری��م .چنین
وضعیت��ی در دنی��ا تقریب��ا منحصربفرد
اس��ت .برای نمونه کش��ور قطر پس از
اعمال تحریم از سوی کشورهای عربی،
عمال به جزیرهای تنها تبدیل ش��د ولی
ایران با داش��تن دریای مازندران و خلیج
فارس قابلیت فراوانی برای تاثیرگذاری
و نقشآفرین��ی در منطقه و جهان دارد.
بنابراین پتانس��یل ای��ران به عنوان یک
واح��د در کل مجموع��های اس��ت که
تقریبا میتوان گف��ت از نظر جغرافیایی
و ...بیرقیب است .مثال انگلستان حتی
بخ��ش کوچک��ی از انرژی خورش��یدی
ای��ران را ندارد یا آلم��ان تنها در بخش
کوچکی از ش��مال خود ب��ه دریای آزاد
راه دارد .ای��ن موضوع��ی اس��ت که در
تاریخ هم آمده و پطر کبیر به س��ربازان
خود میگفت «ش��بها پ��ای خود را به
سمت خلیجفارس دراز کنید چراکه ما به

همین موقعیت استراتژیک بوده است؟

بله ای��ران چهارراه دنیا بوده ،س��ر
راه جاده ابریش��م قرار داش��ته و دارای
موقعیت بینظیری بوده و هست.
ولی نکته مهم این است که متاسفانه ما


از ای�ن مزیته�ا ب�ه ح�د کاف�ی اس�تفاده
نمیکنیم؟

بله همینطور است.

برای برونرفت از این وضعیت چه باید


کرد؟

همانط��ور که پی��ش از این گفتم
صنعت نفت ایران در گذشته به صورت
تج��اری اداره میش��د و س��ود و زیان،
فروش ،قیمت و … بس��یار مهم بود و
تنه��ا به دنبال باال بردن آمار اس��تخدام
نبودی��م بلکه با دیدگاه تجاری به دنبال
ای��ن بودیم که چقدر پ��ول و تکنولوژی
جدی��د میتوانی��م وارد ای��ن صنع��ت
کنی��م .رویهای که در ح��ال حاضر هم
بای��د اجرا ش��ود چراکه در ح��ال حاضر
همس��ایگان ما در میادین مش��ترک با
آخرین تکنولوژیها به س��رعت در حال
برداش��ت هس��تند در حالی که ما پول و
دسترس��ی به تکنولوژیهای روز جهان
نداریم .بنابرای��ن برای برونرفت از این
وضعیت نیازمند سه مورد سرمایهگذاری،
تکنولوژی و تخصص هستیم .تکنولوژی
چیزی نیست که یکشبه و بدون تالش
به دس��ت بیاید بلکه کشورهای صاحب
آن در س��الهای طوالن��ی و ب��ا هزینه
کردن سرمایه و نیروی انسانی به دست
آوردهان��د و بدون تردید به س��ادگی در
اختی��ار ما ق��رار نخواهن��د داد .در مورد
تخص��ص هم همانطور ک��ه قبال گفتم
آموزش و ترق��ی در صنعت نفت باید از
پایین به باال باش��د و م��ا باید نیروهای
متخص��ص و کارآزم��وده را با حضور در
مناطق عملیاتی و بر س��ر چاهها و ولوها
آم��وزش دهی��م .ما باید دیپل��م فنی در
س��طح کارآم��وز را به منطق��ه عملیاتی
بفرس��تیم ت��ا کار را به ط��ور واقعی یاد
گرفت��ه و تبدی��ل به نیرویی ب��ه معنای
واقعی متخصص و کارشناس شود .برای
مثال ی��ک ولو  ۲۶این��چ در نقطهای از
گچساران وجود دارد که در تابستانها به
حدی داغ میش��ود که حتی با دستکش
هم نمیتوان آن را باز و بس��ته کرد .به
نظر من کسی که با این ولو کار میکند
الیق بزرگترین پس��تها است .بنابراین
به نظر من باید با ریختن عرق و تالش
بس��یار در صنعت نفت است که میتوان
نیروه��ای کارآزم��وده و متخص��ص به
معنای واقعی داش��ت .اینها موضوعاتی
اس��ت که باید با هم دیده شود یعنی اگر
ما مدیر متخصصی داشته باشیم قاعدتا
نیروهایی که جذب میشوند و مذاکراتی
ک��ه برای ج��ذب س��رمایه و تکنولوژی

بنده امیدوارم که دس��تاندرکاران
و مس��ئوالن کش��ور با توجه بیش��تر به
تحقق این مهم کمک کنند .نکته دیگر
اینکه عمق آب در دریای مازندران ۹۰۰
متر اس��ت ک��ه کش��ورهای آذربایجان،
ازبکس��تان و … از آن در ح��ال تولید
نفت هس��تند ول��ی ما هن��وز حتی یک
لیتر نف��ت هم نتوانس��تهایم تولید کنیم
چراکه تکنول��وژی آن را نداریم .به نظر
م��ن هرچند کش��ور  ۸۰میلی��ون نفری
ایران با کش��ور یک میلیون نفری قطر
قابل مقایسه نیس��ت ولی این کشور در
زمینهه��ا و بخشهای مختل��ف در دنیا
س��رمایهگذاری کرده و از این راه آینده
خود را تضمین نموده است.
این موضوع را قبول دارید که کشورهای


عربی و بهویژه قطر مدیریت خوبی دارند؟

به نظر من کشورهای عربی چون
هی��چ ایمان��ی به س��واد وتخصص خود
ندارند ب��ا صرف هزینههای هنگفت کار
را به کاردان میس��پارند ولی در نهایت
برآیند این موضوع به نفع آنهاست.

