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بازديد مهندس نژاد سليم از طرحها و مجتمعهاي پتروشيميبندر ماهشهر و بندر امام؛

توصيههاي فني و عملياتي براي توسعه و پيشرفت
طرحها و پروژههاي پتروشيمي
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وزير نفت پس از بازديد از مخازن نفت آزادگان:

يادداشت اول
کشورهاي قدرتمند بساط دالر را بر ميچينند؟!

پاياني بر امپراطوري دالر؟
احمد مددي
چنين بانکي که در ظرف ده س��ال آينده س��رمايه آن به صد
ب��ا افزاي��ش بي ضابط��ه نفوذ
ميليارد دالر خواهد رس��يد از يکسو و جايگزيني يوان به جاي
ش��اخص دالر آمري��کا در بازارهاي
دالر در معام�لات ات��ي برخ��ي بازارها ،بي ش��ک نظام مالي
جهاني ،حاال کش��ورهاي قدرتمند از
کنوني جهان که ميراث کنفرانس سال « ۱۹۴۴برتون وودز»
نظر نظاميو اقتص��ادي به فکر چاره
اس��ت را به چالش خواهد کش��اند .در کنفران��س برتون وودز
افتادهاند تا از قدرت و نفوذ دالر آمريکا
( )Bretton-Woods Conferenceدر سال  ۱۹۴۴ساختار
در دني��ا بکاهند تا در ادامه اگر بتوانند
اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم بر اس��اس سيس��تم
امپراطوري دالر را در هم شکنند .در اين خصوص تحليلگران آمريکاي��ي اقتصاد جهاني ليبرال ش��کل گرف��ت .آمريکا بعد
معتقدن��د که با کاهش قيمت نفت و دورنماي نااميدکننده آن از جن��گ جهان��ي دوم بعنوان قدرت برت��ر نظاميو اقتصادي
در سالهاي آتي ،دارندگان و خريداران بزرگ نفت دنيا به يک و سياس��ي مطرح ش��د و سيس��تم اقتصادي جهان بر اساس
اتحاد ناخواس��ته دس��ت بزنند تا از قافله توسعه و پيشرفت و انديش��ههاي هري دکس��تر وايت و جان مينارد کينز ش��کل
پيشتازي در دنيا عقب نمانند .همانطور که اشاره شد ،دارندگان گرفت .با آنکه اکثر کش��ورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته
ب��زرگ نف��ت دنيا ب��ا کاه��ش قيمت نفت
منتقد نظام مالي حاکم برجهان هس��تند اما
ض��رر و زيانهاي زيادي را متحمل ش��ده
ب��ه دليل آنکهامکانات الزم را براي مقابله با
و بعضا با کس��ري بودجههاي کالن دست
اين نظام س��لطه را ندارن��د ،در عمل به آن
به گريبان ش��دهاند .ش��اهد مثال در اينباره
تن دادهاند .بر اين اس��اس ،دالر همچنان در
تحليلگران معتقدند که
کشور ونزوئالس��ت که با آنکه از بزرگترين
عرصه پولي بين المللي حرف اول را ميزند.
با کاهش قيمت نفت و
ذخيرهگاههاي نفت جهان به ش��مار ميرود
امروز هش��تاد و هف��ت در صد بازرگاني بين
دورنماي نااميدکننده آن
ام��ا از ت��ورم بي��ش از  700درص��دي رنج
المللي به دالر انجام ميگيرد و شصت و دو
ميبرد و هر لحظهامکان س��قوط حکومت
در سالهاي آتي ،دارندگان درصد ذخاير ارزي بانکهاي مرکزي دنيا به
و خريداران بزرگ نفت
«نيکوالس مادورو» وجود دارد.
دالر است .نود درصد مواد اوليه در جهان به
دنيا به يک اتحاد ناخواسته
کارشناس��ان معتقدند؛ با ادامه اوضاع
دالر ارزش گذاري ميش��ود و بخش بسيار
دست بزنند تا از قافله
نابس��امان اقتص��ادي دارن��دگان نفت ،اين
مهمياز معامالت بر روي اين مواد (انرژي،
کشورها به سوي کاهش استفاده از ارز دالر
پيشتازي
توسعه و پيشرفت و
کااله��اي کش��اورزي ،فل��زات قيمت��ي)...
در معامالت آتي قدم بر خواهند داش��ت .هر
در دنيا عقب نمانند
با اس��کناس س��بز آمريکا انج��ام ميگيرد.
چند تحليلگران متفق القول اعتقاد دارند که
معتبرترين بانکهاي جه��ان و معظمترين
عربس��تان س��عودي هرگز اين رويه را به دليل در زير سلطه شرکتهاي چند مليتي عمدتا به دالر قرض ميکنند و اوراق
بودن اياالت متحده در پيش نخواهد گرفت ،اما روسيه و چين قرضهامري��کا ،که طبعا به دالر اس��ت ،يک��ي از مطمئنترين
را از اين قاعده مستثني ارزيابي ميکنند .در اين باره يک بانک اش��کال سرمايه گذاري در جهان به ش��مار ميرود .اما سوال
دانمارکي پيشبيني کرده که چين و روس��يه از س��ال  2018اين اس��ت که هفتاد و سه س��ال بعد از برتون وودز ،راز بقاي
ميالدي اس��تفاده از دالر را در معامالت نفتي کاهش خواهند قدرت بال منازع دالر در چيست؟ پول ملي يک کشور بر اقتدار
داد .ساکس��و بانک دانم��ارک پيشبيني ک��رده که چين که آن در عرصههاي گوناگون تکيه دارد .پش��توانه پول ملي ،در
بزرگترين واردکننده نفت جهان است ،از سال  ۲۰۱۸ميالدي دنياي قرن بيست و يکم ،برخورداري از شرکتهاي بلند آوازه،
به تدريج اس��تفاده از ارز ملي خود (يوان) براي پرداخت قيمت توانايي جذب س��رمايهگذاران ،شمار دانشگاههاي صاحب نام،
نفت را افزايش ميدهد .از س��وي ديگر ،روسيه که بزرگترين قابلي��ت تاثير گذاري بر ديگر کش��ورها از راه «قدرت نرم» و
صادرکننده نفت به چين به ش��مار ميآيد ،براي پذيرش يوان
پويايي فضاي اقتصادي است .نفوذ دالر هم
و کنار گذاش��تن دالر آمري��کا در معامالت
از تواناييه��اي نظاميو ديپلماتيک اياالت
خود با چين ،تمايل دارد .در گزارش ساسکو
متحده و هم از پوياي��ي آن در عرصههاي
بانک آمده اس��ت :چين اکن��ون بزرگترين
اقتصادي ،تکنولوژيک ،علمي و آموزش��ي
هر چند تحليلگران
واردکننده نفت جهان اس��ت و بس��ياري از
سرچشمه ميگيرد .ارزش سرمايه موجود در
کشورهاي توليدکننده نفت مشتاق هستند
بازار نيويورک به پان��زده هزار ميليارد دالر
متفق القول اعتقاد دارند که
که به قرارداده��اي مبتني بر يوان گرايش
ميرس��د که حدود چهار برابر بازار سهام در
عربستان سعودي هرگز اين
يابن��د؛ ب��ا کاهش تدريجي ق��درت و تأثير
لندن يا توکيو است .عوامل ديگري ،از جمله
رويه را به دليل در زير سلطه
جهاني آمريکا از يک سو و با کاميابي کلي
کش��ف منابع عظيم نفت و گاز غير متعارف
معامالت آتي مبتني بر يوان از سوي ديگر،
بودن اياالت متحده در پيش در آمريکا که به شيلها معروف است نيز ،به
نخواهد گرفت ،اما روسيه و
تصميم بورس کاالي شانگهاي براي آغاز
اي��ن نفوذ دامن ميزند.با اين حال ميدانيم
معام�لات آتي نفت مبتني ب��ر يوان ،يک چين را از اين قاعده مستثني ک��ه هيچ قدرتي جاوداني نيس��ت و اياالت
رويگردان��ي موفق از وابس��تگي به دالر به
متحدهامريکا هم نميتواند يک استثنا باشد.
ارزيابي ميکنند
ش��مار ميآيد .اين بانک پيشبيني کرد که
در پاي��ان جن��گ جهان��ي دوم آمريکا تنها
ق��رارداد آتي نفت مبتني بر يوان ،تحولي با
قدرت اقتص��ادي مهم در دنيا بود .امروز در
پيامدهاي سياس��ي و مالي عظيم خواهد بود .بر اين اس��اس ،صحنه جهاني قدرتهاي تازه اي چ��ون اتحاديه اروپا ،ژاپن،
حجم معامالت شاخص دبليو تي آي آمريکا و شاخص برنت چين ،روس��يه و چند قدرت نوظهور ديگر س��ر بر آوردهاند که
درياي شمال ،در مجموع معادل دو ميليارد بشکه در روز و  ۲۰آش��کارا آمريکا را به چالش ميطلبند .در اين شرايط ميبينيم
برابر تقاضاي روزانه نفت جهان است .با اين همه ،طبق ادعاي که انتقاد عليه سلطه دالر در اين جا و آنجا باال گرفته است و
ساکس��و بانک ،شاخص دبليو تي آي آمريکا در حال از دست تالشهايي براي يافتن بديل (آلترناتيو) اسکناس سبز آمريکا
دادن جايگاه خود در بازار نفت است.
حتي در ميان بعضي از متحدان نزديک آمريکا ديده ميش��ود.
اي��ده کاهش نقش دالر در بازارهاي جهاني پيش از اين آلترناتيوهايي چون حوزه پول��ي بريکس يا تک ارزهايي مثل
نيز همواره مورد چالش کش��ورهاي توس��عه يافته بوده است .يوآن چين.
در  29مارس  2012بود که رهبران کش��ورهاي عضو سازمان
ش��ايد يوآن ،پول ملي چين ،تنها پولي ياش��د که بتواند
بريکس (پنج قدرت نوظهور اقتصادي جهان) پيشنهاد تشکيل ادعاي مقابله با اقتدار دالر را مطرح کند .س��خن بر س��ر پول
بانکي را دادند که رقيب بانک جهاني ش��ود .با تش��کيل بانک کش��وري اس��ت که در فاصل��ه اي کوتاه به نخس��تين قدرت
جديد توسعه در شانگهاي چين با سرمايه اوليه  ۵۰ميليارد دالر بازرگاني جهان بدل ش��ده و دومين توليد ناخالص داخلي دنيا
اين اميد بوجود آمد که شايد با پيوستن ساير کشورهاي درحال را در اختيار دارد .مس��اله در آنجا اس��ت که پول چنين قدرتي،
توسعه به اين بانک ،در سالهاي آتي شاهد برهم خوردن نظام هنوز از قابليت تبديل عموميبه س��اير پولها برخوردار نيست
ظالمانه هفتاد و س��ه س��ال گذش��ته در اقتصاد جهاني باشيم .و ارزش آن بيش از آنکه با داوري بازار تعيين ش��ود ،با تصميم
اين ايده در ديدار نمايندگان کش��ورهاي برزيل ،روسيه ،هند ،مقامات پولي اين کشور و در واقع حزب کمونيست چين تعيين
چين و آفريقاي جنوبي در دهلي ،مطرح ش��د که بر اساس آن ميشود .به عالوه نظام بانکي و شبکههاي مالي چين هنوز در
اين کش��ورها توافق کردند تا از وابستگي
مقايسه با همتايان غربي شان بسيار واپس
خود به کشورهاي اروپايي و شمال آمريکا
ماندهان��د .در مجموع به نظر ميرس��د که
بکاهند و روابط تجاري و پولي نزديکتري
ساختارهاي اقتصاد و سياسي چين هنوز در
برقرار کنند .هر چن��د اين ايدهاندکي کند
سطحي نيستند که بتوانند يک پول صاحب
ايده کاهش نقش دالر در
پي��ش ميرود اما با گس��ترش و نفوذ دالر
اقتدار بين المللي را به دنيا عرضه کنند.کوتاه
بازارهاي جهاني پيش از
و فش��ار اقتصادي که ب��ه ديگر ارزها آمده
سخن آنکه قدرت دالر  -مثل همه قدرتها
اين نيز همواره مورد چالش
اس��ت اين امکان وج��ود دارد که اين پنج
 طبعا ابدي نيس��ت و با چالشهاي يک ياکشورهاي توسعه يافته بوده
کش��ور بار ديگر عزم خ��ود را براي مقابله
چند رقيب جدي روبرو خواهد ش��د ولي در
است .در  29مارس  2012بود
ب��ا دالر جدي تر از گذش��ته ج��زم کنند.
ش��رايط کنوني ،اندکي بعيد ميرسد که اين
که رهبران کشورهاي عضو
اين موض��وع از آنجايي اهمي��ت دارد که
روي��داد بتواند در آين��ده اي نزديک فرآيند
سازمان بريکس (پنج قدرت
 ۲۸درص��د اقتص��اد جه��ان در اختيار اين
صدرنشين شدن دالر را که هفتاد و سه سال
نوظهور اقتصادي جهان)
کشورهاست و هر اقداميدر اين خصوص
پيش در کنفرانس برتون وودز جنبه رسميبه
دالر آمريکا را به ش��دت به چالش خواهد
پيشنهاد تشکيل بانکي را دادند خود گرفت ،زير پرسش ببرد و بايستي منتظر
کش��يد .بدين ترتيب ،تالش براي تشکيل
رويدادهاي آتي در عرصه جهاني باشيم.

وزارت نفت پيگير برطرف کردن مشکالت کارکنان
مناطق عملياتي شرکت نفت فالت قاره است

قراردادي نفت بشود را انجام خواهم داد.
وي در پاي��ان از هم��ه کارکنان صنعت
نفت بهوي��ژه در مناط��ق عملياتي که با
همه سختيها و دشواريها با عالقمندي
و جدي��ت کار خ��ود را انج��ام ميدهند
قدرداني کرد.غالمرضا تاجگردون رييس
کميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس نيز
در اين جلس��ه گفت :کميسيون تلفيق در
ارتقاء معيش��ت کارکنان ق��راردادي نفت
آمادگي ج��دي دارد و اميدواريم با کمک
آقاي زنگنه مش��کالت آنان را حل کنيم.
گفتني اس��ت ،وزير نفت صب��ح روز پنج

دانش نفت :مهندس بيژن زنگنه وزير
نفت روز پنجش�نبه  7ديم�اه پس از بازديد
از مخ�ازن نف�ت آزادگان در منطقه عملياتي
بهرگان شرکت نفت فالت قاره ايران ،گفت:
وزارت نف�ت ب�ه طور ج�دي پيگي�ر برطرف
ک�ردن مش�کالت کارکنان مناط�ق عملياتي
ش�رکت نفت فلات ق�اره بهوي�ژه کارکنان
قراردادي است.

به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از
روابط عموميش��رکت نف��ت فالت قاره
اي��ران ،در اي��ن بازديد که حمي��د بورد،
مديرعام��ل ش��رکت نفت ف�لات قاره،

وزير نفت:

تاکنون دهها جلسه براي بررسي
و برطرف کردن مشکالت مردم
بوميمنطقه برگزار و کارهاي
بسيار خوبي نيز انجام شده ولي
از آنجايي که حجم مشکالت
بسيار زياد است شايد برطرف
کردن آن از توانايي يک
وزارتخانه خارج باشد

حجتاالسالم عبدالحميد خدري نماينده
نماينده بوش��هر گناوه و ديلم ،غالمرضا
تاجگردون نماينده گچس��اران ،فرماندار
گناوه ،فرماندار ديلم ،امام جمعههاي ديلم
و امام حسن و ...حضور داشتند وزير نفت

بر توس��عه همهجانبه اي��ن منطقه تاکيد
کرد.در ابت��داي اين بازديد و در جلس��ه
مس��ئوالن و نمايندگان بوش��هر با وزير
نفت ،حجتاالسالم خدري نماينده مردم
بوشهر در مجلس شوراي اسالميضمن
برش��مردن مش��کالت م��ردم بومياين
منطقه از جمله اش��تغال جوانان گفت :با
توجه به پتانسيلهاي بسيار خوب موجود
در اي��ن منطقه ،صنعت نفت بايد بيش از
پيش از اين توانمندي و پتانسيل استفاده
کند.در ادامه اين جلسه ،وزير نفت با ابراز
خرسندي از حضور در اين منطقه عملياتي
و تش��کر از نقطهنظ��رات آق��اي خدري
گفت :وزارت نفت همواره در حوزه عمل
به مسئوليتهاي اجتماعي پيشرو بوده و
مديريت کمک به عمران مناطق نفتخيز
ني��ز تاکنون اقدامات ارزش��مندي در اين
زمينه انجام داده است .وي افزود :تاکنون
دهها جلسه براي بررسي و برطرف کردن
مش��کالت مردم بوميمنطق��ه برگزار و
کارهاي بسيار خوبي نيز انجام شده ولي

از آنجايي که حجم مشکالت بسيار زياد
است ش��ايد برطرف کردن آن از توانايي
يک وزارتخانه خارج باش��د .وزارت نفت
در حال حاضر با چالشهاي بيش��ماري
از جمله کمب��ود نقدينگي مواجه اس��ت
و اميدواريم با بهب��ود وضعيت اقتصادي
کشور ،شرايط صنعت نفت نيز تغيير کند.
به گفته وي ،وزارت نفت پيگير برقراري
ع��وارض آاليندگي و اختص��اص آن به
مناطق نفتخيز است که در صورت تحقق
اين موضوع بخش عمدهاي از مشکالت
اين مناطق برطرف ميش��ود .وي با بيان
اينکه در اين هفته دو جلسه براي برطرف
کردن مشکالت کارکنان اقماري برگزار
ش��ده اس��ت ،گفت :پيگيري مش��کالت
معيش��تي کارکنان قراردادي صنعت نفت
بهويژه در مناطق عملياتي و شرکت نفت
فالت قاره ب ه طور ج��دي در حال انجام
است ،بنده در اين زمينه به دنبال کارهاي
تبليغاتي نيس��تم و هر تالش��ي که منجر
به بهبود و ارتقا س��طح کيف��ي کارکنان

دکتر تاجگردون:

کميسيون تلفيق در ارتقاء
معيشت کارکنان قراردادي
نفت آمادگي جدي دارد
و اميدواريم با کمک آقاي
زنگنه مشکالت آنان را
حل کنيم
ش��نبه پس از بازدي��د از منطقه عملياتي
رگس��فيد و قدرداني از تي��م مهار آتش
چاه  147اين ميدان ،وارد منطقه عملياتي
بهرگان شرکت نفت فالت قاره ايران شد
و از مخ��ازن نف��ت آزادگان واقع در اين
منطقه عملياتي نيز ديدن کرد.

گسترش همکاري جهاد دانشگاهي شريف با شرکت پايانههاي نفتي ايران؛

قرارداد جهاد شريف با شرکت پايانههاي نفتي ايران

دانش نفت :طراحي و ساخت کارتهاي
الکترونيک�ي کنترلر دس�تگاه نمونهگير خودکار
پايانههاي نفتي ش�مال و عس�لويه ب�ا امضاي
قراردادي به سازمان جهاد دانشگاهي صنعتي
شريف واگذار شد.

همزمان با هفته پژوهش در نشستي با
حضور مهندس موس��وي مدير عامل شرکت
پايانهه��اي نفتي ايران و چن��د تن از مديران
اين شرکت با مهندس حاجيلو رئيس سازمان
جهاد دانش��گاهي صنعتي ش��ريف و چند تن
از مديران اين س��ازمان ،ق��رارداد «طراحي و
ساخت کارتهاي الکترونيکي کنترلر دستگاه
نمونهگي��ر خودکار پايانههاي نفتي ش��مال و
عس��لويه « بهامضاء رسيد.مهندس موسوي،
مدير عامل ش��رکت پايانهه��اي نفتي ايران
در جلس��هامضاي قرارداد همکاري با سازمان
جه��اد دانش��گاهي صنعت��ي ش��ريف اظهار
کرد :ش��کوفايي و اعتالي کش��ور جمهوري
اس�لاميايران فقط از مس��ير تحقق اقتصاد
مقاومتي و س��اخت داخل اس��ت.مديرعامل
ش��رکت پايانهه��اي نفتي ايران ب��ا تاکيد بر
اينکه کشور جمهوري اس�لاميايران از نظر
دان��ش فني و علميتوانمندي بس��يار بااليي
دارد ،افزود :مديران ش��رکت پايانههاي نفتي
ايران به س��اخت داخل اعتق��اد دارند و وقتي
نيازي مطرح ميش��ود ،ابتدا راه پاسخ به اين
نياز را در گس��تره جغرافيايي کش��ور خودمان

بررس��ي ميکنيم .ميدانيم ک��ه ميتوانيم و
اين توانس��تن را قبال ديده و تجربه کردهايم.
دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و صنعتي کشور
در حوزه صنعت نفت کارهاي بس��يار بزرگي
انجام دادهاند.مهندس موس��وي با اش��اره به
اهمي��ت تداوم هم��کاري مش��ترک با جهاد
دانش��گاهي صنعتي ش��ريف گفت :در خالل
اين همکاريها ،برخي از دستگاههاي حساس
الکترونيک ،در داخل کش��ور س��اخته ش��ده
است .اين تجهيزات از جمله تجهيزاتي است
ک��ه در بحث تحريم ،يک نقطه آس��يبپذير
براي کشور اس��ت .ولي الحمدهلل با توافقاتي
مثل همين قرارداد ،تمام حيلههاي دش��منان
در مقاب��ل جمه��وري اس�لاميايران ،بياثر
خواه��د ش��د.وي در ادامه اف��زود :موضوعي
که همکاران ما در ش��رکت پايانههاي نفتي
اي��ران در قالب اي��ن قراردادها به طور خيلي

جدي پيگير هس��تند و انج��ام ميدهند ،اين
اس��ت که معتقدند موضوع اشتغال از همين
بس��تر حتما بايد حل ش��ود و همچنين بحث
خ��روج ارز بيرويه مطرح اس��ت که در قالب
اين قراردادهاي داخلي با دانشگاهها و صنايع
داخلي ،از آن جلوگيري ميش��ود .فعاليتهايي
که در طول سالهاي گذشته شاهد آن بوديم
به خوبي نش��ان داد که در کشور ما به بحث
دانش فني بسيار اهميت ميدهند .اين را بايد
م��ا با وحدت بين صنعت و دانش��گاه نش��ان
دهيم .حمايت مسئوالن از اين حرکت منجر
به نهادينه شدن فرهنگ خودباوري در صنعت
و مراکز صنعتي کش��ور ميش��ود.مديرعامل
شرکت پايانههاي نفتي ايران با ابراز رضايت
از همکاريهاي گذشته اين شرکت با سازمان
جهاد دانشگاهي صنعتي شريف ،افزود :ما کار
مشترکي را با شما انجام داديم که نتيجه بسيار

خوبي داش��ت و در بازديدهايي که مسئوالن
از مراک��ز اندازهگيري و کنترلر اين ش��رکت
دارن��د ،اين موضوع هم��کاري موفقيت آميز
با جهاد دانش��گاهي در زمينه س��اخت داخل
به عن��وان يکي از مصاديق همکاري صنعت
و دانشگاه مطرح ميش��ود.مهندس حاجيلو،
رئيس س��ازمان جه��اد دانش��گاهي صنعتي
شريف نيز به معرفي فعاليتهاي سازمان جهاد
دانشگاهي صنعتي شريف پرداخت.همچنين
دکتر مرداني معاون پژوهش��ي سازمان جهاد
دانشگاهي صنعتي شريف در ارتباط با تعدادي
از پروژههاي اجرا ش��ده در حوزه نفت ،گاز و
پتروشيميکه در طول چند سال گذشته در اين
س��ازمان انجام شده است ،توضيحاتي را ارائه
کرد.بر اس��اس اعالم روابط عموميس��ازمان
جهاد دانشگاهي صنعتي ش��ريف ،طراحي و
ساخت سيس��تمهاي کنترل و تست توربين،
طراحي و ساخت دس��تگاه لوله مغزي سيار،
طراح��ي و س��اخت س��امانههاي ميترينگ
(فل��و کامپيوتر) ،طراحي و س��اخت ابزارهاي
درون چاه��ي (موتور حفاري ،اورش��ات ،جار
هيدروليکي) ،ارائه خدمات مهندسي و کنترل
کيفي تجهيزات سرچاهي و طراحي و ساخت
دستگاه شستشوي آلتراس��ونيک مبدلهاي
حرارتي بخش��ي از فعاليتهاي سازمان جهاد
دانشگاهي صنعتي شريف در حوزه نفت وگاز
در چند سال اخير است.

در نشست کميته مشترک انرژي ايران و اتريش اعالم شد:

عالقهمندي اتريشيها به فعاليتهاي مشترک دانشگاهي با صنعت نفت ايران
دان�ش نف�ت :در چهارمي�ن نشس�ت کميته مش�ترک
انرژي ايران و اتريش ،هيئت اتريش�ي به انجام فعاليتهاي
مش�ترک دانش�گاهي در زمينهه�اي مرتب�ط ب�ا صنعت نفت
(حفاري ،ازدياد برداشت و )...اظهار عالقه کردند.

معاونت مهندس��ي ،پژوهش و فن��اوري وزارت نفت
درب��اره مباحث مطرح ش��ده در چهارمين نشس��ت کميته
مش��ترک ان��رژي اي��ران و اتري��ش ک��ه  ۳۰آبانماه در
اصفهان برگزار ش��د ،اعالم کرد :در اين نشست که سفير
اتري��ش به همراه مدي��ران و نمايندگاني از ش��رکتهاي
 BMWFW، OMV، VOWC، ILF، RAGحض��ور

داش��تند ،فعاليتهاي معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري
ب��ه خصوص پ��روژه  ۱۰گروه خانواده کاالي��ي و فاز دوم
س��اخت داخل اقالم راهبردي وزارت نفت تش��ريح شد.در
اين نشس��ت که به ميزباني ش��رکت گاز اس��تان اصفهان
برگ��زار ش��د ،از طرف اي��ران نمايندگاني از ش��رکت ملي
نفت ،نفت مناطق مرکزي ،شرکت ملي صنايع پتروشيمي،
شرکت بهينه س��ازي مصرف سوخت ،ش��رکت ملي گاز،
معاون��ت برنامه ري��زي وزارت نفت ،مرک��ز همکاريهاي
فناوري و نوآوري رياس��ت جمهوري ،وزارت نيرو ،شرکت
توانير ،سازمان انرژيهاي تجديد پذير و بهره وري انرژي

برق (س��اتنا) ،ش��رکت توليد نيروي برق حرارتي و شرکت
توس��عه منابع آب و نيروي ايران حضور داشتند.اتريش در
زمينه بهينهس��ازي مصرف انرژي ،توليد ان��رژي از منابع
تجديدپذي��ر (فتوولتاييک) ،همکاري بانکي ،مش��ارکت در
پروژهه��اي ميدانهاي نفتي و ديگر زمينههاي مش��ترک
در حال همکاري با ايران اس��ت به گونهاي که هم اکنون
چند شرکت اتريشي در ايران درحال فعاليت هستند؛ افزون
ب��ر اين خط اعتباري يک ميليارد دالري تعريف ش��ده که
همگي نش��ان دهنده سطح خوب روابط اقتصادي دوجانبه
است.

گزارش

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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مژگان ولدخاني

تحقيق و تفحص از واگذاري هلدينگ پتروشيميباختر کليد خورد

رمزگشایی از پرونده پرابهام«باختر» در خانه ملت

گروه مطالعات و تحقیقات دانشنفت

پ�س از قري�ب ب�ه هش�ت س�ال از
واگ�ذاري پر ابهام هلدينگ پتروش�يميباختر
و پيگيريه�اي فن�ي و دنبال�ه دار دان�ش
نف�ت ،س�رانجام تحقيق و تفح�ص از نحوه
واگذاري هلدينگ پتروشيميباختر در مجلس
کلي�د خ�ورد .اين در حالي اس�ت که نش�ريه
دانش نفت از س�ال  93در پيگيريهاي خود
و ب�ا اس�تناد به ادلهه�اي قابل اعتن�ا بارها بر
ابع�اد مختلف اين واگ�ذاري پر ابه�ام تاکيد
کرده بود.

در اي��ن باره ،س��خنگوي کميس��يون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمياز تصويب
تقاض��اي تحقي��ق و تفح��ص از واگذاري
هلدين��گ پتروش��يميباختر در جلس��ه روز
سهش��نبه  ۲۸آذر  ۱۳۹۶اي��ن کميس��يون
خب��ر داد .رحيم زارع در گفتوگو با ايس��نا
با اش��اره به جلس��ه کميس��يون اقتصادي
مجلس ،گفت :نخس��تين دستور کار بررسي
تقاضاي تعدادي از نمايندگان براي تحقيق
و تفحص از عملک��رد بنگاههاي اقتصادي
و صندوق بازنشستگي کش��وري بود که با
حضور وزير تعاون بررس��ي و مقرر شد وزير
مس��تندات و مدارک را به کميس��يون ارائه
دهد .وي افزود  :بررسي تقاضاي تعدادي از

سخنگوي کميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمياز
تصويب تقاضاي تحقيق و
تفحص از واگذاري هلدينگ
پتروشيميباختر در جلسه روز
سهشنبه  ۲۸آذر  ۱۳۹۶اين
کميسيون خبر داده است

نماين��دگان براي تحقيق و تفحص از نحوه
واگذاري هلدينگ پتروشيميباختر به بخش
خصوصي به اس��تناد م��اده  ۲۱۴آيين نامه
داخلي مجلس نيز در دس��تور کار کميسيون
اقتصادي قرار داشت که پس از توضيحات
وزير به تصويب اعضاي کميسيون رسيد.
واگذاري پر ابهام سهام هلدينگ
پتروشيميباختر زير ذره بين دانش نفت

در البه الي چنده ده پرونده واگذاري،
پرون��ده اي وج��ود دارد ب��ه ن��ام هلدينگ
پتروش��يميباختر .اين پتروشيميهلدينگي
که در س��ال  83بنيان نهاده ش��د ،متشکل

از پتروش��يميهاي کاوي��ان -لرس��تان-
کردستان -کرمانش��اه -مياندوآب -مهاباد
و انديمش��ک اس��ت که خ��ط اتيلن غرب
ب��ه وس��عت  2450کيلومتر از عس��لويه تا
ميان��دوآب را ش��امل ميگ��ردد ک��ه بدين
ترتي��ب ب��ه عن��وان بزرگترين خ��ط اتيلن
جه��ان ش��ناخته ميش��ود .در واگ��ذاري
هلدينگ پتروش��يميباختر ،ردپاي پررنگي
از ش��تابزدگي و اصرار بر واگذاري پرشتاب
ديده ميشود .آنچه مبرهن است؛ در پروسه
واگذاري پرشتاب هلدينگ پتروشيميباختر،
تش��ريفات معمول ب��ه هيچ وج��ه رعايت
نميگردد چه اينک��ه در حالي اين واگذاري
پر ش��بهه ص��ورت ميپذيرد ک��ه در همان
زم��ان ،اي��ن هلدين��گ ميليونه��ا دالر و
ميلياردها ريال به پتروشيميمرکز بدهکاري
دارد و تنه��ا همين ي��ک دليل ،غير معمول
بودن فرآيند واگذاري را مس��جل و مبرهن
ميس��ازد .مضاف بر آن ،از همان بدو آغاز
ب��ه کار اي��ن هلدين��گ و از س��وي دولت،
وامهاي ارزي و ريالي با سود بسيار پايين و
با ضمانت شرکت ملي صنايع پتروشيمينيز
ب��ه اي��ن هلدين��گ تخصي��ص و تصويب
ميگ��ردد وامهايي ک��ه بازپرداختش هنوز
ه��م در تعهد دولت اس��ت ،حال آنکه اصل
پتروشيميدر يد قدرت ديگران است!
در اواخ��ر س��ال  88و در کمتر از يک
س��ال پس از انتص��اب «د.ر.ر» معروف به
خان ميرزا به س��مت مدي��ر عامل هلدينگ
باختر ،در تصميميهدفمند از س��وي مجمع
عموميفوق العاده  40درصد از س��هام اين
هلدين��گ ب��ا توجيه نياز ف��وري طرحها به
منابع مالي و ...به مزايده ميرود .اين مزايده
ن��ه از طريق بورس که ب��ا درج آگهي در 3
روزنامه با ش��مارگان پايي��ن کليد ميخورد.
اطالع رساني نامناسب موجب ميگردد که

استقبال چنداني از اين مزايده نشود .به هر
تقدير برنده اين مزايده مشخص ميشود و
شرکت کاوش صنعت س��پيد ( برادران ن)
برنده مزايده ميشوند .قيمت اين  40درصد
س��هم هم در نوع خود جالب اس��ت؛ 100
ميليارد تومان! آن هم به صورت قسطي!!!
در فاصله کمتر از يکس��ال ،ارزش 40
درصد س��هام برادران «ن» در مدت زماني
کمتر از يکس��ال به  2000ميلي��ارد تومان
افزاي��ش مييابد چرا که برخي از طرحهاي
اي��ن هلدينگ در اين زم��ان کوتاه در حال
رس��يدن به به توليد عملياتي هستند .سهام
 40درص��دي اوليه پتروش��يميمزبور که به
شرکت کاوش صنعت سپيد واگذار ميگردد،
ب��دون طي مرحله کش��ف قيم��ت (قيمت
واگ��ذاري) و تنها با هماهنگي هيات مديره
ص��ورت ميپذيرد! در همين حال ،واگذاري
 40درصدي سهام اوليه پتروشيميمزبور با
اطالع رساني نامناسب و درج آگهي مزايده
تنه��ا در  3روزنامه و بدون آگاهي رس��اني
عمومياز طريق ديگر مراجع اطالع رساني
از قبيل صدا و سيما و ...صورت ميپذيرد.
واگذاري سهام  40درصدي به شرکت
کاوش صنعت س��پيد و رسيدن اين شرکت
به ثروتي افسانه اي ،چنان شيرين و پرچرب
اس��ت که مي��ل و اش��تياق آن��ان را براي
خريد بيش��تر س��هام اين هلدينگ مضاعف
مينماي��د .ب��ه طوريکه به فاصله يکس��ال
از اي��ن واگ��ذاري پرحرف و حدي��ث ،تيم
مديريت��ي متش��کل از مديرعامل و برادران
ن ،خب��ر از افزاي��ش س��رمايه  11درصدي
اين هلدينگ ب��ه بهانه تامين مالي پروژهها
ميده��د .هر چند اين موض��وع با اعتراض
گسترده ساير س��هامداران از جمله شرکت
ملي صنايع پتروش��يميمواجه ميگردد اما
در نهاي��ت ،در دهمين روز س��ال  90و در

حال��ي که محافل اقتص��ادي در تعطيلي به
س��ر ميبرند ،اين افزايش س��رمايه هم به
حقيق��ت ميپيوندد .نتيج��ه کار البته جالب
توجه اس��ت .باز هم شرکت کاوش صنعت
س��پيد و باز هم برادران ن برنده اين رقابت
نابرابر و پر حاش��يه ميشوند .قيمت هم در
نوع خود جالب و البته حزن انگيز است؛ 30
ميليارد تومان!
ب��ا خريد  11درصد س��هام ناش��ي از
افزايش س��رمايه ،س��هام ديگر شرکتهاي
عضو هلدينگ از جمله ش��رکت ملي صنايع
پتروش��يميکاهش و شرکت کاوش صنعت
سپيد با  51درصد ،سهامدار اصلي ميگردد
که به اين ترتيب اختي��ار تعيين مديرعامل
و هي��ات مديره را ني��ز از آن خود مينمايد.
بدي��ن ترتيب ،مجم��وع  51درصد س��هام
هلدينگ مزبور ب��ا قيمت نازل  130ميليارد
تومان که بخش عمده آن نيز اقساطي بوده
اس��ت در اختيار برادران ن ق��رار ميگيرد.
نکت��ه مهم ديگر اينک��ه؛ ارزش  30ميليارد
توماني  11درصد س��هام هلدينگ در ظرف
زماني فق��ط يک ماه به  600ميليارد تومان
افزايش مييابد!در همين حال ،کاش��ف به
عمل ميآيد که در مرحله افزايش س��رمايه
و واگذاري  11درصد سهام ديگر به شرکت
مزبور ،هلدين��گ پتروش��يميباختر بالغ بر
 250ميلي��ون دالر و  1500ميلي��ارد ريال
به ش��رکت ملي صنايع پتروش��يميبدهکار
و تعه��دات خود را انجام نداده بوده اس��ت.
بدهکاري مس��لم هلدينگ پتروشيميباختر
بدان معناس��ت که کليت واگذاري به دليل
بدهکاري هلدينگ مزبور زير س��وال و غير
قانوني بوده اس��ت يعني آن هنگام که اين
هلدينگ ميبايس��ت در خصوص تس��ويه
بدهيهاي خ��ود با پتروش��يميمرکز اقدام
مينمود ،با همان پ��ول بيت المال افزايش

سرمايه داده است!
در همي��ن ح��ال و در س��ال 91
مديري��ت عامل وقت ش��رکت ملي صنايع
پتروشيمياعالم ميکند که قصد دارد کليه
س��هام ش��رکت ملي صنايع پتروش��يميدر
هلدين��گ باختر را به مي��زان  27/5درصد
از طري��ق بورس واگ��ذار نماي��د .در تاريخ
 91/11/29اين واگ��ذاري در بورس برگزار
ميش��ود و در س��اعت  10صبح همان روز
کليه س��هام به فروش م��يرود .خريداران
اين س��هام نيز نامهاي آشنايي دارند؛ همان
شرکت کاوش س��پيد صنعت سپيد و همان
برادران ن!
 27/5درصد س��هام پتروش��يميمرکز
در بورس به قيمت هر س��هم  20425ريال
و قيمت کل س��هام به مبل��غ  1670ميليارد
توم��ان معامل��ه ميگ��ردد!  1670ميليارد
تومان براي  27/5درصد س��هام .حال آنکه
واگذاري  51درصد س��هام پتروشيميمزبور
تنها با  130ميليارد تومان معامله ميگردد!
اين خريد س��هام در حالي صورت ميگيرد
که در دو س��ال اخي��ر ،اکث��ر مجتمعهاي
پتروش��يميهلدينگ مزبور ب��ا حمايتهاي
دولت��ي و وامهاي تخصي��ص يافته ارزي و
ريال��ي به توليد رس��يده بودهان��د ،آن هم با

مجلس شوراي اسالميدر حالي
به موضوع واگذاري سهام

هلدينگ پتروشيميباختر ورود
کرده است که ارزش سهام

پتروشيميهلدينگ باختر بالغ بر
 15هزار ميليارد تومان تخمين

زده ميشود که اين ثروت افسانه
اي نه متعلق به بيت المال که

نف�ت اي�ران به بررس�ي الگوهاي توس�عهاي
ميدان چش�مهخوش که از سوي شرکتهاي
گازپرومنفت ،اواموي و پتروناس ارائه ش�ده،
اختصاص يافت.

طرحه��اي پيش��نهادي ش��رکت
گازپرومنف��ت روس��يه ،اواموي اتري��ش
و پترون��اس مال��زي ب��راي توس��عه ميدان
چش��مهخوش ،در يکصد و چهل و پنجمين
جلس��ه کميته مش��اوران مديري��ت مخازن
ش��رکت ملي نفت ايران بررس��ي شد که بر
اساس بررسيهاي صورت گرفته ،برنامههاي
توسعهاي شرکتهاي گازپرومنفت و اواموي
به دنبال حفظ س��قف تولي��د در اين ميدان
اس��ت و ش��رکت پتروناس ،امکان افزايش
توليد از ميدان را نيز طرح کرده است.معاونت
بررس��ي طرحه��اي مناب��ع هيدروکربوري
برنامهريزي تلفيقي ش��رکت ملي نفت ايران
در اين زمينه اعالم کرد :ميدان چشمهخوش
از ميدانهاي بزرگ نفتي و داراي  ۲مخزن
در س��ازند آسماري و بنگستان است .مخزن
آس��ماري اين ميدان متش��کل از اليههاي

ماسهسنگي با خواص مخزني مطلوب است
و سازند بنگستان ضخامتي بالغ بر  ٧٠٠متر
دارد.بر اساس اين گزارش ،هماکنون تنها از

مخزن آسماري ميدان چشمهخوش برداشت
نفت صورت ميگي��رد و برنامه اوليه در باره
س��ازند بنگس��تان ،مبتني بر ارزيابي مخزن

و در ادامه ،توليد تا س��قف  ۲٠هزار بش��که
در روز اس��ت.در طرحهاي پيشنهادي ارائه
شده ،اس��تفاده از حفاري ش��اخهدار و افقي

اخبار نفت

شده است

قائم مقام وزير نفت خبرداد:

تضاميني که دولت و پتروش��يميمرکز ارايه
کرده بودند و....
ب��ه ه��ر تقدي��ر ،مجل��س ش��وراي
اسالميدر حالي به موضوع واگذاري سهام
هلدينگ پتروش��يميباختر ورود کرده است
که ارزش سهام پتروش��يميهلدينگ باختر
بالغ ب��ر  15ه��زار ميليارد توم��ان تخمين
زده ميش��ود که اين ثروت افس��انه اي نه
متعل��ق به بيت المال که تنها براي عده اي
خاص ايجاد ش��ده است.در شمارههاي آتي
به بررس��ي زواياي ديگري از اين واگذاري
عجيب و غريب و پرابهام خواهيم پرداخت.

تصميمگيري درباره آزمون استخداميپس از
اعالم راي نهايي ديوان عدالت اداري
قائم مقام وزير نف�ت گفت :وزارت نفت

درب�اره برگ�زاري آزم�ون اس�تخدامي ،پ�س
از اعلام راي نهاي�ي دي�وان عدال�ت اداري
تصميمگيري خواهد کرد.

مرضي��ه ش��اهدايي اعالم ک��رد :هنوز
تصمي��م نهاي��ي درب��اره تغيي��ر ش��رايط و
امتيازهاي در نظر گرفته شده براي گروههاي
مختلف در آزم��ون اس��تخداميوزارت نفت
اتخاذ نش��ده و منتظر دريافت راي ديوان عدالت اداري و همينطور
بررسي و جمعبندي کارگروه ذيربط هستيم.
در کميسيون انرژي مجلس؛

طرحهاي پيشنهادي  ۳شرکت خارجي روي ميز شرکت ملي نفت

مش�اوران مديري�ت مخ�ازن ش�رکت مل�ي

صرفهجويي يعني درست مصرف کردن

کارشناسان بر اين باورند که استفاده از لباس مناسب ،درزگيري به
منظور جلوگيري از هدررفت انرژي ،استفاده از پردههاي ضخيم و تعمير
اساسي موتورخانه (در صورت استفاده از شوفاژ) ،دو جداره و عايق کردن
در و پنجرهها و سيستمهاي کنترل هوشمند از جمله مواردي است که در
صرفهجويي و جلوگيري از هدررفت آن موثر است .از جمله سفارشهايي
که در زمينه جلوگيري از هدر رفتن انرژي وجود دارد اين است که تا حد
ممکن جلوي رادياتورها فضاي خالي باشد ،تا انرژي آن تا حد ممکن در
فضا منتشر شود.بخاريهاي با بازده باال ،استاندارد و داراي برچسب انرژي
با ردههاي باال از جمله مواردي است که به استفاده بهينه از انرژي کمک
ميکند .گرم کردن منازل بايد بهاندازه باش��د به طوري که با گرم کردن
بيش از حد منازل مجبور به باز کردن پنجره نباشيم .استفاده از کالهک
عالوه بر اينکه از نفوذ باران و برف و افتادن س��اير اشياء و ورود پرندگان
به داخل دودکش جلوگيري ميکند ،در منظم س��وختن وسيله گازسوز و
گرمابخشي بهتر آن نيز موثر است.
برخ��ي اوقات مصرف گاز در کش��ور برابر مص��رف کل اروپا با ۵۲
کش��ور است که اين مسئله رويداد ناگواري اس��ت و بايد مصرف گاز در
فصل زمس��تان به س��مت بهينه ش��دن پيش برود .بايد توجه داشت اگر
مص��رف انرژي به همين صورت ادامه پيدا کند و برنامهريزي و مديريت
صحيحي در اين زمينه صورت نگيرد ،در آينده بحران ما را تهديد ميکند.
آغاز فصل زمس��تان و کاهش دماي هوا ،افزايش مصرف گاز را به
همراه خواهد داشت ،بنابراين شهروندان ميتوانند با مصرف بهينه به ارائه
خدمات بهتر در اين بخش کمک کنند تا قشر بيشتري از جامعه بتوانند از
اين نعمت استفاده کنند.

تنها براي عده اي خاص ايجاد

طرح توسعه ميدان چشمهخوش در کميته مشاوران مديريت مخازن بررسي شد؛

دان�ش نف�ت :جلس�ه اخي�ر کميت�ه

صرفهجويي در مصرف گاز اهميت بسيار
زيادي دارد و هر چقدر در مصرف آن بيشتر دقت
کنيم ميتوانيم هم هزينههاي مصرف را کاهش
دهيم و هم به استفاده افراد بيشتري از آن کمک
کنيم.قطع شدن گاز دردسرهايي را به همراه دارد
كه وقتي رخ دهد ،خانوادهها تازه متوجه ميشوند
كه ميتوانس��تند با كم كردن فقط چند درجه از
بخاري گازي منزل خود و يا موتورخانه ساختمان و با پوشيدن يک لباس
گرم ،گرمابخش��ي منزل و آرامش اعضاي خانواد ه خود و ديگران را حفظ
نمايند.
گاز جزو س��رمايههاي ملي کشور است که همه مردم حق استفاده
منطقي از آن را دارند ،ولي همگان بايد بتوانند از اين نعمت به درس��تي
اس��تفاده کنند .هزينههاي باالي انرژي س��وخت پس از آغاز هدفمندي
يارانهها بهويژه در فصل سرما ،مصرف بيش از اندازه انرژي گاز و افزايش
تعرفهها به همان اندازه اعداد نجوميقبضهاي گاز را نيز به همراه دارد.
بنابراي��ن صرفهجويي و مصرف بهينه گاز در کاهش هزينههاي خانوارها
تاثير دارد .صرفهجويي عالوه بر آن که در زمينه اقتصاد فردي تاثير دارد،
اقتصاد عموميو اجتماعي را نيز متاثر ميکند .قطع ًا صرفهجويي در مصرف
انرژي گاز ضروري اس��ت و ميتواند از قطعي اين انرژي در فصل سرما
پيشگيري نمايد.

و همچنين ايجاد ش��کافهاي هيدروليکي
در ميدان آس��ماري پيش��نهاد ش��ده است.
روشهاي ازدياد برداش��ت پيش��نهادي نيز
ش��امل تزري��ق آب (هوش��مند) در بخ��ش
ماسهسنگي س��ازند آسماري ،تزريق گاز (به
صورت امتزاجي) در اليههاي کربناته سازند
آس��ماري و اس��تفاده از فرازآوري مصنوعي
در چاهه��اي هر دو مخزن اس��ت.پيشبيني
ميش��ود در ص��ورت اج��راي برنامهه��اي
پيش��نهادي ،ضريب بازيافتي بين  ۲۷تا ۳۵
درصد را در مخزن آس��ماري و  ٦تا  ۸درصد
را در مخزن بنگس��تان ش��اهد باشيم.ميدان
نفتي چش��مهخوش در منطقه دشت عباس
اس��تان اي�لام ،در فاصل��ه  ۵۲کيلومتري از
جنوب شهرس��تان دهلران و  ۷۰کيلومتري
غرب شهرستان انديمشک واقع شده است.
بهره برداري از اين ميدان س��ال  ۱۳۵۴آغاز
ش��ده اس��ت و از ميدانهاي تحت مديريت
ش��رکت نفت مناطق مرکزي ايران بهشمار
ميرود .ش��رکت مل��ي نفت اي��ران تاکنون
ب��راي مطالعه اي��ن ميدان با ش��رکتهاي
گازپرومنف��ت ،پترون��اس ،اواموي و اي��درو
تفاهمنامه همکاري امضا کرده است.

کليات اليحه بودجه سال  ۹۷مرتبط با حوزه
انرژي تصويب شد

کليات اليحه بودجه سال  ۹۷مرتبط با حوزه انرژي ،در کميسيون

انرژي مجلس شوراي اسالميتصويب شد.

فريدون حس��نوند ،در تشريح نشست کميسيون انرژي مجلس
شوراي اس�لاميگفت :دستور کار اين کميس��يون بررسي تبصره و
کليات بودجه س��ال  ۹۷مرتبط با حوزه کميسيون انرژي بود که پس
از بحث و بررس��ي ميان موافق��ان و مخالفان ،کلي��ات آن تصويب
شد.رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه در
اين نشست در باره برخي تبصرهها و بندهاي تبصرهها بحث و تبادل
نظر صورت گرفت ،افزود :نمايندگان س��ازمان برنامه و بودجه ،مرکز
پژوهشها ،برخي س��ازمانها و نمايندگان کميسيون انرژي نظرات
خود را در اين جلس��ه مطرح کردند که نمايندگان کميس��يون انرژي
معتقدند که برخي اصالحات و الحاقها بايد نس��بت به اليحه بودجه
س��ال  ۹۷اعمال ش��ود.وي با اشاره به اينکه کميس��يون انرژي در
روزهاي آينده وارد جزئيات تبصرههاي بودجه ميشود ،تصريح کرد:
اعضاي کميسيون انرژي درباره برخي تبصرهها بحث جدي دارند.

مصرف  ۴۰درصد بيرويه انرژي تنها در
بخش ساختمان

مدي�رکل دفتر نظارت بر اس�تاندارد خدم�ات و معيارهاي مصرف

انرژي کش�ور گفت :تنها در بخش ساختمان ،بيش از  ۴۰درصد انرژي
بصورت بي رويه مصرف ميشود.

قزلباش در سفر به زاهدان افزود :معاينه ي فني موتورخانههاي
تاسيسات ادارات قانوني شده است.وي بيان کرد :هر  ۶ماه يکبار بايد
معاينه ي فني انجام شود و اگر اداره و سازماني مصرف بهينه انرژي
و ميزان آاليندگي را رعايت نکند ،جريمه خواهد شد.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

شیرینسازی بیش از  ۴میلیارد مترمکعب گاز
ترش در پاالیشگاه گاز بیدبلند
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علیمحمد پوررضا

حفظ محیطزیست در دستور کار پاالیشگاه بیدبلند

درباره اجرای مس��ئولیتهای اجتماعی در این پاالیش��گاه نیز
بایستی توضیح داد :امروزه مسئولیتهای اجتماعی جزء جداییناپذیر
وظایف واحدهای تولیدی بوده و ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند نیز از
این قاعده مستثنی نیس��ت ،بنابراین به منظور حفظ سالمت محیط
زیس��ت و جلوگی��ری از آلودگی آن و افزایش به��رهوری ،طرحهای
مختلف��ی از جمله اح��داث س��امانه تصفیه پس��ابها ،جمعآوری و
بازیافت میعانات گازی و آب اس��تحصالی از واحدهای نمزدایی گاز،
کاهش گازهای ارس��الی به مشعل با نصب سامانههای کنترلی روی
مش��علها ،احداث و توس��عه فضای س��بز و جنگلکاری در محیط
اطراف پاالیش��گاه و غیره اجرا ش��ده اس��ت.این پاالیش��گاه دارای
چه��ار واحد پاالیش و نم زدایی اس��ت که هر ی��ک از واحدها برای
ف��رآورش روزانه حدود هفت میلی��ون مترمکعب گاز طبیعی طراحی
ش��دهاند ،به این ترتیب پاالیش��گاه گاز بیدبلن��د میتواند روزانه ۲۸
میلیون مترمکعب را برای تحویل به شبکه سراسری ،شیرین سازی
و نمزدایی کند.بخش عمده خوراک پاالیشگاه گاز بیدبلند هم اکنون
ب��ا خط لوله انتقال گاز پنجم سراس��ری و بقی��ه با خط لوله  ۳۰اینچ
منشعب از کارخانه گاز و گاز مایع  ۱۶۰۰تامین میشود( .کارخانه گاز
و گاز مایع  ۱۶۰۰بیدبلند که در سال  ۸۴راه اندازی شد برای تامین
بخشی از گاز مصرفی کشور در فصل زمستان در مجاورت پاالیشگاه
گاز بیدبلند در  ۳۵کیلومتری شهرستان بهبهان احداث شده است).
اسفندماهامسال صورت ميگيرد؛

عرضه توانمنديهاي شرکتهاي دانشبنيان
حوزه نفت در پارس جنوبي

دان�ش نف�ت :دومين ب�ازار تکنولوژي و ن�وآوري در صنع�ت نفت ،گاز و

پتروشيميبا حمايت معاونت علميوفناوري رياستجمهوري در پارس جنوبي
برگزار ميشود.

دومين بازار تکنولوژي و نوآوري در صنعت نفت ،گاز و پتروش��يميبا
حمايت معاونت علميو فناوري رياس��ت جمه��وري ،منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس و پارک علم و فناوري خليجفارس از  5تا  7اسفندماهامس��ال
در پارس جنوبي برگزار ميشود.عبدالحميد امامي ،عضو کميته فني دومين
ب��ازار تکنول��وژي و نوآوري در صنعت نفت ،گاز و پتروش��يميبا اش��اره به
توانمنديهاي ش��رکتهاي دانشبني��ان داخلي گفت :در بس��ياري موارد
خدمات فناورانه را که ش��رکتهاي خارجي در منطق��ه پارس جنوبي ارائه
ميدهند ،ميتوان باکيفيت باالتر و بوميس��ازي شده از سوي شرکتهاي
دانشبنيان و فناوران ايراني دريافت کرد.

گزارش

گزارش دانش نفت از پانزدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت تجهيزات صنعت حفاري:

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند

پاالیش��گاه گاز بیدبلن��د در هش��ت
ماه نخس��ت امس��ال بیش از چه��ار میلیارد
مترمکع��ب گاز ترش را شیرینس��ازی کرده
و به ش��بکه سراسری گاز تحویل داده است.
پاالیشگاه گاز بیدبلند در سال  ۹۵در مجموع
 ۶میلیارد مترمکعب را ش��یرین سازی کرد و پیشبینی میشود این
رقم برای پایان س��ال  ۹۶به هفت میلیارد مترمکعب برس��د .میزان
تولید گاز در هش��ت ماه نخس��ت پارس��ال  ۲میلیارد و  ۹۰۰میلیون
مترمکعب بوده و در هش��ت ماه نخست امسال به رقم چهار میلیارد
و  ۲۰۰میلیون مترمکعب رس��یده اس��ت .با توج��ه به تک محصول
بودن پاالیش��گاه گاز بیدبلند و تولید گاز ش��یرین استاندارد ،این گاز
تحویل ش��بکه سراس��ری میش��ود که هم در داخل کشور مصرف
ش��ده و با توجه به دارا بودن اس��تانداردهای ملی و بینالمللی امکان
صادرات آن نیز وجود دارد که دیس��پچینگ شرکت ملی گاز در این
باره تصمیم گیری میکند .گاز تولیدی در پاالیشگاه بیدبلند در همه
صنایع استان خوزستان اس��تفاده میشود ،هم اکنون پاالیشگاه گاز
بیدبلند حدود پنج درصد از کل گاز مصرفی کش��ور را تامین میکند
و با توجه به وجود ش��بکه سراسری امکان استفاده از گاز پاالیشگاه
از طریق خط اول سراس��ری در هم��ه نقاطی که به این خط متصل
هس��تند وجود دارد ،اما ب��ه طور عمده گاز پاالیش��گاه بیدبلند برای
مصارف استان خوزستان است.
تولید گاز پاک و ایمن ،مهمترین هدف پاالیشگاه گاز بیدبلند
درب��اره رس��الت این پاالیش��گاه بایس��تی گفت :ب��ا توجه به
تقس��یمبندی وظایف در ش��رکت ملی گاز ایران هر بخش از شبکه
جمعآوری ،فرآورش ،انتقال و توزیع گاز طبیعی به عهده یک یا چند
شرکت مشابه قرار گرفته ،در این میان پاالیشگاههای گاز مسئولیت
فرآورش که همان شیرینس��ازی و نمزدایی بر پایه اس��تانداردهای
الزم اس��ت را داش��ته و گاز فرآوری ش��ده را تحویل خط سراسری
میدهد ،بنابراین مهمترین وظیفه یا مس��ئولیت پاالیش��گاه دریافت
خوراک حداکثری و شیرینسازی آن مطابق با استانداردهای شرکت
ملی گاز و تحویل به مبادی پایین دستی است .تولید محصول پاک،
ایم��ن و بهرهور بارزترین هدف ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند اس��ت
و ت�لاش میکنی��م با بکارگیری تمام ظرفی��ت در همه ابعاد به این
مهم دست یابیم ،به این منظور سیستمهای اندازهگیری با حساسیت
بس��یار باال در محل پاالیش��گاه نصب ش��ده که به صورت همزمان
این اطالعات در محل پاالیش��گاه ،منطقه ی��ک عملیات انتقال گاز
و همچنین دیس��پچینگ ملی گاز ایران در تهران قابل رویت است،
همچنین از دیگر وظایف سازمان میتوان به تالش برای سرآمدی،
رضایتمندی ذینفعان و مشتریان اشاره کرد.
در همین حال ،همه تولیدات پاالیش��گاه به ش��بکه گاز کشور
ارس��ال میش��ود و ذخیرهس��ازی انجام نمیش��ود ،درباره ایمنی و
استاندارد تاسیسات پاالیشگاه گاز بیدبلند نیز بایستی گفت :تاسیسات
پاالیش��گاه گاز بیدبلن��د که قدمتی بیش از نیم ق��رن دارند ،همواره
مورد بازرس��یهای فنی ،تعمیر و نگهداری ب��ه موقع قرار میگیرند
و از ایمنی و اس��تاندارد باالئی برخوردار هستند ،همچنین به منظور
حصول اطمینان از صحت عملکرد تاسیسات ،پروژههای متعددی از
جمله تعویض تمام خطوط زیر زمینی ،تنشزدایی از برجهای تماس،
تعمیرات اساسی ساالنه ،تعویض مخازن فرسوده از جمله مخزن آب
خام و غیره اجرا شده است.
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تعامل و همکاري ملي حفاري با  300سازنده داخلي
محسن آقایی

دان�ش نف�ت:
پانزدهمين نمايشگاه
تخصص�ي س�اخت
تجهي�زات صنع�ت
حف�اري از صب�ح روز
س�وم ديماه در محل
دائمينمايش�گاههاي بينالملل�ي اه�واز برگزار
شد.

قائم مقام وزير نفت که براي افتتاح اين
نمايش��گاه به اهواز سفر کرده بود ،در سخناني
گف��ت :در کنار خارجيه��ا کار ياد گرفتهايم و
توانس��تهايم صنعت نفت را توسعه دهيم ،وي
در ادامه گفت :امروز تمام مجتمعهاي توليدي
را ميتوان ب��دون حضور حت��ي يک خارجي
بهرهب��رداري و نگهداري کنيم و در اين زمينه
حدود  70درصد از تجهيزات با دست ايرانيها
طراحي و اجرا ش��ده اس��ت .مرضيه شاهدايي
اظهار ک��رد :صنعت نفت يک��ي از موثرترين
صنايع کش��ور در زمينه توس��عه ساخت داخل
اس��ت و هر جا پ��روژه يا مجتم��ع توليدي از
صنع��ت نفت ميبينيد ،قطعا س��اخت داخل و
توانمنديهاي تخصصي داخلي کش��ور را نيز
خواهيد ديد.وي افزود :امروز وقتي در مجتمعها
حض��ور پي��دا ميکني��د ،بي��ش از 70درصد
تجهيزات و سازهها همه دس��تاورد مشاوران،
پيمانکاران و س��ازندگان ايراني اس��ت که اين
مس��اله موجب بالندگي و افتخار ماس��ت.قائم
مقام وزير نفت تصريح کرد 30 :س��ال گذشته
س��اخت داخل بسيار کم بود و ايرانيها در اين

شاهدایی:

امروز تمام مجتمعهاي توليدي را
ميتوان بدون حضور حتي يک

خارجي بهرهبرداري و نگهداري
کنيم و در اين زمينه حدود

70درصد از تجهيزات با دست

ايرانيها طراحي ،ساخته يا اجرا
شده است

زمينه نقش چنداني نداشتند و حتي سازههاي
بتني و اس��کلتهاي فلزي را نيز س��ازندگان
خارجي اجرا ميکردند .با انقالبي که در صنعت
نفت و پتروشيميدر دهههايي که کشور جهش
داشت ،صورت گرفت صنعت نفت براي توسعه
ساخت داخل برنامهريزي کرد.شاهدايي با بيان
اينکه در کنار خارجيه��ا کار ياد گرفتهايم و
توانستهايم صنعت نفت را توسعه دهيم ،عنوان
کرد :امروز تمام مجتمعهاي توليدي را ميتوان
ب��دون حضور حتي يک خارجي بهرهبرداري و
نگهداري کنيم و در اين زمينه حدود 70درصد
از تجهيزات با دست ايرانيها طراحي ،ساخته
يا اجرا ش��ده است.وي ادامه داد :شاخصترين
س��ازمان و وزارتخانهاي که در توسعه ساخت
داخل و اجراي سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي
به خوبي عمل کرده ،وزارت نفت بوده اس��ت.
از سالهاي قبل در اين زمينه کار را با تشکيل
هس��تههاي خودکفايي آغاز کرديم.قائم مقام
وزير نفت اظه��ار ک��رد :از برنامههاي وزارت
نفت براي توس��عه س��اخت داخل ميتوان به
اجراي قراردادهاي  IPCاش��اره ک��رد .در اين
قراردادها با استفاده از سرمايههاي شرکتهاي
بينالملل��ي کار انج��ام خواهد ش��د اما اين به
معناي آن نيست که کار دربست در اختيار آنها
قرار بگيرد بلکه ش��رکاي ايراني در کنار آنها
ق��رار خواهند گرفت و تجهيزات را نيز نبايد از
خارج کشور تامين کنند.شاهدايي با بيان اينکه
اج��راي بس��ته 5ميلي��ارد دالري قراردادهاي
 EPCFکه براي بحث ازدياد برداش��ت توليد
ميادين نفتي در حال بهرهبرداري اس��ت ،يکي
ديگ��ر از بحثهاي مورد نظ��ر در وزارت نفت
است ،گفت :مياديني که در حال حاضر در حال
بهرهبرداري از آنها هس��تيم ،با توجه به روند
کاهشي که در توليد آنها به وجود آمده است
باي��د با دانش و تکنول��وژي روز بتوانيم ازدياد
برداش��ت داشته باش��يم .وي با اشاره به اينکه
تمام تاسيس��ات صنعت نفت قديميش��دهاند،
گفت :يکي ديگر از کارهايي که در وزارتخانه
در دست اقدام است ،بحث بازسازي و نوسازي

تاسيس��ات و تجهي��زات باالدس��تي صنع��ت
نفت اس��ت .همچنين مطالعات براي ميادين
نفتي را نيز مدنظ��ر داريم.قائم مقام وزير نفت
تصريح ک��رد :در زمينه مطالعات ميادين نفتي
قراردادهايي را با دانش��گاههاي کش��ور منعقد
کردهايم تا دانش��گاهها بتوانند مطالعاتي را در
زمينه ميادين نفتي داشته باشند.شاهدايي بيان
کرد :يک��ي از مهمترين کارهاي��ي که وزارت
نفت در دست اقدام دارد ،توسعه ساخت داخل
تجهيزات و کاالهاي پرمصرف در صنعت نفت
و گاز اس��ت و در اين زمينه ميتوان به ده قلم
اقالم شاخص اشاره کرد.وي ادامه داد :از ده قلم
مدنظر 5 ،قلم مربوط به صنعت حفاري اس��ت
که در اين زمينه فقط براي دو قلم آن تاکنون
 274ميلي��ارد تومان قرارداد منعق��د کردهايم.
او گف��ت :يکي ديگر از کارهايي که وزارتخانه
به دنبال آن اس��ت ،بحث پروژه استقرار نظام
صدور گواهينامه کيفيت محصوالت و خدمات
صنعتي اس��ت .س��ازندگان و محصوالتي که
اي��ن گواهي کيفي��ت را دريافت کنن��د بدانند
که با همان محصولي ک��ه توليد ميکنند ،در
صنعت نفت س��هيم شدهاند.شاهدايي با اشاره
به اجراي پروژههاي توانمندسازي ظرفيتهاي
داخل��ي در قراردادهاي جديد نفتي اظهار کرد:
اگر مذاک��رات  IPCبه طول انجاميده به دليل
ش��روطي اس��ت ک��ه وزارت نف��ت در مقابل
طرفين قرارداد گذاش��ته اس��ت.وي ادامه داد:
راهاندازي انستيتوهاي تخصصي پايين دستي
در دانشگاههاي معتبر کشور به منظور توسعه
دانش فني کش��ور از ديگر اقدامات انجام شده
در وزارت نفت است .اميدواريم با راهاندازي اين
انستيتوها در کشور بتوانيم دانش فني صنايع را
در داخل توليد کنيم.قائم مقام وزير نفت با بيان
اينکه س��ازندگان هميشه از ما انتظار حمايت
دارن��د اما آنها بايد انتظ��ارات ما را نيز بدانند،
گف��ت :در دولت و نظام بايد اجراي ناقص يا با
تأخير قوانين حمايت از ساخت داخل را دنبال
کنيم زيرا اين قوانين به بهانههاي مختلف در
برخي جاها يا اجرا نميشود يا به صورت ناقص
اجرا ميشود.ش��اهدايي با بيان اينکه مجريان
در رابطه با تامين نيازمنديهاي خود ريس��ک
بس��يار پاييني ميکنند ،گفت :اين ش��رکتها
براي آنکه ريسک خود را کاهش دهند بهترين
محصوالت خارجي را خريداري ميکنند.وي با
اشاره به تأخير در ساخت و زمان تحويل کاال از
سوي سازندگان خاطرنشان کرد :سازنده ايراني
گاهي نميتواند جنس م��ورد نظر را در موعد
زماني مقرر تامين کند و با اين ش��رايط ناچار
هستيم تا به خارجيها سفارش دهيم.
بوميسازي  ۱۰۰۰تجهيز پرمصرف صنعت
حفاري در کشور

سپهر س��پهري ،مديرعامل شرکت ملي
حف��اري ايران نيز در اي��ن آيين گفت :تاکنون
بالغ بر ه��زار تجهيز پرمصرف صنعت حفاري
در کش��ور بوميس��ازي شده اس��ت و شرکت
مل��ي حف��اري ايران ،ح��دود  ۶۸درص��د نياز
خ��ود به قطع��ات پرمصرف اي��ن صنعت را از
محل توليدات س��اخت داخ��ل تامي 
ن ميکند.
مديرعامل ش��رکت ملي حفاري ايران ،با بيان
اين مطل��ب افزود :تعداد کااله��اي مورد نياز
صنع��ت حفاري حدود  ۶۵هزار قلم اس��ت که
ارزش آن بي��ش از  ۲۳۰ميليارد تومان برآورد
ميش��ود و از اي��ن تعداد ،تاکن��ون چهار هزار
قلم کاال بوميس��ازي شده اس��ت.وي درباره
کاالهاي پرمصرف صنع��ت حفاري گفت :در
مجموع ،حدود چه��ار هزار و  ۳۰۰قلم کاالي

پرمص��رف در اين صنعت مورد اس��تفاده قرار
ميگيرد ک��ه از اين ميان ،تاکن��ون هزار قلم
کاال در کشور بوميسازي شده است .سپهري
درباره رويکرد س��اخت داخل در ش��رکت ملي
حفاري اي��ران ،با بيان اينکه حدود  ۶۸درصد
تجهيزات پرمصرف مورد نياز اين ش��رکت در
داخل کش��ور ساخته ميش��ود ،ابراز اميدواري
کرد که ظرف س��ه س��ال آين��ده ،خودکفايي
کام��ل در اين زمينه حاصل ش��ود.وي حجم
خريد داخلي ش��رکت ملي حفاري را حدود ۸۰
ميليارد تومان در س��ال عنوان کرد و افزود :با
توجه به اينکه خريد داخل از خروج ارز از کشور
جلوگيري ميکن��د ،از اهميت زيادي برخوردار
اس��ت و نش��ان دهنده گام برداشتن در مسير
تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.وي
با اشاره به روند افزايشي تعداد سازندگان داخلي
در صنعت حفاري گفت :تعداد سازندگان فعال
در اين صنعت ،طي سالهاي  ۹۲تا  ۹۶از ۸۰
شرکت س��ازنده به  ۳۰۰شرکت افزايش يافته
اس��ت ،اين در حالي است که  ۶۷درصد از اين
تعداد سازنده در اس��تان خوزستان مشغول به
کار هستند.
برگزاري نمايشگاه ساخت تجهيزات حفاري
تهاي اقتصاد مقاومتي
در مسير سياس 

در همي��ن ح��ال ،مديرعامل ش��رکت
نمايش��گاههاي بين المللي اس��تان خوزستان
گفت :برگزاري نمايش��گاه تخصصي س��اخت
تجهيزات صنعت حفاري در اهواز پايتخت نفتي
ايران در مس��ير تحقق اهداف و سياستهاي
اقتص��اد مقاومت��ي اس��ت.رحيم جليل��ي ب��ا
گراميداش��ت س��الروز تاسيس ش��رکت ملي
حفاري ايران به فرمان امام خميني (ره) ،افزود:
پانزدهمين نمايش��گاه صنعت حفاري با شعار
امسال که «اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال»
نامگذاري شده است ،مطابقت دارد.وي با اشاره
به تالش مديران و مس��ئوالن ش��رکت ملي
حفاري خاص��ه در بخشهاي روابط عموميو
مديريته��اي پژوهش ،فناوري و مهندس��ي
س��اخت ،تدارکات و امور کاال در برگزاري هر
چ��ه بهتر اي��ن رويداد اقتص��ادي ،اظهار کرد:
شرکت نمايشگاههاي بين المللي خوزستان به
عنوان برگزار کننده ،نهايت س��عي و کوشش
خ��ود را بکار گرفته که اين نمايش��گاه از نظر
کيفيت و کميت به نحو مطلوبي برگزار ش��ود.
جليلي گفت :مقدمات برپايي اين نمايشگاه که
در تقويم نمايشگاههاي کشور لحاظ شده است،
از پن��ج ماه قبل با حضور گروهي متش��کل از
کارشناسان ملي حفاري و شرکت نمايشگاهها
آغاز شد.مديرعامل شرکت نمايشگاههاي بين
المللي استان خوزس��تان با اشاره به مشارکت
 ۱۲۰واحد معتبر در قالب ش��رکتهاي سازنده
قطعات و تجهيزات ،تامي��ن کننده تجهيزات
و خدمات مرتبط ب��ا صنعت حفاري ،افزود :به
اي��ن منظور  ۶هزار متر مربع فضاي مس��قف
و باز به نمايش��گاه اختصاص يافته است.وي
اظهار کرد :از مجموع ش��رکتهاي حاضر در
نمايش��گاه پانزدهم صنعت حفاري ۷۲ ،درصد
از اس��تان خوزستان و  ۲۸درصد از استانهاي
ته��ران ،اصفهان ،خراس��ان رض��وي ،فارس،
کرم��ان ،آذربايج��ان ش��رقي و غربي حضور
دارن��د .جليلي گفت :اين رويداد نمايش��گاهي
با اس��تقبال بسيار خوب سازندگان مواجه شده
به نحوي که  ۸۵ش��رکت و مجموعه از ميان
سازندگان قطعات و تجهيزات صنعت حفاري،
 ۱۰شرکت تامين کننده و پنج شرکت خدماتي
هس��تند.مديرعامل شرکت نمايشگاههاي بين

المللي استان خوزس��تان ،برگزاري دست کم
دو پن��ل تخصصي ،رونمايي از آخرين قطعات
و تجهي��زات کارب��ردي در صنع��ت حف��اري
توليد داخل ،هم افزاي��ي و تبادل تجربه ميان
مدي��ران و نمايندگان ش��رکتهاي حاضر در
نمايشگاه با متخصصان صنعت حفاري کشور
را از جمله برنامههاي پيش بيني ش��ده در اين
نمايشگاه عنوان کرد .وي با بيان اينکه شرکت
نمايش��گاههاي بين المللي اس��تان خوزستان
ب��ر اس��اس تقويم نمايش��گاهي س��االنه ۴۰
نمايشگاه با موضوعات مختلف برگزار ميکند،
افزود :نمايش��گاه تخصصي ساخت تجهيزات
صنع��ت حفاري در ن��وع خ��ود از رويدادهاي
مهم نمايش��گاهي اس��تان به ش��مار ميآيد.
جليلي به دس��تاوردهاي برگزاري نمايشگاهها
ب��ا و تاثيرات اقتص��ادي ،اجتماعي و فرهنگي
در استان اش��اره کرد و يادآور شد :تنها در بعد
اشتغال ،نمايشگاهامسال صنعت حفاري براي
 ۲۸۰نفر به طور مستقيم فرصت شغلي ايجاد
کرده است.
همکاري شرکت ملي حفاري با  ۳۰۰سازنده
داخلي

همچني��ن مدي��ر پژوهش ،فن��اوري و
مهندسي ساخت ش��رکت ملي حفاري ايران از
همکاري با حدود  ۳۰۰ش��رکت سازنده داخلي
ب��ه منظور تامي��ن تجهيزات و قطع��ات مورد
نياز اين ش��رکت خبر داد .مهدي عرش��يان در
حاشيه پانزدهمين نمايشگاه تخصصي ساخت
تجهيزات صنعت حف��اري که در اهواز در حال
برگزاري است ،با بيان اين مطلب افزود :تاکنون
 ۶۸درصد اقالم پر مصرف شرکت ملي حفاري
که قابليت ساخت داخل دارند ،بوميسازي شده
اس��ت و برنامهريزي شده که تا سه سال آينده
اي��ن اقالم به ص��ورت  ۱۰۰درصد توليد داخل
شود.وي ارزش قطعات و تجهيزات بوميسازي
ش��ده را ۲۱۰ميليارد ريال عن��وان کرد و گفت:
تع��داد قطع��ات و تجهيزات س��اخت داخل در
سال  ۹۵نسبت به س��ال  ۹۴با  ۲۶درصد رشد
همراه بود و پيش بيني ميشود امسال نيز شاهد
رش��د  ۲۰درصدي اين اقالم در قياس با سال
گذشته باشيم.مدير پژوهش ،فناوري و مهندسي
س��اخت ش��رکت ملي حفاري ايران با اشاره به
همکاري اين ش��رکت با  ۳۰۰شرکت سازنده
داخلي ،ادامه داد ۶۷ :درصد از اين ش��رکتها از
استان خوزستان و  ۳۳درصد از ديگر استانهاي
صنعتي کشور هستند.عرشيان با بيان اينکه در ۲
سال گذشته افزون بر  ۷۵درصد از قراردادهاي
س��اخت داخل به س��ازندگان بوميواگذار شده
است ،عنوان کرد :در باره ارتقاي کيفيت ساخت
داخل برنامه ريزي مناسبي در سه سال گذشته
صورت گرفته اس��ت.وي ادامه داد :براس��اس
اقدامات انجام ش��ده از قبي��ل بازنگري دانش
فني و نقشههاي ساخت و همچنين تخصصي
کردن ساخت داخل توسط سازندگان با امضاي
قرارداده��اي باز ،گزارش ع��دم انطباق و عدم
کيفيت در س��ال  ۹۶نس��بت به دو سال پيش
کاهش چشمگيري داشته است.
حفر و تکميل  ۱۱۹حلقه چاه نفت و گاز در
 ۹ماهامسال

مدير برنامهريزي تلفيقي ش��رکت ملي
حف��اري ايران هم از حفر و تکميل  ۱۱۹حلقه
چا ه نفت و گاز در  ۹ماهامس��ال ازسوي ناوگان
اين ش��رکت در مناط��ق خش��کي و دريايي
کشور خبر داد .ناصر قلي پور در جريان بازديد
از پانزدهمي��ن نمايش��گاه تخصصي س��اخت
تجهيزات صنعت حف��اري گفت :از اين چاهها

 ۵۱حلقه چاه توس��عهاي -توصيفي ،دو حلقه
اکتش��افي و  ۶۶حلقه تعمي��ري تکميلي بوده
است.وي افزود :از مجموع اين چاهها  ۸۶حلقه
در حوزه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب۲۴ ،
حلقه در پروژههاي شرکت مهندسي و توسعه
نفت ،هفت حلقه در ش��رکت نفت فالت قاره
ايران و دو حلقه به س��فارش مديريت اکتشاف
شرکت ملي نفت ايران حفر شده است.قلي پور
متراژ حفاري چاهها از ابتداي فروردين تا پايان
آذرماه را  ۱۹۶ه��زار و  ۳۷متر عنوان و اظهار
کرد :در اين مدت همچني��ن  ۳۳هزار و ۱۹۵
متر حفاري جهت دار و يکهزار و  ۳۶۱متر مغزه
گي��ري با ايجاد  ۹۳حفره به ثبت رس��يد.مدير
برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي حفاري ايران
گفت :در مدت يادش��ده عملي��ات حفاري ۱۹
حلقه چاه ۵۴۷ ،روز زودتر از برنامه پيش بيني
شده از سوي کارفرما به پايان رسيد که از نظر
اقتصادي ارزشمند است.قلي پور با بيان اينکه
ن��اوگان حفاري ش��رکت داراي  ۷۱دس��تگاه
حفاري خش��کي و سه دستگاه حفاري دريايي
است ،تصريح کرد :بازسازي ،نوسازي و روز آمد
کردن دستگاههاي حفاري و ديگر تجهيزات بر
اساس برنامه دنبال ميشود و تقويت ناوگان در
دستور کار قرار دارد .مديربرنامه ريزي تلفيقي
ش��رکت ملي حفاري ايران گفت :نمايش��گاه
پانزده��م از نظر تنوع توليدات س��اخت داخل
قابل توجه و بيانگر ظرفيتها و توانمنديهاي
سازندگان داخلي است.
رونمايي از  ۲تجهيز مربوط به ابزار
درونچاهي لولهمغزي سيار

سپهري :تاکنون بالغ بر هزار تجهيز
پرمصرف صنعت حفاري در کشور

بوميسازي شده است و شرکت ملي

حفاري ايران ،حدود  ۶۸درصد نياز
خود به قطعات پرمصرف اين صنعت
را از محل توليدات ساخت داخل
ن ميکند
تامي 

در همي��ن ح��ال ،همزم��ان ب��ا آغاز به
کار پانزدهمين نمايش��گاه تخصصي س��اخت
تجهيزات صنعت حفاري ۲ ،تجهيز مربوط به
ابزارهاي پيشرفته درونچاهي لوله مغزي سيار
رونمايي ش��د .مهدي مهران ،معاون مديريت
پژوهش ،فناوري و مهندس��ي ساخت شرکت
ملي حف��اري اي��ران در اين ب��اره گفت :اين
تجهيزات حاصل قرارداد پروژه پژوهشي ميان
ملي حفاري و جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
اس��ت .وي افزود :اي��ن  ۲تجهيز (موتور هد و
اورش��ات) با نظارت و هم��کاري متخصصان
مديري��ت خدمات فن��ي حف��اري و مديريت
پژوهش ،فناوري و مهندس��ي ساخت شرکت
مل��ي حفاري ايران بوميس��ازي ش��د.معاون
مديريت پژوهش ،فناوري و مهندسي ساخت
شرکت ملي حفاري گفت :بر اساس اين قرارداد
پژوهشي ،تدوين دانش فني ،فناوري طراحي و
ساخت اين تجهيزات به صورت کامل و در يک
فرايند زماني انجام شد و اين تجهيزات پس از
آزمايش ميداني در چرخه عمليات قرار گرفت.
وي درباره موارد کاربس��ت موتور هد توضيح
داد :اين تجهيز يک سيستم ايمني پيشگيرانه
است که براي عمليات حفاري ،فيشينگ و هر
عمليات ويژه استفاده ميشود.مهران ادامه داد:
فراهم کردن جريان س��يال در مواقع انس��داد
ابزاره��اي درون چاه ،برقراري جريان س��يال
درون چاه ،جداسازي ابزارهاي درون چاهي از
لوله حفاري در شرايط اضطراري و ممانعت از
جريان چاه ب��ه طرف باال از کاربردهاي موتور
هد به ش��مار ميآيد.معاون مديريت پژوهش،
فناوري و مهندسي ساخت شرکت ملي حفاري
در زمين��ه کاربردهاي اورش��ات نيز گفت :اين
تجهيز از ابزارهايي است که در صنعت حفاري
جه��ت مانده يابي ،احيا و س��رويس چاه مورد
استفاده واقع ميش��ود و از شمار کارکردهاي
آن ب��ه گرفتن و خارج س��ازي مانده به بيرون
چاه ،عمل ضربه جهت رها سازي مانده ،قطع
اتصال از مانده و قابلي��ت گرفتن انواع ابزارها
ميتوان اشاره کرد.

گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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اخبار نفت

نتايج مطالعات شرکت تاتنفت در ميدان
شادگان به شرکت ملي مناطق نفتخيز ارائه شد
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در گفتگو با مديرخدمات نفت گچساران تشريح شد؛

ش�رکت تاتنفت روسيه ،طرح توسعه ميدان نفتي شادگان را به

تالش براي افزايش کيفيت زندگي و کسب رضايت خانواده
بزرگ صنعت نفت گچساران
گفتگو :علي مراد كاظم پور

دانش نفت :مدير خدمات شرکت
به�ره برداري نفت و گاز گچس�اران
فعاليتهاي اين اداره را تشريح کرد.

ش��رکت بهره برداري نفت و
گاز گچس��اران يکي از شرکتهاي
مه��م زي��ر مجموعه ش��رکت ملي
مناط��ق نفتخي��ز جنوب اس��ت كه
دومي��ن توليد کننده نف��ت خام در
جنوب به ش��مار ميرود،قرار گرفتن
تأسيس��ات اي��ن ش��رکت در چهار
اس��تان کهگيلوي��ه و بوي��ر احمد،
خوزس��تان ،بوش��هر و ف��ارس از
ويژگيهاي اين شرکت است که در
کنار ق��رار گرفتن تلمبه خانه عظيم
نف��ت ک��وره و چندراه��ه نفت خام
صادراتي کش��ور در ح��وزه عمليات
اين ش��رکت گچس��اران را به قلب
صادرات نف��ت خام کش��ور تبديل
کرده است ،چراكه نفت گچساران و
چند ش��رکت مهم ديگر با خط لوله
توس��ط اي��ن تلمب��ه خان��ه منتقل
ميشود و با افزايش فشار در نهايت
ب��ه س��مت پايان��ه خ��ارک جهت
صادرات هدايت ميش��ود ،راهبري
تمام اين مراحل ،تعمير و نگهداري
اين تأسيس��ات بر عه��ده کارکنان
تالشگر شرکت بهره برداري نفت و
گاز گچس��اران اس��ت.در اين ميان،
مديري��ت خدم��ات در نف��ت و گاز
گچساران از جمله بخشهايي است
كه بايد بتواند به بهترين نحو ممكن
ابت��دا رس��الت پش��تيباني ازتولي��د،
بهرهبرداري وانتق��ال نفت و گاز در
مجموعه وسعت  240كيلومترمربعي
راب��ه انج��ام رس��اند و س��پس به
كاركنان عملياتي و خانوادههاي آنها
در بخشه��اي فرهنگ��ي ،اي��اب
وذهاب ،مس��كوني منازل سازماني
خدمات شايسته اي را ارائه دهد چرا
ك��ه س��ختي كار و عب��ور از پي��چ
وخمه��اي س��خت و طوالني مدت
ج��اده را ب��ا چيزي به ج��ز خدمات
مطل��وب نميتوان جب��ران نمود.در
اين خصوص ،مدير خدمات شركت
بهرهبرداري نفت و گاز گچساران با
برشمردن اهميت افزايش انگيزه در
ني��روي انس��اني در جهت پيش��برد
اه��داف صنع��ت نفت گف��ت :بايد
اذع��ان ك��رد مديري��ت خدمات به
عن��وان مجموعه اي ك��ه در طول
ش��بانه روز چه در تاسيسات و خارج
از تاسيس��ات هم��واره وظاي��ف
پش��تيباني توليد را برعهده دارد كه
بايد بتواند اين وظايف را آنگونه كه

شايسته و در شان نيروهاي پرتالش
صنعت نفت است ارائه دهد تا بتواند
ب��ا اس��تفاده از تماميظرفيتهاي
موج��ب رضايت من��دي كاركنان و
خانوادهه��اي آنها ش��ود.علي كردلو
افزود :نيروي انس��اني سرمايه مهم
صنعت نفت است و با توجه به اينكه
مديريت خدمات با رفاه و آس��ايش
پرس��نل و خانوادهه��اي آنها ارتباط
مس��تقيم دارد تمام تالش و س��عي
م��ان بر آن اس��ت ب��ا اس��تفاده از
تماميظرفيته��ا ب��راي افزاي��ش
کيفي��ت زندگ��ي و کس��ب رضايت
خان��واده ب��زرگ صنع��ت نف��ت
گچس��اران گام برداريم.وي با اشاره
ب��ه ادارات زيرمجموع��ه مديري��ت
خدمات نفت كه به صورت زنجيروار
به يكديگر متصل هس��تند تا بتوانند
بهترين خدمات را ارائه دهند گفت:
مديري��ت خدم��ات متش��کل از
ادارهه��اي؛ تراب��ري و حمل و نقل،

در مناطق اقماري هم فعاليتهاي
چشم گيري براي افزايش نشاط
کارکنان و رضايت مندي آنها
انجام شده است که ميتوان به
احداث زمين چمن مصنوعي،
زمين واليبال ،بيليارد و بهسازي
کامل و احداث زمين چمن
مصنوعي چند منظوره در تلمبه
خانه صادراتي گوره اشاره نمود

خدمات مهندسي و بهسازي اماکن
وتاسيس��ات ،خدم��ات پ��روازي و
فرودگاه��ي و خدم��ات اداري
اجتماع��ي وفرهنگ��ي اس��ت ك��ه
بخشهاي��ي مختلف��ي ني��ز در زير
مجموعه اين ادارات مشغول فعاليت
هس��تند.كردلو خاطرنش��ان ك��رد:
هم��واره مس��ئله رف��اه كاركنان از
ابت��داي فعاليت صنع��ت نفت مورد
توجه ويژه قرار داش��ته و به موازات
فعاليته��اي عمليات��ي ،تعمي��ر و
بهسازي منازل سازماني و ساختمان
ادارات ستادي و س��اختمان كنترل
درون تاسيس��ات و رفاه��ي در
تاسيس��ات ،توس��عه فضاي س��بز و
ايج��اد مراكز فرهنگ��ي و تفريحي
ونگهداشت زيرساختهاي ورزشي در
كن��ار ماموريت مح��وري توليد در
دس��تور كار قرار داشته و دنبال شده
اس��ت .وي ب��ا بيان اينك��ه؛ جامعه

یادداش

ت تحلیلی

دان�ش نفت :توس�عه مي�دان گازي ف�رزاد  Bدر ميان مذاک�رات متعدد و
چندين س�اله ايران و هند گرفتار ش�ده است .به نظر ميرسد اين ميدان صرف
نظر از اختالف قيمت ،يک مقصر جدي دارد؛ گاز غير غني!!

شوربختانه گاز فرزاد  Bغني نيست و در مقايسه اين ميدان با ميدان گازي
پارس جنوبي بايد گفت پارس جنوبي کاندينس��ت دارد و کاندينست آن نيز براي
بازپرداخت هزينههاي سرمايهگذاري کافي است ،اما يکي از مشکالت براي توسعه
فرزاد  Bاين است که گاز آن غني نيست و طرف هندي بايد گاز توليدي آن را يا
ال ان جي کند يا به صورت خط لوله بفروشد.با اينکه زمزمههاي طرح جامع توسعه
ميدان گازي فرزاد  Bـ ميدان مشترک با عربستان ـ از سال  ۱۳۸۸آغاز شد .اين
ميدان همچنان و بعد از حدود  ۸سال چشم انتظار توسعه نشسته است و با اينکه
ايران و هند بارها تا مرز امضاي تفاهم نامه توسعه اين ميدان پيش رفتهاند اما به
نظر ميرسد نوع گاز ميدان فرزاد  Bسد بزرگ توسعه اين ميدان شده است.بر اين
اساس ،قرار بود طرح جامع توسعه ميدان گازي فرزاد  Bتا پايان سال  ۱۳۸۷امضا
ش��ود ،اما اين اتفاق محقق نش��د تا اينکه در مرداد ماه سال  ،۱۳۸۸منابع خبري
از تصمي��م ايران ب��راي مذاکره با هند درباره ميدان گازي فرزاد  Bخبر دادند.اما از
سال  ۱۳۸۸که خبر حضور هنديها در فرزاد Bقطعي شد ،تا سال  ۱۳۹۰همچنان
توس��عه اين ميدان گازي ،منتظر نهايي شدن مذاکرات شرکت ملي نفت ايران با
يک کنسرسيوم هندي بود .مذاکره اي که حتي دو سال بعد از آن هم نهايي نشد
و در ارديبهش��ت  ،۱۳۹۲مديرعامل وقت شرکت نفت فالت قاره در مورد توسعه
مي��دان فرزاد  Bتوضيح داد که «با توجه به اينکه س��رمايهگذاري در اين ميدان

مخاطب شركت بهره برداري نفت و
گاز گچس��اران ح��دود هف��ت هزار
خان��وار عضو دارد اظهار كرد :از اين
رو ن��گاه درون س��ازماني ايج��اب
ميکند با برگزاري برنامههاي درون
س��ازماني بي��ن خانوادهه��ا مانن��د
برگ��زاري جش��نها و مس��ابقات با
حضور هنرمندان مطرح كشوري ،به
روز بودن فيلم س��ينما و خانه فيلم،
تجهيز كتابخانه و راهاندازي كانون
ودارالق��ران و كالسه��اي ط��رح
اوقات فراغت بيش��تر توجه ش��ودتا
نش��اط و رضايت مندي کارکنان و
خانوادههايشان را به همراه آورد.وي
اعزام کارکنان و خانوادههايشان به
مشهد و مجتمع محمود آباد و ديگر
نق��اط تفريح��ي ک��ه با توج��ه به
س��هميهها و هماهنگي با ستاد نفت
خيز جنوب انجام ميشود را از ديگر
اقدام��ات بخ��ش فرهنگ��ي اداره
خدمات برش��مرد و تصريح كرد :از
مهمترين فعاليتهاي مهم مديريت
خدمات برنامه ريزي ،سازماندهي و
اعزام كاركن��ان و خانوادههاي آنان
به مجمتعهاي تفريح��ي و زيارتي
اس��ت كه با پيگيريه��اي به عمل
آمده و جلس��ات متع��دد با مديريت
عملي��ات غيرصنعت��ي مناطق نفت
خيز جنوب اين سهميهها از دو مركز
ب��ه  6افزاي��ش داش��ت و س��هميه
مجتم��ع رفاهي و زيارتي از 210نفر
در س��ال به  480نفر در سال جاري
رس��يد.كردلو تصري��ح ك��رد :تعداد
 2254من��زل س��ازماني داري��م که
بخشهايي از آنه��ا نياز به مرمت
دارد و در قالب پروژههايي در دست
اجرا اس��ت و در اين زمينه در سال
گذشته موفق شديم تعداد183خانه
را تعمي��ر و تجهيز نماييم.درصورت
تصوي��ب به موقع پروژههاي مرتبط
درراس��تاي حف��ظ س��رمايههاي
س��ازمان ونيزافزاي��ش رضايتمندي
پرس��نل اين آمار فرات��ر خواهد بود.
مديرخدمات نفت گچساران عنوان
ك��رد :با توج��ه به ويژگي ش��رکت
بهرهبرداري نفت و گاز گچساران در
چه��ار اس��تان و وج��ود انتظ��ارات
مردميو س��ازمانها از اين شركت
ضروري اس��ت با هر چهار اس��تان
تعامل داش��ته باش��يم که مجموعه
مديريت خدم��ات نقش ويژه اي در
تعام��ل و هم��كاري ب��ه ديگ��ر
س��ازمانها دارد و ت��ا كن��ون نيز با
حمايته��اي مديرعام��ل محترم و
تاكي��دات ايش��ان ت��ا آنج��ا ك��ه

توانس��تهايم پاس��خگوي نيازه��ا
بودهايم .كردلو با بيان اينكه ؛ توجه
به نيروي انس��اني در سازمان رابطه
اي مس��تقيم ب��ا پيش��رفت در
تماميعرصهها دارد اظهار داش��ت:
دو گ��روه اقم��اري در نرگس��ي و
بيبيحکيمه که هفتگي مشغول به
کارهس��تند و ب��ا توجه به ش��رايط
اقليمي ،ت�لاش ميکني��م بهترين
خدم��ات رفاه��ي و ورزش��ي را در
اختيارش��ان قرار دهي��م و بر همين
اساس  ۹رستوران و مهمانسرا درون
تاسيس��اتي خ��ارج از دس��ترس
بهامكانات ش��هري در چهار استان
قرار گرفته اس��ت كه سعي برجبران
كمبودها درراس��تاي رضايت مندي
بيش��تر کارکن��ان را فراهم کند.وي
ادام��ه داد :در مناط��ق اقماري هم
فعاليته��اي چش��م گي��ري براي
افزايش نش��اط کارکنان و رضايت
من��دي آنها انجام ش��ده اس��ت که
ميت��وان به اح��داث زمي��ن چمن
مصنوعي ،زمين واليب��ال ،بيليارد و
بهسازي کامل و احداث زمين چمن
مصنوعي چند منظوره در تلمبه خانه
صادراتي گوره اش��اره نم��ود .مدير
خدم��ات ش��ركت نفت گچس��اران
گف��ت :روزانه حدود .س��ه تن زباله
خانگي در مناطق نفت گچس��اران
توليد ميشود که با برنامه ريزي كه
ص��ورت گرفت��ه اس��ت از اين پس
زبالههاي منازل مسكوني در منطقه
صنعت نفت به صورت ش��بانه جمع
آوري ميش��ود.وي در ادامه باتوجه
به اهميت تفكي��ك زبالههاي قابل
بازيافت درراس��تاي كاهش تاثيرآن
ب��ه محيط زيس��ت ،از اجراي طرح
تفکي��ک زبال��ه از مب��دأ در مناطق
مس��كوني نف��ت خب��ر داد و گفت:
عمليات اجرايي اين طرح را در حال
حاض��ر ب��ه ص��ورت آزمايش��ي
دردوناحي��ه و174ب��اب از من��ازل

س��ازماني نفت شروع شده است كه
در ص��دد توس��عه دركل مناط��ق
مسكوني واداري اين برنامه هستيم.
مديرخدمات نفت گچساران هدف از
اين طرح را بهبود شرايط بهداشتي،
کاهش آلودگيهاي ناش��ي از توليد
زبال��ه وحف��ظ محي��ط زيس��ت،
صرفهجويي در هزينههاي جمعآوري
پس��ماند و کمک به چرخه اقتصادي
ب��راي بازياف��ت پس��ماندهاي قابل
بازيافت و اش��تغال زايي عنوان كرد.
مديرخدمات نفت گچس��اران با بيان
اينكه؛ ايج��اد ،نگهداري و توس��عه
فض��اي س��بز در مناط��ق اداري و
مسكوني و تاسيسات شرکت از جمله
وظايف اين ش��ركت است كه تاثير
بس��زايي در ايجاد محيطي شاداب و
افزايش نشاط و روحيه كاركنان دارد
افزود :در اين زمين��ه با تمام توان تا
جايي اقدام شده است كه هم اكنون
سطح فضاي سبز در محدوده تحت
كنترل اين شركت در شهر گچساران
بي��ش از  74هكتار ش��امل  :چمن،
درخت��كاري ،گلکاري و ديوار س��بز
رسيده اس��ت و در حال حاضر با 24
هكتار فضاي سبز وتعداد 7800اصله
درخت در داخل و اطراف تاسيس��ات
كمربند س��بز اين شركت را تشكيل
ميده��د .كردلو بيان كرد :مهمترين
ماموري��ت راپش��تيباني وصيانت از
دسترنج تالش همكاران دربخشهاي
عمليات��ي ،توليد وصادرات س��الم
وحداقل كاهش توليد دانست واضافه
كرد ترابري بخش اززيرمجموعه اين
مديري��ت هم��واره اي��ن اص��ل
درنظرگرفت��ه وباآمادگ��ي كاف��ي
وموثردوش��ادوش كاركنان عمليات
تالش دارند با استفاده از ماشينآالت
وبه��ره گي��ري از نيروهاي مجرب،
ت�لاش ميكنند كمتري��ن وقفه اي
دروظايف محول��ه رخ ندهد ودراين
ام��ر مرم��ت خط��وط جريان��ي و

جادههاي خطرناک و کم عرض که
قدمتي  70س��اله دارند ،با تعريض،
حذف نقاط حادثه خيز وبهسازي آن
اي��ن اق��دام حادثهه��ا در جادههاي
خطرن��اک ب��ه حداقل رس��يده و با
اس��تفاده از امکانات ش��رکت موفق
شديم در بس��ياري از نقاط حساس
تاسيس��ات خطوط لول��ه جرياني باا
قدامات اصالحي درمس��ير به موقع
وكمترين زمان ممكن ودسترسي را
به حداقل زمان كاهش دهيم .كردلو
با اشاره به نقش ويژه ناوگان ترابري
در صنع��ت نف��ت نيز گف��ت :اداره
ترابري شرکت بهره برداري نفت و
گاز گچساران با داشتن بيش از .780
دستگاه خودرو ماشين آالت سبک و
س��نگين و داش��تن چه��ار جايگاه
اختص��اص س��وخت در مناط��ق
عملياتي (گچس��اران ،گوره ،بي بي
حکيمه  ۱و  ) ۲پشتيباني از عمليات
بهره برداري و تولي��د و جابه جايي
کارکن��ان و خانوادهه��اي آنها را بر
عه��ده دارد.مديرخدم��ات نف��ت
گچس��اران ب��ا بيان اينك��ه در حال
حاض��ر ب��ا تالشهاي مس��ووالن
شهرس��تان و مديران صنعت نفت،
پروازهاي فرودگاه شهيد اميد بخش
گچس��اران به تهران و بالعکس به
چهار پ��رواز در هفته افزايش يافته
اس��ت تصريح ك��رد :ب��ا توجه به
موقعيت جغرافيايي و نزديك بودن
گچس��اران به ش��هرهاي بهبهان،
دهدشت ،گناوه ،ديلم و حتي اميديه
و آغاج��اري و همچني��ن ويژگي و
گس��تردگي ح��وزه عمليات��ي اين
شركت در چهار اس��تان ،توسعه و
گسترش فرودگاه گچساران ميتواند
كمك ش��اياني به مردم منطقه در
راستاي رونق اقتصادي و علميباشد.
كردل��و در پايان اف��زود :مجموعه
مديران صنع��ت نفت درراس��تاي
مس��وليت اجتماع��ي وباتوج��ه به
نامگذاري مقام معظم رهبري سال
«1396اقتص��اد مقاومت��ي تولي��د
واش��تغال» ،همواره عالوه برانجام
وظايف سازماني خود ،آماده خدمت
رساني به مراكز همجوار تاسيسات
نفت��ي ميدانن��د و در اين مس��ير
همچون گذشته با تمام توان سعي
مان برآن بوده اس��ت كه با تالش
همكاران و حمايت مديران ارشد در
نفت بتواني��م در كنار اهداف اصلي
سازمان كه همانا توليد و صيانت از
نفت است در بحث توسعه پايداري
موفق عمل نماييم.

ميدان فرزاد در کشاکش مفاد اختالفي؛

گاز غير غني متهم رديف اول!

بسيار باال است ريسک بااليي را به همراه دارد ،اما در حال حاضر در حال مذاکره با
مسووالن انرژي هند هستيم« .مذاکرات که از سالي به سال ديگر موکول ميشد
بدون اينکه نتيجه اي در پي داشته باشد .حتي کار ايران و هند در برهه اي از زمان
در راس��تاي اختالف نظرهايي که درمورد مدل مالي ميدان گازي فرزاد داشتند به
گرو کش��ي رس��يد .قائله اين گروکشي از جايي آغاز شد که وزير نفت ،اواخر سال
گذش��ته اعالم کرد پيش��نهاد هنديها مورد قبول نبوده و نامهاي نوشته شده که
آنها بايد بيايند و آن را تصحيح کنند.به گفته بيژن زنگنه ،پيشنهاد هند مورد بحث
قرار ميگيرد اما با آنها به توافق نرس��يديم و بعيد است به اين سادگي به توافق
برسيم .زيرا فاصله پيشنهاد ما و هنديها از نظر قيمت خريد گاز زياد است .بنابراين
ممکن است توسعه اين ميدان به شرکت ديگري داده شود.خبري که گويا به مذاق
هنديها خوش نيامد و رس��انههاي هندي اعالم کردند با توجه رد اعطاي امتياز
توسعه ميدان گازي» فرزاد ب» ايران به شرکتهاي هندي ،پااليشگاههاي دولتي
هند قصد دارند ميزان خريد نفت خود از ايران را در س��ال  ۲۰۱۷-۱۸يک پنجم
کاهش دهند و اگر در تصميم تهران تغييري حاصل نشود ،ميزان کاهش خريد را
بيشتر خواهند کرد.با اينکه هنديها تصميم خود مبني بر کاهش خريد نفت از ايران
را اج��را کردند اما چندي بعد ،دارمندرا پرادهان ،وزير نفت هند اعالم کرد با توجه
به اينکه هند در دوران سختي در کنار ايران ايستاد ،دهلي نو انتظار دارد تهران با
واگذاري حقوق توس��عه ميدان گازي فرزاد ب به کس��اني که در ابتدا آن را کشف
کردند ،تالفي کند.زماني که همه کشورهاي غربي ايران را تحريم کرده بودند ،ما
در کنار آنها ايستاديم و مقادير چشمگيري نفت خام از آنها خريديم .اکنون ايران

بايد جبران کند.هنديها درحالي ميدان گازي فرزاد Bرا حق مسلم خود ميدانستند
که ايران دو راه ديگر براي توس��عه اين ميدان گازي در نظر گرفت .يکي از راهها
آماده سازي اسناد براي توسعه ميدان گازي فرزاد  Bبه صورت  EPCFبود که بر
اساس آن براي توسعه اين ميدان پکيجهاي مستقلي به صورت ( EPCFمهندسي،
تامين کاال و س��اخت ،اجرا و تامين مالي) در بازار عرضه ميش��ود .راه ديگر نيز
مذاکره با شرکتهاي ديگر از جمله گازپروم براي توسعه اين ميدان است.
چرا توسعه فرزاد سخت و پر مناقشه است؟

اما آنچه باعث ميش��ود توس��عه ميدان گازي فرزاد  Bکه به دليل مشترک
بودن با عربستان براي ايران اهميت زيادي دارد به تاخير بيافتد نوع گاز اين ميدان
اس��ت .گاز فرزاد  Bغني نيس��ت و در مقايس��ه اين ميدان با ميدان گازي پارس
جنوبي بايد گفت پارس جنوبي کاندينست دارد و کاندينست آن نيز براي بازپرداخت
هزينههاي س��رمايهگذاري کافي است ،اما يکي از مشکالت براي توسعه فرزاد B
اين است که گاز آن غني نيست و طرف هندي بايد گاز توليدي آن را ال ان جي
کند يا به صورت خط لوله بفروشد.پيشنهاد هنديها اين است که ايران گاز فرزاد B
را بخرد اما ايران از يک سو منابع مورد نياز خريد گاز فرزاد را ندارد و از سوي ديگر
نيازي به گاز فرزاد  Bحداقل تا پنج سال آينده نخواهد داشت.بر اساس اين گزارش،
ت مکعب برآورد
حج��م گاز درجاي ميدان گازي فرزاد  ،Bبيش از  ۲۱تريليون فو 
شده که  ۱۲.۵تريليون آن قابل استحصال است و طبق برنامه قرار است با توسعه
ميدان در فاز نخست از اين ميدان روزانه  ۱.۱ميليارد فوت مکعب گاز توليد شود.
منبع :ایسنا

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب ارائه داد.

ش��رکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شرکت تاتنفت روسيه،
اس��فندماه س��ال گذش��ته تفاهمنامهاي امضا کردند ک��ه بر مبناي
آن ،مطالعه ميدان ش��ادگان به اين ش��رکت روس��ي واگذار ش��د و
اين ش��رکت ،روز سهش��نبه ،پنجم ديماه نتاي��ج مطالعات خود را
به ش��رکت ملي مناطق نفتخيز جنوب ارائ��ه داد.افزون بر تاتنفت،
تفاهمنامه همکاري براي مطالعه اين ميدان بين شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب و شرکتهاي ديگري نيز امضا و بعضا نتايج مطالعات
ارائه ش��ده اس��ت.ميدان نفتي ش��ادگان در جنوب غربي شهرستان
اهواز واقع ش��ده و شامل  ۲مخزن آس��ماري و بنگستان است .اين
ميدان در س��ال  ۱۳۴۷کشف شد و بهرهبرداري از آن از سال ۱۳۶۷
آغاز شده است.
آخرين وضع پروژههاي ميدانمحور مناطق نفتخيز جنوب تشريح شد؛

تاکيد مجدد بر تعيين تکليف توسعه  ۲ميدان تا
پايان سال
دان�ش نفت :مدي�ر امور فني

ش�رکت ملي مناط�ق نفتخيز جنوب
ب�ا اش�اره ب�ه توس�عه ميدانه�اي
کرنج ،رگسفيد ،شادگان و پارسي
بر اس�اس م�دل جديد ق�راردادي
ب�ه عن�وان بخ�ش ميدانمح�ور
فعاليته�اي اي�ن ش�رکت ،گف�ت:
س�عي ب�ر اين اس�ت تا پاي�ان دي
ماه ،قرارداد توسعه کرنج و تا پايان
سال ،قرارداد توسعه شادگان امضا شود.

حميد دريس افزود :مطالعات ميدان کرنج از سوي دو شرکت
مپن��ا و کنسرس��يوم پرگس انجام ش��د ک��ه اين مطالعات توس��ط
کارشناسان مديريت امور فني در بخشهاي زمين شناسي ،مخازن،
ف��رآورش ،حف��اري و بهره برداري ارزيابي دقيق ش��ده و براي هر
ش��رکت نمره نهايي فني تعيين ش��ده اس��ت؛ اين نمره در فرآيند
انتخ��اب پيمانکار اصلح حائز اهميت اس��ت.وي عن��وان کرد :تهيه
طرح جامع توسعه ميدان شادگان نيز دردستور کار پنج شرکت است
که گزارش نهايي ش��رکت گسترش انرژي پاس��ارگاد آماده و ارائه
شده و ديگر ش��رکتها نيز تا هفته آينده گزارش نهايي مربوطه را
ارائه ميدهند .دريس يادآور ش��د :با برگزاري نزديک به هزار نفر/
ساعت جلسه با مش��اوران حقوقي ،مالي و قراردادي باتجربه ،متن
نهايي مدل جديد قراردادهاي ميدان محور مناطق نفت خيز جنوب
در حال تدوين اس��ت.مدير امورفني ش��رکت مل��ي مناطق نفتخيز
جنوب درباره طرحهاي عمليات محور توس��عه ميادين هم توضيح
داد :اين ش��رکت طرح توس��عه  ۲۷مخزن را در دو بخش س��طح
االرض و تحت االرض شامل موقعيتهاي حفاري ،برنامه حفاري،
عالمت گذاري موقعيتها ،تس��هيالت سطح االرضي ،خطوط لوله
و تعميرات مورد نياز در قالب  ۲۷بسته سرمايه گذاري تدوين کرده
است که هدف از اين طرحها ،افزايش تقريبي توليد نفت به ميزان
 ۳۴۲هزار بش��که در روز نس��بت به توليد کنوني و جبران کاهش
تقريبي  ۳۱۳هزار بش��که در روز تا پايان س��ال  ۹۸است .ملزومات
س��طح االرض و تح��ت االرض اين طرح ح��دود  ۴,۳ميليارد دالر
برآورد شده است.
تامين  ۷۰درصدي سوخت گاز کشور از عسلويه؛

تاسيسات پارس جنوبي براي ورود به
زمستان در آمادگي کامل قرار دارند

معاون عمليات و پش�تيباني شرکت نفت و گاز پارس از آمادگي

کامل اين شرکت براي تحقق توليد تکليفي گاز به ميزان  ۵۷۰ميليون
مترمکعب در روز در شش ماه دوم امسال خبر داد و گفت :تاسيسات
پارس جنوبي براي ورود به زمستان در آمادگي کامل قرار دارد.

يحيي رشيدي با اشاره به اين که بهرهبرداري از ميدان گازي
پ��ارس جنوبي در ابتداي تأس��يس اين ش��رکت ،زير نظر ش��رکت
ملي گاز و از س��وي مجتمع گاز پ��ارس جنوبي ( )SPGCصورت
ميگرفت ،تصريح کرد :پس از گذش��ت حدود  ۶س��ال بر اس��اس
سياس��تهاي کالن وزارت نفت در ميادين باالدستي ،بهرهبرداري
از اين مخزن به ش��رکت نفت و گاز پارس منتقل شد.وي با اشاره
به شروع توليد از مخزن مشترک پارس جنوبي با توسعه فازهاي ۲
و  ۳افزود :در حال حاضر  ۲۷سکوي گازي در اين ميدان عظيم به
بهرهبرداري رسيده است.معاون عمليات و پشتيباني شرکت نفت و
گاز پارس با اشاره بهامادگي کامل براي تحقق توليد تکليفي گاز به
ميزان روزانه  ۵۷۰ميليون مترمکعب گاز اظهار کرد :در حال حاضر
روزانه حدود  ۵۵۵ميليون مترمکعب گاز از مخزن مش��ترک پارس
جنوبي برداشت ميشود که به محض رفع محدوديتهاي دريافت
گاز از سوي پااليشگاههاي پارس جنوبي اين رقم ميتواند به ۵۷۰
ميليون مترمکعب در روز افزايش يابد.

وزارت نفت مجاز به استفاده از  ۹هزار و
 ۵۰۰ميليارد تومان از اسناد خزانه شد

عض�و کميس�يون ان�رژي مجل�س گف�ت :ب�ر اس�اس يک�ي از

تبصرهه�اي اليح�ه بودجه س�ال  ،۹۷وزارت نفت ميتواند تا س�قف
 ۹۵۰۰ميلي�ارد توم�ان از اس�ناد خزانه ب�راي طرحهاي باالدس�تي با
اولويت ميدانهاي مشترک استفاده کند.

حس��ين اميري خامکاني ،به نشس��ت کميس��يون انرژي در
باره بررس��ي اليحه بودجه س��ال  ۹۷در اين کميسيون اشاره کرد
و گفت :در بخش��ي از تبصره  ۵اين اليحه ،به اسناد خزانه در مورد
وزارت نفت پرداخته شد ،طبق آن ،اين وزارتخانه مجاز شد تا سقف
 ۹۵۰۰ميليارد تومان از اس��ناد خزانه براي طرحهاي باالدس��تي با
اولويت ميدانهاي مشترک استفاده کند.اين عضو کميسيون انرژي
مجلس شوراي اس�لاميافزود :در اين تبصرهامده است که وزارت
نفت ميتواند از خط اعتباري به منظور ايجاد زيرس��اختها استفاده
کند.