به نظر من کشورمان مزیت بسیار
بزرگی در استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر و بهویژه انرژی
خورشیدی دارد .اگر نگاهی به
کویرهای ایران کنید ،نقاطی وجود
دارد که بنده هم رفتهام حتی در
سال یک بار هم باران نمیآید و نور
خورشید به طور پیوسته و با شدت
میتابد
پ�س چاره کار ما جذب س�رمایهگذاری


خارجی و تکنولوژی روز به همراه اس�تفاده

از نیروهای متخصص است؟

بل��ه و در غی��ر این ص��ورت این
پتانس��یل و ث��روت ،کورکوران��ه از بین
م��یرود چراکه با تحوالت��ی که در دنیا
رخ داده اس��ت س��هم فروش و مصرف
نفت به شدت در حال کاهش است و ما
تنها در ی��ک برههای از زمان میتوانیم
از نفت و گاز خود اس��تفاده نماییم و اگر
ش��تاب نکنیم این مزیت به طور کلی از
بین میرود و کش��ورهای دیگر جای ما
را خواهند گرفت .از سوی دیگر رویکرد
کشورها به سمت استفاده از انرژیهای
جایگزی��ن و تجدیدپذیر تهدیدی جدی
برای موقعیت ایران در آینده اس��ت که
اگر ما به س��رعت اقدام نکنیم زیانهای
جبرانناپذیری به کش��ور وارد میشود.
بنابراین همه ارکان کشور به سهم خود
باید وارد عمل ش��ده و برای نس��لهای
آینده تالش کنیم.
ش�اید یکی از راههای دس�تیابی به این


ه�دف ،گری�ز از مدیری�ت دولت�ی و توانمند
کردن بخش خصوصی باش�د .نظر ش�ما در

این زمینه چیست؟

ب��ه نظر م��ن ،بخ��ش خصوصی
چنین س��رمایهای را نمیتواند یکشبه
ایج��اد کند و اگ��ر قرار باش��د از غرب
وارد کش��ور شود نیازمند گارانتی بانکی
بینالمللی اس��ت ک��ه بخش خصوصی
توانایی انجام این کار را ندارد .همچنین
دسترسی به ذخایر و سرمایههای کشور
بر روی بخش خصوصی بس��ته اس��ت
پس این بخش ب��دون کمک ،آموزش
و سرمایه نمیتواند کاری از پیش ببرد.
به اعتقاد من درد بس��یار عمیق است و
اگر به آن رس��یدگی نکنیم هم نفتمان
از بی��ن میرود و هم گازم��ان را بدون
ایجاد ثروت میس��وزانیم .تولید ثروت
از این جهت مهم اس��ت ک��ه میتواند
پشتوانهای برای نسلهای آینده کشور
باش��د .در دهه هفتاد میالدی و با چهار
برابر شدن قیمت نفت ،دنیای غرب به
وحش��ت افتاد ،ولی در همان زمان یک
روزنامهنگار نوش��ت« :اجازه بدهیم این
کش��ورهای نفتخیز اوپ��ک این دوران
کوتاه خوشی را زندگی کنند» ،حقیقت
این اس��ت ک��ه ای��ن دوران در حال به
پایان رس��یدن است .در س��الهای نه
چندان دور ما روزانه  ۷میلیون بش��که
نف��ت صادر میکردیم ک��ه امروز تولید
م��ا به زی��ر  ۴میلی��ون بش��که در روز
رس��یده اس��ت و چون ذخایر مشترک
و س��ایر مخ��ازن ما در نیم��ه دوم عمر
خود قرار داش��ته و نیاز ب��ه تزریق گاز
و تکنول��وژی و س��رمایهگذاری دارند و
از س��وی دیگر دش��منان هم در پی به
دست آوردن بازارهای ما هستند همین
تولید هم کاس��ته خواهد ش��د .این امر
مس��اله کوچکی نیس��ت و م��ا باید به
عن��وان کش��ور کهنهنفتی در راس��تای
منافع خود با کش��ورهایی که به دنبال
چنین تجارتهایی هستند مانند عراق،
ترکمنس��تان و حتی بازارهای مشترک
مثل افغانستان ،ارمنس��تان ،گرجستان
و ...تعامل نماییم .بنابراین اگر استفاده
از ای��ن مزیتها با زمان همراه ش��د ما
برندهایم .برای مثال کشور ترکمنستان
از طری��ق افغانس��تان و پاکس��تان ب��ه
هندوس��تان گاز صادر میکند در حالی
که هن��د میتوانس��ت با ی��ک میلیارد
و دویس��ت میلیون نفر جمعی��ت ،بازار
بزرگی برای گاز صادراتی ایران و ایجاد
ثروت برای کشور باشد .یا ترکمنستان
خط لول��ه گاز به ن��ام دریمالین (خط
آرزو) به چین کش��یده اس��ت در حالی
ک��ه اینها باید بازارهای ما باش��د ولی
م��ا هی��چ کاری در این زمین��ه انجام
ندادهایم .در هر صورت به نظر من باید
ی��ک حالت تجاری به این امر بدهیم و
سود و زیان آن را بسنجیم و نه در دوره
چهار س��اله این دولت و آن دولت بلکه
در یک دوره  ۳۰س��اله بلندمدت برای
این موضوع برنامهریزی نماییم چراکه
رقبا و دشمنان ما برای سال  ۲۰۳۰خود
برنامهریزی کردهاند .نکته دیگر قدرت
اقتصادی اس��ت .برای مثال جزایر تنب
ب��زرگ و کوچک تنها ی��ک جزیره در
خلیج فارس نیس��تند بلکه عمیقترین
گذرگاه موج��ود در خلیجف��ارس برای
عبور نفتکشها در این منطقه واقع شده
است و همین امر بر قدرت استراتژیک
و ژئوپلتیک ایران میافزاید.
نکته پایانی را از زبان شما میشنویم؟


ب��ه نظر م��ن ما نه مث��ل چینیها
ارزانس��ازیم ،ن��ه مانن��د انگلیس��یها
سیاس��تمداریم و ن��ه مث��ل آلمانیه��ا
مهن��دس و صنعتگری��م ،بنابرای��ن باید
هرچ��ه زودتر دس��ت ب��ه کار ش��ده و
ب��ا بهرهب��رداری هرچه بیش��تر و بهتر
از ذخای��ر و مزای��ای فراوان کش��ور به
تولی��د ث��روت بپردازی��م و ای��ن ثروت
را در اختی��ار نس��لهای آین��ده ق��رار
دهیم.

تحلیل
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تالش بی وقفه ایدرو برای توسعه تکنولوژی با
مشارکت و سرمایهگذاری خارجی در صنعت کشور

بررسی دالیل رویکرد کشورها به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر
مژگان ولدخانی
دان�ش نفت :اس�تفاده
از انرژیه�ای تجدیدپذی�ر
طرف�داران زی�ادی در اقصی
نق�اط دنی�ا پیدا کرده اس�ت.
از آلم�ان به عنوان پیش�تاز و
پیشرو در این عرصه تا اینک
افغانستان به عنوان کشوری
تازه وارد به این انرژی پاک!