گاز
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گزارش دانش نفت از آيين بهرهبرداري از عظيمترين پروژه گازرساني کشور:

یادداشت

هشدار نسبت به مصرف بيرويه گاز در ايران
مهندس سيد شمس الدين مومني

کارشناس انرژي

بر اساس آمار اعالم شده از سوي شرکت ملي گاز
همزمان با افت دما و س��رما در بيشتر استانهاي کشور،
مصرف گاز به نزديک  ۷۱۰ميليون مترمکعب رس��يد .بر
اين اساس ،در بخش صادرات  36.5ميليون مترمکعب،
نيروگاهه��ا 108 :ميليون مترمکع��ب ،صنايع عمده 108
ميليون مترمکعب و خانگي تجاري  457ميليون مترمکعب گاز در کشور مصرف
شده اس��ت.اگر فرض کنيم در سي روز گذشته همين ميزان مصرف ثابت باشد
بنابراين ميتوان گفت که ميزان مصرف ماهانه در ايران در فصل س��رما چيزي
ح��دود  ۲۱.۳ميليارد مترمکعب اس��ت .از طرفي بنابهامار اعالم ش��ده از س��وي
اداره کل آم��ار چين ،در ماه نوامبر هش��ت ميلي��ارد مترمکعب گاز از طريق خط
لول��ه و  LNGبه چين واردات ش��ده اس��ت .بنابراين ميت��وان نتيجه گرفت که
مص��رف ماهان��ه گاز در ايران تقريبا  ۲.۳براب��ر گاز وارداتي چين با بيش از يک
ميليارد نفر جمعيت اس��ت .بيترديد آمار مصرف گاز در کشور نگرانکننده است
ب��ه طوريکه بنابر گزارش آماري ،مصرف گاز ايران در س��ال  2016ميالدي با
حدود  200ميليارد مترمکعب ٥,٥ ،درصد از کل مصرف جهاني گاز بوده اس��ت.
درصورتيکه جمعيت ايران در همين سال حدود  ١.١درصد جمعيت جهان بوده
است.در همين سال متوسط مصرف سرانه گاز طبيعي در جهان  ٤٧٣مترمکعب
و متوس��ط مصرف س��رانه گاز در ايران دوهزار و  ٤٣٦مترمکعب بوده است .اگر
مصرف س��رانهمان را با کشور پيش��رفته و ثروتمندي مانند اياالت متحدهامريکا
با توليد ناخالص ملي بس��يار باالتر از ما ،مقايسه کنيم ،مصرف سرانه اين کشور
در همان س��ال حدود دوه��زار و  ٤٣٠مترمکعب و کميکمتر از ما بوده اس��ت.
البته اگر بررس��ي وضعيت بهرهوري انرژي مورد نظر باشد ،عددهاي گفته شده
همهچيز را توضيح نميدهد؛ چون در کل جهان کش��ورهاي گرمسير و سردسير
فقير و غني و با س��اختارهاي انرژي متفاوت وجود دارند.در ايران در حالحاضر
ح��دود  ٧٠درص��د کل انرژي کش��ور از گاز طبيعي تامين ميش��ود در حاليکه
در هم��ه ج��اي جهان چنين نيس��ت و مثال در چين بي��ش از  ٦٤درصد انرژي
مصرفي را زغالس��نگ تشکيل ميدهد؛ بنابراين براي مقايسه بهرهوري انرژي
بين کش��ورها ،بهتر است از شاخص شدت انرژي که ميزان کل انرژي مصرفي
به ازاي مقدار مش��خصي از توليد ناخالص ملي را نش��ان ميدهد ،استفاده کنيم
که ايران از اين نظر جزء کشورهايي است که وضعيت خوبي ندارد.اين در حالي
است که مردم با رعايت دماي رفاه در خانهها که بين  ۱۸تا  ۲۲درجه سانتيگراد
اس��ت ميتوانند نقش مهميدر صرفهجويي و گازرساني مطلوبتر به همه مردم
کشور داشته باش��ند.همچنين استفاده از وسايل گازس��وز استاندارد که مصرفي
بهين��ه و ايمن دارند و اص�لاح راندمان موتورخانهها و خاموش کردن وس��ايل
گازس��وز در مکانهايي که استفاده نميش��ود از جمله مواردي است که در اين
روزه��ا بايد مورد توجه همگان قرار گيرد .از س��وي ديگ��ر راندمان نيروگاههاي
کش��ور در حد بس��يار پاييني قرار دارد و بخش عم��دهاي از گاز مصرفي در اين
نيروگاهه��ا به دليل قديميو فرس��وده بودن به هدر م��يرود .اگر عزم همگاني
براي مديريت و صرفهجويي مصرف گاز در کشور وجود داشته باشد ميتوان به
سادگي از اين مزيت در راستاي ايجاد ارزش و ثروتآفريني براي کشور استفاده
ک��رد .همانطور که ميدانيد ايران دارن��ده بزرگترين ذخاير گاز طبيعي در جهان
اس��ت اين در حالي اس��ت که سهم کش��ورمان از ميزان صادرات اين انرژي در
دنيا بس��يار ناچيز است .به طوري که از ابتداي سال جاري تاکنون  ۲۵۰ميليون
مترمکعب گاز به ارمنس��تان و روزانه  ۳۰ميلي��ون مترمکعب گاز به ترکيه صادر
ش��ده اس��ت.در حال حاضر با وجود تالشهاي بس��يار و پيشرفتهاي به دست
آمده در زمينه توليد و بهرهبرداري از ميادين گازي کش��ور بهويژه پارس جنوبي
ولي متاسفانه همه گاز توليدي در کشور بدون اينکه به ايجاد ثروت بينجامد به
مصرف داخلي رس��يده و از بين ميرود .البته اين موضوع ش��ايد به سياستهاي
غلط و تمرکز بيش از حد بر گاز به عنوان سوخت اصلي کشور برگردد به طوري
که دولت در دهههاي گذشته با هزينههاي بسيار گزاف سعي در ايجاد خط لوله
و گازرس��اني به دورترين نقاط کش��ور نمود ،سياستي که اشتباه بودن آن با سرد
ش��دن هوا و افت فشار گاز ش��بکه در چند سال گذشته ثابت شده است .اين در
حالي است که کشور پهناور ايران داراي مزيتهاي فراواني در زمينه انرژيهاي
تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي ،باد و ...است و در صورت سرمايهگذاري
مناس��ب ميتوان از اين مزيت بهره برد.درهر حال آنچه مس��لم است ،بهرهوري
انرژي در ايران پايين است اما تجربه حذف يارانهها و افزايش قيمت سوخت در
س��ال  ١٣٨٩بهخوبي نشان داد اين مسئله با افزايش قيمت حل نميشود.قيمت
گاز در ايران در حالحاضر چندان هم پايين نيست .افزايش قيمت بدون اقدامات
ديگر فقط به مش��کالت موج��ود ،دامن ميزند .بس��ياري از اقدامات غيرقيمتي
در قوانين و دس��تورالعملهاي مختلف پيشبيني ش��ده بوده که متاسفانه کمتر
اجرا ش��ده اس��ت .قبل از هر چيز بايد برنامه درستي براي انرژي داشته باشيم و
منطق فني اقتصادي را جايگزين تصميمات ش��خصي کنيم .دولت بايد مس��ئله
به��رهوري انرژي را جدي بگيرد و مصوبات زيادي که در اين زمينه وجود دارد،
اجرا ش��ود .هماکنون متولي بهرهوري انرژي ،دستگاههاي توليد انرژي هستند و
اين درس��ت نيست؛ چون اين دس��تگاهها فقط هرگاه کمبود دارند ياد بهرهوري
ميافتن��د و بعد يادش��ان ميرود .باي��د امکانات و ابزار مص��رف بهينه در اختيار
مردم قرار گيرد و بعد مشترکان پرمصرف را مجازات کنيم .ضمنا بايد به مسئله
انرژي يکپارچه نگاه كرد تا بتوان به حل مش��كالتش پرداخت؛ گاز هم يکي از
حاملهاي انرژي است .موضوع فرهنگسازي در اين حوزه ،حرف تازهاي نيست
و حداقل  ٢٠س��ال در کشور سابقه دارد و فعاليتهايي هم صورت گرفته است.
راهکارهاي روش��ني هم وجود دارد ،اما آنها عمل نميشود .براي مثال ،در همان
اوايل دولت يازدهم وزير نفت اعالم کرد اگر س��رمايهگذاراني بيايند و حدود ٢٠
ميليون بخاري گازس��وز موجود را با بخاريهاي گازس��وز با راندمان باال (که در
دنيا وجود دارد) جايگزين کنند ،دولت حمايت ميکند ،چون محاس��به ش��ده بود
حت��ي اگر بخاريهاي با راندمان ب��اال را مجاني هم بدهيم و بخاريهاي کهنه
را جمع کنيم ،در دو ،س��ه س��ال از محل صرفهجويي گازي که در سطح کشور
ايجاد ميش��ود ،هزينهاش جبران ميشود .اما چه شد؟ زمستان ياد اين حرفها
ميافتيم وبا وزش نس��يم بهاري فراموش��مان ميشود .ش��رکتهايي در کشور
وجود دارند که سالهاس��ت تالش ميکنند سيستم هوشمندکردن شوفاژخانهها
را پياده و از محل صرفهجويي حاصله هزينهش��ان را بازيافت کنند ولي متاسفانه
هيچ حمايتي از آنان نميشود.

جشن گازي در خراسان رضوي
سهيال زماني
دان�ش نفت :اس�تان خراس�ان رضوي و
مهمتر از همه ،مشهد مقدس هفته گذشته
ميزبان مس�ئولين دولتي و مردان گازي بود
تا در جش�ني بزرگ ،ش�اهد افتت�اح برخي
از بزرگتري�ن و مهمتري�ن پروژههاي ملي
کشور باش�د.در نخستين روزهاي نهچندان
زمس�تاني ديماه و در ابتداي ورود به سال
جدي�د ميلادي ،بار ديگر ب�ا تالش و همت
گازيه�ا ،پروژههايي بزرگ به بار نشس�ت
تا ش�هرها ،روس�تاها ،صنايع و ....ديگري
از نعم�ت گاز ،اي�ن ان�رژي پ�اک بهرهمند
ش�وند .اين پروژههاي عظيم گازرساني در
بخشهاي صنعتي و خانگي با هزينهاي بالغ
ب�ر  ۵۰۰ميليارد تومان و با حضور اس�حاق
جهانگيري ،مع�اون اول رييسجمهوري به
بهرهبرداريرس�يد .در واق�ع ،بهرهبرداري
از پروژه خط انتقال گاز تقويتي اس�فراين-
نقاب -جغت�اي به ط�ول  ۸۴کيلومتر که به
منظ�ور تقوي�ت خ�ط انتق�ال گاز در جنوب
اس�تان خراس�ان رض�وي و گازرس�اني به
بخشه�اي صنعت�ي اس�تان و بخص�وص
گازرس�اني به مجتمع فوالد س�بزوار است،
ب�ا هزينهاي بالغ ب�ر  ۱۷۰ميليارد تومان به
بهرهب�رداري رس�يد و اين در حالي اس�ت
ک�ه عمليات اح�داث خ�ط لوله انتق�ال گاز
تقويتي  16اينچ تربتحيدريه -کاش�مر به
ط�ول تقريبي  77کيلومتر ب�ا هزينهاي بالغ
ب�ر  ۶۰ميلي�ارد توم�ان که از حوالي ش�هر
تربتحيدريه آغاز ش�ده و تا ايستگاه تقليل
فشار ( )CGSکاشمر ادامه دارد نيز ،با هدف
تقويت فش�ار گاز شهرهاي واقع در منطقه
و گازرس�اني به مصرفکنندههاي جديد نيز
همزم�ان آغازش�د .همچنين با گازرس�اني
ب�ه ش�هر همت آب�اد ،ف�از نخس�ت پروژه
احداث خط انتق�ال گاز  52کيلومتري همت
آباد  -بار در اس�تان خراسان رضوي نيز به
مرحل�ه بهرهبرداريرس�يد .در همين حال،
همزم�ان با بهرهب�رداري از اي�ن پروژهها،
مراس�م بهرهبرداري و آغاز عمليات اجرايي
گازرس�اني ب�ه  ۳۲۷روس�تا ب�ا هزين�هاي
بال�غ ب�ر  240ميلي�ارد توم�ان در يک�ي از
روس�تاهاي بخ�ش رضوي�ه ب�ه نمايندگي
س�اير روس�تاهاي اس�تان ،نيز برگزار شد.
گفتني اس�ت که بخش�ي از اين مراسم در
روس�تاي نصرآباد از بخش رضويه مش�هد
مقدس با حضور معاون اول رييسجمهوري
و مهندس عراقي ،مديرعامل ش�رکت ملي
گاز اي�ران صورت گرف�ت و بخش ديگري
از اي�ن مراس�م بهرهبرداري ک�ه مربوط به
خطوط انتقال گاز ميش�د ،در تربتحيدريه
و ب�ا حضور حس�ن منتظرتربتي ،مديرعامل
ش�رکت مهندسي و توس�عه گاز ايران و از
طري�ق ويدئوکنفراس برگزار ش�د.گزارش
خبرنگار «دانش نفت» از اين سفر گازي را
با هم پي ميگيريم.
رشد  64درصدي گاز رساني به
روستاهاي کشور در دولت تدبير و اميد

با توجه به اينکه گاز محور و پيشران
توس��عه است اما مس��لما بدون حمايت و
پش��تيباني دولت ،مسئولين و مردم هرگز
نميتوان روند توس��عه گاز رس��اني را در
کشور تا به اين حد پيش برد.
حميدرض��ا عراق��ي مع��اون وزي��ر
و مديرعام��ل ش��رکت مل��ي گاز ايران،
نخستين س��خنران مراسم بهرهبرداري و
آغ��از عمليات اجرايي پروژه گارس��اني به
دوش��هر و  327روستا و س��ه خط انتقال
گاز در اس��تان خراسان رضوي بود که در
روس��تاي نصر آباد بخش رضويه مش��هد
مقدس با حضور دکتر اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيسجمهوري ،س��يد احسان
قاضيزادههاشمينماينده مردم فريمان در
مجلس شوراي اسالمي ،عليرضا رشيديان
اس��تاندار خراسان رضوي ،سيدحميد فاني
مديرعامل ش��رکت گاز استان و جمعي از
مقامات کش��وري و اس��تاني و مردم اين
منطقه برگزار ميش��دکه سخنان خود را
بدينگون��ه آغاز ک��رد.وي در ادامه اظهار
داش��ت :از ابت��داي دولت يازده��م و در

سال آينده ،خراسان رضوي به جمع استانهاي سبز ميپيوندد

ادام��ه آن دردولت دوازده��م نهضتي در
ش��رکت گاز بوجود آمد که بر اس��اس آن
تنها در يک مورد ح��دود  3هزار کيلومتر
خط انتقال گاز اجرا ش��ده است.عراقي در
ادام��ه افزود :اين امر بدين معناس��ت که
 35هزار کيلومتر خطوط انتقال گاز فش��ار
ق��وي در دولت تدبي��ر و اميد به  38هزار
کيلومتر خط انتقال تبديل ش��ده و رشد 9
درصدي را در اين زمينه نش��ان ميدهد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران ،با اشاره
به افتتاح  5ايس��تگاه تقويت فشار گاز در
سال گذش��ته با حضور دکتر جهانگيري،
گفت :با افتتاح اين  5ايس��تگاه ،اکنون 8
ايس��تگاه تقويت فشار طي اين  4سال به
بهرهبرداري رس��يده و ب��ا افزايش  11در
صدي ،رشد بيس��ابقهاي را در اين مدت
کوتاه تجربه کرده اس��ت.مهندس عراقي
در ادام��ه با اش��اره ب��ه اينک��ه در آذرماه
س��ال  92نيروگاهه��اي کش��ور تنها 30
ميليون مترمکع��ب گاز مصرف ميکردند
و  90ميلي��ون مترمکعب م��ازوت و ديگر
سوختها ،گفت :ولي اين رقم امروز براي
نيروگاهها ب��ه  140ميليون مترمکعب گاز
طبيعي رس��يده و اين امر بدين معناس��ت
ک��ه روزانه  50ميلي��ون دالر صرفهجويي
در مصرف س��وخت از طري��ق نيرو گاهها
ميشود.وي در ادامه افزود :گاز رساني به
 9هزار روس��تا در دولت تدبي��ر و اميد از
ديگر دستاوردهاي شرکت ملي گاز ايران
است که اين رقم تا قبل از دولت يازدهم
 14هزار روس��تا بوده و اين ،رش��دي 64
درصدي را در اين زمينه نش��ان ميدهد.
مع��اون وزير نفت در ام��ور گاز در بخش
ديگ��ري از س��خنان خود تصري��ح کرد:
اکنون همکاران من در شرکت گاز استان
خراس��ان رضوي ديگر نگ��ران قطع گاز
ترکمنستان نيستند؛ چراکه در حال حاضر
تمام نيروگاهها و صنايع در اين اس��تان از
گاز طبيعي اس��تفاده ميکنند.وي در ادامه

گاز در آخرين شهر فيروزه

حالي است که عمليات اجرايي گازرساني
به  147روستا نيز امروز آغاز و انشاءاهلل تا
آخر س��ال 18 ،هزار خانوار ديگر به جمع
خانواره��اي بهرهمند از گاز طبيعي افزوده
خواهد ش��د.مهندس عراقي ادامه داد :در
مجم��وع ،اين پروژههاي خط��وط انتقال
و ش��بکههاي شهري و روس��تايي ،حدود
 500ميليارد تومان هزين��ه در بردارد که
اين رقم باال ميتواند جايگزين س��وخت
مصرفي نيروگاهها و س��اير صنايع ش��ود
و بدي��ن ترتي��ب در مجم��وع  77درصد
روس��تاهاي اي��ن اس��تان از نعم��ت گاز
برخوردار ميشوند که تا پايان سال جاري،
اين رقم به حدود  86درصد ميرس��د.وي
در ادامه س��خنان خود با اشاره به سخنان
مديرعامل ش��رکت گاز اس��تان خراسان
رضوي مبني بر اينکه سال گذشته هر دو
روز يک روستا گازرس��اني ميشد ،اظهار
داشت :اين آمار امسال رشد سريعتري به
خ��ود گرفته و هر روز دو روس��تا از نعمت
گاز بهرهمن��د ميش��وند و بدين ترتيب تا
پايان س��ال جاري ،به  700روستاي ديگر
در اين استان گازرساني ميشود.اين مقام
مس��ئول افزود :به اين ترتيب حدود يک
هزار روس��تا در اس��تان خراسان رضوي
باقي ميماند که س��ال آينده به همه اين

هر چي��ز بايد از دولت و مس��ئولين براي
نقش ويژهاي که در بازس��ازي اين روستا
و خانهه��اي خرابش��ده ناش��ي از زلزله
فروردي��ن م��اه در اين منطقه ،داش��تند،
سپاس��گزاري کنم که در کنار مردم ،گام
به گام در اين بازس��ازي ش��ريک بودند.
وي در ادام��ه در خص��وص ح��وزه گاز و
کار گازرس��اني در اين بخش ،گفت :چون
استانداردهاي اين استان براي گازرساني
در ح��د باال نب��ود ،در اين بخش کميکار
مشکل بود ،اما اين استانداردها به بهترين
وجه ب��ه همت ت�لاش و مديريت خوب
مهن��دس عراق��ي و نيز مهن��دس فاني،
مديرعامل خوب و تالش��گر ش��رکت گاز
اس��تان خراس��ان رضوي به حدود باالي
 ۸۰درص��د رس��يد ،اما پروژهه��اي جديد
نياز به تأمين بودجه دارد تا گازرس��اني به
اين اس��تان ،به ب��االي  ۹۳درصد در اين
اس��تان برسد.قاضيزادههاش��ميبا بي��ان
اين کهاميدوارم ش��رکت مل��ي گاز ايران
پيش��نهادي را براي اجرايي کردن مجدد
بند «ق» در بودجه سال  ۹۷بدهد ،اظهار
داش��ت :چنانچه با پيگيري اين ش��رکت،
اين بند در بودجه سال  ۹۷نيز به تصويب
برس��د و عالوه ب��ر  ۵۰۰ميلي��ارد تومان
فعلي ۵۰۰ ،ميليارد تومان ديگر نيز بودجه
به پروژههاي بعدي گازرس��اني تخصيص
يابد ،بدين ترتي��ب ميتوان پاياني خوش
ب��راي ح��وزه گازرس��اني در اين اس��تان
متصور ش��د و کل اس��تان را استان سبز
معرفي کرد.
تسريع در گازرساني به روستاهاي
کشور؛ کار مهم و حياتي دولت تدبير
و اميد

اظهار داش��ت :اين در حالي اس��ت که ما
ه��م اکن��ون حداکثر ميزان ص��ادرات به
ترکيه را داريم و به کش��ور عراق نيز گاز
صادر ميکنيم.اين مقام مس��ئول در ادامه
س��خنان خود در ارتباط با بهرهبرداري از
پروژههاي گازرساني در خراسان رضوي،
اظهار داش��ت :امروز خط انتقال گاز همت
آب��اد – ب��ار به ط��ول  50کيلومت��ر و با
هزين��ه  40ميليارد تومان به بهره برداري
ميرس��د و عمليات اجراي��ي ادامه آن که
به ش��هر بار ميانجامد ،آغاز خواهد ش��د
و همچني��ن عمليات اجراي��ي خط انتقال
گاز تقويتي تربتحيدريه – کاشمر نيز به
طول  77کيلومتر و ب��ا هزينه  60ميليارد
تومان ام��روز آغاز ميش��ود.وي در ادمه
افزود :خط انتق��ال ديگري که تزريق گاز
شده و از شهر س��بزوار عبور ميکند خط
اس��فراين -نقاب -جغتاي است که حدود
 84ميلي��ارد توم��ان هزينه در برداش��ته
ک��ه با افتتاح آن ،ع�لاوه برمجتمع فوالد
س��بزوار ،روس��تاهاي اطراف نيز از نعمت
گاز بهره مند ميش��وند که مجموعه اين
س��ه خط انتق��ال هزينهاي بال��غ بر 270
ميليارد تومان داشته است.به گفته عراقي،
ب��ا بهره ب��رداري از پروژه گازرس��اني به
ش��هر همت آباد و  180روستاي خراسان
رض��وي ،حدود  25هزار خان��وار از نعمت
گاز بهرهمند ميش��وند .وي افزود :اين در

و افتت��اح خط انتقال جغتاي -س��بزوار
آغاز شد.پس از اتمام سخنراني ،مشعل
گاز در روس��تاي نصرآب��اد ب��ه نيابت از
س��اير روستاهاي اس��تان از سوي دکتر
جهانگي��ري و مهندس عراقي روش��ن
شد.

هزار روستا گازرساني شده و درصد خانوار
روستايي به  99درصد ميرسد.مدير عامل
شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد :از اول
دولت يازدهم درصد گاز رساني روستايي
در اي��ن اس��تان  55درصد ب��وده که اين
رقم در حال حاضر به  77درصد رس��يده
و تاپايان سال جاري به  86درصد خواهد
رس��يد همچنين درصد جمعيت ش��هري
برخوردار از گاز طبيعي نيز در س��ال آينده
به  99در صد خواهد رس��يد و سال آينده
اين اس��تان ،اس��تان س��بز معرفي خواهد
شد.وي در پايان اظهار کرد :اميداريم اين
نهضتي که در گازرساني از دولت يازدهم
ش��روع شده تا پايان سال آينده و يا نهايت ًا
نيمه س��ال  98به اتمام برسد و بتوانيم از
گاز توليدي ،در توس��عه صادرات و ايجاد
ارزش افزوده در کشور استفاده کنيم.
تالش گازي امروز در خراسان رضوي،
وظيفه ما براي توسعه گازرساني است

فرام��وش نکنيم ک��ه آنچهامروز در
اس��تان خراس��ان رضوي اتفاق ميافتد،
وظيفه ما براي توسعه گازرساني است.
سيداحس��ان قاضيزادههاش��مي،
نماينده مردم فريمان در مجلس ش��وراي
اسالمي ،ديگر س��خنران اين مراسم بود
که ضمن خيرمقدم به مسئولين و تبريک
زادروز ميالد امام حس��ن عسگري (ع) ،با
بي��ان اين مطلب ،اظهار داش��ت :پيش از

کار مهميو حياتي که در اين دولت
بنا گذاشته شد ،آن بود که گازرساني به
روس��تاهاي کشور به عنوان مرکز توليد
و زندگي مردم و ايجاد رفاه و آس��ايش
آنان سرعت گرفت.اسحاق جهانگيري،
مع��اون اول رئيسجمهوري س��خنران
بعدي اين مراسم که با بيان اين مطلب،
گف��ت :م��ا با افتخ��ار اع�لام ميکنيم
کشوري هستيم که از نظر سوختهاي
فسيلي موفق شديم با گاز که پاکترين
انرژي است ،شبکه سراسري گاز ايجاد
کنيم که از دورترين روس��تاهاي کشور
تا پايتخت و تماميشهرها از اين نعمت
الهي بهرهمند ش��وند.وي افزود :در آغاز
دول��ت يازده��م تعداد کل روس��تاهاي
گازرس��اني ش��ده 14 ،هزار روستا بوده،
ولي با ت�لاش مجموعه ش��رکت ملي
گاز اي��ران و ب��ا مديريت انديش��مندانه
مهندس عراقي 9 ،هزار روستا تا ابتداي
دولت دوازدهم از نعم��ت گاز برخوردار
ش��ده و اين روند همچن��ان ادامه دارد.
جهانگيري در ادامه افزود :بر اساس آمار
اعالم ش��ده از سوي اس��تاندار خراسان
رض��وي ،از ابتداي دول��ت يازدهم 56
درصد روس��تاهاي اين استان از نعمت
گاز بهرهمن��د بودهان��د و اي��ن در حالي
اس��ت کهامروز اين رقم ب��ه  77درصد
رسيده اس��ت.در اين مراس��م از طريق
ارتب��اط تصويري ،پروژه گازرس��اني به
ش��هر همتآباد و خط انتقال گازرساني
اين شهر مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
همچني��ن عمليات اجرائ��ي خط انتقال
گاز  ١٦اين��چ تربتحيدري��ه -کاش��مر

همزم��ان ب��ا بهرهب��رداري از طرح
گازرس��اني به  180روس��تاي خراس��ان
رضوي ،ش��هر همتآباد به عنوان آخرين
شهر شهرستان فيروزه و  26روستاي اين
خطه نيز به ش��بکه سراس��ري گاز متصل
شدند.فرماندار فيروزه در آيين بهرهبرداري
از اي��ن طرحها گفت :اج��راي خط انتقال
گاز به ش��هر همتآباد و  26روستاي اين
شهرستان با اعتباري بالغ بر  300ميليارد
ريال انجام شد.
محمدحسين صالحي افزود :در اين
طرح  42کيلومتر ش��بکه فوالدي210 ،
کيلومتر ش��بکه توزيع پلي اتيلن با چهار
هزار و  400انش��عاب به کار گرفته شده
که بيش از پنج هزار خانوار از س��اکنان
منطق��ه از نعمت گاز طبيع��ي برخوردار
ش��دهاند.وي گفت :تا کن��ون  85درصد
از ساکنان اين شهرس��تان از نعمت گاز
سراسري برخوردار شدهاند که اين رقم تا
پيش از س��ال  ،1394کمتر از  18درصد
بوده است.شهرستان فيروزه داراي حدود
 6هزار مشترک گاز است که از اين تعداد
حدود  2هزار مش��ترک ش��هري و چهار
هزار مشترک ،روس��تايي هستند.در اين
مراس��م از طريق ارتباط تصويري پروژه
گازرساني به شهر همتآباد و خط انتقال
گازرس��اني اين ش��هر مورد بهرهبرداري
ق��رار گرفت .همچني��ن عمليات اجرايي
خط انتق��ال گاز  16اين��چ تربتحيدريه
ـ کاش��مر و افتت��اح خط انتق��ال جغتاي
ـ س��بزوار آغاز ش��د.الزم به ذکر اس��ت
بي��ش از  415ميليارد تومان اعتبار براي
پروژههاي گازرساني شهري و روستايي
و خطوط انتقال گاز اس��تان هزينه شده
است.
برنامهريزي براي انتقال گاز به  ۹۶درصد
روستاهاي کشور

سياس��ت دول��ت اين اس��ت که در
س��الهاي آينده به  ۹۶درصد روستاهاي
کشور گازرس��اني کند.حسن منتظرتربتي،
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز
کشور بعدازظهر چهارش��نبه  ۶ديماه در
مراس��م افتتاح خط انتقال و گازرساني به
شهر همتآباد فيروزه با بيان اين مطلب،
اظهار کرد :توس��عه فقط در بهرهمندي از
آخرين دس��تاوردهاي تکنولوژي نيس��ت،
بلکه توس��عه فرهنگي نيز در کنار توسعه
اقتص��ادي از اهمي��ت وي��ژهاي برخوردار
اس��ت.وي افزود :فرهنگ صرفهجويي در
بين م��ردم کمرنگ ش��ده و بايد مديران
کش��ور دوباره اين فرهنگ را در کش��ور
تروي��ج کنند؛ چراکه پاي��داري و افزايش
ت��ابآوري در ش��بکه تأمين گاز کش��ور
براي ما اهميت دارد.مديرعامل ش��رکت
مهندسي و توسعه گاز کشور تصريح کرد:
پروژههاي گازرس��اني بسيار سخت است
و در پروژهه��اي گازرس��اني حرف اول را
بودجهه��ا ميزند که خوش��بختانه دولت
توانس��ته منابع آن را فراه��م کند .تربتي
بيان کرد :با تمهيداتي که صورت گرفته،
در دولت دوازدهم ش��اهد آن خواهيم بود
که تمام ش��هرها و روستاهاي باالي ۲۰
ه��زار خانوار از نعمت گاز برخودار ش��وند.
وي ادامه داد :در چندس��ال آينده با توجه
به سياستهاي دولت ،صددرصد شهرها و
 ۹۶درصد روس��تاهاي کشور از نعمت گاز
بهرهمند خواهند ش��د.مديرعامل شرکت
مهندس��ي و توس��عه گاز ايران همچنين
درخص��وص اتص��ال ش��هر همتآباد به
نعمت گاز گفت :خوشبختانه آخرين شهر
شهرستان فيروزه هم به شبکه گاز متصل
شد و اميد است در دولت دوازدهم بهترين
خدمات را به مردم عرضه کنيم.

پتروشیمی

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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گزارش دانش نفت از بازديد مهندس نژاد سليم از طرحها و مجتمعهاي پتروشيميبندر ماهشهر و بندر امام؛

توصيههاي فني و عملياتي براي توسعه و پيشرفت
طرحها و پروژههاي پتروشيمي

و هي�ات هم�راه از طرحه�ا و مجتمعه�اي
پتروش�يميبندر ماهش�هر و بن�در ام�ام بازديد

بازديد از شرکت عمليات غيرصنعتي و
خدمات صنايع پتروشيمي

کرد .ش�رکت پتروش�يميفجر ،شرکت عمليات
غيرصنعت�ي و خدم�ات صناي�ع پتروش�يمي،
پتروشيميش�هيد تندگويان ،پتروش�يميبوعلي
سينا ،پتروش�يميبندرامام و پتروش�يمياروند،
شرکتهايي بودند که مورد بازديد مهندس نژاد
سليم و هيات همراه قرار گرفت.

که ب��ر عهده داريد بس��يار آگاه باش��يد .وي
اظهار کرد :ش��رکتهاي بزرگ هر چند مدت
يکب��ار الگوي کار خود را بر اس��اس ش��رايط
ع��وض ميکنند و نگاه خدم��ات فني ما هم
بايد به دنبال دانس��تن بيشتر نقش خود بوده
مخصوصا از هدر رفت انرژي جلوگيري کرده
و ايجاد ارزش کنند .مديرعامل هلدينگ خليج
فارس تاکيد کرد :در صورت نياز از مش��اوران
و مهندس��ان خوب اس��تفاده کنيد و نسبت به
اهداف و اس��تراتژيهاي ش��رکت کامال آگاه
باش��يد .اين مقام مس��ئول اشاره کرد :شرکت
صنايع پتروشيميخليج فارس براساس نگرش
خصوصي کار ميکند و براي کسب درآمد بايد
حتم��ا ايجاد ارزش و درآم��د کنيد .وي افزود:
خدمات فنيها مغز متفکر هر ش��رکت اس��ت
و باي��د مانند يک مغز متفکر طرح و برنامه نو
بياورد .نژاد سليم اضافه کرد :سفرهاي علميو
تعامالت علميو بهره برداري مطلوب داش��ته
باش��يد .وي همچين تاکيد کرد :دستاوردهاي
خود از س��فرهاي علميرا ب��ه صورت پرزنت
براي ديگر همکاران آموزش دهيد.
در همي��ن ح��ال ،مديرعام��ل
هلدين��گ خليج ف��ارس در ادامه از ش��رکت
پتروشيميشهيد تندگويان بازديد کرد .در اين
بازديد ،تق��وي گنجي ،مديرعامل اين مجتمع
از کارهاي صورت گرفته براي اجراي به موقع
برنامه تعميرات اساس��ي توضيحات کاملي را
اراي��ه کرد .وي گفت :در ح��ال حاضر فاز دو

ضرورت توسعه شتابان صنعت پتروشيمي
در منطقه ويژه اقتصادي پارسيان

قانع نشويد پايدارترين مديريتها در بندرامام
بوده است و بايد ادامه پيدا کند

دان�ش نف�ت :مهن�دس ن�ژاد س�ليم

مديرعامل ش��رکت صنايع پتروش��يمي
خليج فارس صبح روز س��ه شنبه  5ديماه 96
با حضور در ماهش��هر از نزديک از طرحهاي
پتروش��يميواقع در اين منطقه بازديد کرد .به
گزارش دانش نفت ،مديرعامل شرکت صنايع
پتروش��يميخليج فارس در بازديد از ش��رکت
پتروشيميفجر و در همايش خدمات فني که
در حال برگزاري ب��ود ،گفت :خدمات فنيها
مغز متفکر هر ش��رکت است و بايد مانند يک
مغز متفکر ط��رح و برنامه نو بياورد .مهندس
ع��ادل ن��ژاد س��ليم در ادامه گف��ت :کارکرد
صحي��ح مس��ئولين خدمات فن��ي ميتواند از
بروز بس��ياري حوادث و مشکالت جلوگيري
کن��د .وي تاکي��د ک��رد :خدمات فن��ي خيلي
مهم اس��ت و بايد نس��بت به اهميت نقش��ي

در ديدار معاون وزير نفت در امور پتروشيميبا رئيس هيئت عامل ايميدرو تأکيد شد:

مجتم��ع پتروش��يميتندگويان در حال انجام
تعميرات اساس��ي ميباش��د .وي افزود :ما در
حين انجام تعميرات اساس��ي تم��ام تعهدات
خويش در رابطه با مشتريان را انجام دادهايم.
س��پس مديرعامل هلدين��گ خليج فارس در
جمع مديران و مس��ئولين پتروشيميش��هيد
تندگويان گزارش ارايه ش��ده توسط مسئولين
مجتمع را دريافت کرده و بابت تالش صورت
گرفت��ه و موفقيت در توليد ص��دور ده درصد
ظرفيت ،از کارکنان اي��ن مجتمع تقدير کرد.
وي در اين بازديد اظهار کرد :اقدامهاي موثر
انجام ش��ده به خوبي مش��هود است و از اين

بابت بس��يار خوش��حال هس��تم و افزود بايد
بدانيم هرکار خواس��تهايم انجام دادهايم اينبار
شما خواستهايد مجتمعتان متحول شده و اين
يک کار انساني و وجداني است.
مهن��دس نژاد س��ليم اف��زود :از اينکه
الزامات زيست محيطي را در هنگام تعميرات
اساس��ي انجام دادهايد بس��يار ارزشمند است
و ادام��ه داد :حتما مس��ئولين  HSEمنطقه را
دعوت کرده و موفقيتهاي حاصله را گزارش
دهيد .اين مقام مس��ئول اش��اره کرد :انسجام
خوبي بين نيروها بوجود آمده اس��ت و بدانيد
ک��ه موفقيت مجتمع آبرو و اعتبار شماس��ت.
مديرعام��ل هلدينگ خليج ف��ارس در ادامه
افزود :تجربههاي بين المللي نش��ان ميدهد
شرکتهاي موفق خارجي هيچگونه مشکلي
در توليد ندارند و ما هم بايد به دقت اين الزام
را رعايت کنيم ،شما خواستيد و توانستيد اين
کار را انج��ام بدهيد بايد دقت کنيد که در اين
مسير پايدار بمانيد و آن را ادامه دهيد.
بازديد مهندس نژاد سليم از پروژه ي
شيرين سازي پتروشيميبوعلي سينا

در ادام��ه ،مديرعام��ل هلدين��گ خليج
فارس در ادامه سفر به منطقه ويژه اقتصادي
بندرامام از ش��رکت پتروش��يميبوعلي س��ينا
بازديد کرد .در اين بازديد ،قاروني مديرعامل
پتروشيميبوعلي س��ينا توضيحات کاملي در
رابطه با اقدامهاي صورت گرفته در خصوص
پروژه ش��يرين سازي برش س��بک نفتا ارايه

کرد .ش��ايان ذکر اس��ت که پروژه ي شيرين
سازي برش س��بک نفتا در پتروشيميبوعلي
س��ينا و در زميني به مساحت  6000مترمربع
در ح��ال احداث اس��ت .ه��دف از طراحي و
اح��داث اي��ن واحد،ح��ذف گوگ��رد از برش
سبک نفتا ميباش��د که باعث ميشود موانع
و گلوگاههاي توليد ناشي از نوسانات دريافت
خوراک از طرف پتروش��يمياميرکبير مرتفع و
در نتيجهامکان اس��تمرار در توليدات مجتمع
پتروشيميبوعلي سينا فراهم ميشود.
بازديد نژاد سليم از شرکت
پتروشيميبندرامام

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ،مهن��دس
ن��ژاد س��ليم ،مديرعام��ل ش��رکت صناي��ع
پتروشيميخليج فارس روز سه شنبه  5ديماه
 96وارد منطقه ويژه اقتصادي بندرامام شد.
در اين بازديد مديرعامل هلدينگ خليج
فارس به همراه مديران اين ش��رکت از طرح
کلرآلکالي پتروش��يميبندرامام بازديد کردند.
اين طرح حذف جيوه از واحد کلر بوده و يکي
از پروژههاي زيس��ت محيطي هلدينگ خليج
فارس ميباشد .وي همچنين در همايشي که
در حال برگزاري در آن مجتمع بود ش��رکت
نم��ود که موضوع آن ارتباط با نس��ل جوان و
برنامه اس��تراتژيک بود سخنران اين همايش
در بخش��ي از صحبتهاي خ��ود به اين نکته
اش��اره کرد ک��ه نيروي کار در ح��ال رباتيک
ش��دن بوده و خيلي از مشاغل در حال حذف
شدن است لذا مجموعه پتروشيميهاي کشور
نيز بايد به اين مهم توجه داش��ته باشند که از
آخرين عل��وم و تکنولوژيهاي روز دنيا عقب

همچني��ن مديرعام��ل ش��رکت صنايع
پتروش��يميخليج فارس از ش��رکت عمليات
غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيميبازديد
ک��رد .در اي��ن بازدي��د ،به��ره ب��رداري از
ايس��تگاههاي آتش نشاني تجهيز شده توسط
شرکت عمليات غيرصنعتي ماهشهر با حضور
مديرعام��ل هلدينگ خليج فارس آغاز ش��د.
نژادس��ليم ضمن تش��کر از اقدامهاي صورت
گرفت��ه آرزو ک��رد اين تجهي��زات فقط براي
مانور مورد استفاده قراربگيرند و هيچوقت به
دليل ب��روز يک حادثه مجبور به اس��تفاده از
آنها نش��وند .اين مقام مس��ئول اظهار داشت:
اين اقدام بس��يار ارزش��مند است و شاهد اين
خواهيم بود که تحول بس��يار محسوس��ي در
منطقه ايجاد ش��ود .وي همچنين تاکيد کرد:
از هيچ تالش��ي براي کمک به توسعه منطقه
و آباد ک��ردن آن دري��غ نکنيد .ش��ايان ذکر
است ايس��تگاههاي آتش نش��اني شامل سه
دستگاه ماش��ين اطفا حريق است دو دستگاه
آن بازس��ازي شده و يک دستگاه خودروي نو
خريداري شده است
پايان زياندهي مجتمع اروند

در پايان اين س��فر مهندس نژاد س��ليم
از ش��رکت پتروش��يمياروند ه��م بازديد کرد.
در اين بازديد ،قاس��ميان عزي��زي ،مديرعامل
پتروش��يمياروند ضمن تقدي��ر از حمايتهاي
مديرعامل هلدينگ خليج فارس اظهار داشت:
هم اکنون همدلي اعتماد و يکپارچگي بس��يار
ارزش��مندي در اي��ن مجتمع ايجاد ش��ده که
نتيجه ت�لاش همه کارکنان اس��ت .س��پس
مهندس نژاد سليم در جمع مديران و مسئولين
پتروش��يمياروند گفت :س��ه اصل را فراموش
نکني��د .اول س�لامتي که يک نعمت اس��ت،
دوم هيچوق��ت به ش��رايط فعلي خ��ود راضي
نباش��يد و سوم بخش��ش که کرامت انساني و
س�لامت نفس در اين حوزه است .وي افزود:
بسيار خوشحالم در مجموعه تالشگر و موفق
پتروشيمياروند هستم و يادتان باشد جامعهاي

دان�ش نف�ت :مع�اون وزي�ر
کند تا س��رمايه گذاران با اطمينان
نف�ت در امور پتروش�يميبا تأکيد بر
بيش��تري اقدام به سرمايه گذاري
ش�تاب گيري هرچه بيش�تر توسعه
کنند.وي به تواناييهاي ش��رکت
اي�ن صنع�ت در کش�ور گف�ت :اين
صناي��ع پتروش��يميخليج ف��ارس
سيدرضا نوروززاده:
شرکت از سرمايه گذاران طرحهاي
و بان��ک پاس��ارگاد براي س��اخت
سرمايه گذاري و تامين
توسعه اي پتروشيميدر منطقه ويژه
بخش پتروشيميمنطقه اشاره کرد
اقتصادي صنايع انرژي بر پارس�يان
و گفت :س��رمايه و تجربه مس��ير
مالي طرحهاي
حمايت ميکند.
توسعه اين منطقه را هموار خواهد
توسعه اي در منطقه
س��يدرضا ن��وروززاده ،صبح
کرد و زمينههاي الزم براي فعاليت
روز يکش��نبه ۳ ،دي م��اه در ديدار
فراه��م اس��ت.رئيس هيئت عامل
ويژه اقتصادي صنايع
با مهدي کرباس��يان ،رئيس هيئت
ايميدرو افزود :در صورت نياز آماده
انرژي بر پارسيان
عامل ايميدرو ب��ا تاکيد بر اهميت
واگذاري بخش پتروش��يميمنطقه
توس��عه صنع��ت پتروش��يميدر
وي��ژه اقتصادي صناي��ع انرژي بر
ميتواند منجر به تحول
س��واحل جنوبي کش��ور ب��ه دليل
پارس��يان به وزارت نفت و شرکت
شود
منطقه
اين
در
وجود زيرس��اختهاي الزم اظهار
ملي صناي��ع پتروشيميهس��تيم.
کرد :سرمايه گذاري و تامين مالي
کرباس��يان ادامه داد :چند شرکت
طرحهاي توس��عه اي در منطقه وي��ژه اقتصادي صنايع معتبر و چند مليتي اروپايي خواس��تار س��رمايه گذاري و
ان��رژي بر پارس��يان ميتوان��د منجر به تح��ول در اين حضور در بخش پتروش��يميمنطقه ش��دهاند که با نهايي
منطقه ش��ود.وي با اشاره به حمايت شرکت ملي صنايع ش��دن طرح جامع ،مذاکره با اين شرکتها به طور جدي
پتروش��يمياز س��رمايه گذاران در طرحهاي توسعه اي دنبال خواهد شد.
منطق��ه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارس��يان ،ادامه
آمادگي شرکت پتروشيميخليج فارس براي حضور در
داد :کارگ��روه وي��ژه اين طرح بايد مس��ائل را با جديت
پارسيان
دنبال کند و تالش بيش��تري براي رفع موانع انجام دهد
عادل نژادسليم ،مديرعامل شرکت پتروشيميخليج
تا طرح جامع منطقه نهايي ش��ود.
فارس نيز با تاکيد بر اهميت منطقه
مديرعام��ل ش��رکت مل��ي صنايع
پارسيان اظهار کرد :تأمين خدمات
پتروش��يميتصريح ک��رد :درب��اره
جانب��ي نظي��ر آب ب��رق و بخار،
توس��عه صنع��ت پتروش��يمينبايد
خوراک و فاينانس بايد با همکاري
درنگ کرد و فعاليتهاي توس��عه
تماميمتوليان ام��ر در اين منطقه
کرباسيان:
اي بايد شتاب بگيرد.
به جد پيگيري ش��ود.منطقه ويژه
در صورت نياز آماده
زمينههاي الزم براي توسعه منطقه
اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان
پارسيان فراهم است
در مح��دوده اي افزون بر  ۱۰هزار
واگذاري بخش
کرباس��يان،
دکت��ر مه��دي
هکت��ار در شهرس��تان پارس��يان
پتروشيميمنطقهويژه
رئيس هيئ��ت عامل ايميدرو نيز در
هرم��زگان واق��ع ش��ده و تح��ت
اين جلس��ه از مديرعامل ش��رکت
اقتصادي صنايع انرژي
نظارت و مديريت س��ازمان توسعه
ملي صنايع پتروشيميدرخواس��ت
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني
بر پارسيان به وزارت
کرد تا ب��ا هماهنگي با وزارت نفت
اي��ران (ايمي��درو) اداره ميش��ود.
و وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي
نفت و شرکت ملي صنايع شهرستان پارسيان در غرب استان
برخ��ي موارد را که باي��د براي آنها
هرمزگان و  ۳۰کيلومتري عسلويه
پتروشيميهستيم
مجوز قانوني کسب شود را پيگيري
واقع شده است.

توليد مجتمعهاي پتروشيميمسير خط لوله اتيلن غرب افزايش يافت
نمانند از طرفي نسل جديد نيز بيشتر به دنبال
بهره گي��ري از علوم و فن��ون نوين ارتباطي
و رباتيک��ي ميباش��د.همچنين مديرعام��ل
هلدينگ خليج فارس طي سخنان کوتاهي به
عنوان ميهم��ان حاضر در اين همايش گفت:
از اينکه در جمع همکاران پتروشيميبندرامام
هستم بس��يار خوش��حالم و اولين استراتژي
در اي��ن ش��رکت برکزارش��د وي اف��زود
توانمنديهاي نسل جوان و مخصوصا هوش
هیجانی خيل��ي مهم بوده و اين روزها هوش
هيجاني بسيار مهم است وي همچنين تاکيد
کرد تربيت درست نس��ل جوان وظيفه مراکز
آموزشي اس��ت و بايد وظايف خود را بخوبي
اجرا کنند نژاد س��ليم به اين نکته اش��اره کرد
ک��ه ما بايد آموزش و تقوي��ت توانمنديهاي
پرس��نل را هميش��ه در نظر داش��ته باشيم و
آموزش بايد از س��الهاي کودکي و در جهت
توس��عه تفکر سيستميباش��د وي اظهار کرد
دانش��گاههاي ما از نظر آم��وزش محتوا بايد
آخري��ن دادهه��ا را به نحوي اراي��ه دهند که
علم آم��وزي به بهترين ش��کل ممکن قوت
بگيرد اين مقام مس��ئول گفت به آنچه داريد

موفق است که يکپارچه باشد و شما اين ويژگي
را داريد .اين مقام مسئول اضافه کرد :ما زماني
قدرتمند ميشويم که متمرکز در راستاي يک
هدف متحد شويم و شما االن اينگونه شدهايد
ويادتان باشيد همه گروههاي کارکنان ارزشمند
هستند از کارگر س��اده گرفته تا مديران ارشد.
مديرعام��ل هلدينگ خليج فارس به اين نکته
اشاره کرد اکنون شما کرامت ارزشي خود را با
رفتار خوبتان پاسخ دادهايد و کرامت ارزشي به
رفتار هر فرد مربوط است.وي همچنين گفت:
مجتمع اروند از زيان دهي خارج شده من اين
موفقيت را به همه ش��ما تبري��ک ميگويم و
يقين دارم ش��ما اين قابليت را داريد .نژاد سليم
تاکيد کرد :پتروش��يمياروند جايگاه مهميدارد
و جايگاه تک تک ش��ما همکاران نيز بس��يار
مهم اس��ت .وي خاطرنشان کرد دقت کنيد در
برنامههاي تعميرات اساس��ي هيچگونه حادثه
اي حتي جزيي نداش��ته باش��يد زيرا در بحث
 HSEجاي هيچگونه اغماض و چش��م پوشي
وجود ن��دارد .مديرعامل هلدينگ خليج فارس
اظهار داش��ت :امانتي کهامروز نزد شماس��ت
ثروت ملي است و متعلق به همه ميباشد

دان�ش نفت :مدير کنترل توليد ش�رکت ملي صنايع
پتروش�يميبا اشاره به افزايش  ۲۰تا  ۳۰درصدي تزريق
اتيل�ن به خط لول�ه اتيلن غرب اظهار ک�رد :با تحقق اين
امر ،افزون ب�ر افزايش توليد پليمرها ب�ا گريدهاي متنوع
واحدهاي پتروشيميدر مس�ير اين خط لوله ،همه واحدها
نسبت به پارسال توليد بيشتري دارند.

عل��ي محم��د بس��اق زاده در باره افزاي��ش توليد
مجتمعهاي واقع در مسير خط لوله اتيلن غرب گفت :به
عنوان نمونه ،پتروشيميلرستان براي نخستين بار بيش
از  ۱۱۷درصد ظرفيت اس��ميخود توليد داشته است که
اين موضوع به دليل تامين خوراک و کاتاليس��ت ،تغيير
فرآيند توليد و اس��تفاده از رآکتوره��اي موازي صورت
گرفته اس��ت و يا پتروش��يميمهاباد که به دليل تامين
خ��وراک ،برنامه ريزي مناس��ب و کس��ب مهارتهاي
الزم نيروي انساني ش��اغل در آن ميانگين باالي ۱۰۵
درصد ظرفيت اسميخود توليد دارد.وي با اشاره به اين
که هر واحد در ش��رايط عادي ت��ا ظرفيت  ۱۱۰درصد
اسميخود ميتواند توليد کند ،افزود :توليد بيش از ۱۲۵
درصد ظرفيت اس��مي ،نيازمند تغيير تجهيزات و ارتقاي
دستگاههاس��ت.مدير کنترل توليد ش��رکت ملي صنايع
پتروشيميادامه داد :آمار توليد واحدهاي پتروشيميواقع
در مس��ير خ��ط لوله اتيل��ن غرب نش��ان دهنده تالش
اي��ن مجتمعها به اس��تفاده از باالتري��ن بازدهي توليد

و بهرهبرداري از امکانات س��رمايهگذاري ش��ده اس��ت.
بس��اق زاده ،خالي بودن انبارهاي محصول مجتمعهاي
پتروش��يميرا موفقيتي ديگر دانست و تصريح کرد :اين
موضوع نشان دهنده گس��ترش بازاريابيهاي داخلي و
خارجي است و واحدها ،توانستند با برنامه ريزي مناسب
همه محصوالت خود را به فروش برس��انند.عضو هيئت
مديره شرکت ملي صنايع پتروشيميدر باره وضع کنوني
توليد اين صنعت گف��ت :با توجه به تامين خوراک و به
حداقل رس��اندن تعميرات اساسي تا اواسط آذر ماه سال
جاري  ۳۸ميليون تن محصوالت پتروش��يميتوليد شده
اس��ت که رشد هفت درصدي را نسبت به پارسال نشان
ميده��د؛ همچنين  ۱۴درصد رش��د در فروش داخلي و
ح��دود  ۶درصد در صادرات اين محصوالت را نس��بت
به پارسال شاهد هستيم.مدير کنترل توليد شرکت ملي
صنايع پتروش��يميبا اش��اره به اين که پروژه پرديس ۳
بيش از يکماه اس��ت که توليد تجاري خود را آغاز کرده
و نخستين کشتي براي صادرات در حال بارگيري است،
افزود :پتروش��يميکاوه نيز در ح��ال راهاندازي اصلي و
احياي کاتاليس��ت اس��ت که تا پايان سال ،اين مجتمع
يعني بزرگترين توليد کننده متانول جهان با توليد روزانه
 ۷هزار تن به بهرهبرداري ميرس��د؛ پتروش��يميمرجان
ني��ز در حال راهاندازي اوليه اس��ت که بهزودي به توليد
ميرسد.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

معضل بيکاري و تنگناي مالي دولت

بخش��ي از اليحه بودجه  ۹۷راهکار تامين منابع براي اشتغال
را افزايش قيمت بنزين و گازوئيل عنوان کرده و مهمترين دليل آن
نيز رسيدن قيمت بنزين و گازوئيل به قيمت فوب خليج فارس است.
بيکاري يکي از چالشهاي اساس��ي کشور است و اين مسئله
در ص��ورت کم توجه��ي به مهمترين معض��ل اجتماعي و اقتصادي
کش��ور در آيندهاي نه چن��دان دور تبديل ميش��ود.دولت يازدهم با
وجود مشکالت زياد بنگاههاي اقتصادي و شرايط رکودي که در آن
قرار داش��ت توانست ساالنه و بهطور ميانگين  ۷۰۰هزار شغل ايجاد
کند ،با اين وجود با توجه به اينکه با انباش��ت بيکاري از س��الهاي
پيش روبهرو بوديم نرخ بيکاري تک رقمينش��د.بر اين اساس دولت
دوازدهم تالش دارد تا با اتخاذ راهکارهاي اساسي بيکاري را کاهش
دهد و براي اين مس��ئله با توجه به کمبود منابع مالي دولت نيازمند
منابع اس��ت ،اگرچه دولت تاکيد دارد که به دنبال افزايش اشتغال از
طريق پول پاش��ي نيست و برنامههاي مختلفي براي اشتغال در نظر
دارد.يکي از برنامههاي دولت براي تامين منابع افزايش اش��تغال در
بودجه سال  ۹۷افزايش قيمت بنزين و گازوئيل اعالم شده است ،اما
دليل اصلي اتخاذ اين تصميم چيس��ت؟در اليحه بودجه  ۹۷راهکار
تامين منابع براي اش��تغال ،افزايش قيم��ت بنزين و گازوئيل عنوان
ش��ده اس��ت و مهمترين دليل آن رسيدن قيمت بنزين و گازوئيل به
قيمت فوب خليج فارس اس��ت.هم اکنون شکاف زيادي بين قيمت
سوخت در کشورمان با کشورهاي اطراف وجود دارد ،به عنوان نمونه
در حال��ي که قيمت گازوييل در کش��ورمان  ۳۰۰تومان اس��ت ،اين
قيمت در بس��ياري از کش��ورهاي اطراف  ۶۰۰۰تومان اس��ت و اين
مس��ئله زمينه را براي افزايش قاچاق و مشکالت اين چنيني فراهم
کرده است .در واقع به دولت اين اجازه داده شده تا از محل افزايش
قيمت س��وخت درآمدزايي کند ،بر اس��اس بودج��ه  ۹۷قيمت بنزين
ليتري  ۱۵۰۰و گازوييل  ۴۰۰تومان پيش��نهاد شده و البته دولت در
اجراي آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نيست ،اين اليحه
در صورت موافقت مجلس  ۱۷هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت
دارد و برنامهريزي شده تا اين منابع صرف اشتغال شود.
آثار کم گراني بنزين بر تورم

اين مسئله نگرانيهايي بابت آثار رواني گراني بنزين به وجود
آورده اس��ت و اي��ن در حالي اس��ت که به گفته کارشناس��ان ميزان
تورم ناش��ي از اين گراني زير يک درصد است.کارشناس��ان با بيان
اينکه گراني بنزين با توجه به اينکه منابع آن در چه جايي مصرف
ش��ود تاثيرات متفاوت بر متغيرهاي کالن اقتصاد کش��ور ميگذارند
ميگوين��د :افزاي��ش قيمت بنزين و گازويي��ل در صورتي که صرف
اش��تغال ش��ود اثرات مثبت��ي در اقتصاد کش��ور دارد و البته به گفته
آنها اين در ش��رايطي اس��ت که دولت توجه همه جانبه به مس��ئله
گراني بنزين داشته باشد و در واقع تماميدستگاهها براي اجراي اين
طرح هماهنگي داشته باشند.البته اين تنها درآمد دولت براي اشتغال
نيست و بررسي بودجه سال آينده نشان ميدهد دولت در نظر دارد از
طريق تامين مالي با بازار س��رمايه ،فاينانس و سپردهگذاري صندوق
توس��عه ملي در بانکها نيز درآمد داش��ته باش��د که مجموع درآمد
دولت براي اش��تغال را به  ۷۷هزار ميليارد تومان ميرساند.اش��تغال
ناش��ي از حمل و نقل عمومي ،بافت فرس��وده ،مش��اغل کوچک و
صادرات محور و کارورزي از برنامههاي دولت براي اشتغال در سال
آينده است.
منبع :پايگاه اطالع رساني دولت

مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد تاکيد کرد؛

ضرورت توجه به ارکان اقتصاد مقاومتي در
عرصههاي پژوهشي
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شهريار داريپور

مديرعامل شرکت پااليش گاز ايالم

یکی از دشوارترین فورانهای چاههای نفت و گاز در خشکی به دست متخصصان ایرانی مهار شد؛

روسفیدی مهارگران رگ سفید

ایمنی در صنعت نفت برای جلوگیری از وقوع
حادثه ضروری است .به احتمال فراوان دلیل
حادثه رگ س��فید اس��تفاده از تجهیزات غیر
استاندارد بوده اس��ت که متاسفانه سبب شد
جان  ۲همکار عزیزمان را از دست بدهیم.
ش چاه ١٤٧
پیام وزیر نفت به مهارگران آت 
رگ سفید

دان�ش نف�ت :پ�س از  ۵۸روز عملی�ات
مستمر ،یکی از دشوارترین فورانهای چاههای
نف�ت و گاز در خش�کی به دس�ت متخصصان
ایران�ی مهار ش�د .آری س�خن از رگ س�فید
اس�ت که آتش آن با هم�ت و تالش مثالزدنی
سختکوش�ان صنعت نف�ت آرام گرفت .بدین
سان ،چاه  ۱۴۷رگ سفید تسلیم مردان آهنین

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با نظارت
مس��تقیم وزیر نفت و حضور مس��تمر معاون
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در امور
تولید ،مدیران عامل ،مدیران ارش��د و تالش
جمعی کارکنان عملیاتی این شرکتها ،برگ
زری��ن دیگری از موفقیتهای متخصصان و

اراده صنع�ت نفت ش�د و تب تن�د این میدان
پرفشار خوابید.

م��ردان آهنی��ن اراده صنع��ت نفت در
تالش��ی بی وقفه پ��س از  ۵۸روز رویارویی
مستقیم با آتش سرکش چاه عنان گسیخته
رگ سفید –  ،۲موفق به مهار ،کنترل فوران
و کشتن چاه ش��دند .مهارگران پس از فائق
ش��دن بر آتش و به کنترل درآوردن این چاه
در حالی که اشک شوق بر چهره خسته از کار
ش��بانه روزی اما مصمم خود داشتند ،سجده
ش��کر به جا آوردند .مهار فوران و کنترل چاه
 ۱۴۷رگ س��فید –  ۲با کاربس��ت امکانات
و تجهی��زات ویژه و مهندس��ی و اس��تقرار ۲
دستگاه حفاری برنامه ریزی کارشناسی شده
و به ط��ور همزمان به دو روش بس��تن چاه
(کش��تن) از س��طح ( )TOP KILLو از عمق
( )BOTTOM KILLدنبال و سرانجام با ورود
مته دستگاه حفاری  ۹۳فتح در عمق دو هزار
 ۳۴۲متری به مخزن و تزریق سیال حفاری،
ش��علههای پرحج��م آتش خام��وش و چاه
سرکش تسلیم اراده مهارگران غیور و شجاع
صنعت نفت شد.کنترل فوران چاههای نفت و
گاز یک��ی از پیچیده ترین عملیات تخصصی
در صنعت نفت جهان است که نیاز به دانش
فنی و تخصصی خاص و تجارب میدانی دارد
که با توجه به ش��رایط هر چاه باید محاس��به
و منتج به گرفتن تصمیمهای مهندسی ویژه
و اثر گذار ش��ود که متخصصان صنعت نفت
ایران به نحو شایسته این مهارت را دارند.مهار
و کنترل فوران چاه  ۱۴۷رگ سفید به دست
مهارگران توانمند شرکت ملی حفاری ایران و

وزیر نفت در پیامیضمن
قدردانی از همه مهارگران
چاه  ۱۴۷رگ سفید:

شما نشان دادید ما به

یک قهرمان نیاز نداریم
بلکه افتخار قهرمانی
زیبنده همه شماست

مهندسان ایرانی در این عرصه تلقی میشود.
حادث��ه فوران و آتش س��وزی چاه  ۱۴۷رگ
س��فید –  ۲در حوزه عملیاتی ش��رکت بهره
برداری نفت و گاز گچس��اران از شرکتهای
زیر مجموعه ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز
جن��وب به هنگام حفاری بهوس��یله دکل ۹۵
شرکت ملی حفاری ایران ،هفتم آبانماه اتفاق
افتاد که در جریان آن دو نفر از کارکنان ملی
حفاری ش��هادت گونه جان باختند و دستگاه
حف��اری و بخش عمده تجهیزات آن به طور
کامل در آتش س��وخت .به دنب��ال موفقیت
متخصصان ،کارشناسان و کارکنان تالشگر و
خدوم صنعت نفت در مهار و کنترل فوران این
چاه سرکش که حاصل خرد جمعی ،همدلی،
همیاری و همکاری تنگاتنگ و برنامه ریزی

مهندسی بوده اس��ت که اجرای آن در کمال
سالمت کار و رعایت اس��تانداردهای ایمنی
مورد تاکید مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم
نفت قرار داشت ،مهندس محسن پاک نژاد،
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
امور تولید که بیش��تر وقت خود را در منطقه
عملیاتی سپری و بر انجام گام به گام عملیات
نظارت داش��ته اس��ت ،این توفیق را به ملت
ش��ریف ایران و بوی��ژه کارکنان صنعت نفت
تبریک گفت.مدیرعامل شرکت ملی حفاری
ایران و بیژن عالیپور ،مدیر عامل شرکت ملی
مناط��ق نفتخیز جنوب ،موفقیت متخصصان
صنعت نفت و حفاری کشور در این عملیات را
تحسین برانگیز و افتخار آفرین توصیف و به
مجموعه کارکنان صنعت نفت تبریک گفتند.
مدیران عامل ش��رکت ملی حف��اری ایران و
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین
ی��اد و خاطره دو نفر از کارکنان س��ختکوش
مل��ی حفاری که در این حادث��ه جان خود را
از دس��ت دادند را گرامیداشته و از مجموعه
کارکنانی ک��ه در عملیات مهار و کنترل این
چاه ایفای نقش کردند ،قدردانی کردند.
دیدار زنگنه با مهارگران چاه  ۱۴۷رگ
سفید

وزیر نف��ت در دیدار ب��ا مهارگران چاه
 ۱۴۷رگ س��فید تصریح کرد :از طرف آقای
رئیس جمهوری ،دولت و خودم از شما برای
مه��ار این آتش قدردانی میکنم .وی گفت:
هم ش��رکت ملی حفاری ایران و هم شرکت
مناط��ق نفتخیز جنوب در این عملیات و در
کنار هم بس��یار خوب کار کردن��د .خاموش
شدن چاه رگ سفید نتیجه تالش جمعی بود،
هیچک��س در این عملیات به دنبال این نبود
کار را ب��ه نام مجموعه خ��ود تمام کند.نجام
عملی��ات مهار چاه از س��وی عده معدودی از
شرکتها در جهان انجام میشود که الحمدا...
شما هم این کار بزرگ را به سرانجام رساندید.
وی در ادامه تاکید کرد :بازنگری دستورالعمل

در همی��ن ح��ال ،وزی��ر نف��ت در
پیامیضمن قدردان��ی از همه مهارگران چاه
 ۱۴۷رگ س��فید اعالم کرد :شما نشان دادید
ما ب��ه یک قهرمان نی��از نداریم بلکه افتخار
قهرمانی زیبنده همه شماس��ت .در متن پیام
بیژن زنگنه ،وزیر نفت به مهارگران چاه ۱۴۷
رگ س��فید آمده اس��ت :خبر مهار شعلههای
سرکش چاه١٤٧رگ سفید ،موجب خشنودی
همه کس��انی ش��د که دل در گرو این آب و
خ��اک دارن��د و از هن��گام بروز ای��ن حادثه
نفس گی��ر و پر التهاب با امید و نگرانی روند
عملی��ات اطفای حریق را دنب��ال میکردند.
اینجانب در روز مبارک والدت با سعادت امام
حسن عس��کری (ع) بر درگاه خداوند بزرگ
س��جده ش��کر میگزارم که در سایه لطف و
عنایت��ش تالش فداکارانه هم��کاران عزیزم
با کامیاب��ی و موفقیت همراه ش��د.همکاران
گرام��ی ،فرزن��دان ف��داکار ای��ران عزیز ،به
عنوان خدمتگزار صنع��ت نفت خاضعانه و با
افتخار بر دس��تان پر توان همه فرماندهان و
دستاندرکاران مهار چاه  ۱۴۷رگ سفید بوسه
میزنم و نهایت سپاس و قدردانیام را تقدیم
یکایک آنانی مینمایم که از نخستین لحظات
بروز حادثه ،آن چه از دانش و تجربه اندوخته
بودند را بیهیچ منت و ادعایی به میدان آورده
و برای مهار آتش جانفشانی کردند.شما از تبار
همان جوانمردانی هستید که در دوران دفاع
مقدس با گمنامیظاهری ،حماسههای بزرگ
آفریدند.امروز بار دیگر ش��ما ثابت کردید که
با خرد و همکاری جمع��ی میتوان کارهای
بس دشوار و خطیری را به انجام رسانید.شما
نش��ان دادید ما به یک قهرم��ان نیاز نداریم
بلکه افتخار قهرمانی زیبنده همه شماست.در
روزهای س��ختی که سپری شد تمام تالش
مدیریت عالی دولت ،کمیسیون محترم انرژی
مجلس و همه مدیران استانی فراهم ساختن
آرامش فک��ری و ذهنی و صیانت از اعتبار و
اعتماد به نفس ش��ما عزیزان بود .آن هم در
شرایطی که متاسفانه در اوج فشارها ،کسانی

که همیش��ه و در همه حال درصدد تخریب
دولت هس��تند ،با کم��ال بیانصافی به جای
آنک��ه مرهمیبر رنج ش��ما بگذارند با نیش
قلمها و گفتارش��ان نمک بر زخم پاش��یدند
و س��عی در ناتوان نش��ان دادن شما داشتند.
شایسته نبود کسانی که از دولت کینه به دل
دارند ،به بهانه این حادثه در حق سازمانی که
موجودیت خود را مدیون آن هستند و از همه
مهمتر در حق کس��انی که سالها با هم کار
و زندگی ک��رده و نان و نمک خوردهاند ،جفا
کنند .در این باره درد و س��خن بس��یار است
ول��ی بگذاریم و بگذریم ت��ا روز دگر.در این
صب��ح موفقی��ت و در پس هنگام��ه طغیان
رگ س��فید که با رو س��فیدی شما قهرمانان
بیادعا مهار ش��د بر خ��ود فرض میدانم که
ضمن تش��کر و قدردانی از همه کس��انی که
به س��هم خودشان در مهار آتش ایفای نقش

کردند یاد همکاران فداکار و عزیزمان مرحوم
فرزاد ارزانی و مرحوم محمد سلیمیکه جان
عزیزش��ان را در راه انجام وظیفه تقدیم حق
تعالی کردند گرامیبدارم و با عرض تس��لیت
مجدد به خانوادههای محترمشان ،از خداوند
رحمان و غفور برای ایش��ان آرامش ابدی و
غفران الهی مسئلت کنم.در خاتمه الزم است
تاکید کنم پرداختن به موضوع ایمنی ،مسئله
ح��ال و آینده و همواره ماس��ت و اکنون باید
بیش از گذشته و با جدیت و حساسیت بیشتر
بدان بپردازیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت از مهارگران
فوران چاه  ۱۴۷رگسفید قدردانی کرد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم با

ارسال پیامیاز تالشهای متخصصان صنعت
نف��ت برای مهار فوران چاه  ۱۴۷رگ س��فید
قدردانی و تش��کر کرد .در پی��ام علی کاردر
آمده است« :با تبریک والدت با سعادت امام
حسن عسگری (ع) ،بسیار خرسندم همزمان
با میالد فرخنده آن امام همام تالش صادقانه
و سخت کوشی شبانه روزی همکاران عزیز
و گرانقدرمان در معاونت تولید ،ش��رکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری
ایران به بار نشس��ت و یکی از س��خت ترین
و پیچی��ده ترین فورانهای نفت��ی  -گازی
تاریخ صنعت نفت کشور به همت و کوشش
فرزندان توانمند ایران عزیز مهار شد و موجب
س��ربلندی و افتخار ب��رای مجموعه عظیم
صنعت نفت ش��د.بدون ش��ک این موفقیت
بزرگ مرهون الطاف خداوند متعال و تالش
بی وقفه و موثر همه همکاران صدیق و دلسوز

در تمامیسطوح بوده است .ضمن گرامیداشت
مجدد یاد و خاطره همکاران در گذش��ته ،این
موفقیت ارزش��مند را به یکایک شما عزیزان
تبری��ک عرض میکنم و از زحمات خالصانه
تمامیهم��کاران حاض��ر در صحنه عملیات
قدردان��ی و تش��کر ک��رده ،از درگاه خداوند
متعال برای ایشان و خانوادههای گرانقدرشان
تندرستی ،شادکامیو توفیقات روزافزون آرزو
ی کنم».
م
موفقيت در مهار آتش رگسفيد مرهون
صبر و درايت است

معاون وزير نفت و مديرعامل ش��ركت
ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
ه��م در پيامیبا تبريک ب��ه عوامل پرتالش

عمليات رگس��فيد ،موفقي��ت در مهار آتش
چاه  ۱۴۷این می��دان را مرهون صبر ،درايت
و تدبير متخصصان متعهد و دلس��وز صنعت
نف��ت دانس��ت .در بخش��ی از پی��ام علیرضا
صادقآبادی آمده اس��ت :موفقیت مهار آتش
در چاه  ۱۴۷رگ س��فید در جنوب ایران که با
تالش خالصانه شبانهروزی و بیوقفه توأم بود
بیتردید جز در سایه اتکال به پروردگار ،صبر
و درایت و توانمندی متخصصان و مجاهدان
راس��تین صنعت نفت بهویژه همه مدیران و
کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
ش��رکت ملی حفاری و معاونت تولید شرکت
ملی نفت به دست نیامده است.
آتش رگ سفید چگونه خاموش شد؟

معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران
هم گفت :یکی از دش��وار تری��ن فورانهای
چاهه��ای نفت و گاز در خش��کی به دس��ت
متخصص��ان ایرانی مهار شد.محس��ن پاک
نژاد ب��ا اعالم این مطلب اف��زود :پس از ۵۸
روز عملی��ات مس��تمر ،یکی از دش��وارترین
فورانه��ای چاههای نفت و گاز در خش��کی
به دس��ت متخصصان ایرانی مهار شد.معاون
امور تولید شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه
عملیات مهار چاه رگ سفید به شیوه کنترل و
کشتن از عمق ( )Bottom Killو با استفاده از
چاه انحرافی انجا م شد ،توضیح داد :دکل ۹۳
فتح پس از  ۳۴روز حفاری مس��تمر سرانجام
در عمق موردنظر از پوش سنگ عبور کرده و
در نقط��ه هدف با چاه اصلی تالقی پیدا کرد.
پاکنژاد تصریح کرد :در س��اعت  ۲۰شامگاه
سهشنبه با تغییر رنگ و کاهش ارتفاع آتش،
نخستین نشانههای سطح االرضی مهار چاه
نمایان شد .سپس در ساعت  ٢٠و  ۴۵دقیقه
شعله چاه سرکش  ۱۴۷به طور کامل خاموش
و عملیات ایمنس��ازی آغاز ش��د.وی گفت:
مهارگ��ران ،برای اجرای برنامه مهار از پایین
تلفیقی از س��رعت و دقت را بهکار بس��تند و
با تمهیدات ویژهای توانستند ظرف مدت ۳۴
روز از آغاز حفاری انحرافی به نقطه هدف در
عم��ق  ۲هزار و  ۳۴۲متر برس��ند؛ عمقی که
دکل  ۹۵فتح در ش��رایط عادی افزون بر ۷۰
روز موفق به حفاری آن شده بود.
مهار یکی از نادرترین فوران چاههای نفت
و گاز کشور

در همین ح��ال ،مدیرعامل ش��رکت
مل��ی حفاری ایران گفت :ت��وکل به خداوند،

در هش��ت ماه نخس��ت امس��ال ۷۱۸
ميليون مترمکعب گاز ترش در اين پااليشگاه
شيرينسازي شده است که استانهاي ايالم،
کرمانشاه ،همدان ،کردستان و لرستان را زير
پوشش قرار ميدهد.درباره روند فعاليتهاي
پااليش��گاه ايالم بايس��تي گفت :پااليش��گاه گازي اي�لام روزانه ۶
ميلي��ون و  ۸۰۰هزار مترمکع��ب گاز را از مخازن گازي تنگ بيجار
درياف��ت ميکند که اين خوراک به وس��يله  ۴۲کيلومتر خط لوله به
پااليشگاه انتقال داده ميشود .در طول سال يک ماه به عنوان زمان
تعميرات اساس��ي درنظر گرفته ميش��ود که با در نظر داش��تن اين
زمان ،مجموع ميزان خوراک ساالنه پااليشگاه گازي ايالم  ۲ميليارد
و  ۲۷۰ميليون مترمکعب گاز ترش است .درباره فرآوردههاي توليدي
اين پااليش��گاه نيز بايس��تي اظه��ار کرد :پ��س از دريافت خوراک،
محصوالتي از جمله گاز ش��يرين ،ميعانات گازي ،اتان ،گوگرد و گاز
مايع خام در پااليشگاه ،توليد ميشود.
شيرينسازي  ۱,۴ميليارد مترمکعب گاز در پااليشگاه گاز ايالم

تخصص ،تعهد و تجربه همسو با انسجام و
همدلی میان مهارگران منجر به کنترل یکی
از نادرترین فورانه��ای چاههای نفت و گاز
در کش��ور و منطقه ش��د .سپهر سپهری که
از نخس��تین روز بروز این حادثه در موقعیت
عملیاتی این چاه حضور داشت ،ضمن تبریک
این موفقیت بزرگ که در شب میالد خجسته
حضرت امام حسن عسکری (ع) محقق شد،
اف��زود :این موفقیت ب��رگ زرین دیگری در
کارنامه این صنعت راهبردی به ثبت رس��اند
و نشان داد که متخصصان ایرانی توانمندی
راهب��ری از صفر تا صد میادین نفت و گاز را
دارند و در ای��ن زمینه در جهان یک برند به
شمار میآیند .وی اظهار کرد :فوران و آتش
س��وزی چاه  ۱۴۷رگ سفید –  ۲با توجه به
فشار باالی گاز میدان نفتی رگ سفید از جمله
حوادثی بود که در نوع خود منحصر به فرد و
مهار آن نیازمند محاس��بات فنی و مهندسی
دقیق بود که متخصصان صنعت نفت در این
شرکت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
به خوبی توانس��تند در نتیجه ه��م افزایی و
بهکارگیری ظرفیتهای موجود از نظر دانش
فنی ،عملیاتی ،پشتیبانی و لجستیکی به نحو
مطلوب به آن عینیت بخشند.
عملیات بهرهبرداری دوباره از چاه  ۱۴۷رگ
سفید بهزودی آغاز میشود

در همین حال ،مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب گفت :فوران و آتش چاه
 ۱۴۷رگ س��فید پ��س از  ۵۸روز عملیات ،با
همت کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب و ش��رکت ملی حف��اری ایران و ثبت
رکوردهای بی س��ابقه مهار ش��د .بیژن عالی
پ��ور با بیان این که ت�لاش و مجاهدتهای
تیم مهار فوران چاه شماره  ۱۴۷رگ سفید در
هر رده س��ازمانی بی بدیل بود ،اظهار کرد :با
وجود همه مشکالت آشکار و پنهان ،با همت
و همدلی مثال زدنی همکاران ،این چاه اکنون
مهار شده و عملیات به تولیدآوری دوباره آن

بهزودی آغاز خواهد شد.وی افزود :به محض
وقوع این حادثه ،با وجود اندوه فراوان ناشی از
شهادت دو تن از همکارانمان ،ستاد مشترک
مهار ف��وران به دس��تور وزی��ر محترم نفت
تش��کیل و  ۲برنامه مهار از عمق و کنترل از
سطح در دستور کار قرار گرفت.