در جدول استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر آلمان،
ژاپ��ن و ایتالی��ا دارای رنک باالتری نس��بت به ایاالت
متحده هس��تند ،هرچند که کوچکت��ر از ایاالت متحده
هس��تند .در همین حال ،افغانس��تان هم هوای استفاده
از انرژی خورش��یدی به س��رش افتاده است .این کشور
ک��ه سالهاس��ت از جنگ داخل��ی رنج میبرد ،س��اخت
نخستین نیروگاه خورش��یدی  ۲۰مگاواتی را در دستور
کار خویش قرار داده اس��ت .این پ��روژه که در کابل -
پایتخت افغانستان -س��اخته خواهد شد ،از سوی بانک
توسعه آسیایی ( )ADBتامین مالی میشود و این بانک
 ۴۵میلی��ون دالر فراه��م خواهد ک��رد .اکلیل حکیمی،
وزی��ر دارایی افغانس��تان در این باره گف��ت :با توجه به
 ۳۰۰روز آفتاب��ی در س��ال و ن��ور آفت��اب رایگان برای
تولید نیروی خورش��یدی ،افغانس��تان یک کشور جذاب
برای اجرای پروژههای خورش��یدی خواه��د بود.درباره
علل اس��تفاده و رویکرد کش��ورها به انرژیهای تجدید
پذیر بایس��تی گفت :کاهش س��ریع هزین��ه تجهیزات
خورش��یدی ،بازارهای جدیدی را در کشورهای در حال
توسعه برای این فناوری گش��وده است .تا چندی قبل،
انرژی خورشیدی ش��یوه گرانی برای تولید برق بود اما
آم��ار بلومبرگ نی��و انرژی فاینانس نش��ان میدهد که
قیمتهای پنلهای خورش��یدی در پنج س��ال گذشته ۶۲
درص��د کاهش پیدا ک��رده اس��ت.پنلهای فوتوولتائیک
اکنون به عنوان یک ش��یوه مقرون به صرفه برای برق
رس��انی به مناطقی که شبکههای نیروی بی ثبات دارند
یا اصال به برق دسترس��ی دارند ،به خصوص در مناطق
در حال توسعه مانند افغانستان و جنوب صحرای آفریقا
مورد اس��تفاده قرار میگیرد.افغانستان عمده برق مورد
نیاز خ��ود را وارد میکند .مجموع تقاضای این کش��ور
حدود  ۳گیگاوات اس��ت در حالیکه تولید داخلی به ۳۰۰
مگاوات میرسد.اگرچه جامعه بینالمللی میلیاردها دالر
در بخش انرژی افغانس��تان سرمایهگذاری کرده اما این
کشور با کمبود قابل توجهی مواجه است .تنها  ۳۲درصد
از بیش از  ۳۰میلیون جمعیت افغانس��تان به شبکه برق
این کش��ور متصل هستند.بر اس��اس گزارش بلومبرگ،
مقامات افغانی اظهار کرده اند که این پروژه خورشیدی
باید  ۱۸ماه پس از امضای قرارداد س��اخته ش��ود و این
نیروگاه خورش��یدی بخش��ی از ب��رق مورد نی��از کابل
و همچنی��ن والیت ش��رقی ننگرهار و لغم��ان را تامین
خواه��د کرد.پیش از این یک ش��رکت هندی س��اخت
یک نیروگاه خورش��یدی  ۱۰مگاوات��ی را که بودجه آن
توسط آژانس توسعه بینالملل آمریکا تامین میشود در
شهر قندهار در سپتامبر آغاز کرد اما نیروگاه خورشیدی
کاب��ل ،بزرگترین نیروگاه خورش��یدی خواهد بود که در
افغانستان ساخته میش��ود.نیروگاه خورشیدی کابل در
نخستین سال تکمیل ساختش حداقل  ۴۳هزار مگاوات
ساعت نیرو تولید خواهد کرد و از انتشار معادل  ۱۳هزار
تن دی اکسید کربن جلوگیری میکند.
در همین حال ،پروژههای تولید برق و آب دوبی با
استفاده از انرژی پاک به صرفهجویی حداکثر  ۱۹میلیارد
دالر ( ۷۰میلیارد درهم) در این امیرنشین منتهی خواهد
شد .محمد الطایر ،مدیرکل و مدیرعامل سازمان برق و
آب دوب��ی با بیان مطلب فوق گفت :این پروژهها میزان
آالیندگ��ی کربن را به میزان  ۲۳۵میلیون تن تا س��ال
 ۲۰۳۰کاهش خواهند داد.وی که در کنفرانس «مجمع
مدیریت پروژه بینالمللی دوبی» سخن میگفت ،اظهار
کرد :دوبی امیدوار است میزان آالیندگی را  ۱۶درصد تا
سال  ۲۰۲۱کاهش دهد.بر اساس گزارش پایگاه خبری
عربین بیزنس ،الطایر خاطرنشان کرد  ۱۰۰درصد از آب
تصفیه ش��ده دوبی با سبدی از انرژی پاک شامل انرژی

تجدیدپذیر و حرارت زاید تولید خواهد شد.
ام��ا ترکی��ه هم تا پای��ان امس��ال  ۵میلیارد دالر
س��رمایهگذاری در انرژی بادی خواهد داشت .مصطفی
س��ردار آتاس��ون ،رییس انجمن انرژی بادی ترکیه در
مصاحب��ه ب��ا خبرگ��زاری آنادولو گفت :ترکی��ه در ۲۵
دس��امبر یک مناقصه پنج روزه ب��رای  ۱۱۳۰مگاوات
ظرفیت انرژی ب��ادی برگزار خواهد کرد.در حال حاضر
ترکیه  ۱۱گیگاوات ظرفیت نیروی بادی دارد و افزایش
ظرفیت ان��رژی بادی به  ۲۰گیگاوات تا س��ال ۲۰۲۳
را هدف گذاری کرده اس��ت.دولت ترکیه درصدد است
سهم منابع تجدیدپذیر را در مجموع نیروی نصب شده
این کش��ور تا س��ال  ۲۰۲۳به  ۳۰درصد افزایش دهد.
ترکیه ت��ا آن زمان قصد دارد  ۱۲۰گی��گاوات ظرفیت
نیروی نصب ش��ده داشته باشد .برنامه طرحریزی شده
تا س��ال  ۲۰۲۳نیز نصب یک گیگاوات نیروی حرارتی
و  ۵گیگاوات انرژی خورش��یدی را در نظر گرفته است
اما ظرفیت نصب ش��ده نیروی زغال س��وز را از ۱۷.۳
گی��گاوات کنونی به  ۳۰گیگاوات افزایش خواهد یافت.
دولت ترکیه سال گذشته یک مدل منطقه منبع انرژی
تجدیدپذی��ر را رونمایی کرد و تح��ت این مدل ،در ماه
اوت امسال کنسرسیومیبه ریاست زیمنس آلمان را به
عنوان برنده مناقصه س��اخت یک نیروگاه بادی ۱۰۰۰
مگاواتی و توربینهای بادی برای یک س��رمایهگذاری
پ��روژه به ارزش یک میلیارد دالر انتخاب کرد .زیمنس
به همراه شرکتهای ترکیهای کالیون و ترکرلر هشت
رقی��ب دیگر از جمله مینگ یانگ چین ،انرکن آلمان و