عملیات مهار چاه رگ سفید به
شیوه کنترل و کشتن از عمق

( )Bottom Killو با استفاده
از چاه انحرافی انجا م شد،

دکل  ۹۳فتح پس از  ۳۴روز
حفاری مستمر سرانجام در

عمق موردنظر از پوش سنگ

عبور کرده و در نقطه هدف با
چاه اصلی تالقی پیدا کرد

ایثار و از خودگذشتگی مردان سختکوش
صنعت نفت به ثمر نشست

همــچنی��ن مــدی��ر عامل ش��رکت
به��ره برداری نف��ت و گاز آغاج��اری در پیامی
ضمن تبریک مهار چاه  ۱۴۷رگ س��فید گفت:
ایث��ار و از خود گذش��تگی مردان س��ختکوش
صنعت نفت به ثمر نشست و برگ زرین دیگری
به دفتر افتخارات این صنعت برای خودکفایی و
سربلندی میهن اسالمیافزوده شد.
پیام قائم مقام وزیر نفت به مهارگران
آتش  ۱۴۷رگ سفید

قائم مقام وزیر نفت ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره ش��هدای چاه  ۱۴۷رگ س��فید
گف��ت :به طور قطع صنعت بزرگ نفت ایران
با وجود پرسنل متخصص ،متعهد ،شجاع و با

درایت ،در ادامه مسیر پیش روی خود گامهای
بلندی بر خواهد داش��ت و اهداف بزرگ خود
را محقق خواهد کرد.در پیام مرضیه شاهدایی
آمده است :موفقیت مهار فوران و اطفا حریق
چاه  ۱۴۷رگ سفید که با تالش شبانه روزی
و مجاه��دت خالصانه هم��کاران توانمند در
مدیریت تولید شرکت ملی نفت ،شرکت ملی
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری
ایران پس از  ۵۸روز و همزمان با شب میالد
مس��عود حضرت امام حس��ن عس��کری (ع)
بدس��ت آمد ،موجی از خوشحالی ایجاد و بار
دیگر ثابت کرد که دش��وارترین مشکلها در
برابر ارادههای پوالدین افراد با ایمان و ایثارگر
حل خواهد ش��د.به ط��ور قطع صنعت بزرگ
نفت ایران با وجود پرسنل متخصص ،متعهد،
ش��جاع و با درایت ،در ادامه مسیر پیش روی
خود گامهای بلندی بر خواهد داشت و اهداف
بزرگ خود را محقق خواهد کرد.
مهار فوران جز با درایت و از خود گذشتگی
همکاران صنعت نفت امکانپذیر نبود

مدیرعامل ش��رکت نفت ف�لات قاره
ایران ه��م در پیامی ،عملی��ات موفقیتآمیز
مه��ار فوران چ��اه  ۱۴۷میدان رگس��فید را
تبری��ک گفت و اظهار ک��رد :مهار فوران جز
با درایت ،تدبیر و ازخودگذش��تگی همکاران
ایثارگر صنعت نفت امکانپذیر نبود.به گزارش
ش��انا ،متن پیام حمید بورد به شرح زیر است:
«بیش��ک جایگاه رفیع ام��روز صنعت نفت
کش��ور جز با جانفشانی و همت بیدریغ همه
کارکنان شریف این صنعت که در عرصههای
ف تولید نفت و گاز ،مخاطرات گوناگون
محتل 
را به جان خریده و س��ختیهای فراوان را با
هدف توسعه صنعت نفت تحمل کردهاند ،به
دست نیامده است.بدینوسیله کسب موفقیت
در حماس��ه مهار آتشسوزی چاه  ۱۴۷میدان
رگس��فید را ب��ه مدیران و دس��تاندرکاران
پرتالش و س��ختکوش این عملیات تبریک
میگویم.

توگو با نشريه  The Oil & Gas Yearخبر داد:
معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت در گف 

دانش نفت :مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد بر ضرورت
توجه به ارکان اقتصاد مقاومتي در عرصههاي پژوهشي صنعت گاز تاکيد کرد.

به گزارش روابط عموميشرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد ،مهندس
سيد مجيد منبتي در جمع کارکنان امور پژوهش و فناوري اين مجتمع گازي
افزود :پژوهش و فناوري در جهت اس��تفاده بهينه از منابع خددادي نفت ،گاز
و بوميس��ازي تکنولوژيهاي مورد نياز اين صنعت عظيم ميباشد که داراي
اهميت و جايگاه ويژه اي ميباش��د.وي اظهارداش��ت :يکي از ضروريترين
فعاليتهاي حوزه پژوهش اثربخش بودن فعاليتهاي پژوهش��ي ميباش��د و
در اين زمينه به کارگيري دانشگاههاي نسل سوم در کسب و کار بسيار حائز
اهميت اس��ت.اين مقام مسئول در ادامه به سياس��تهاي کليدي پااليشگاه
گاز شهيدهاشمينژاد اش��اره کرد و بيان داشت :استفاده از فناوريهاي نوين
در راس��تاي خلق ارزش اف��زوده جهت محصوالت توليدي پااليش��گاه ،رفع
معضالت توس��عه کارآفريني ،توليد و کاهش بي کاري و هزينههاي عملياتي
به عنوان سياس��تهاي کليدي شرکت ميباش��د.مهندس منبتي با اشاره به
راهکارهاي اجراي « اقتصاد مقاومتي « و تحقق تاکيدات رهبر معظم انقالب
تصريح کرد :فعاليت شرکتهاي دانش بنيان به عنوان يکي از ارکان اقتصاد
مقاومتي بايد مورد توجه قرار گيرد.وي همچنين گنجانده ش��دن تحقيقات و
پژوهش در ارزشهاي س��ازمان را بس��يار مهم دانست و بر تدوين نقشه راه
تکنولوژي ش��رکت تاکيد کرد.در ادامه اين جلس��ه رييس پژوهش و فناوري
ش��رکت پااليش گاز شهيدهاش��مينژاد ضمن ارائه گزارش��ي از فعاليتهاي
پژوهش��ي اين شرکت گفت :انجام پروژههاي مهم و استراتژيک اين مجتمع
گازي با هدف تبديل ش��رکت از يک سازمان عملياتي به يک سازمان دانش
بنيان و در کالس جهاني صورت ميگيرد.در پايان تعدادي از منتخبين حوزه
پژوهش و فناوري پااليش��گاه به ارائهايدهها ،نظرات و پيشنهادات خود جهت
تسهيل فرآيندهاي پژوهشي پرداختند.

دانش نفت :معاون توس�عه و مهندس�ي
ش�رکت ملي نفت ايران ،فرصتهاي موجود در
صنعت باالدس�ت اي�ران براي س�رمايهگذاران
خارج�ي را تش�ريح ک�رد و گفت :اگ�ر بتوانيم
بر چالشهاي س�رمايهگذاري و فن�اوري چيره
ش�ويم ،اي�ران بهترين جاي دنيا براي توس�عه
ميدانه�اي نفت و گاز اس�ت و در ي�ک برنامه
توس�عه  ۲۰ساله ،حتي دس�تيابي به رقم توليد
روزانه  ۹ميليون بش�که نيز ممکن اس�ت .دکتر
توگو با نش�ريه The
غالمرضا منوچهري در گف 
 ،Oil & Gas Yearفرصتهاي س�رمايهگذاري
در بخش باالدست صنعت نفت ايران را تشريح
کرده است که مشروح آن در ادامه ميآيد:

صنع�تنف�توگازاي�رانچهفرصتهاييبه


سرمايهگذاران خارجي ارائه ميکند؟

بر اس��اس مطالعات ميداني که اکنون از
شرکتهاي نفتي بينالمللي دريافت کردهايم
(حدود  ۳۰گ��زارش) بس��ياري از ميدانهاي
نفت و گاز ايران ،ش��امل ميدانهاي توس��عه
يافته و توس��عه نيافته ،ذخاير و ظرفيت توليد
بيشتري نس��بت به تصورات گذشته ما دارند.
گمان ميکنم شرکت ملي نفت بايد به زودي
ارقام مربوط به ذخاير نفت ايران را روزآمد کند
که جاي��گاه ما را در اوپ��ک و ديگر نهادهاي

بينالملل��ي تغيي��ر ميده��د .اي��ران در کنار
عراق بهترين فرصتها را براي ش��رکتهاي
نفت��ي بينالمللي ارائ��ه ميکن��د .حوزههاي
نفت��ي نامتع��ارف زيادي در جه��ان ،همچون
ميدانه��اي نف��ت و گاز ش��يل در آمريکاي
ش��مالي ،وجود دارند ،اما در زمينه ميدانهاي
متعارف ،ايران اکنون بهترين ظرفيت را دارد.
الگوي جديد قراردادهاي نفتي ما مس��تحکم
اس��ت و ش��رکتهاي نفتي بينالمللي درک
ميکنند که اين الگو چهارچوبي مطلوب براي
مشارکت بلند مدت و برد-برد فراهم ميکند.
اگرچ��ه ما همچن��ان در ارتباط ب��ا تحريمها
و آمري��کا چالشهاي��ي را تجرب��ه ميکنيم،
از ش��رکتهاي اروپاي��ي ،روس��ي و چيني و
همچنين از کشورهايي همچون کره جنوبي،
ژاپن ،س��نگاپور ،هند ،مالزي و اندونزي ،ابراز
تمايل زي��ادي دريافت ميکنيم .با نيروي کار
تهاي خدماتي و شرکتهاي
شايسته ما ،شرک 
اکتشاف و توليد از توس��عه صنعت باالدستي
حمايت ميکنند و تولي��د نفت را در دهههاي
آينده افزايش ميدهند.
ش�ما چگونه با ش�رکتهاي نفتي بينالمللي


درباره اين فرصتها مذاکره ميکنيد؟

ما ميتوانيم با بس��ياري از شرکتهاي

اگر بتوانيم بر چالشهاي

سرمايهگذاري و فناوري چيره
شويم ،ايران بهترين جاي دنيا
براي توسعه ميدانهاي نفت
و گاز است و در يک برنامه

توسعه  ۲۰ساله ،حتي دستيابي
به رقم توليد روزانه  ۹ميليون
بشکه نيز ممکن است

بينالمللي پس از دريافت پيشنهادها و بررسي
آنها ،مذاکره کنيم .گاهي ما مناقصه برگزاري
ميکنيم ،اما بيش��تر از طريق مذاکره مستقيم
اقدام ميکنيم و گاهي همزمان با چند شرکت
مذاکره داريم .تا بهامروز ما  ۱۰گروه مذاکراتي
براي  ۱۰ميدان متفاوت داريم و پيشرفتهاي
زيادي داشتهايم.
خوش��بختانه ،الگوي قرارداد نهايي شده

اس��ت .متن اصلي و  ۱۴تا  ۱۵الحاقيه نهايي
شده است ،بنابراين براي شرکتهاي خارجي
عالقمن��د به ورود به ب��ازار ،هيچ ابهاميوجود
ندارد .ما اين اطالعات را از طريق توافقهاي
محرمانگ��ي به آنها ارائ��ه ميکنيم .آنها براي
بررسي اطالعات مربوط به مخزن ،تأسيسات
خدماتي و ديگر مس��ائل ،فرصت دارند و ما به
آنها اجازه ميدهيم در طول مدت تفاهمنامه،
از موقعي��ت بازديد کنند.پس از اين ،گروههاي
مذاکراتي ما درب��اره جنبههاي حقوقي ،حوزه
کار ،جنبهه��اي مال��ي و ديگر مس��ائل بحث
ميکنند .نخس��ت م��ا درباره توس��عه فني و
مرحلهاي پروژه بحث ميکنيم .پس از نهايي
کردن حوزه کار براي  ۲۰سال ،ما درباره الگوي
مالي ،شرايط تجاري و جنبههاي حقوقي بحث
ميکنيم.بر اس��اس مقررات م��ا ،ديگر نهادها
ب��ر اين مذاکرات نظ��ارت ميکنند و ما با آنها
در ارتباط هس��تيم تا تضمين کنيم که پس از
امضاي قرارداد ،ديگر هيچ دغدغه يا مسئلهاي
وجود نخواهد داش��ت .اين همان کاري است
ک��ه براي توتال انجام دادي��م .پس از امضاي
توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبي ،بحثهاي زيادي
وجود داشت ،اما حل و فصل شد .اين فرايندي
است که از آن پيروي ميکنيم و شرکتهاي

نفتي بينلمللي از آن راضي هستند.از آنجا که
 ۱۰ميدان نفتي مورد بحث ،پروژههاي بزرگي
هستند ،شرکتهاي نفتي بينالمللي الزم است
با شريکان ايراني کنسرسيوم تشکيل دهند .هر
قرارداد بايد از س��وي يک شرکت ايراني و دو
ش��رکت بينالمللي يا بيشتر ،امضا شود .ما به
طور معمول مذاکره خود را با ش��رکت اصلي
آغاز ميکنيم که ممکن اس��ت در آينده ،بهره
بردار ميدان باش��د .آنها در يک مرحله بعدي،
ش��ريک خود را وارد مذاکره ميکنند .به طور
معمول تالش ميکنيم که فرآيند مذاکره را در
چند ماه به سرانجام برسانيم.
کدام ميدانهاي مشترک براي دولت اولويت


دارند؟

آزادگان و ي��ادآوران .ما همچنين ميدان
پاي��دار غ��رب ،آذر ،چش��مه خوش ،س��ومار،
چنگوله ،ياران ،دهلران ،سهراب ،اروند و اليه
نفتي پارس جنوبي را داريم .ما همچنين چند
ميدان مه��م ديگر داريم که براي آنها مذاکره
را آغ��از کردهايم .آزادگان پروژه اصلي اس��ت
که به مناقصه گذاشته شده است .با اين همه،
جذابترين پ��روژه از نظر کمي��ت و کيفيت،
يادآوران اس��ت .براي ميدان آزادگان ،ظرفيت
ميدان  ۳۴ميليارد بش��که است و انتظار داريم

چ�ه فرصته�اي باالدس�تي ديگ�ري ب�راي


سرمايهگذاران وجود دارد؟

فرصتهاي ديگري در ميدانهاي توسعه
يافته و توس��عه نيافته وج��ود دارد که برخي از
آنها فراس��احلي هس��تند .ميدانهاي فرزاد اي
و ف��رزاد بي وجود دارند ک��ه هر دو ميدانهاي
توس��عه نيافته هستند .ما براي ميدان فرزاد بي
در حال مذاکره با يک ش��رکت هندي هستيم.
برخي ش��رکتها ،همچون ش��رکت گازپروم
نفت اکتشافهايي در اين ميدانها داشتهاند.ما
همچني��ن ميدان گازي کيش را داريم که يک
ميدان توسعه نيافته است و بسياري از شرکتها
خواهان توسعه آن هستند ،زيرا از سه فاز پارس
جنوبي بزرگتر اس��ت و گاز ب��ا کيفيتي دارد .ما
يک ميدان توس��عه نيافته ديگر ب��ه نام بالل
داريم که به آن اندازه بزرگ نيست.ايران اکنون
گاز اضاف��ي دارد که ميتواند به س��وي بخش

الگوي قرارداد نهايي
شده است .متن اصلي و
 ۱۴تا  ۱۵الحاقيه نهايي
شده است ،بنابراين
براي شرکتهاي
خارجي عالقمند به
ورود به بازار ،هيچ
ابهاميوجود ندارد
پاييندس��تي هدايت شود .هر س��رمايهگذار در
بخش باالدس��تي گاز بايد همچنين در توسعه
پاييندستي سرمايهگذاري کند .ما قراردادهايي
بر اس��اس الگوي جديد قراردادهاي نفتي براي
توس��عه باالدس��تي امضا ميکني��م اما بخش
پايين دس��تي براي س��رمايه گذاري مستقيم
ش��رکتهاي بينالمللي آزاد است.ما همچنين
از سرمايهگذاري در تأسيسات ال ان جي براي

صادرات گاز حمايت ميکنيم .براي پروژههاي
مشابه کيش ،فرزاد و ديگر پروژهها ،اصرار داريم
که س��رمايهگذاري در بخش باالدستي بايد با
توليد ال ان جي در بخش ميان دستي حمايت
شود.
پروژهه�اي باالدس�تي چگونه تأمي�ن اعتبار


ميشوند؟

همه پرو ژههاي آيپيسي به طور ۱۰۰
درصد از سوي اعضاي کنسرسيوم تأمين مالي
ميشوند .شرکتهاي توتال ،سي ان پي سي
و پتروپارس به نسبت سهم خود سرمايهگذاري
ميکنند .ش��رکتهاي توتال و س��ي ان پي
س��ي تا حدي با منابع مالي خود و تا حدي با
وامهاي اعتباري ،پروژه را تأمين مالي ميکنند.
يک الگوي قراردادي به نام يي پي س��ي اف
ني��ز وجود دارد که ش��رکت مل��ي نفت براي
پروژههاي کوچکتر باالدس��تي و مياندستي
پيش��نهاد ميکند .طبق اين الگو ،کنسرسيوم
پيمانکاران يي پي سي (نه شرکتهاي نفتي)
ح��دود  ۲۰درصد از پروژه را با دارايي و بودجه
خ��ود تأمين مالي ميکن��د ۴۰ ،درصد به طور
مس��تقيم از س��وي ش��رکت ملي نفت تأمين
اعتبار ميشود و  ۴۰درصد ديگر بايد از سوي
پيمانکاران با تضمين شرکت ملي نفت تأمين

عرضه محصوالت پااليشگاه گازي ايالم در بورس انرژي

درب��اره خوراکده��ي ب��ه ديگر بخشه��اي نف��ت و گاز نيز
بايس��تي توضيح داد :ميعانات گازي ،ات��ان و گاز مايع خام بهعنوان
خوراک پتروش��يميايالم توليد ميش��وند که هم اکنون تا راهاندازي
پتروش��يميايالم همه ميعانات گازي تولي��دي براي مصارف داخلي
توس��ط امور بينالملل ش��رکت ملي نفت و از طري��ق بورس انرژي
فروخته ميش��ود ،بخش اعظ��م گاز مايع خام تولي��دي نيز در حال
حاضر به عنوان خوراک پااليشگاه پارس جنوبي انتقال داده ميشود.
تا پيش از سال  ۹۵همه گوگرد پاستيلي براي مصرف داخلي از طريق
بازار بورس فروخته ميشد ،اما در پايان سال  ۹۵و امسال با افزايش
قيم��ت جهاني گوگرد ،مقدار  ۳۰هزار تن از اين محصول به صورت
صادراتي به فروش رس��يده اس��ت .گاز طبيعي توليدي پااليشگاه به
منطقه هفت عمليات انتقال گاز تحويل داده ميشود و ميعانات گازي
از سوي امور بينالملل ش��رکت ملي نفت ايران در داخل فروخته يا
صادر ميش��ود ،گاز مايع خام نيز اکنون به پااليشگاه چهارم مجتمع
پارس جنوبي ارسال ميشود و قرار است در آينده به پتروشيميايالم
تحويل داده ش��ود ،همچنين گوگرد را ش��رکتهاي داخلي مصرف
ميکنند و بخش��ي از آن ه��م صادر ميش��ود.مصرف کنندگان گاز
طبيعي پااليش��گاه گازي ايالم نيز اس��تانهاي ايالم ،کرمانش��اه و
بخشهايي از همدان ،کردستان و لرستان مصرف کننده گاز توليدي
اين پااليش��گاه هستند .مهمترين وظيفه پااليشگاه گاز ايالم تصفيه
گازت��رش دريافتي و توليد محصوالت پنج گانه اس��ت .پااليش��گاه
ايالم ،گاز پااليش ش��ده را براي مصرف در غرب کش��ور و صادرات
به عراق به خطوط انتقال سراس��ري تزري��ق ميکند .دربارهايمني و
استاندارد تاسيسات پااليش��گاه در برابر حوادث طبيعي و غيرطبيعي
بايس��تي توضيح داد :مطابق اس��تانداردهايي که پااليشگاه ايالم بر
اس��اس آنها ساخته شده ،اين ش��رکت در زمان وقوع حوادث طبيعي
و غيرطبيع��ي پايشهاي منظم را در دو ف��از کوتاهمدت و بلندمدت
ب��راي تجهيزات و پايپينگ برنامهري��زي کرده ،همچنين بخش پي،
پايهها و س��ازههاي مربوطه نيز در اداره مهندسي عموميمورد پايش
و ايمنسازي قرار ميگيرد.
جايگاه ويژه مسئوليت اجتماعي در شرکت پااليش گاز ايالم

ايران ،بهترين جاي دنيا براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز
در طرح توسعه  ۲۰ساله ،ضريب بازيافت اين
ميدان افزايش يابد .يادآوران تقريب ًا مشابه است
اما با کيفيت مخزن بهت��ر و ميتوانيم انتظار
توليد باالتري را داش��ته باشيم .انتظار ميرود
توليد هر يک از اين ميدانها  ۶۰۰هزار بشکه
در روز و مجموع توليد آنها يک ميليون و ۲۰۰
هزار بشکه در روز باشد.

پارس��ال ،يک ميلي��ارد و  ۴۰۰ميليون مترمکع��ب گاز طبيعي،
يک ميليون و  ۷۳۰هزار بش��که ميعانات گازي ۳۵ ،هزار تن گوگرد
پاستيلي و  ۹هزار و  ۶۸۰تن گاز مايع خام در پااليشگاه گازي ايالم
توليد ش��د .در هشت ماه نخست امسال ۷۱۸ ،ميليون مترمکعب گاز
طبيعي ۹۳ ،هزار بشکه ميعانات گازي ۳۳ ،هزار تن گوگرد پاستيلي و
 ۱۲هزار و  ۴۰۰تن گاز مايع خام در پااليشگاه گازي ايالم توليد شده
اس��ت .تا سال  ،۹۵گاز طبيعي تنها با هدف مصارف داخل کشور در
پااليشگاه ايالم توليد ميشد اما امسال با بهره برداري از خط انتقال
و صادرات گاز به عراق ،بخشي از گاز طبيعي توليدي اين پااليشگاه
به عراق نيز صادر ميشود.

اعتبار ش��ود .آنها ميتوانند از صندوق توسعه
ملي ،بانکهاي داخلي و حتي سرمايهگذاران
و وا مدهندگان خارجي ،اعتبار به دست بياورند.
ک�دام فناوريه�اي ازدي�اد برداش�ت ب�راي


ميدانهاي نفتي ايران مناسبتر هستند؟

ما ميخواهيم ازدياد برداش��ت بخش��ي
از تعهد ش��رکتهاي نفتي بينالمللي در همه
قرارداده��اي جديد باش��د .با اي��ن حال ،موج
نخست توليد اضافي مبتني بر اجراي فناوري
ازدياد برداش��ت نخواهد ب��ود ،بلکه بر حفاري
چاههاي جديد با طراحي و تجهيزات بهتر و با
روشهاي جديد حفاري مبتني خواهد بود .در
مرحله دوم ،بر اساس پيشنهاد شرکت ،ميتوان
از روشهاي ديگري مانند تزريق آب ،تزريق
مواد شيميايي و ...استفاده کرد.
ظرفيتتوليدنفتخامايرانتاچهحدميتواند


افزايش يابد؟

بر اس��اس بررس��يهايي که در  ۱۵ماه

گذش��ته انجام دادهايم ،برآورد ميکنيم که در
 ۱۰س��ال ميتوانيم روزانه سه ميليون بشکه
ظرفيت اضافي توليد از اين ميدانها به دست
بياوريم.
م��ا در ده��ه  ۱۹۷۰مي�لادي چني��ن
رکوردي را به جا گذاشته بوديم و ميتوانيم به
اين رقم باز گرديم و روزانه يک ميليون بشکه
تولي��د ميعانات نفتي را ني��ز اضافه کنيم .اين
مسئله به اين بس��تگي دارد که چقدر سرمايه
ميتواند جذب شود و چند شرکت ميآيند.اگر
بتوانيم بر چالشهاي سرمايهگذاري و فناوري
چيره ش��ويم ،ايران بهترين ج��اي دنيا براي
توس��عه ميدانهاي جديد نفت و گاز متعارف
اس��ت .در يک برنامه توس��عه  ۲۰ساله ،حتي
دس��تيابي به رقم توليد روزانه  ۹ميليون بشکه
نيز ممکن اس��ت .م��ا درک ميکنيم که ۱۰۰
سال ديگر کار براي انجام در ميدانهاي نفت
و گاز ايران باقي مانده است.

مفهوم مسئوليت اجتماعي در شرکت پااليش گاز ايالم جايگاه
ويژهاي دارد و از طريق تعميق و اش��اعهي آن در فرهنگ سازماني
و ايجاد زمينههاي الزم براي مش��ارکت همکاران اجرايي ميش��ود،
افزون بر اين همواره کارکنان پااليشگاه نسبت به مشارکت در حوزه
مس��ئوليتهاي اجتماعي تشويق ميشوند .اشتغال بيش از  ۵۰۰نفر
از افراد بوميمنطقه در پااليش��گاه گاز ايالم ،احداث جاده ،مشارکت
در احداث مدرسه ،سالن ورزشي ،دانشکده فني و درمانگاه ،مشارکت
در حفظ محيط زيس��ت ،انجام طرح پژوهش��ي غنيس��ازي جنگل
در عرصهه��اي طبيعي حوزه پااليش��گاه ،حماي��ت از پاياننامههاي
دانشجويان بوميمنطقه و کارهايي از اين دست ،در زمره فعاليتهاي
شرکت پااليش گاز ايالم در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي است.

دستورعمل حقوق مالکيت فکري صنعت نفت
ابالغ شد

دانش نفت :در اجراي نقش�ه جامع علميکشور و به منظور شناسايي،

گ�رداوري و حفاظ�ت از داراييه�اي فکري صنعت نفت و گس�ترش ارتباط
محققان دانشگاه با صنايع و دستگاههاي اجرايي ،دستورعمل حقوق مالکيت
فکري صنعت نفت از سوي وزير نفت ابالغ شد.

دس��تورعمل حقوق مالکيت فکري صنعت نفت ،در اجراي نقش��ه
جام��ع علميکش��ور و بند «»۶از ج��زء «ث» ماده ( )۳قان��ون وظايف و
اختي��ارات وزارت نفت ،به منظور احصا و حفاظ��ت از داراييهاي فکري
حاص��ل از فعاليتهاي کارفرمايان ،پيمان��کاران ،کارکنان صنعت نفت و
تبيي��ن ،تنظيم و مديريت روابط ذينفعان از منظر حقوق مالکيت فکري،
مديري��ت نوآوري ،ايجاد انگيزش براي توس��عه پژوهشهاي کاربردي و
گسترش ارتباط محققين دانشگاه با صنايع و دستگاههاي اجرايي از سوي
بيژن زنگنه ابالغ و خاطرنش��ان شده اس��ت ،مسئوليت تفسير ،نظارت بر
اجرا و بهروز رس��اني اين دستورعمل بر عهده معاونت مهندسي ،پژوهش
و فناوري است.

10

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

شنبه9دیماه  - 1396شماره 607

بهداشت و
درمان

دکتر امیرآبادی تشريح کرد؛

بهرهمندی ساالنه  72هزار نفر از خدمات بهداشتي درماني صنعت نفت شيراز و هرمزگان
گفتوگو :الهه طائمه
دان�ش نف�ت :بهداش�ت و درم�ان صنع�ت
نف�ت در اس�تان ف�ارس و هرم�زگان فعاليتهاي
گستردهاي را به منظور رفاه و راحتي کارکنان خود و
بوميان منطقه انجام داده است که در اين خصوص
ميتوان به شناس�ايي بيماريه�اي خاص و درمان
بيماريهاي مزمن اش�اره کرد .بنا بر آمار ،س�اليانه
 72هزار نفر از شهروندان و کارکنان تحت پوشش
صنعت نفت و بوميان مناطق محروم در ش�هرهاي
اس�تان ف�ارس و هرمزگان از خدمات بهداش�تي و
درماني صنعت نفت استفاده ميکنند.

دکتر مهرداد اميرآبادي ،رييس بهداش��ت و
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در اينباره
ميگويد :جمعيت تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت در منطقه فارس  60هزار نفر اس��ت
ک��ه از اين تعداد  43هزار نفر جمعيت فعال تحت
پوشش صنعت نفت و  6هزار نفر بومياني هستند
که در اين مناطق پوش��ش داده ميش��ود .حدود
 12ه��زار نف��ر هم اع��زام ش��ده از مناطق ديگر
ميباش��ند که همراه ب��ا  9200نف��ر افراد تحت
پوشش در اس��تان هرمزگان در مجموع  72هزار
نفر از شهروندان تحت پوشش خدمات بهداشتي
درماني ما قرار دارند.
اي��ن مق��ام مس��ئول در خص��وص مراکز
بهداش��تي و درماني در ش��يراز که به کارکنان و
بازنشستگان صنعت نفت خدمت عرضه ميکند،
گفت :يکي از مراکز درماني تحت پوشش صنعت
نف��ت در ش��يراز پليکلينيک تخصص��ي و فوق
تخصصي مرکزي ارم اس��ت که به  25هزار نفر
از جمعيت تحت پوش��ش خدمت ارائه ميدهد .از
ديگر مراکزي که در اس��تان ف��ارس به کارکنان
تحت پوش��ش صنعت نفت خدمات بهداش��تي و
درمان��ي عرضه ميکند درمانگاهامام علي اس��ت
ک��ه  12هزار نف��ر در اين مرکز پرون��ده دارند و
بازنشستگان اين صنعت هم ميتوانند به صورت
آزاد از اين مجموعه اس��تفاده کنند .همچنين در
درمان��گاه مرودش��ت  3هزار پرون��ده وجود دارد.
مراکز طب صنعتي فعال در اس��تان فارس شامل
پتروشيميش��يراز ،پااليشگاه ش��يراز ،پااليشگاه
گاز پارس��يان ،کمپ  ،S1کمپ آغار ،پااليش��گاه
الوان ،کمپ ايثار ،کم��پ تابناک و کمپ داالن
و تلمبهخانه حس��ني اس��ت که در اي��ن آخرين
مرکز خدمات پزش��کي در سطح پزشکياري ارائه
ميشود.
دکت��ر اميرآب��ادي در م��ورد مراک��زي که
معاينات دورهاي انجام ميدهند نيز گفت :در اين
مناطق عملياتي به جز پتروش��يميو پااليش��گاه
ش��يراز به بوميان منطقه نيز ارائه خدمت صورت
ميگي��رد .در مناطقي مانند پليکلينيک ارم ،امام
علي و مرودش��ت س��اختار مراجع��ات به صورت
پزش��کي خانواده اس��ت و ما خدمات پيشگيرانه،
معاين��ات دورهاي بهوي��ژه درم��ان بيماريهاي
مزم��ن خانوادگ��ي مانن��د ديابت ،فش��ار خون،
چربي خون ،اضاف��ه وزن ،بيماريهاي قلبي و...
را بررس��ي ميکنيم و تاکن��ون همه بيماريهاي
خاص را شناس��ايي کردهايم .ع�لاوه بر خدمات
روتي��ن پزش��کي ،خدم��ات خ��اص مرب��وط به
مراجعهکنندگان ارائه ميش��ود و بايد عنوان کنم
که بيش��ترين مراجعات مربوط ب��ه بيماريهاي
مزمن غي��ر واگير مانند بيماريهاي س��المندان،
قلبي عروقي ،ديابت و ...ميشود.
اين مقام مس��ئول با اشاره به اينکه درطبقه
آخ��ر پليکليني��ک ارم يک مرکز وي��ژه جراحي
وبس��تري بيماران به ش��کل دي کلينيک ساخته
گفتمان

شده است ،گفت :در اين طبقه  27تخت بستري
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که خدمات گوناگوني
در رش��تههاي جراحي مانن��د بيماريهاي زنان،
ارتوپدي ،جراح��ي عمومي ،گوش و حلق و بيني
مغز و اعصاب ،جراحي پالستيک و چشم پزشکي
به بيماران داده ميشود و همه عملهاي جراحي
تخصص��ي و فوق تخصص��ي که ني��از به ICU
نداشته باشند در اين ديکلينيک انجام ميشود.
همچني��ن برخ��ي عمله��اي ف��وق تخصصي
مانند پيوند قرنيه ،کاش��ت حل��زون ،جراحيهاي
تخصصي زانو و ش��انه در اين مرکز انجام ش��ده
اس��ت .در همه اين رشتهها موردهاي اورژانس و
«آنکالي» (فعاليت  24س��اعته بيمارستان و جراح
در موارد مدنظر) اگر بيمار مراجعه کند ميتوانيم
خدمات مورد نظر را ارائه کنيم.
رييس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرم��زگان در ادامه خاطرنش��ان کرد :عالوه بر
موارد تخصصي در واحدهاي فوق تخصصي قند،
گوارش ،جراحي گوش ،چشم پزشکي در قسمت
قرنيه و ش��بکيه و طب ورزش��ي ،طب سالمندان
و حت��ي بخ��ش ش��يميدرماني فعال هس��تيم.
همچني��ن از لحاظ فعاليته��اي پاراکلينيک نيز
کلي��ه فعاليته��ا مانن��د قس��متهاي داروخانه،
آزمايشگاه ،فيزويوتراپي ،اپتومتري ،اديومتري و...

دکتر مهرداد اميرآبادي:

يکي از مراکز درماني تحت

پوشش صنعت نفت در شيراز
پليکلينيک تخصصي و فوق
تخصصي مرکزي ارم است

که به  25هزار نفر از جمعيت
تحت پوشش خدمت ارائه
ميدهد

در پليکلينيک ارم و امام علي انجام ميشود.

بهداشت و درمان صنعت نفت شيراز نخستين
واحد مجهز به HSE

اين مقام مس��ئول در مورد واحد  HSEاين
مرک��ز گفت :در قس��مت س�لامت کار و HSE
ما نخس��تين منطقه در واحد بهداش��ت و درمان
صنع��ت نفت در کش��ور هس��تيم ک��ه مجهز به
مديريت سيستم  HSEش��ديم و در اين قسمت
پيش��رو بوديم .همچنين در بخش معاينات طب
صنعتي و گروه بهداشت و آموزش در بخشهاي
بهداش��ت محي��ط ،بهداش��ت حرف��هاي فعاليت
بااليي داريم و به مناطق تحت پوش��ش خدمات
ميدهي��م .راهان��دازي برنامه تلهمديس��ين يکي
ديگ��ر از کارهاي با اهميت در اين حوزه اس��ت
زيرا س��ه مرکز ش��امل پااليش��گاه گاز پارسيان،
پااليشگاه الوان و تلمبهخانه حسني به مرکزيت
پليکليني��ک ارم با تلهمديس��ين با م��ا در ارتباط
هس��تند و اگر مش��کلي پيش بيايد ب��ا ما تماس
ميگيرند و پزش��ک آنه��ا را راهنمايي ميکند تا
فعاليتهاي الزم را انجام دهند.
نشريه بينالمللي با عنوان طب کار و محيط
زيست منتشر ميکنيم

در شيراز به کليه کارکنان خدمت ارائه ميشود.
توانايي بستن قرارداد با ديگر سازمانها براي
طب صنعتي را داريم

اي��ن مقام مس��ئول در خص��وص وضعيت
معاين��ات طب صنعتي اين دو ش��هر عنوان کرد:
تمام معاينات طب صنعتي در شيراز انجام ميشود
و جالب اين اس��ت که يک مرکز طب صنعتي ما
در سازمان بهداشت و درمان به تاييد دانشگاه هم
رسيده اس��ت يعني نه تنها براي مناطق عملياتي
و کارکنان خودمان ميتوانيم طب صنعتي انجام
دهيم بلکه ميتوانيم براي س��ازمانهاي ديگري
ک��ه مناط��ق عملياتي دارند نيزاي��ن کار را انجام
دهي��م .به عن��وان مث��ال يک��ي از کارهايي که
انجام داديم طي درخواس��تي که مديرعامل برق
منطقه اي فارس از بنده کرد و بر اساس قراردادي
که ممکن است بس��ته شود کارکنان وزارت نيرو
نيز خواهند توانس��ت براي معاينات طب صنعتياز
ما کمک بگيرند .در سال گذشته با توجه به اينکه
معاينات بايد به صورت دورهاي انجام شود تعداد
اين مراجعهها به طب صنعتي در شيراز  7500نفر
بوده اس��ت.دکتر اميرآبادي در خصوص مراجعات
ساليانه مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت افزود:
در منطق��ه هرم��زگان  1956نفر ب��راي معاينات
در کل س��ال گذش��ته مراجعه نمودهاند که از اين
تعداد  7930مراجعه به بخش آزمايش��گاه6140 ،
رييس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرمزگان در خصوص نشريه پزشکي بينالمللي
اي��ن مجموعه عنوان ک��رد :از ديگر فعاليتهايي
که بهداش��ت و درمان صنعت نفت ش��يراز انجام
ميده��د انتش��ار نش��ريه بينالمللي ب��ه صورت
فصلنامه با عنوان طب کار و محيط زيست است.
اين نش��ريه به زبان انگليس��ي در سطح گسترده
منتشر ميشود و جزو نش��ريات معتبر بينالمللي
اس��ت و در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
مس��تقر است .با توجه به اينکه مرکزيت پژوهش
س��ازمان بهداش��ت و درمان کل ايران در فارس
اس��ت ،مقاالتي که از خارج از کشور ميآيند پس
از بررس��ي داوران و نظردهي چاپ ميشود .اين
نش��ريه به صورت آنالين و الکترونيکي در خارج
از کشور پخش ميش��ود .تيراژ نشريه  500عدد
است که بيشتر در داخل مراکز علميو دانشگاهي
توزيع ميگردد اما براي خارج از کش��ور از طريق
اينترنت فرس��تاده ميش��ود و هر کس عالقمند
باشد ميتواند استفاده کند.
مراجعه بيش از يک ميليون و  200هزار نفر به
بهداشت و درمان صنعت نفت استان فارس

اين مقام مسئول در خصوص تعداد بيماراني
که س��اليانه به مراکز تحت پوش��ش بهداشت و
درمان مراجع��ه ميکنند گفت :تعداد مراجعات به
بهداش��ت و درمان صنعت نفت استان فارس در
س��ال گذش��ته  1ميليون و  211هزار و  689نفر
بوده است.
دکتر اميرآبادي در خصوص وضعيت مراکز
تحت پوش��ش بهداش��ت و درمان هرمزگان نيز
گفت :در هرمزگان يک درمانگاه فجر وجود دارد
که  4500نفر را تحت پوش��ش قرار داده اس��ت
و درمان��گاه ديگري به نام امام رضا در ش��هرک
مرواري��د قرار گرفته اس��ت ک��ه  4600نفر بيمار
را به صورت س��اليانه پوش��ش ميده��د .مناطق
عملياتي ما در هرمزگان ش��امل پااليشگاه نفت
بندرعباس ،پااليشگاه سرخون و قشم و دو مرکز
هم در قطبآباد و مهرآوران داريم که به صورت
پزش��کياري اداره ميش��ود.وي در مورد امکاناتي

ک��ه در منطق��ه هرمزگان وج��ود دارد گفت :اين
امکانات ش��امل درمانگاههاي ويژه خانواده است
که در ش��هرکهاي فجر و مرواري��د بندرعباس
ارائه ميش��ود .همچنين در شرکت پااليش نفت
و ش��رکت پااليش س��رخون در بندرعباس مرکز
س�لامت کار داريم و در مه��رآوران و تنگه ني،
سه مرکز به صورت پزشکياري اداره ميشود که
از امکانات ش��رکتي ما محسوب ميشود .در بندر
لنگه ،ميناب ،کيش و قش��م هم پزش��ک معتمد
وجود دارد و با  26مرکز در ش��هرهاي مختلف در
اس��تان هرمزگان قرارداد داريم که غير ش��رکتي
هس��تند و به کارکنان صنعت نفت خدمات مورد
نظرشان را ارائه ميکنند .البته هزينه درماني که
از کارمندان و بازنشس��تگان صنعت نفت دريافت
ميشود متفاوت و تابع قوانين وزارت نفت است.
شايعترين بيماريهاي منطقه هرمزگان

رييس بهداش��ت و درم��ان صنعت نفت
ف��ارس و هرم��زگان در م��ورد ش��ايعترين
بيماريه��اي منطق��ه هرم��زگان گف��ت :در
منطقه هرمزگان ش��ايعترين بيماريها شامل
فش��ارخون ،ديابت ،بيماريهاي قلبي عروقي،
اختالالت چربي ،حوادث و مش��کالت شغلي
و بيماريهاي فصلي مانند آنفوالنزا است.اين
مقام مسئول در مورد مجوزهايي که براي ادامه
فعاليت در مراکز بهداشت و درمان اين مناطق
بايد از وزارت بهداش��ت کسب کنند؛ گفت :در
مورد کس��ب مجوزها از وزارت بهداش��ت تنها
درمانگاهام��ام عل��ي احتياج به مج��وز داردکه
ب��ا رييس دانش��گاه مذاک��رات نهايي صورت
گرفته اس��ت تنه��ا مراحل اداري اي��ن پروژه
باق��ي مانده و در اي��ن مورد باي��د بگويم که
مش��کلي وجود ندارد.دکتر اميرآبادي در مورد
قدم��ت س��اختمانهاي پليکلينکها و مراکز
بهداش��تي اين مرکز نيز گفت :پليکلينيک ارم
قديميبوده و حدود  20س��ال است به بيماران
صنع��ت نف��ت خدم��ات ارائه ميده��د .مرکز
پليکلينيک امام علي نيز در  2س��ال گذش��ته
راهاندازي شده اس��ت .پليکلينيک مرو دشت

رئيس مرکز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران:

حدود  ۹درصد بودجه سالمت صرف بيماري ديابت ميشود که
نشان ميدهد بسيار پر هزينه است
دانش نفت :دکتر فرش�اد فرزادفر درباره طرح مطالعاتي
اس�تپس( ،)STEPsاظهارداشت :طرح اس�تپس ( ،)STEPsبه
س�فارش س�ازمان بهداش�ت جهاني ( )WHOدر سال ۱۳۹۵
انجام ش�د که در اي�ن مطالعه ۳۱ ،هزار نف�ر جمعيت نماينده
استاني در سراسر کشور را مورد آزمايش قرار داديم.

وي افزود :تست خون ،قد ،وزن ،فشارخون و پاسخ به
پرسش��نامه از جمله آيتمهاي اين آزمايش بود که بر اساس
اطالعات جمع آوري شده از اين آزمايش ،متوجه شديم که
بي��ش از  ۱۸درصد از جمعيت ايراني باالي ۲۵س��ال دچار
بيماري پرهديابتي هس��تند که عالئم آن با فش��ار خون باال

مشهود بود.فرزادفر تصريح کرد ۱۰ :درصد از جمعيت ايراني
باالتر از  ۲۵سال ،دچار بيماري ديابت يا مرض قند هستند.
اين مطالعات نش��ان داد ديابت در ميان افرادي که س��نين
باالتري دارند بيشتر به چشم ميخورد.
وي ادامه داد :طبق اين مطالعه ش��مار زيادي از زنها
به ديابت مبتال هستند و درصد ديابت در آنها بيشتر از مردان
اس��ت .همچنين ديابت در مناطق ش��هري بيشتر از مناطق
روستايي ديده ميشود.
رئيس مرکز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير پژوهشگاه
علوم غدد و متابوليس��م دانش��گاه علوم پزشکي اظهار کرد:

ح��دود  ۹درصد از کل بودجه حوزه س�لامت صرف بيماري
ديابت ميشود که نشان ميدهد اين بيماري عالوه بر اينکه
بيماريهاي جديدي را براي چشم ،کليه و اعصاب محيطي
ايجاد ميکند ،بسيار پر هزينه است.
وي خاطرنشان کرد :براي کاهش هزينههاي بيماري
ديابت باي��د برنامه ريزي کرد .ضمن اينکه بيماراني که نياز
ب��ه دريافت خدمات دارن��د ،بتوانند اين خدم��ات را به طور
کامل دريافت کنند .در عين حال ميبايس��ت هزينهها را به
روشهايي که از لحاظ علميتاييد شدهاند ،کنترل و مديريت
کنيم.

هم با توجه به اينکه ساختمان آن قديميشده
بود ساختمان جديدي جايگزين آن شد و مرکز
را به آنجا انتقال داديم.
مراکز دندانپزشکي فعال

اي��ن مق��ام مس��ئول در خص��وص مرک��ز
دندانپزش��کي فع��ال در اين مناطق بي��ان کرد:
مرکزي��ت دندانپزش��کي م��ا در درمانگاهام��ام
علي اس��ت ک��ه در آن خدمات دندانپزش��کي به
صورت عموميو تخصص��ي و جراحي لثه انجام
ميش��ود .براي بعضي از کارها مانند ارتودنس��ي
ب��ا برخي مراکز ط��رف قرارداد هس��تيم .البته با
ج��راح فک و صورت هم ق��رارداد داريم که اين
جراح فعاليتهاي��ش را در پليکلينيک ارم انجام
ميده��د .در بندرعباس هم تعداد دندانپزش��کان
در پليکليني��ک ام��ام رضا(ع) يک نفر اس��ت که
براي اينکه بتوانيم مجوز يک دندانپزش��ک ديگر
هم بگيري��م در حال مذاکره هس��تيم .همچنين
مراجعان دندانپزش��کي ما در شيراز سال گذشته
 51هزار و  508نفر بوده است.
مراکز مشاوره و رواني تحت پوشش
صنعت نفت

رييس بهداشت و درمان صنعت نفت فارس
و هرم��زگان در مورد مراکز مش��اوره و رواني که
تحت پوشش صنعت نفت است خاطرنشان کرد:
ي��ک مرکز مش��اوره رواني به ن��ام مرکز پژهان
داريم که در اين مرکز متخصصان روانش��ناس و
کارش��ناسهاي ارشد روانشناسي حاضر هستند و
ب��ه بيماران مش��اورههاي الزم را ميدهند و آمار
مراجعات س��ال گذشته اين مرکز حدود  976نفر
بوده اس��ت .البته در مراکز عمليات��ي اگر نياز به
س��خنراني در جلسات داشته باش��ند به آنجا هم
مراجعه ميکنند ولي مرکز اصلي در شيراز است.
يک تيم س�لامت روان هم داريم که جلس��اتش
دائ��م برگزار ميش��ود و براي کارهاي��ي که بايد
در روزهاي متفاوت مانند برگزاري نمايش��گاه و
مش��اوره رايگان و هفته سالمت روان انجام شود
برنامهريزيهاي الزم انجام ميش��ود .البته يک
تيم روانپزش��ک از تهران به هرمزگان ميآيد اما

عالوه بر خدمات روتين پزشکي،
خدمات خاص مربوط به
مراجعهکنندگان ارائه ميشود
و بايد عنوان کنم که بيشترين
مراجعات مربوط به بيماريهاي
مزمن غير واگير مانند بيماريهاي
سالمندان ،قلبي عروقي ،ديابت
و ...ميشود

مراجعه در قس��مت فيزيوتراپي 6296 ،مراجعه در
بخ��ش پزش��کان متخص��ص 88579 ،مراجعه در
بخش پزشکان عمومي 11879 ،مراجعه به بخش
دندانپزش��کي 10682 ،مراجعه به کلينيک مامايي،
 1536مراجعه در بخ��ش کلينيک تنظيم خانواده،
 1401مراجعه در کلينيک اديومتري 1956 ،مراجعه
به کلينيک اپتومتري 33226 ،مراجعه در قس��مت
اورژان��س و  1525مراجعه به بخشروانپزش��کي
در ش��هر هرمزگان صورت گرفته اس��ت .در شهر
ش��يراز  7500نفر سال گذش��ته براي کل معاينات
مراجع��ه نمودهاند که از اين تع��داد  1488مراجعه
در بخ��ش اکوکارديوگراف��ي 68508 ،مراجع��ه به
آزمايش��گاه 48531 ،مراجعه در بخش فيزيوتراپي،
 123058مراجعه به پزش��ک متخصص327547 ،
مراجع��ه به پزش��ک عموم��ي 51508 ،مراجعه به
کلينيک دندانپزشکي 13902 ،مراجعه به کلينيک
ماماي��ي 3636 ،مراجعه ب��ه کلينيک تغديه9787 ،
مراجعه به کليني��ک اديومتري 16476 ،مراجعه به
کلينيک اپتومتري 20333 ،مراجعه به سونوگرافي
و  28791مراجع��ه ب��ه بخ��ش راديولوژي صورت
گرفته است..

معدن

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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اخبار

افتتاح کارخانههاي کنسانتره توسعه ملي و
گندله سازي اپال پارسيان توسط
معاون اول رييس جمهوري

شنبه9دیماه  - 1396شماره 607
شريعتمداري در نشست همايش فوالد و معدن ايران تاکيد کرد:

نياز  19ميليارد دالري زيرساختهاي طرح جامع فوالد
دان�ش نف�ت :وزي�ر صنعت ،مع�دن و

هدف گذاري توليد  5هزار مگاوات برق

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموميايميدرو،
محمد ش��ريعتمداري در نشس��ت ش��وراي
سياستگذاري هشتمين همايش چشم انداز
صنعت فوالد و معدن با اش��اره به رشد 11
درصدي توليد فوالد خام کش��ور نسبت به
س��ال  ،2015افزود :تأمين زير ساختهاي
صنعت فوالد کشور موضوع روز اين صنعت
است و براي اين منظور به  19ميليارد يورو
منابع ني��از داريم که بخش عمده اي از آن
براي توس��عه ريل و برق است .براي اينکه
بتوانيم ظرفيت اس��تفاده از ريل را کهامروز
 28ميليون تن است تا سال  1404به 101
ميليون تن افزايش دهيم به 10ميليارد يورو
سرمايه گذاري نيازمنديم.

وزير صنعت ،معدن و تجارت از تأمين
آب و برق و ديگر زير س��اختها به عنوان
نيازه��اي اصلي توليد فوالد نام برد و افزود:
در طرح جامع ف��والد توليد  5هزار مگاوات
برق جديد هدف گذاري ش��ده اس��ت که 5
ميليارد يورو براي اين موضوع نيازاس��ت .از
س��وي ديگر تأمين آب از اولويتهاي مهم
توس��عه فوالد اس��ت که بايد در اين راستا
نيز قدمهاي بيشتري برداريم.شريعتمداري
با اش��اره به اينکه بين ظرفيت توليد سنگ
آه��ن و ظرفيت فوالد کش��ور فاصله جدي
وجود دارد ،يادآور ش��د :ط��رح جامع فوالد
باي��د ايجاد ت��وازن و رف��ع چالشها در زير
س��اختها و آمايش س��رزمين براي اجراي
طرحه��اي فوالدي در آينده را دنبال کند و
اعمال مديريت جامع در تماميشاخصهاي
تأثير گ��ذار صنعت فوالد را در دس��تور کار
قرار دهد.

ش��ريعتمداري به اه��داف طرح جامع
ف��والد اش��اره کرد و گفت :اي��ن يک طرح
ايس��تا نيس��ت و نيازمند به روزرس��اني در
جهت اهداف کالن پيش بيني ش��ده است.
معتق��دم اين طرح که ب��ا ديدگاههاي همه
صاحب نظران تدوين ش��ده است ميتواند
در همايش فوالد رونمايي شود و در معرض
ديد همه صاحب نظران قرار بگيرد.

وي ب��ا اش��اره ب��ه آثار بي��ن المللي
برگزاري اين همايش ،تصريح کرد :جذب
سرمايه از موضوعات اصلي معدن است .در
طرح جامع براي تجهيز معادن حدود 600
ميليون يورو نياز است.وزير صنعت،معدن
و تجارت با تأکيد بر ضرورت جذب سرمايه
گذاري خارجي و ايجاد مشارکتهاي بين
المللي در حاش��يه برگزاري اين همايش،

تجارت گف�ت :براي تأمين زير س�اختهاي
صنعت فوالد کش�ور به  19ميليارد يورو منابع
ني�از داريم که بخ�ش عم�ده اي از آن براي
توسعه ريل و برق است.

ارايه طرح جامع در همايش فوالد

تجهيز معادن  600ميليون يورو

حضور بخش خصوصي واقعي

يادآور ش��د :با وجودي که در همه زمينهها
ظرفيت ايجاد ش��رکتهاي مشترک وجود
ندارد اما فوالد اين ظرفيت را دارد و منافع
متع��ددي از ناحيه اين جوين��ت وينچرها
نصيب کش��ور خواهد ش��د .از سوي ديگر
براي باال بردن ق��درن چانه زني در حوزه
سياس��ي نيز به جوين��ت وينچرهاي قوي
ني��از داريم.ش��ريعتمداري با بي��ان اينکه
ح��دود  100ميلي��ون تن ظرفي��ت جديد
در حوزه کنس��انتره ،گندل��ه ،فوالد خام و
آهن اس��فنجي در قال��ب  73طرح جديد
قاب��ل تحق��ق خواهد بود ،گف��ت :از ديگر
چالشه��اي صنعت فوالد تأمين س��نگ
آه��ن و رکود بازار داخلي اس��ت که آينده
پژوه��ي در موضوع ف��والد و محصوالت

جايگزين ب��ه عنوان يک��ي از موضوعات
مهم اين همايش ميتواند در دس��تور کار
قرار بگيرد.
کاالهاي جايگزين

وي با اعالم اينکه ب��ه موضوع آينده
صنعت ف��والد و نقش تکنولوژيهاي نو در
رقابت با فوالد ب��ه عنوان کاالي جايگزين
ميتوان در اين کنفرانس پرداخت ،تصريح
ک��رد :موضوعات��ي مانن��د آثار اس��تفاده از
روشه��اي نوي��ن ارتباط��ي  ITو ،ICT
کاه��ش هزينهه��اي مبادله و ب��اال بردن
به��ره وري ميتوان��د در قال��ب مقاله ارايه
و با غني س��ازي آنها ارتب��اط نزديکتري
ميان دانش��گاهها دراين گونه حوزهها برقرار
شود.

وزي��ر صنعت ،معدن و تج��ارت با بيان
اينکه نتوانستيم در بسياري حوزهها خصوصي
س��ازي واقعي را ش��کل دهيم ،گف��ت :اما در
ح��وزه ف��والد ميتوانيم بخ��ش خصوصي را
درگي��ر کني��م که اي��ن مس��ووليت به بخش
دولت��ي و خصولتي بر ميگردد چرا که حضور
بخش خصوصي واقعي در اين حوزه ،اکسيري
حي��ات بخش است.ش��ريعتمداري با تأکيد بر
نق��ش مهم دولت در س��رمايه گذاري تصريح
کرد :به نقش دولت بي توجه نيس��تيم که اگر
اين بخش نبود س��رمايه گذاريهاي بزرگ با
پيشرفتهاي امروزي امکان پذير نبود.
توانمندسازي بخش خصوصي

وي دولت را مکلف به توانمندس��ازي
بخ��ش خصوص��ي دانس��ت و گف��ت :ب��ا
الگوگي��ري از برخ��ي کش��ورها بايد بخش
خصوصي واقعي را بس��ازيم ،ح��وزه فوالد
ميتوان��د در اي��ن زمينه قدمه��اي خوبي
ب��ردارد چراکه در جري��ان برخي خصوصي
سازيها زنجيره ارزش در بسياري زمينهها
از بي��ن رفت.ش��ريعتمداري در ادامه يادآور
ش��د :ميزان اثر بخش��ي اينگونه همايشها
بايد مورد س��نجش قرار بگيرد و زمينههايي
که داراي پتانس��يلهاي اصلي در منطقه و
جهان هس��تيم محور برگزاري نشستهاي
علم��يو کارشناس��انه و ايج��اد تجمعهاي
بينالمللي شود.

معاون برنامه ريزي و توانمندسازي ايميدرو تشريح کرد:

مدلهاي چندگانهايميدرو براي جذب سرمايههاي خصوصي در طرحها
دان�ش نفت :مع�اون برنام�ه ريزي و توانمندس�ازي

داده نشود اما تهاتر و تسويهحساب بهايميدرو با بانکهاي
دولتي انجام شود.

به گزارش روابط عموميس�ازمان توسعه و نوسازي

شرکتهاي خارجي وارد همکاري مستقيم ميشود؟

ايمي�درو از ب�ه کارگي�ري مدله�اي جدي�د در تامين مالي
پروژهها در سال 97خبر داد.

با توجه به جذب منابع مالي ،آيا ايميدرو در س�ال آينده با


مع�ادن و صنايع معدن�ي ايران(ايميدرو) ،امير خرميش�اد
ب�ه کارگيري مدله�اي جدي�د در تامين مال�ي پروژههاي
اين س�ازمان در س�ال  97را عنوان کرد.براساس خبرهاي
منتش�ر شده ،بودجه س�ازمان توسعه و نوس�ازي معادن و
صنايع معدني ايران(ايميدرو) در س�ال  ۹۷نسبت بهامسال
ب�ا کاه�ش همراه بوده و به نصف رس�يده اس�ت ،اما امروز
اين س�ازمان براس�اس مدلهاي تعريف شده براي جذب
س�رمايهگذاران داخلي و خارجي نگراني چنداني نداشته و
همچن�ان اجراي پروژهه�ا و طرحهاي توس�عهاي را دنبال
ميکن�د .در اي�ن ب�اره به س�راغ امي�ر خرميش�اد ،معاون
برنامهريزي و توانمندس�ازي س�ازمان توس�عه و نوسازي
معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) رفتهايم که مشروح
اين گفتوگو را ميخوانيد:

بودجه س�ازمان توس�عه و نوسازي معادن و صنايع معدني


ايران(ايميدرو) در سال  ۹۷نسبت به سال  ۹۶با کاهش همراه
بوده و به نصف رس�يده اس�ت .به نظر ش�ما اين موضوع چه

تاثيري بر اجراي طرحها و پروژههاي ايميدرو خواهد داشت؟

به نظر من شايد با اين اتفاق کميشرايط بهتر شده
باش��د ،زيرا با اختصاص بودجهاي بيش از س��ال  ۹۶تنها
يک کاغذ در دس��تان ما بود اما در ازاي آن پول چنداني
ن س��وي ماجرا با تصويب بودجه
دريافت نميش��د .در آ 
پيشنهادي ،انتظار از عملکرد ايميدرو بيشتر ميشد .بودجه
سال  ۹۶حدود  ۷۵ميليارد تومان بود که از اين ميزان تنها
 ۱۶ميليارد تومان را دريافت کرديم که مبلغ چنداني نبود.
عمده بودجه س�ازمان توس�عه و نوس�ازي معادن و صنايع


معدني ايران ( ايميدرو) از منابع داخلي آن تامين ميش�ود .با

اين حال تامين مالي اجراي پروژهها چگونه خواهد بود؟

در زمين��ه تامي��ن مالي ب��راي اج��راي پروژههاي
معدني و صنايع معدني ،روي بودجه عموميحس��ابي باز
نکردهايم .مدلهاي خوبي در س��ازمان توسعه و نوسازي
معادن و صناي��ع معدني ايران(ايمي��درو) از زمان حضور
دکتر کرباس��يان بهعنوان رئيس هيات عامل تعريف شد
که براساس اين مدلها بخش خصوصي وارد پروژههاي
س��ازمان ش��دند .اين مدلها متفاوت اس��ت و در اينجا
ب��ه چند مورد آن اش��اره ميکنم .يک��ي از مدلها براي
طرحهاي فوالد آن بود که با انجام کار کارشناسي ميزان
س��رمايهگذاري تا امروز با نظر کارش��ناس مشخص شد.
ممکن اس��ت اين س��رمايهگذاري در يک بازه  ۱۰ساله
انجام ش��ده باش��د ،اما آن را به نرخ روز محاسبه کرديم.
اي��ن روش يکي از بهترين مدلهاس��ت .حال اگر هزينه
انجام ش��ده در يک طرح به نرخ روز  ۴۰۰ميليارد تومان
باشد به شرکتي مانند فوالد مبارکه پيشنهاد ميدهيم در
اين طرح شريک شود و  ۶۵درصد براي آنها و  ۳۵درصد
براي ما باش��د .وقتي اين  ۴۰۰ميليارد تومان تقس��يم بر
 ۳۵درصد شود ،رقم قابلتوجهي بهدست ميآيد .درواقع
کل  ۴۰۰ميليارد تومان آورده ما ميش��ود؛ يعني اگر قرار

بود پروژه تا امروز  ۱۱۴۰ميليارد تومان هزينه شود ،حاال
 ۶۵درصد اين طرح  ۷۴۰ميليارد تومان خواهد بود؛ يعني
ف��والد مبارکه بايد اين رقم را بي��اورد تا بتواند با ايميدرو
شريک شود .اما در اين مدل ميگوييم  ۷۴۰ميليارد تومان
را در ط��رح هزينه کند .با اين روش طرح خيلي س��ريع
به نتيجه ميرس��د .فوالد شادگان با چنين طرحي انجام
شده است .فوالد خوزستان با اين مدل مشارکت داشته و
بهمرور اين رقم به طرح تزريق شده است .از سوي ديگر
اين طرحها داراي ال س��ي بوده و از منابع ال سي هم در
آنها استفاده ميشود.
يعني شرکتها از ابتدا در اجراي طرح مشارکت دارند؟


بل��ه ،بهجاي آنکه پس از پايان پروژه ،س��هام آن را
خري��داري کنند ،از ابتدا در طرح مش��ارکت داش��ته و در
هيات مديره ش��رکت ۳ ،عضو متعلق به ش��ريک بخش
خصوصي است و ميتوانند تصميمگيري کنند .همچنين
در ح��وزه اکتش��اف مدلي تعريف ش��د که براس��اس آن
هزينههاي انجام ش��ده از س��وي ايميدرو در اکتشاف در
يک پهنه که نتايج اوليه در آن بهدس��تآمده ،محاس��به
شده و سپس آگهي منتش��ر ميشود تا بخش خصوصي
در آن حض��ور پيدا کند .در اين مدل به بخش خصوصي
گفت��ه ميش��ود نق��اط اميدبخش��ي در اين اکتش��افات
بهدس��ت آمده ،بقيه س��رمايهگذاري را بخش خصوصي
انج��ام دهد و درصورتيکه به ذخيره قطعي دس��ت يابيم
بخش خصوصي در آن س��هيم است .مدل ديگر در حوزه
زيرساخت اس��ت .در اين مدل تعهد خريد محصول را به
بخش خصوص��ي ميدهيم .اين م��دل را بهطورمعمول
براي طرحهاي زيرس��اختي مانند آب ،برق و  ...به روش
 B.O.Tي��ا  B.O.Oميتوان انجام داد .من در جلس��هاي
با س��ازمان خصوصيس��ازي بي��ان ک��ردم ،روشهايي
کهايميدرو بر اساس آن خصوصيسازي انجام داده است
ميتواند الگويي باش��د که س��ازمان خصوصيسازي هم
ل حاضر س��ازمان
با اين روشها کار را انجام دهد .درحا 
خصوصيس��ازي واگذاري را انجام ميده��د و تعهد آن
براي سازمانهايي مانند ايميدرو باقي ميماند .براي نمونه

المهدي و هرمزال واگذار شده است اما طرفهاي خارجي
ک��ه وام دادهاند طرف خريدار را نميشناس��ند .به همين
دليل مرتب هشدار پرداخت نشدن اقساط بهايميدرو داده
ميشود و حاضر نيستند با خريدار مذاکره کنند .همچنين
يکي از روشه��اي ديگر در واگذاريها روش اجرايي در
معدن س��رب و روي مهديآباد بود .در اين معدن بخش
خصوصي را وارد کردهايم و خوشبختانه درحالحاضر کار
به خوبي در حال انجام اس��ت .مش��ارکت در اين معدن
افزون بر يک ميليارد دالر اس��ت که بخش خصوصي در
آن هزينه ميکند و ماش��ينآالت الزم را به معدن آورده
است .در طرحهاي مشارکتي و در مدلهايي که تا امروز
تعريف کردهايم ،حدود  ۶هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان بخش
خصوصي در ۴سال گذش��ته در طرحها مشارکت داشته
است .اين ميزان مشارکت رقم بسيار قابل توجهي است.
درواقع منابع ريالي مورد نياز براي اجراي پروژهها را با اين
روشها تعريف کردهايم.
آي�ا ميت�وان پيشبيني کرد که در س�ال آين�ده با توجه به


بودجه پيشنهادي دولت براي ايميدرو ،شاهد همکاري بيشتر
اين سازمان با بخش خصوصي خواهيم بود؟

بله شاهد چنين اتفاقي خواهيم بود .در محاسبهاي
که ابت��داي دول��ت دوازدهم انجام مش��خص ش��د ۲۴
هزار ميليارد تومان پول نياز اس��ت ت��ا بتوانيم طرحهاي
توس��عه را اج��را کنيم .اين ميزان رق��م قابلتوجهي بود.
ب��ا برنامهريزيهاي انجام ش��ده  ۳هزار و  ۷۰۰تا  ۴هزار
ميلي��ارد تومان هزينهه��اي دولت را باب��ت اين پروژهها
کاه��ش داديم .در اين کار بخ��ش خصوصي را وارد کار
کردهايم .اجراي پروژههاي کنسانتره و گندله مدل بسيار
خوبي بود .حضور فوالد مبارکه ،فوالد خراس��ان و ديگر
کنسرسيومها مانند اوپال پارسيان مدل بسيار موفقي بود.
به اعتقاد من اگر مدلهاي ديگري تعريف شود ميتوان
منابع بس��ياري را حتي از سوي س��رمايهگذاران خارجي
جذب کرد .ايميدرو بر اس��اس واگذاريهاي انجام ش��ده
ب��ه ميزان  ۴هزار و  ۵۰۰ميلي��ارد تومان از دولت طلبکار
اس��ت .پيشنهاد ما در اين باره اين بود که اين طلب به ما

بله اين اتف��اق ميافتد .البته اگ��ر ترامپ بهعنوان
رئيسجمهوري امريکا انتخاب نميشد شرايط خيلي بهتر
بود .متاس��فانه ترامپ در جامعه جهان��ي به هيچ اصولي
پايبند نيست .در کنار اين موضوع بايد گفت اگر همکاري
با ش��رکتهاي خارجي نباش��د نميتوانيم طرحها را اجرا
کنيم .ب��راي طرح جامع فوالد در زمينه س��رمايهگذاري
(زيرس��اخت و )...ح��دود  ۲۰تا  ۳۰ميليارد دالر س��رمايه
ني��از اس��ت .همچنين ب��راي طرحهاي توس��عه زنجيره
آلوميني��وم ح��دود  ۱۱ميليارد دالر س��رمايهگذاري الزم
اس��ت .از سوي ديگر براي ساير پروژههاي معدني حدود
 ۱۰ميليارد دالر سرمايهگذاري بايد انجام شود .موضوعي
که به کميسيون اصل  ۴۴مجلس شوراي اسالمياعالم
کردهاي��م ،آن بود که تا اف��ق  ۱۴۰۴به ميزان  ۵۱ميليارد
دالر سرمايه نياز است .سرمايهگذاران داخلي براي تامين
مناب��ع داخلي از يک ظرفيتي برخوردار هس��تند درنتيجه
بايد مشوقهايي براي طرف خارجي در نظر گرفته شود تا
اين ريس��ک(خطرپذيري) را پذيرفته و با اين تحريمهاي
س��نگين وارد ايران شوند و سرمايهگذاري در آن منافعي
براي آنها به همراه داش��ته باشد .متاسفانه اشکال در اين
زمينه آن اس��ت که خودمان را با کش��وري مانند ش��يلي
مقايس��ه ميکنيم .شيلي محدوديتهاي موجود در ايران
را ن��دارد .امروز ما برخي مواد اولي��ه را با قيمتي بيش از
کش��ورهاي ديگر خريداري ميکنيم زيرا تحريم هستيم
و چارهاي جز اين کار نداريم .در نتيجه نميتوان مقايسه
کرد زيرا در شرايط مساوي قرار نداريم.
اگر اين روند ادامه داشته باشد ،وضعيت براي سال آينده


را چطور پيشبيني ميکنيد؟

اس��تنباط م��ن اين اس��ت ،هرچند وضعي��ت مالي
دولت در س��ال آينده چندان خوب نيس��ت اما اگر ارکان
حکوم��ت همچون مجلس ش��وراي اس�لاميدر برخي
قوانين و مقررات به س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و
صنايع معدني کمک کنند ،براي جذب منابع مالي خارجي
مشکل زيادي نخواهيم داش��ت و ميتوان پروژهها را به
راحتي اجرا کرد.
تا چهاندازه کشورهاي اروپايي آماده عقد قرارداد با ايران


هستند؟

خيلي قاط��ع نميتوان در اين باره نظ��ر داد .مورد
به مورد ش��رايط با يکديگر فرق دارند .در برخي کشورها
چندان ش��رکتها دنباله رو دولت نيس��تند .نبايد نگاه ما
به ش��رکتهاي اروپايي باشند .کشورهاي اروپايي اعالم
کردهاند که برجام را رعايت ميکنند اما مش��کل در اين
است که شرکتهاي بزرگ اروپايي پيرو دولت نيستند و
ممکن است اين ريسک(خطرپذيري) را نپذيرند مگر آنکه
شرايط براي آنها ايدهآل باشد؛ اما شرکتهاي غيراروپايي
مانن��د ک��رهاي و ژاپن��ي راحتتر وارد همکاري ش��وند.
درنتيجه نميتوان دراينباره رقم دقيقي را ارائه کرد.

اس�حاق جهانگي�ري مع�اون اول ريي�س جمه�وري دو کارخانه
فرآوري سنگ آهن در سنگان را افتتاح کرد .اين مراسم با حضور وزير
صنعت معدن و تجارت و رييس هيات عامل ايميدرو انجام شد.

به گزارش روابط عموميس��ازمان توس��عه و نوسازي معادن و
صنايع معدني ايران (ايميدرو) ،کارخانه کنس��انتره سنگ آهن توسعه
ملي از ظرفيت توليد س��االنه  2.5ميليون تني برخوردار است.ارزش
س��رمايه گذاري کارخانه کنس��انتره سنگ آهن توس��عه ملي800 ،
ميليارد تومان اس��ت و براي  200نفر به طور مس��تقيم ش��غل ايجاد
کرده است .جهانگيري همچنين ساعتي بعد ،کارخانه  5ميليون تني
گندل��ه اُپال پارس��يان را افتتاح کرد .اين کارخانه با س��رمايه گذاري
 1100ميليارد توماني راهاندازي شده و شرکت سرمايه گذاري بانک
پارس��يان با س��هم 60درصدي و ايميدرو با سهم 40درصدي در آن
س��رمايه گذاري کردهاند .توليد آزمايش��ي اين کارخانه از تابس��تان
ش��روع شده بود .ميزان اش��تغال دومين کارخانه گندله سازي شرق
کش��ور ،براي  350نفر ش��فل مس��تقيم ايجاد کرده است.پروژههاي
فوق تا سال  92جزو طرحهاي راکد قرار داشتند که مديريت ايميدرو
در دول��ت يازده��م ،با اس��تراتژي جديد مش��ارکت گرفتن از بخش
خصوصي ،آن طرح را فعال و در مسير اجرايي قرار داد.
ايميدرو با همکاري سازمان نظام مهندسي معدن ايران برگزار ميکند؛

 265دورهاموزشي براي ايمني ،کارشناسان
و سطوح باالتر معادن بخش خصوصي

مدي�ر آموزش ،پژوهش و فناوري ايميدرو خبر داد :اين س�ازمان

با همکاري س�ازمان نظام مهندس�ي معدن ايران 265 ،دورهاموزش�ي
ايمني کارشناس�ان و س�طوح باالتر معادن بخش خصوصي و از جمله
معادن زغال سنگ ،برگزار ميکند.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عموميس��ازمان توسعه
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران ،ش��مس الدين سياسي راد
ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت :ايميدرو در چارچوب برنامه ملي
توانمند س��ازي منابع انساني شاغل در معادن و صنايع معدني بخش
خصوصي و توس��عه يادگيري ،طي انعقاد قراردادي با س��ازمان نظام
مهندس��ي معدن ايران ،دورههاي آموزشي ويژه سطوح کارشناسي و
باالتر مع��ادن بخش خصوصي را برگزار ميکند.وي ادامه داد :طبق
اين قرارداد يکساله که از مهرماه  96شروع شده 240 ،دورهاموزشي
ويژه س��طوح کارشناس��ي و باالت��ر معادن بخ��ش خصوصي و 25
دورهاموزشي ايمني معادن زير زميني زغال سنگ در  5استان شامل
گلس��تان ،مازندران ،خراسان جنوبي ،س��منان و کرمان با همکاري
س��ازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت استانها برگزار ميشود.بنا به
اين گزارش ،ايميدرو طي  3س��ال گذشته ،حدود  932دورهاموزشي
براي  20هزار و  863نفر شرکت کننده برگزار کرده است.
انجمن جهاني فوالد گزارش داد:

افزايش تراز تجاري ايران در بخش فوالد به
باالترين ميزان  10سال اخير

انجم�ن جهاني ف�والد گزارش داد :تراز تج�اري ايران در بخش

ف�والد در س�ال  2016ب�ا مثبت  971ه�زار تن به باالتري�ن ميزان در
 10س�ال اخير رس�يد .اين در حال است که تراز تجاري ايران در سال
 ،2007منفي 11.6ميليون تن به ثبت رسيده بود.

به گزارش روابط عموميس��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن
و صناي��ع معدن��ي ايران(ايميدرو)،انجمن جهاني فوالد طي انتش��ار
گزارشي اطالعات مربوط صادرات ،واردات و مصرف فوالد 74کشور
جه��ان را در  10س��ال اخير منتش��ر کرد که براس��اس اين گزارش
در س��ال  ،2007ايران با تراز تج��اري منفي  11.6ميليون تن فوالد
بزرگتري��ن واردکنن��ده منطقه ب��ود در حالي که در س��ال  2016به
بزرگتري��ن صادر کننده منطقه تبديل ش��ده و با ت��راز تجاري مثبت
 971هزارتن جايگزين ترکيه ش��د .در سال  2015تراز تجاري فوالد
ايران منفي 674هزارتن بود.مصرف ظاهري فوالد در ايران در سال
گذش��ته ميالدي 19ميليون و 105هزار تن و سرانه 238کيلوگرم و
مصرف واقعي فوالد نيز 20ميليون و 762هزار تن و س��رانه مصرف
واقعي 259کيلوگرم به ثبت رسيد.
کشورهاي برتر صادرکننده فوالد

مجموع صادرات 74کشور جهان 469ميليون و 452هزار تن و
مجموع واردات نيز  412ميليون و459هزار تن گزارش ش��ده است.
بيش��ترين صادارت را چين با 108ميليون و 66هزار تن و پس از آن
ژاپ��ن با 40ميليون و 505هزار تن داش��تند.رتبههاي س��وم تا پنجم
متعلق به کشورهاي روسيه با 31ميليون و 155هزار تن ،کره جنوبي
ب��ا  30ميليون و 586هزار تن و آلمان ب��ا  25ميليون و 87هزار تن
بوده اس��ت.مجموع صادرات فوالد اتحاديه اروپا در سال 2016برابر
با 140ميليون و 587هزار تن بود.صادرات ايران نيز با رتبه نخس��ت
منطق��ه به  5ميليون و 654هزار تن افزايش يافت(س��ال  2015اين
ميزان 3ميليون و 798هزار تن بود).
 5واردکننده برتر فوالد2016

بيش��ترين واردات ف��والد در س��ال  2016در کش��ور آمري��کا
30ميلي��ون و 913ه��زار ت��ن و پ��س از آن آلمان ب��ا  25ميليون و
519هزار تن در رتب��ه دوم و کره جنوبي 23ميليون و 285هزار تن،
ويتن��ام  19ميليون و 949هزار تن و ايتالي��ا  19ميليون و 616هزار
تن در رتبههاي س��وم تا پنجم جاي گرفتند.واردات ايران در س��ال
2016براب��ر با  4ميليون و  683تن بود ک��ه کمترين ميزان واردات
کشورهاي خاورميانه را داشت.
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One hundred years old
Part 7
According to the remaining documents of the Qajar
period, 17 years before
William Darcy succeeded
in extracting oil extraction
points, an Indian businessman who benefited from the
privileged position of the
port of Bushehr, who for
many years exported and
imported merchandise in
this thriving Gulf port After
discovering that oil from
natural gas and bitumen
was released from the area
sometime away from his
work in the Dalaki area, he
decided to take part of his
capital in a risky way to
extract oil. To work. Albert
Houston of the Netherlands,
who, along with his children in Bushehr, managed
the «Hotz and the Sons»
thriving house. He was
thinking that he would find
oil resources like wealthy
Americans. They are the
ones who get the Dalaki oil
extraction from the Iranian
government. Then dig a
well in the «Dalaki» that
was fruitless. With the ineffectiveness of the drilling
operation, Hutsen preferred
to save the remnant of
wealth to return to the same
business and return to the
mining company in Iran. It
was previously mentioned
that following the award of
Reuters› famous and controversial points, the Qajar
government was forced to
cancel the concessions due
to public opposition and
the threat and pressure of
Russia. The controversies
and margins of this privilege were so high that even
some of the Qajar princes
benefited from this opportunity to strike on the main
contractor, Mirza Hussein
Khan Sepahsalar, and to
Nasir al-Din Shah, a nigger
of his own.
Translator: Mojgan valadkhani

Khark Petchem
Plant 8-Months
Revenues at
$246m

Khark Petrochemical Plant
has generated 246 million
dollars in revenues in the
first 8 months of the current
Iranian calendar year which
began on March 21.
The plant supplied 771,000
tons of petrochemicals during
the period, NIPNA reported.
Operating at 102% of its
nameplate capacity and one
of the oldest petrochemical
facilities in Iran, the company
exported all its output in the 8
months.It produces items like
methanol, propane, butane,
naphtha and sulfur which are
mostly exported.