گرو تضمین و تامین نقدینگی است به همین دلیل در
تالش هس��تیم تا با تامین به موقع منابع مالی بتوانیم
تا پایان س��ال  ۴۲۰مگاوات یاد ش��ده را عملیاتی و به
ظرفیت نیروگاههای برقابی کشور بیفزایم .وی با بیان
اینک��ه هم اکنون واحد دوم نیروگاه رودبار لرس��تان و
واحد اول نیرگاه داریان نیز به ش��بکه متصل شدهاند،
اظه��ار ک��رد :امیدواریم با تامین مناب��ع مالی در قبال
نیروگاه سردشت مطابق برنامه ریزی انجام شده عمل
کنی��م و بتوانیم یک واح��د  ۵۰مگاواتی را برای پیک
س��ال آینده در مدار بهرهبرداری داشته باشیم .در حال
حاض��ر ظرفیت منصوبه این نیروگاهها در کش��ور ۱۱

مجموع��ه در ای��ن مقط��ع زمانی از ضری��ب آمادگی
 ۱۰۰درص��دی برخ��وردار بودند .همچنی��ن از ابتدای
س��ال تاکنون نیروگاههای برقابی بیش از  ۱۲میلیارد
کیلووات س��اعت تولید انرژی داشتهاند ،که این میزان
تولید انرژی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۱۰درصدی داش��ته است.عالوه براین براساس برنامه
ری��زی انجام ش��ده ح��دود  ۱۱ه��زار و  ۵۰۰مگاوات
برنامه تعمیرات ادواری نیروگاههای برقابی با ش��بکه
برق کش��ور هماهنگ ش��ده اس��ت که تاکنون شش
هزار و  ۶۰۰م��گاوات از ظرفیتهای برقابی یا تعمیر
ش��ده و یا تحت تعمیر قرار دارند.در حال حاضر برنامه
تعمی��رات نیروگاههای برقابی مطاب��ق برنامه در حال
انجام اس��ت که پیش بینی میش��ود ب��ا اجرای دقیق
برنامه تعمیرات واحدها براس��اس ج��دول هماهنگی
ش��ده توس��ط دیس��پاچینگ ملی بت��وان همچون دو
س��ال قب��ل نیروگاههای ب��رق آبی با تم��ام توان در
زمان پیک تابس��تان سال آینده در خدمت شبکه برق
باشند.

برای تولید برق بود اما آمار بلومبرگ

در همین حال ،دبیر س��تاد توس��عه فن��اوری حوزه
انرژی معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری کمک و
ش��تابدهی به ایجاد و توسعه زیس��تبوم علم ،فناوری
و ن��وآوری حوزه انرژی در کش��ور را از اهداف مهم این
س��تاد دانست .سیروس وطنخواه مقدم اظهار کرد :تاکید
بر گس��ترش انرژیه��ای تجدیدپذیر در سیاس��تهای
ابالغی مقام معظم رهبری ،قوانین و اس��ناد باالدس��تی

کاهش سریع هزینه تجهیزات خورشیدی،
بازارهای جدیدی را در کشورهای در حال
توسعه برای این فناوری گشوده است .تا
چندی قبل ،انرژی خورشیدی شیوه گرانی
نیو انرژی فاینانس نشان میدهد که

قیمتهای پنلهای خورشیدی در پنج سال
گذشته  ۶۲درصد کاهش پیدا کرده است

توسعه زیستبوم انرژی در کشور شتاب میگیرد

تولیدکنن�ده پتروشیمیس�ابیک عربس�تان یک
قرارداد مقدماتی را برای ساخت یک مجتمع ۲۰
میلیارد دالری برای تبدیل نفت به مواد شیمیایی
امضا کردند.

ای��ن پروژه ک��ه ش��رکای آن میگویند
بزرگتری��ن تاسیس��ات تبدی��ل نفت ب��ه مواد
شیمیایی در جهان و نخستین تاسیسات از این
نوع در عربس��تان سعودی خواهد بود ،بخشی

ب�ا توج�ه اعتم�اد ش�رکتهای
بینالمللی به ایدرو ،باید در جهت
کمک ب�ه ورود س�رمایهگذاری
خارج�ی

و

مش�ارکتهای

شرکتهای بینالمللی با بخش
خصوص�ی گامه�ای بلن�د تری
برداریم.

رئیس هیات عامل ایدرو
در جلس��ه شواری معاونین سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با اشاره
به نیاز صنعت کش��ور به استفاده از تکنولوژیهای نوین و نوسازی صنایع
خصوصا در صنایع مربوط به پتروش��یمیو قطعه س��ازی خودرو گفت  :با
توجه به اینکه شرکتهای بینالمللی اعتماد ویژه ای به ایدرو دارند ،باید
در جهت کمک به ورود سرمایهگذاری خارجی و مشارکتهای شرکتهای
بینالمللی با بخش خصوصی و ش��رکتهای داخلی با یک برنامه ریزی و
فعالیت ش��بانه روزی بتوانیم هرچه سریعتر نوسازی صنایع داخلی و انتقال
تکنولوژی نوین را به این بخشها تس��هیل نماییم.در این جلسه گزارشی
از فعالیتها مذاکرات بینالمللی معاونتهای ایدرو و همچنین فعالیتهای
شرکتهای زیر مجموعه ارائه شد.