Dr. Manouchehri:

Iran is the best place to develop oil and gas fields
Gholamreza
Manouchehri, head of
NIOC’s Development
Engineering Department, talks to TOGY
about the upstream
opportunities on offer
for foreign investors in
Iran. The Development
Engineering Department
is responsible for supervising, integrating and
interfacing activities
between international
firms and NIOC’s affiliated companies.
The National Iranian Oil
Company is the central
state-owned oil and
gas company in Iran,
responsible for managing the country’s oil
and gas reserves. Its activities span exploration,
development, production, drilling, refining,
marketing, distribution
and exports.• On EPCF
contracts: “There is
another new contract
model, EPC+F, that
NIOC has proposed for
smaller upstream and
midstream EPC projects. Under this model,
the consortium of EPC
contractors – not the
oil companies – finances about 20% of the
project with their own
assets and budget, 40%
is funded by NIOC directly and another 40%
has to be financed by
the contractors through
an NIOC guarantee.
They can obtain financing from the National
Development Fund,
local banks or even
foreign investors and
funds.”• On reserves
estimates: “Based on
the field studies we
already received from
IOCs – about 30 reports
– many Iranian oil and
gasfields, greenfield or
brownfield, have higher
reserves and production capacity than we
previously imagined.
I believe NIOC will
soon have to update
the figures for Iran’s
oil reserves, which will
bring a major change
to our weight in OPEC
and other international
agencies.”Most TOGY
interviews are published
exclusively on our
business intelligence
platform TOGYiN, but
you can find the full
interview with Gholamreza Manouchehri
below.
What opportunities
does Iran’s oil and
gas industry offer to
foreign investors?

Based on the field studies we already received
from IOCs – about 30
reports – many Iranian
oil and gasfields, greenfield or brownfield,
have higher reserves
and production capacity
than we previously imagined. I believe NIOC
will soon have to update
the figures for Iran’s
oil reserves, which will
bring a major change to
our weight in OPEC and
other international agencies. Iran, together with
Iraq, provides the best
opportunities for IOCs.
There are many unconventional oil plays in
the world, such as shale
oil and gas in North
America, but for conventional plays, Iran has
the best potential at the
moment. Our new IPC
[Iran Petroleum Contract] model is solid and
the IOCs understand
that it establishes a good
frame for a long-term,
win-win partnership.
Even though we are
still experiencing some
problems regarding the
sanctions and the US,
we are receiving a lot of
interest from European,
Russian and Chinese
companies, and also
from countries such as
South Korea, Japan,
Singapore, India, Malaysia and Indonesia.
With our qualified labour force, service and
EPC companies will
support the development of the upstream
industry and increase oil
production in the coming decades.
How do you negotiate
these opportunities
with IOCs?
We were able to start
negotiations with many
IOCs after receiving
their proposals and
studies. We sometimes
go through tenders, but

mostly through direct
negotiations, sometimes
with several companies
at the same time. As
of today we have 10
negotiation teams for 10
different fields and have
made a lot of progress.
Fortunately, the contract
model is finalised. The
main text, as well as
14-15 appendices, is
finalised, so there is no
ambiguity for foreign
companies willing to
enter the market. We
provide them with this
information through
confidentiality agreements. They have time
to review the information related to the reservoir, service facilities,
etc. and we let them
visit the sites during the
MoU process.
Following this, our
negotiation teams discuss the legal aspects,
scope of work, financial
aspects and so on. First,
we negotiate the technical and phased development of the project. After finalising the scope
of work for 20 years, we
discuss the fiscal model,
commercial terms and
legal aspects.Other
[bodies] supervise these
negotiations based on a
bylaw that we have, and
we are communicating
with them to ensure
that after the contract
is signed there are no
other concerns or questions. This is what we
did for Total. There was
a lot of discussion after
the South Pars phase 11
contract was signed, but
it was resolved. This is
the procedure we follow
and the IOCs are happy
with that.Because [the
10 fields under negotiation] are huge projects,
IOCs also need to have
consortiums with an Iranian partner. Each contract has to be signed

by one Iranian company
and two or more IOCs.
We normally start our
negotiations with the
main company, which
may be the operator in
the future. They bring
their partners into the
negotiation at a later
stage. We typically aim
to conclude the negotiation process in a few
months.
Which shared fields
are the government’s
priority?
Azadegan and Yadavaran. We also have
the West Paydar, Azar,
Aran, Cheshmeh-Khosh,
Sumar, Changouleh,
Yaran, Dehloran, Sohrab
and Arvand fields and
the South Pars Oil Layer.
We further have some
other important fields for
which we started negotiations.Azadegan is the
major project that has
gone to tender. However,
the most attractive project regarding reserves
quantity and quality is
Yadavaran. For Azadegan, oil reserves stand
at 34 billion barrels and
we expect, within a 20year development plan,
15% recovery. If we can
extend the contract to
40 years, the recovery
would be 25-30%.
Yadavaran is almost the
same, with 31 billion
barrels in reserves but a
better reservoir quality, and we can expect
higher productivity.
Right now, for Yadavaran we have the same
15% recovery objective
for a 20-year contract.
The total production of
each of these fields is
expected to reach
600,000 bopd, for a
combined 1.2 million bopd.What other
upstream opportunities exist for foreign
investors?
There are other green-

field and brownfield
opportunities, some of
them offshore. There are
Farzad-A and -B, which
are both greenfields.
We are negotiating with
an Indian company for
Farzad-B. Some companies, such as Gazprom
Neft, have already made
discoveries on these
fields.
We also have Kish, a
greenfield, and many
companies want to
develop it as it’s bigger
than three South Pars
phases and has goodquality gas. We have
another greenfield reservoir, Belal, which is not
that big.
Iran now has excess gas,
which can be directed
towards the downstream
sector. Any investor in
upstream gas will also
have to finance downstream developments.
We will sign contracts
based on the IPC model
for upstream developments, while downstream will be open to
direct investment from
international companies.
We will also support
investment in LNG
plants to export gas. For
projects such as Kish,
Farzad and others, we
insist that investment in
upstream has to be supported by LNG production in the midstream.
How will upstream
projects be financed?
Every IPC contract will
be 100% financed by
the consortium members. Total, CNPC and
Petropars will invest
based on their respective shares. Total and
CNPC will finance the
project partly with their
own funds and partly
through credit loans.
There is another new
contract model, EPC+F,
that NIOC has proposed
for smaller upstream
and midstream EPC
projects. Under this
model, the consortium
of EPC contractors –
not the oil companies
– finances about 20%
of the project with
their own assets and
budget, 40% is funded
by NIOC directly and
another 40% has to be
financed by the contractors through an NIOC
guarantee. They can
obtain financing from
the National Development Fund, local banks
or even foreign investors and funds.
Which EOR technolo-

gies are best suited for
Iranian oilfields?
We want EOR to be a
part of the commitment
of the IOCs in all new
contracts. However, the
first wave of additional
production will not be
based on the implementation of EOR technology, but on the drilling
of new, better-designed
and better-equipped
wells, with new drilling
methods.
In a second phase, based
on the companies’
proposals, water flooding will be introduced
to increase oil recovery
from 5-6% to up to 15%
over a 20-year period.
Over a longer period
of time, other methods
could include chemical
injection.
To what extent can
Iran’s crude oil
production capacity
increase?
Based on the studies
that we have done in the
last 15 months, we estimate that in 10 years,
we can obtain 3 million
bopd of additional production from the fields.
We did have this kind
of record back in the
1970s, and we can come
back to this figure and
add another 1 million
boepd of condensate. It
depends on how much
investment can be
absorbed and how many
companies will come.
If we can overcome the
challenge of investment and technology,
Iran is the best place
in the world for new
conventional oil and
gas developments.
Reaching even 9 million bopd is possible
over a 20-year development programme.
We understand there
is another 100 years
of work that remains
to be done in Iran’s oil
and gasfields.TOGYiN
features profiles on
companies and institutions active in Iran’s
oil and gas industry,
and provides access to
all our coverage and
content, including our
interviews with key
players and industry
leaders.TOGY’s teams
enjoy unparalleled
boardroom access in
35 markets worldwide.
TOGYiN members
benefit from full access
to that network, where
they can directly connect with thousands of
their peers.

ایدرو

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

13

اخبار

رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران:
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سرمايه گذاري و توسعه صنايع نساجي ،توليد
و اشتغالزايي باال را فراهم ميکند

رييس هيات عامل ايدرو در همايش ملي شناسايي و پرورش مديران :

رييس هيات عامل س�ازمان گس�ترش و نوس�ازي صنايع ايران با

مديران متولد نميشوند بلکه بايد آنها را پرورش داد

دان�ش نف�ت :ريي�س هي�ات عام�ل
اي�درو گف�ت :فناوريه�اي نوي�ن نيازمن�د
زير ساختهاي نوين است و رويکرد پرورش

مديران متولد

مدي�ران آينده باي�د منطبق با نس�ل چهارم
صنعت باشد.

رييس هي��ات عامل ايدرو در همايش
مل��ي شناس��ايي و پرورش مدي��ران گفت:
مديران متولد نميش��وند بلک��ه بايد آنها را
پرورش داد و آينده در دس��ت مديراني است
که با تغييرات رش��د يافتهان��د .دکتر منصور
معظميبا بيان اينکه مديراني موفق هستند
که رش��د يافته فرهنگ هر کشور هستند و
آش��نايي کامل با چالشه��اي مديريتي هر
جامعه دارند گفت :بايد جايگاه مديران منابع
انس��اني را ارج بنهيم زيرا سختترين کار و
اس��تراتژيکترين کارها ،کار مديران منابع
انساني است .وي افزود :الزم است براساس
يک فرآيند ،تربيت مديران صورت گيرد تا بر
اساس نيازهاي سازمانها مديران را پرورش

بايد جايگاه مديران

نميشوند بلکه بايد

منابع انساني را ارج

و آينده در دست

کار و استراتژيکترين

بنهيم زيرا سختترين

آنها را پرورش داد

مديراني است که با

تغييرات رشد يافتهاند
داد .دکت��ر معظميتصريح کرد :در س��طح
کالن مديريتي حرکت از اقتصاد س��نتي به
اقتصاد مدرن ،مبتني بر دانش نوين ،توسعه
ارتباط صنعت و دانش��گاهامکان بوميسازي
دانش فن��ي و تجهيزات و ابزارهاي کاري و

کارها ،کار مديران

دستيابي به بازارهاي بين المللي است.معاون
وزير صنع��ت ،معدن و تجارت با اش��اره به
تحوالت و فعل و انفعاالت جديد در کسب و
کار و نظام مديريتي جهان تصريح کرد :اگر
با اين تحوالت هماهنک نشويم نميتوانيم
ب��راي ارتقا کش��ور چش��م اندازي ترس��يم
کني��م.وي افزود  :فناوريه��اي نوين نيازمند

زير ساختهاي نوين است و رويکرد پرورش
مدي��ران آينده بايد منطبق با نس��ل چهارم
صنعت باشد.رئيس هيات عامل ايدرو با بيان
اينکه استعداديابي و جانشين پروري نياز به
برنامه منطم و سيستماتيک دارد گفت :بايد
نطام شايس��تگي را باتوج��ه خاص ديد و در
اين ح��وزه توانمنديه��ا و مهارتهاي منابع

منابع انساني است

انس��اني را به کار بگيريم .شايان ذکر است؛
اي��ن همايش با محور شناس��ايي و پرورش
مديران با تاکيد بر مس��ايل اجرايي فناوري
کانونهاي ارزيابي توسعه در تاريخ  ۲۹اذر در
سالن همايشهاي کتابخانه ملي برگزار شد.

معاون برنامه ريزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پانزدهمين کنفرانس بين المللي مديريت:
دانش نفت :مع�اون برنامه ريزي ايدرو

نتيجه هم افزايي و تمرکز ،سازمانهاي پويا و بهره ور است

با اش�اره به اينکه اي�ن کنفرانسها جايگاهي
ب�راي معرف�ي رونده�اي جديد اس�ت گفت:

کياني بختياري ،معاون برنامه ريزي سازمان
گسترش و نوسازي صنايع ايران:

مهمتري�ن کارب�ري کنفرانس خ�وب ادبيات
س�ازي اس�ت که از مهمترين دس�تاوردهاي

اگر دستگاههاي اجرايي بتوانند

پانزدهمي�ن کنفران�س بين الملل�ي مديريت
بوده است.

معاون برنامه ريزي سازمان گسترش
و نوس��ازي صناي��ع اي��ران در پانزدهمين
کنفران��س بين المللي مديري��ت گفت :اگر
دس��تگاههاي اجراي��ي بتوانن��د چيدمان و
ساختارهاي مناسب و تخصصي انجام دهند
و هم افزايي و تمرکز براي اهداف سازماني
در تمام س��طوح س��ازمان اتفاق بيفتد ،اين
س��ازمانها ميتوانن��د س��ازمانهاي پويا و
بهره ور باش��ند.به گزارش دان��ش نفت به
نقل از ايدرو نيوز؛ ابوالفضل کياني بختياري
با اش��اره به موضوع پان��ل ايدرو با عنوان ”
ارائ��ه تجارب مديريتي ايدرو” گفت :در اين
پانل تجارب مديريتي اي��درو با دو موضوع

چيدمان و ساختارهاي مناسب و
تخصصي انجام دهند و هم افزايي
و تمرکز براي اهداف سازماني
در تمام سطوح سازمان اتفاق
بيفتد ،اين سازمانها ميتوانند

“مهندس��ي اجرا -راهکار کس��ب نتيجه” و
“ايجاد مرکز مديريت توس��عه ملي اينترنت
(متم��ا)” توس��ط دو ت��ن از متخصصان و
مديران حوزه مديريت از س��ازمان مديريت
صنعت��ي و ش��رکت مگف��ا ارائه ش��د.وي
تصري��ح کرد :اولين تجربه ،مهندس��ي اجرا
و افزاي��ش و بهب��ود توان اجرايي دس��تگاه

اجرايي که يک روششناس��ي بس��يار مفيد
اس��ت از طريق س��ازمان مديريت صنعتي
ارائه شد.کياني در ادامه افزود :تجربه ديگر،
تجربه مگفا در تهيه زيرس��اختها و روش��ها
و سيس��تمهاي نظارتي و کنترلي در بحث
ايج��اد اينترنت ملي بود ک��ه تجربه موفقي
بوده و رضايتمندي بااليي در ابعاد گسترده

سازمانهاي پويا و بهره ور باشند

در کشور داشته اس��ت.معاون برنامه ريزي
اي��درو با اش��اره به اينکه اي��ن کنفرانسها
جايگاه��ي ب��راي معرفي رونده��اي جديد
اس��ت گفت :مهمترين کارب��ري کنفرانس
خوب ادبيات سازي اس��ت که از مهمترين

دس��تاوردهاي پانزدهمي��ن کنفران��س
بين المللي مديريت بوده است.کياني افزود:
آوردن روشه��اي جدي��د و ط��رح مطالب
مه��م در اين کنفرانسها س��بب ميش��ود
جوامع مختلف علمي ،دانش��جوها و س��اير
ذينفعان با مس��ائل و مطالب روز آشنا شده
و ب��ا مطالعه عميق تر ميتوانن��د خود را با
روندهاي علميو فن��اوري جديد هماهنگ
کنند.کنفرانس بي��ن المللي مديريت بعنوان
بزرگترين گردهمايي مديران و متخصصان
مديريت ،س��االنه توسط دانش��گاه صنعتي
ش��ريف ،س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي
صنايع اي��ران ،انجمن علوم مديريت ايران،
گروه پژوهش��ي صنعتي آريان��ا و با حضور
مدي��ران و کارشناس��ان ،اس��اتيد و صاحب
نظران مديريت کش��ور برگزار ميگردد.اين
کنفران��س با محوريت ” مديريت در فضاي
پيچيده کسب و کار” در روزهاي  ۲لغايت ۴
دي م��اه در مرکز همايشهاي رازي برگزار
شد.

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در پنجمين همايش «ايران تک» تشريح کرد:

توسعه اقتصادي در گرو ارتقاء بهره وري و بهبود مديريت در بنگاهها

دان�ش نف�ت :هماي�ش پنجمي�ن دوره
طرح «ايران تک» با ه�دف ارزيابي و معرفي
برتري�ن ش�رکتهاي منطقه غرب و ش�مال
غرب کش�ور ،توس�ط نمايندگيهاي سازمان

رشد بهره وري استفاده از

ش�رقي ،آذربايج�ان غربي ،اردبي�ل ،زنجان،

ظرفيتها و داراييهاي

مديري�ت صنعت�ي در اس�تانهاي آذربايجان
کردس�تان و کرمانش�اه روز  7دي م�اه در
مجتمع پتروشيميتبريز آغاز به کار کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عموميس��ازمان
مديريت صنعتي ،دکتر محمدعلي محمدي
مديرعامل س��ازمان مديري��ت صنعتي طي
س��خناني در اين همايش اظهار داشت :اگر
قرار است کشور از چرخه مسائل و مشکالت
اقتصادي خارج ش��ود ،ب��دون ترديد عامل
اساسي آن بهره وري بنگاههاي اقتصادي و
نقطه شروع اصالح اين وضعيت ،تشخيص
درست اس��ت .دکتر محمدي ضمن تشريح
راههايي که براي توس��عه اقتصادي کش��ور
وج��ود دارد گف��ت :ورود س��رمايه گذاران
خارج��ي ،ع�لاوه ب��ر اف��زودن ب��ه حجم
س��رمايه گذاري داخلي ،تکنولوژي مديريت
بنگاهه��اي اقتص��ادي را ب��ه کش��ور وارد

موجود ،يکي از ضروريات
قطعي افزايش رشد
اقتصادي و مستلزم تحقق
ايجاد فضاي مناسب کسب
و کار است
ميکند و س��بب ارتقا مديري��ت در بنگاهها
ميش��ود.وي يادآور ش��د :عالوه ب��ر اين،
س��رمايهگذاري خارجي تحت سياستهاي
مناس��ب دول��ت ،ميتواند موجب توس��عه
بازارهاي خارجي براي محصوالت توليدي
داخ��ل کش��ور ش��ود.مديرعامل س��ازمان
مديريت صنعتي راه ديگر توسعه اقتصادي را

ارتقا بهره وري و بهبود مديريت در بنگاهها
دانس��ت و گف��ت :بهبود مديري��ت با نصب
مدي��ران حرف��ه اي در بنگاههاي اقتصادي
عموميو دولتي؛ بهبود نظ��ام حاکميتي در
آن بنگاهها؛ شفاف سازي عملکرد آنها و در
نتيجه بهبود نظ��ام مديريتي اتفاق ميافتد.
وي در ادامه اظهار داشت :در گزارش بانک
جهاني در س��ال  2016اي��ران در بين 190
کش��ور از نظ��ر فض��اي کس��ب و کار رتبه

 118را کس��ب کرده اس��ت در نتيجه بايد
ب��راي عملياتي کردن سياس��تهاي بهبود
فضاي کسب و کار چارهانديشي کنيم .دکتر
محمدي تاکيد کرد :رشد بهره وري استفاده
از ظرفيته��ا و داراييهاي موجود ،يکي از
ضروريات قطعي افزايش رش��د اقتصادي و
مس��تلزم تحقق ايجاد فضاي مناسب کسب
و کار است.وي در بخش ديگري از سخنان
خود اظهار داش��ت :رش��د درون��زا از طريق

تولي��د ثروت ب��ا بهره وري باال با اس��تفاده
از مناب��ع و داراييهاي موج��ود امکان پذير
اس��ت به ش��رطي که آن داراييها مازادي
عالوه ب��ر هزينههاي عمليات��ي توليد کنند
و ثانيا آن مازاد س��رمايه گذاري ش��ود.وي
براي دس��تيابي کشور به رش��د  8درصدي
تاکيد ک��رد :باي��د به��ره وري داراييهاي
موجود کشور افزايش يابد و سرمايه گذاري
خارج��ي ،ميزان س��رمايه گ��ذاري از منابع
داخلي را تقويت کند .در حالي که نرخ رشد
اقتصادي کش��ور از س��ال  76ت��ا  91کمتر
از نص��ف هدف بوده اس��ت .خاطر نش��ان
ميشود؛ طرح «ايران تک» براي گروههاي
مختلف جامع��ه از جمله سياس��ت گذاران،
س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي بمنظور
تحلي��ل رون��د اقتص��ادي منطق��ه؛ تدوين
سياستهاي اصالحي؛ تحليل بازار سرمايه؛
شناسايي فرصتهاي همکاري اقتصادي و
تشويق رقابت در بخش دولتي و خصوصي
داراي اهميت اس��ت و در حال حاضر 500
شرکت بزرگ و تأثير گذار منطقه شمالغرب
با دبيرخانه ايران تک ،همکاري دارند.

بازديد رييس هيات عامل ايدرو از شرکت ديزل سنگين ايران (دسا)

دان�ش نفت :منصور معظم�يدر بازديد ي�ک روزه از
استان مازندران از شرکت ديزل سنگين (دسا ) بازديد کرد.

به گزارش ايدرونيوز ،در اين ديدار مصطفي نمازي
مدير عامل دسا از فعاليتها ،پروژهها و توانمنديهاي دسا
در حوزههاي پروژههاي توليدي ،توس��عه اي و همچنين
طراحي،توس��عه و توليد موتور اين شرکت گزارش ارائه
ک��رد .در اي��ن بازديد منص��ور معظم��ياز مجموعههاي
سالن مونتاژ ،اتاقهاي آزمون موتور ،آزمايشگاه سنجش

آاليندگ��ي و همچنين پروژه احداث ش��هرک تخصصي
موتور ديزل سنگين اين مجموعه بازديد کرد .معاون وزير
صنعت ،معدن و تجارت حمايت از توسعه زير ساختهاي
صنعتي کش��ور جزو الويتها و برنامههاي توس��عه¬اي
اي��درو عنوان ک��رد و گفت :امادگ��ي الزم براي حمايت
ازپروژههاي توليدي و توس��عه اي ش��رکت دسا در حوزه
موتورهاي س��نگين را داريم .شرکت ديزل سنگين ايران
(دسا) در شهرستان امل واقع است.

همراهي نمايندگان شهرس�تان قائم ش�هر در مجلس شوراي اسالمي،
رييس س�ازمان صنع�ت ،معدن و تجارت اس�تان مازن�دران و فرماندار
قائم شهر در ادامه سفر يکروزه به استان مازندران از نساجي مازندران
و قائم شهربازديد کرد.

به گ��زارش ايدرو نيوز ،منصور معظميبا اش��اره به تأکيد دولت
ب��ه راهاندازي صنعت نس��اجي گفت :بر اس��اس بازدي��دي که از اين
دو مجموع��ه به عمل آمد و در ادامه جلس��ه اي که براي بررس��ي و
مشکالت اين دو مجموعه صنعتي داشتيم به جمع بنديهاي خوبي در
اين خصوص رس��يديم.وي با توجه تخصي��ص ده هزار ميليارد تومان
به نوس��ازي صنايع افزود :مقرر شد نشستي در وزارت دارايي با حضور
نماين��دگان وزارت صنع��ت معدن و تجارت در اين خصوص داش��ته
باش��يم تا راهکارهاي مناس��ب براي حل مش��کالت بانکي و وام اين
دو مجموعه داش��ته باشيم.همچنين ترتيبي اتخاذ شود که هم بخشي
از نقدينگي که مورد نياز اس��ت تأمين شود و از طرفي سيستم بانکي
کمک کند تا مجموعههاي که بالاس��تفاده مانده اس��ت دوباره رونق
پيدا کند.مع��اون وزير صنعت ،معدن و تجارت تصريح کرد :نس��اجي
مازندران با مديريتي خوبي که داش��ته ش��رايط بهتري نسبت به قايم
شهر دارد ولي جاي توسعه فراوان دارد.وي با تآکيد به نقش توسعه اي
و نوسازي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ابراز اميدواري کرد:
از طريق مشارکت و تش��ويق بخش خصوصي بتوانيم راهکارهاي را
براي راهاندازي مجدد و رونق اين دو مجموعه پيدا کنيم و در ابتدا بايد
معوقات کارگران پرداخت ش��ود تا باري از دوش اين عزيزان برداشته
ش��ود.منصور معظميهمچنين در بازديد از کارخانه نساجي قائم شهر
گفتگوي رودر رو با کارگران کارخانه داشت و از نزديک با مسايل اين
واحد صنعتي اشنا شد.
رييس هيات عامل ايدرو در بازديد از بندر اميرآباد و كشتي سازي صدرا:

توسعه صنايع دريايي نيازمند استفاده از
ظرفيت بالقوه و نيروهاي توانمند و ارزشي
است

رييس هيات عامل س�ازمان گسترش و نوس�ازي صنايع ايران در

بازدي�د از بندر اميرآباد و مجموعه کش�تي س�ازي صدرا در شهرس�تان
بهش�هر گفت :توسعه صنايع دريايي نيازمند استفاده از ظرفيت بالقوه و
نيروهاي توانمند و ارزشي است.

به گزارش ايدرو نيوز ،منصور معظميبا اشاره به ژئو استراتژيک
ب��ودن منطق��ه تصري��ح ک��رد  :در حال حاض��ر ح��دود ۲۰درصد از
ظرفيتهاي صنايع دريايي کش��ور استفاده ميشود با برنامه ريزيها
و پيش بينيهاي انجام ش��ده و حمايت نمايندگان دولت از سال آينده
ش��اهد توسعه بيش��تر و اس��تفاده بهينه از اين ظرفيتها خواهيم بود.
وي ب��ا تاکيد بر فرصت طاليي در مرزهاي آبي افزود :صنعت دريايي
کش��ور پتانسيلهاي فراواني دارد بخشي از آن ساخت و تعمير کشتي
وس��کوهاي نفتي اس��ت.معاون وزير صنعت،معدن و تجارت توانايي
ش��رکت صدرا را باال دانست و ابراز اميدواري کرد کشتيراني و شرکت
ملي نفت و ش��رکت نفتکشه��ا فضايي را براي اي��ن صنعت فراهم
کنند تا اين س��اخت و تعمير کش��تي در کشور انجام شود.مدير کارگاه
شرکت کشتي سازي صدرا هم در اين بازديد گفت :ساخت سه فروند
ب��ارج جمعآوري آلودگي نفتي بندر اميرآباد ،بندر نوش��هر و بندرانزلي
در اين ش��رکت نش��انگر تخصص و تعهد فرزندان اين مرز و بوم در
صنعت دريائي است .جمشيد حاجي زاده افزود  :توانمندي الزم در بين
متخصصان و تکنسينهاي صدرا در بخشهاي مختلف وجود دارد و
بايد با استفاده از اين ظرفيتها براي توسعه بيشتر اين شرکت و توسعه
اقتصادي تالش ش��ود.وي همچنين با اشاره به بدهيهاي سالهاي
گذشته اين ش��رکت گفت ۹۰ :درصد بدهيهاي اين شرکت پرداخت
ش��ده است واکنون تعميرات شناورهاي مختلف با قوت در حال انجام
است .مدير بندر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد در شرق
مازندران هم با اشاره به ظرفيتهاي باالي بندراميرآباد گفت :ظرفيت
اسميبندراميرآباد براي تخليه و بارگيري ساالنه  ۷٫۵ميليون تن است
که در س��ال جاري تاکنون ميزان تخليه و بارگيري چهار ميليون تن
بوده است.سياوش رضواني افزود :رونق بندر و منطقه ويژه از تکاليف
ويژه ماس��ت و تالش داريم تا با تقويت ص��ادرات و ترانزيت کاال به
نقطه روش��ن و قابل توجه برسيم.وي گفت :تاکنون بخش خصوصي
يکهزار و صد ميليارد تومان در اين بندر سرمايه گذاري کرده است که
ساخت دو سورتينگ ،کارخانه توليد کاغذ ،گچ ،فوالد ،سيلو ،انبارغالت
و مخازن روغن خوراکي از جمله اين س��رمايه گذاريها بوده اس��ت.
بندر اميرآباد در شمال شهرستان بهشهر در شرق مازندران واقع است.

بازديد معاون صنايع پيشرفته و پروژههاي
کالن انرژي ايدرو از شرکتهاي دانش بنيان

معاون صنايع پيشرفته و پروژههاي کالن انرژي ايدرو از نمايشگاه

روز فناوري در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران بازديد کرد.

همزم��ان با س��وم ديماه روز فناوري دانش��گاه ته��ران ،از ۱۵
محص��ول و فناوري برتر پارک علم و فناوري اين دانش��گاه رونمايي
ش��د.در اين مراس��م که با حضور رئيس دانشگاه تهران ،رييس پارک
علم و فناوري و س��ازمان بورس اوراق بهادار و معاون صنايع پيشرفته
و پروژهه��اي کالن ان��رژي ايدرو هم��راه ب��ود از  ۱۵محصول برتر
ش��رکتهاي مس��تقر در پارک علم و فناوري اين دانش��گاه رونمايي
ش��د .اين  ۱۵محصول برتر حاصل کار ش��رکتهاي مستقر در پارک
علم و فن��اوري در حوزههاي آيتي ،آيس��يتي ،محصوالت نفت و
پتروشيميصنايع دارويي،تجهيزات پزشکي و مواد پشرفته است.پس
از انجام رونمايي،لوح تقدير و تنديس طرحهاي برتر به مديران عامل
ش��رکتها اهدا شد .فرداد دليري در ادامه از نمايشگاه فن بازار مربوط
به دس��تاوردهاي شرکتهاي دانش بنيان مستقر در پارک بازديد کرد
ومذاکراتي با برخي از مديران عامل شرکتها به منظور امکان تجاري
س��ازي محصوالت آنها و همکاري مشترک با ايدرو داشت .در پايان
وي با رياس��ت پارک علم و فناوري مذاکره نموده و مقرر گرديد طي
جلس��ه اي در اس��رع وقت زمينههاي همکاري مش��ترک في ما بين
تعيين گردد.
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پاالیش و
پخش

مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي در نخستين نشست خبري تبيين کرد:

نگران تامين منابع مالي فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس نيستيم
دانش نفت :مديرعامل ش�رکت ملي پااليش
و پخ�ش ب�ا بي�ان اينک�ه ف�از دوم پروژه س�تاره
خليج فارس به  ۱۰۰ميلي�ون يورو نياز دارد ،گفت:
م�ا نگران تامين منابع مالي اين طرح نيس�تيم زيرا
اين رقم زياد نيست.

عليرضا صادق آبادي روز يکش��نبه ،س��وم
ديماه در نخستين نشست خبري خود اعالم کرد:
راهاندازي فاز سوم پااليشگاه ميعانات گازي ستاره
خلي��ج فارس ب��ه کمتر از  ۱۰۰ميلي��ون يورو نياز
خواهد داش��ت.وي با بيان اينکه در  ۲ماه گذشته
مديرعام��ل و هيئت مديره و کارکنان پااليش��گاه
س��تاره خليج فارس توانستند توليد بنزين را تثبيت
کنن��د ،افزود :از رقم ميانگي��ن روزانه  ۳,۵ميليون
ليتر در مهرماهامس��ال به  ۸.۸ميليون ليتر در آبان
م��اه و  ۱۰ميلي��ون ليتر بنزين ي��ورو  ۴در آذرماه
رس��يديم.مديرعامل شرکت ملي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي ادامه داد :پروژه پااليش��گاه
س��تاره خلي��ج ف��ارس به ط��ور کام��ل در آذرماه
راهاندازي ش��د ،اما به دليل قط��ع برق چهار ،پنج
روزه ،فاز نخست ،مدتي از کار افتاد.به گفته صادق
آبادي ،از فرصت توقف فعاليت چند روزه اس��تفاده
کردي��م و در پن��ج روز ،بخشهاي��ي از فاز دوم را
راهاندازي کرديم.وي با اش��اره به اينکه پااليشگاه
ستاره خليج فارس به توليد روزانه  ۱۲ميليون ليتر
بنزين يورو  ۴رسيده است ،تصريح کرد :هم اکنون
باکيفيتترين بنزين کش��ور در پااليش��گاه ستاره
خليج فارس توليد ميشود.مديرعامل شرکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي تاکيد کرد :در
نظر داريم فاز دوم پااليش��گاه ستاره خليج فارس
را ب��راي توليد زودهنگام آماده کنيم و س��ه واحد
آن را راهاندازي کنيم.به گفته مديرعامل ش��رکت
ملي پااليش و پخش ،يوتيليتيها براي هر سه فاز
به تثبيت رس��يده ،ميزان ب��رق ،بويلرها و ...آماده
شده و پانچهاي موجود هم برطرف شده است.وي
سهم پااليش��گاه ستاره خليج فارس را در افزايش
توليد بنزين کش��ور بسيار مهم عنوان کرد و گفت:
اين پروژه ب��ا راهاندازي فاز دوم ب��ه درآمد خوبي
خواهد رس��يد که ميتواند س��رمايه راهاندازي فاز
بعدي را تامين کن��د.وي توضيح داد :با راهاندازي
فاز نخس��ت  ۳۰درصد درآمد ايجاد شدهاما امکان
بازپرداخت وجود ندارد ،فاز دوم به منابع مالي نياز
دارد ک��ه نگران تامين آن نيس��تم و با تکميل فاز
دوم ،ثروت ايج��اد خواهد کرد.صادق آبادي تاکيد
ک��رد :همه تجهي��زات مورد نياز س��فارش داده و
دريافت شده است.
جابهجايي مديران شرکت ملي پخش به طرح
برندينگ ارتباط ندارد

مديرعامل ش��رکت ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي اعالم کرد :جابهجايي مديران
مناطق ش��رکت ملي پخ��ش فرآوردههاي نفتي
ارتباطي به طرح موضوع طرح ايجاد شرکتهاي
زنجيرهاي توزيع س��وخت (ش��رکتهاي صاحب
نش��ان) در مجلس محترم شوراي اسالميندارد
و تنها همزماني اين دو مورد ،شائبه ايجاد کرد.
توليد  ۲ميليون ليتر بنزين آلکيالت (سبز) در

ني��از دارد ،گفت :زيرا اين روند ب��ه طراحي اوليه،
خريد فناوري ،مناقصه ،تامين منابع مالي و ...نياز
دارد که در مدت کوتاه انجام پذير نخواهد شد.

پااليشگاه آبادان تا پايان امسال

مديرعامل ش��رکت ملي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي با بي��ان اينکه ه��م اکنون
حدود  ۶۰۰ه��زار ليتر بنزين آلکيالت (بنزيني با
اکتان باال و گوگرد پايين) در پااليش��گاه آبادان
توليد ميش��ود ،اف��زود :با انج��ام اقدامهايي در
بخش اب��زار دقيق اين واحد ،اي��ن رقم تا پايان
امس��ال به روزان��ه  ۲ميليون ليتر خواهد رس��يد.
ص��ادق آبادي ب��ا بي��ان اينکه واح��دي به نام
آلکيالس��يون در پااليش��گاه آب��ادان وجود دارد
ک��ه به توليد روزانه بنزين يورو  ۴در پااليش��گاه
کمک ميکند ،افزود :واحد اس��يد به عنوان پيش
نياز واحد آلکيالس��يون اس��ت که هم اکنون به
دليل قدمت باال و خوردگيهاي بس��يار در حال
تعمير اس��ت؛ اين موضوع س��بب شده است که
توليد بنزين آلکيالت در اين پااليشگاه با کاهش
روبهرو شود.وي با بيان اينکه از بنزين آلکيالت
به عنوان بنزين س��بز ياد ميش��ود ،توضيح داد:
اين بنزين به رنگ کامال س��فيد اس��ت که بوي
نعن��ا ميدهد و نه پايه آروماتي��ک نه پايه الفين
دارد.معاون وزير نف��ت در امور پااليش و پخش

ميانگين واردات بنزين در
هشت ماه نخست امسال روزانه
 ١٣ميليون ليتر بوده است که
در  ۲ماه اخير ،واردات بنزين
بيشتر صرف افزايش حجم
ذخيرهسازيهاي راهبردي
شده است
با اش��اره به اينکه از اوايل آبان امسال به منظور
راهاندازي اين واحد و برطرف کردن مش��کالت
واحد اس��يد ،فعاليتهايي را آغ��از کرديم ،افزود:
ه��م اکنون حدود  ۶۰۰هزار ليتر بنزين آلکيالت
توليد ميش��ود که به زودي به يک ميليون ليتر
افزاي��ش خواهد ياف��ت.وي تاکيد ک��رد :با رفع
مش��کالت بخش ابزار دقيق ميزان توليد بنزين
آلکيالت پااليش��گاه آبادان تا پايان امسال به ۲
ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
فاصله بين توليد و مصرف بنزين در کشور
نزديک شده است

مديرعامل ش��رکت مل��ي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفتي با اش��اره ب��ه ميانگين توليد
روزانه  ۷۵ميليون ليتري بنزين کش��ور و برابري
آن با مصرف در  ۶ماه دوم امس��ال ،گفت :اين به
معناي نبود نياز به واردات بنزين نيس��ت.عليرضا
ص��ادق آبادي افزود :ميانگي��ن واردات بنزين در
هش��ت ماه نخست امسال روزانه  ١٣ميليون ليتر
بوده است که در  ۲ماه اخير ،واردات بنزين بيشتر
صرف افزايش حجم ذخيرهس��ازيهاي راهبردي

شرکت ملي پااليش و پخش از سازندگان
داخلي حمايت ميکند

ش��ده اس��ت.وي با اش��اره به اينکه هم اکنون
ظرفيت توليد بنزين کشور حدود  ۷۸ميليون ليتر
در روز اس��ت ،گفت :اگر تولي��د بنزين را به طور
ميانگي��ن  ۷۵ميليون ليتر در روز در نظر بگيريم،
ميتوانيم مص��رف داخلي بنزين که حدود همان
 ۷۵ميلي��ون ليتر (در  ۶ماه دوم س��ال) اس��ت را
پوش��ش دهيم.معاون وزير نفت در امور پااليش
با بيان اين ک��ه ميانگين مصرف بنزين در  ۶ماه
دوم هميش��ه کمتر از  ۶ماه نخس��ت سال است،
افزود :اي��ن به دليل آغاز فصل س��رما و کاهش
مس��افرتها اتقاق ميافتد.به گفته صادق آبادي،
ميانگي��ن مصرف بنزين کش��ور در  ۶ماه ابتدايي
امس��ال  ۸۱,۷ميلي��ون ليتر در روز ب��وده که اين
مق��دار در  ۶م��اه دوم به روزان��