کسب رتبه نخست واحد ارتباطات ایدرو برای
دومین بار در ارزیابی روابط عمومیهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

واح�د ارتباط�ات ای�درو در ارزیاب�ی و عملک�رد رواب�ط عمومیه�ای

سازمانهای تابعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تیرماه لغایت شهریورماه
 ۹۶حائز کسب مقام نخست گردید.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ،ای��ن ارزیاب��ی در می��ان  ۱۶رواب��ط
عمومیس��ازمانهای تابعه وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت (از تاریخ تیر
لغایت شهریور  )۹۶بوده و در این میان مدیریت ارتباطات سازمان گسترش
ونوسازی صنایع ایران در ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای سازمانهای
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت برای بار دوم حائز کس��ب مقام نخس��ت
گردید .منصور معظمیرییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی
صنایع ایران در تقدیر نامهای با تبریک و قدردانی از زحمات مدیر ارتباطات
ای��درو و کارکنان آن مجموعه ،اب��راز امیدواری کرد :فعالیتهای بهبود و
توسعه در مدیریت ارتباطات همچنان ادامه یابد.
رئيس هئيت عامل ايدرو در افتتاحیه دومین نمایشگاه خودرو تهران:

هیچ ابهامیدر قرارداد رنو وجود ندارد

دومین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران با حضور معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و رییس هیات عامل س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع
ایران (ایدرو) در محل مجتمع نمایش�گاهی شهرآفتاب به طور رسمیافتتاح
شد.

وس��تاس دانمارک را مغلوب کرد.ب��رات آلبایراک ،وزیر
انرژی ترکیه اظهار کرده است انتظار میرود این پروژه
ب��ه تنهایی تولی��د انرژی بادی ترکی��ه را به میزان ۱۷
درصد افزایش دهد.بر اساس گزارش اویل پرایس۳۵ ،
درصد از فاینان��س این پروژه از منابع بینالمللی تامین
خواهد شد.
نیروگاههای برقآبی کشور در مسیر توسعه

اما وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر در کشورمان
چگونه اس��ت؟ براس��اس طرحهای اقتص��اد مقاومتی
 ۴۲۰م��گاوات ظرفیت جدید اعالم ش��ده که تا پایان
سال وارد مدار بهرهبرداری میشود و بر اساس همین
برنام��ه تا پایان س��ال واحده��ای دو و س��ه نیروگاه
داریان وارد مدار خواهد ش��د .توسعه برق آبیها یکی
از اه��داف دولت اس��ت در همین راس��تا نیز در طرح
اقتصاد مقاومتی و برنامه شش��م توس��عه به این مهم
اشاره ش��ده و بر اساس گفتههای فربد استیری ،مدیر
مرکز مدیریت نیروگاههای برقآبی ش��رکت مدیریت
منابع آب ایران قرار اس��ت که تا س��ال آینده ظرفیت
نیروگاههای برق آبی توس��عه یابد اما این مس��اله در

تاکید بر گسترش انرژیهای
تجدیدپذیر در کشور در
سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری ،قوانین و اسناد باالدستی
و برنامههای دولت وجود داشته و
این نیاز بخوبی درک شده است،
اما در مرحله اجرا کاستیها و
موانعی وجود دارد
هزار و  ۸۷۴مگاوات اس��ت که با برنامه ریزی صورت
گرفت��ه حداکثر توان نیروگاهه��ای برقابی برای پیک
تابس��تان امس��ال بکار گرفته ش��ده ب��ود و واحدهای

و برنامههای دولت وجود داش��ته و این نیاز بخوبی درک
شده اس��ت ،اما در مرحله اجرا کاستیها و موانعی وجود
دارد.وطنخواه ادامه داد :در اسناد مختلف باالدستی کشور
اهداف مش��ابهی برای س��هم انرژیهای تجدیدپذیر در
س��بد انرژی کشور تعریف شده است ،اما در گام بعد باید
س��هم هر کدام از انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر در
این اهداف کلی نیز مش��خص شود.وی در بخش بعدی
به اقدامات س��تاد توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت
علمیاشاره کرد و گفت :ماموریت اصلی این ستاد کمک
و ش��تابدهی به ایجاد و توسعه زیستبوم علم ،فناوری و
نوآوری در کشور در زمینههای مرتبط با انرژی است.دبیر
ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمیخاطرنشان
ک��رد :زنجیره صنعت پایدار با ش��کلگیری صنعت معنا
خواهد داش��ت ،امروز ما ش��اهد افتتاح خط تولید پنل و
س��ایر بخشهای نیروگاه خورش��یدی در کشور هستیم.
خوشبختانه امروز شرکتهای دانشبنیان توانمندی ،در
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهویژه خورشیدی فعالیت
میکنند که جوانان خالق و تحصیلکرده کش��ور نیروی
اصلی این شرکتها هستند.

قرارداد آرامکو و سابیک برای یک پروژه  ۲۰میلیارد دالری
دانش نف�ت :غول نفتی دولت�ی آرامکو و

دکتر منصور معظمیگفت:

از تالش دولت عربس��تان برای متنوعس��ازی
اقتص��اد و کاهش وابس��تگی به صادرات نفت
است.س��رمایهگذاری خصوصی در عربس��تان
ط��ی چند س��ال اخیر ب��ه دلیل پایی��ن رفتن
قیمتهای نفت و ریاضت دولتی ،کاهش یافته
در نتیجه ریاض تمایل پیدا کرده است صنایع
تولیدی از جمله مواد شیمیایی را توسعه دهد.
امین ناص��ر ،مدیرعامل آرامکو پس از امضای
تفاهمنامه ،به خبرنگاران گفت :تصمیم نهایی

درباره اجرای این پروژه تا پایان س��ال ۲۰۱۹
اتخاذ خواهد ش��د.بر اس��اس گزارش رویترز،
هزینههای سرمایهگذاری برای این مجتمع که
تولیدش را ممکن اس��ت در س��ال  ۲۰۲۵آغاز
کند ،به طور یکسان تقسیم میشود.آرامکو که
بزرگترین شرکت نفتی جهان است ،همزمان
با آماده ش��دن دولت عربس��تان برای عرضه
اولیه عمومیپنج درصد از سهم این شرکت در
بازار س��هام ،سرگرم توسعه کسب و کار پایین

دستی خود است.مدیران عامل هر دو شرکت
اعالم کرده اند که در حال بررس��ی مکان این
مجتمع در ش��هر بندری و مرکز صنعتی یانبو
هس��تند اما مدیرعامل آرامکو اظهار کرد که با
در نظر گرفتن عواملی مانند نزدیکی به بازارها
که در تصمیم گی��ری نقش دارند ،گزینههای
دیگ��ری نیز مد نظر گرفته ش��ده اند.یوس��ف
البنیان ،مدیرعامل س��ابیک نیز گفته است دو
ش��رکت بهترین فناوری را برای استفاده مورد

بررس��ی قرار خواهند داد .آنه��ا پیش از اینکه
تصمی��م بگیرند ب��ا یکدیگر ش��راکت کنند،
فناوریهای مختلف��ی را برای تبدیل نفت خام
به مواد ش��یمیایی مورد بررس��ی قرار داده اند.
این پروژه س��عودی حدود  ۴۰۰هزار بشکه در
روز از نفت سبک عربین را برای تولید حدود ۹
میلیون تن مواد شیمیایی در سال بعالوه ۲۰۰
هزار بشکه در روز دیزل برای استفاده داخلی،
فراوری خواهد کرد.

به گزارش ایدرونیوز ،رئیس هیات عامل ایدرو پس از افتتاح و بازدید
از غرفههای این نمایش��گاه در گفتگو با خبرنگاران بیان داش��ت :صنعت
خودرو ،صنعت استراتژیکی است که مردم جامعه با آن درگیر هستند و جزء
الینفک زندگی امروزه آنهاست .بنا بر آخرین آمار حدود ۱۹میلیون دستگاه
خودرو در حال حاضر در کش��ور در حال تردد اس��ت و این ازلحاظی مثبت
و از لحاطی منفی اس��ت .منصور معظمیافزود :باتوجه به کمبود وس��ایل
حمل و نقل عمومیمردم به ناچار از خودرو ش��خصی اس��تفاده میکنند و
این برای تولید کننده خوب است به لحاظ بحث شهری این خیلی عالمت
خوبی نیس��ت وما باید به سمت توسعه حمل و نقل عمومیحرکت کنیم.
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به آث��ار مثبت برپایی این
نمایشگاه گفت :برپایی چنین نمایشگاهی منجر به ارائه آخرین دستاوردها
و ن��و اوریه��ا و همچنین رقابت در بخش کیفیت و خدمات به مش��تریان
میشود .منصور معظمیتأکید کرد :وزارت صمت به شدت به بحث کیفیت
توجه دارد و نس��بت به گذشته سختگیری بیشتری را انجام میدهد و این
موضوع یکی از تأکیدات وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت است .رئیس
هیات عامل ایدرو تأکید کرد :برای رس��یدن ب��ه محصوالت صادرات گرا
و رقابت گ��را باید به مقوله کیفیت بیش ار پیش بپردازیم ،به همین دلیل
در تمام قراردادهای بس��ته ش��ده بحث صاردات کنجانده شده و تولید بر
اس��اس اس��تاندارد بازار جهانی اس��ت .وی افزود :اگر خود را باور کنیم ما
هم میتوانیم صادرات کنیم.معظمیبا بیان اینکه صنعت قطعه سازی جز
الینفک صنعت خودروس��ازی اس��ت و باید باهم رشد کنند ،خاطر نشان
کرد  :س��رمایه گداری در صنعت قطعه س��ازی کم شده و هنور به لحاط
تکنولوزی و سرمایه انسانی جای زیادی برای کار وجود دارد.وی همچنین
در پاسخ به پرسش درباره قرارداد رنو تأکید کرد :هیچگونه ابهامیدر قرارداد
رن��و وجود ندارد و این قرارداد طب��ق روال پیش میرود .به گفته معظمی،
تمام تضامین الزم از خودروسازان خارجی برای همکاری با ایران مطابق با
قراردادهای منعقد شده اخذ شده است.
رئیس هیات عامل ایدرو در بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی:

ایدرو آماده همکاری تجاری سازی تحقیقات و
طرحهای نوین متخصصان داخلی است

منصور معظمیبا اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی یک ظرفیت بالقوه و

بالفعل است ،گفت :در طول این سالها جهاد دانشگاهی منشاء خدمات بسیار
زیادی برای کشور بوده است.

رئی��س هی��ات عامل ای��درو در این بازدی��د با اس��تقبال از موضوع
همکاریهای مشترک گفت :در هرجای کشور توان تحقیقاتی و طرحهای
نوین حاصل پژوهشهای متخصصان داخلی باش��د ،ایدرو آماده همکاری
در به ثمر رساندن و تجاری سازی آن را دارد.به گزارش ایدرو نیوز ،منصور
معظمیبا تصریح اینکه ایدرو با جهاد دانش��گاهی برای انجام یک خدمت
مشترک تفاهم کرده ،گفت :باید زمینههای همکاری را کارشناسان بررسی
کنند تا بتوانیم حداکثر تا پایان امسال کار اجراییمان را آغاز کنیم.معظمیبا
اشاره به اینکه از وظایف ایدرو کمک به استارتاپها و صاحبان ایده است،
گفت :سازمان گسترش تا کنون در اجرای حدود  ۳۰طرح از مجموعههای
دانش بنیان ایدرو مش��ارکت کرده است و خوشبختانه اکثراً موفق بوده اند
و تولیداتش��ان وارد بازار ش��ده و البته جهاد دانش��گاهی هم در این زمینه
پیشتاز بوده است.
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بیانیه پایانی سومین نشست مشترک اوپک و غیر اوپک
دانش نفت :صد و هفتاد و س�ومین نشست عادی
اوپک و سومین نشست مشترک تولیدکنندگان نفت عضو
و غیر عضو اوپک امروز (پنجش�نبه ۹ ،آذر ماه) با انتش�ار
بیانیهای به کار خود پایان دادند.

به گزارش دان��ش نفت به نقل از پایگاه اینترنتی
دبیرخانه س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)،
بیانیه پایانی سومین نشست تولیدکنندگان نفت عضو و
غیر عضو این سازمان ،به شرح ذیل است:
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای
آذربایجان ،بحرین ،برونئی دارالسالم ،قزاقستان ،مالزی،
مکزیک ،عمان ،روسیه ،سودان و سودان جنوبی.
 ب��ا یادآوری حق مردم و کش��ورها در حاکمیتهمیشگی بر ثروتها و منابع طبیعی؛
 ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ش��رایط کنونی ب��ازار وفرصتهای کوتاه مدت و میان مدت؛
 با تأیید لزوم همکاری مشترک میان کشورهایصادرکننده نفت برای دس��تیابی به ثبات پایدار در بازار
نف��ت بهمنظور حف��ظ منافع تولیدکنن��دگان و مصرف
کنندگان نفت؛
 با یادآوری این که کش��ورهای عضو اوپک در ۳۰نوامبر س��ال  ۲۰۱۶میالدی دیدار کردند و تصمیم
گرفتند که تولید روزانه خود را از یکم ژانویه سال ۲۰۱۷
می�لادی به مدت  ۶ماه به می��زان یک میلیون و ۲۰۰
هزار بشکه کاهش دهند؛
 با یادآوری این که در  ۱۰دس��امبر سال ۲۰۱۶می�لادی کش��ورهای آذربایجان ،بحری��ن ،برونئی دار
السالم ،گینه اس��توایی ،قزاقس��تان ،مالزی ،مکزیک،
عمان ،روسیه س��ودان و س��ودان جنوبی( ،کشورهای
غیر عضو اوپک امضا کننده توافق جهانی کاهش تولید
نفت) در پی تمایل خود برای دستیابی به ثبات بازار نفت
در جهت منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت،
پیش��نهاد دادند که به ط��ور داوطلبانه تولید روزانه نفت
خود را به مدت  ۶ماه از یکم ژانویه سال  ۲۰۱۷میالدی
به میزان  ۵۵۸هزار بشکه کاهش دهند ،به گونهای که
شرایط و دورنماهای غالب بازار را در نظر گیرند؛
 با یادآوری این که اوپک و کشورهای غیر عضواوپک امضاکننده توافق در  ۲۵مه سال  ۲۰۱۷میالدی
توافق جهانی کاهش تولید نفت را اصالح کردند و آن را

به مدت  ۹ماه دیگر از یکم ژوئیه  ۲۰۱۷تمدید کردند؛
ب��ا توجه به این که کش��ورهای عض��و اوپک در
نشس��ت  ۱۷۳این سازمان در نظر گرفتند که بنیادهای
کنون��ی عرضه و تقاضا و دورنماهای آنی آن مس��تلزم
اصالح توافق جهانی کاهش تولید نفت  ۲۵مه  ۲۰۱۷با
هدف تحقق هدف بازگشت توازن به بازار با وجود بهبود
بازار تاکنون ،است؛
با توجه به این که کشورهای عضو اوپک ،همسو
با تصمیم یادش��ده ،بر پایبندی خود به ب��ازار باثبات و
متوازن نفت و بر اهمیت مش��ارکت گس��تردهتر دیگر
تولیدکنندگان نفت در تالشها برای متوازن کردن بازار
تأکید کردند.
با توجه به این که اوپک و کشورهای امضاکننده
غیر عضو اوپک ششمین گزارش و پیشنهادهای کمیته
مشترک وزارتی نظارت را در نظر گرفتند که این کمیته
هم فرضهای گوناگون مطرح شده از سوی کمیته فنی
مشترک را درباره تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت
در نظر گرفته بود،
با توجه به این که اوپک و کشورهای امضاکننده
غیر عضو اوپک پیش��نهاد مطرح ش��ده از سوی کمیته
مشترک وزارتی نظارت را پذیرفتند که از سوی الجزایر،
کویت ،ونزوئال و عربستان و دو کشور غیر عضو اوپک
(روسیه و عمان) به ریاست کویت و روسیه تدوین شده
بود و تصمیم گرفتند که کمیته مشترک وزارتی نظارت
باید به نظارت بر س��طح پایبندی و همچنین ش��رایط
بازار و دورنماهای آنی ادامه دهد و اقدامات بیش��تری را
در صورت لزوم پیش��نهاد دهد؛ و افزون بر آن ،این که
کمیته فنی مش��ترک با حمایت دبیرخانه اوپک باید به
کمک فنی ماهانه خود به نهادهای مطرح شده در توافق
جهانی کاهش تولید نفت ادامه دهد؛
با تأیید تمایل اوپک و کشورهای امضاکننده غیر
عضو اوپک برای دس��تیابی به ثبات بازار نفت در جهت
منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان؛
 ب��ا تأیید اهمی��ت پایبندی به محت��وای توافقجهانی کاهش تولید نفت؛
 ب��ا باور ب��ه ضرورت همکاری مش��ترک برایکمک به تثبیت بازار نفت؛
 -اوپک و کشورهای یادشده غیر عضو اوپک به

تغییرات در شستا آغاز شد؛

تعهدهای ذیل دست یافتهاند؛
 .۱اوپک تصمی��م خود را که در  ۳۰نوامبر ۲۰۱۷
اتخاذ شد ،تثبیت میکند؛
 .۲توافق جهانی کاهش تولید نفت به این وسیله
اصالح میش��ود تا برای کل س��ال  ۲۰۱۸میالدی و از
ماه ژانویه س��ال  ۲۰۱۸میالدی اجرایی شود و همزمان
پایبندی کامل و به موقع اوپک و کشورهای امضاکننده
غیر عضو اوپک همس��و با کاه��ش داوطلبانه و توافقی
تعهد میشود؛
 .۳با توجه به ابهامهای عمدت ًا مربوط به عرضه و
تا حدی رش��د تقاضا ،قصد بر این است که در ماه ژوئن
سال  ۲۰۱۸میالدی ،فرصت اقدامات اصالحی بیشتر بر
اساس شرایط مسلط بازار و پیشرفتهای به دست آمده
در جهت بازگشت دوباره توازن به بازار نفت در آن زمان،
در نظر گرفته خواهد شد؛
 .۴آذربایجان ،بحرین ،قزاقستان ،مالزی ،مکزیک،
عمان ،روس��یه ،سودان و س��ودان جنوبی ،همچنان به
اصالح تولی��د نفت خود به ط��ور داوطلبانه و تدریجی
ادامه میدهند؛
 .۵متعهد میش��وند که تعهد کامل خود در قالب
تواف��ق جهانی کاه��ش تولید نفت به ط��ور انفرادی و
جمعی را محقق کنند؛
 .۶هم��کاری خود را در قالب یک چهارچوب پویا
و شفاف ،شامل نظارت مس��تمر ،تحلیل و دورنماهای
مش��ترک برای ثبات پایدار بازار در میان مدت و کوتاه
مدت در جهت سود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان،
تقویت کنند؛
 .۷از تمدید ش��رح وظایف کمیته مشترک وزارتی
نظارت ش��امل الجزایر ،کویت ،ونزوئال و عربستان و دو
کشور امضاکننده غیر عضو اوپک یعنی روسیه و عمان
به ریاست عربستان و روسیه و برخوردار از کمک کمیته
مش��ترک فنی در دبیرخانه اوپک حمایت میکند تا این
کمیت��ه وزارتی به دقت وضع پایبندی به توافق جهانی
کاهش تولید نفت را بررس��ی کند و به نشست اوپک و
غیر اوپک گزارش دهد؛
 .۸اس��تمرار و هم��کاری خودج��وش در قال��ب
نشستهای منظم نهادینه شده در سطح فنی و وزارتی
را تضمین کنند.

تركان به دنبال چیست!؟

دان�ش نف�ت :اکب�ر ت�رکان ،ریی�س
هیاتمدی�ره ش�رکت س�رمایهگذاری تامین
اجتماعی (شس�تا) هفته گذش�ته ب�ا برکناری
محمدحس�ن پیون�دی میرعام�ل باتجرب�ه و
خوش�نام تاپیک�و ،تغیی�رات در این ش�رکت
بزرگ را کلید زد.

به نظر میرسد رابطه نزدیک پیوندی
و نعمتزاده علت تغییرات در شرکت تاپیکو
بوده اس��ت چراک��ه ترکان و نعم��تزاده از
دول��ت قبلی با هم دچار اختالف نظر ش��ده
بودند و این موضوع به قربانی شدن پیوندی
انجامید.ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مهندس
پیون��دی از مدیران باتجربه و کاربلد صنعت
پتروش��یمیبوده و در م��دت حضور خود در
تاپیکو منش��ا اثرات بسیار مثبتی بوده است.
وی در ابتدای حضورش در این هلدینگ با
چالشهای متعددی چون نارضایتی نیروی
انس��انی ،ش��رکتهای ناکارآمد و ...مواجه
ب��ود ولی در م��دت کوتاهی توانس��ت این
هلدینگ را به نحو چشمگیری متحول کند.
از جمل��ه اقدامات وی در این مدت میتوان
به س��رو س��امان دادن به وضعیت شرکت
س��لولزی چوکا ،افزایش تولید شرکتهای
پتروشیمیخراس��ان ،فن��اوران ،ایران��ول،
پاس��ارگاد ،غدیر و ،....افزایش س��رمایه 3
هزار و  800میلیارد تومانی تاپیکو و ...اشاره
کرد .از همان آغاز این تغییرات ،گمانهزنیها
از دالی��ل این اقدام آقای ترکان آغاز ش��ده
اس��ت .به هر روی با برکناری محمدحسن
پیوندی از مدیرعامل��ی تاپیکو ،با اینکه این
شرکت از حضور یک مدیر الیق و کارکشته
مح��روم میش��ود ولی بررس��ی دالیل این
اقدام از س��وی اکبر ترکان میتواند راهگشا
باش��د .یکی از گمانهزنیه��ا احتمال ادغام
هلدینگ انرژی و پتروشیمیشستا است که
در این صورت به نظر میرس��د مدیرعامل
بع��دی تاپیک��و از شس��تا بیای��د و این امر
میتواند دلیل��ی بر تغیی��رات مدیریتی آتی

به نظر میرسد رابطه نزدیک
پیوندی و نعمتزاده علت تغییرات
در شرکت تاپیکو بوده است چراکه
ترکان و نعمتزاده از دولت قبلی با
هم دچار اختالف نظر شده بودند و
این موضوع به قربانی شدن پیوندی
انجامید

در هلدین��گ انرژی صندوق بازنشس��تگی،
مدیرعام��ل و اعض��ای هیاتمدی��ره ای��ن
هلدینگ باشد .از س��وی دیگر نمیتوان از
نقش مرتضی لطفی ،مدیرعامل جدید شستا
در این تغییرات غافل شد .وی چندی پیش
در مصاحبهای عنوان کرده بود« :آماده است
تا از مدیران شایسته در سیستم استفاده کند
و جای��گاه واقعی این ش��رکت را در مس��یر
درس��ت خود قرار دهد» اما گویا با مهندس
پیوندی به عنوان یک مدیر شایسته صنعت
پتروش��یمیکه هم��گان از وی به نیکی یاد
میکنند به مشکل برخورده و برکناری وی
را کلید زده است.
از س��وی دیگر ،اقدامات انجام ش��ده
ت��ا این لحظه ،نگرانی فع��االن اقتصادی از

آینده این هلدینگ تاثیرگذار کشور را در پی
داشته اس��ت .چه اینکه این هلدینگ با دارا
بودن ش��رکتهای بس��یار بزرگ و سودآور
نق��ش مهمیدر ش��کوفایی اقتصاد کش��ور
ب��ر عه��ده دارد و هرگونه س��وءمدیریت و
ناکارآمدی در اداره این مجموعه ش��رکتها
میتوان��د زیانه��ای جبرانناپذی��ری را به
کشور تحمیل کند.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی
(شستا) با س��رمایه صندوق تامین اجتماعی
تاس��یس شده و دارای شرکتهای متعددی
در زمینهه��ای مختل��ف اس��ت .موض��وع
فعالیت شس��تا ،س��رمایهگذاری و مشاركت
در فعالیته��ای اقتصادی و بازرگانی اعم از
فعالیت تولیدی ،بازرگان��ی ،خدماتی (مالی،
مدیریتی و…) و تش��كیل انواع ش��رکتها
برای دستیابی به اهداف شركت تعیین شده
اس��ت .بنابراین هرگونه تغییر در سیاستها
و مدیریتهای این شرکت بزرگ اقتصادی
باید حس��اب ش��ده و با انجام بررس��یهای
همهجانب��ه باش��د.به ه��ر روی ب��ا وج��ود
شعارهای داده شده مبنی بر شایستهساالری
در شس��تا ،به نظر میرس��د برآیند عملکرد
نخس��تین روزه��ای مدیران ای��ن هلدینگ
نش��ان از شکست در اولین آزمون خود دارد
ک��ه امیدواری��م این سیاس��تها در آینده با
درایت و تدبیر بیشتری همراه باشد.
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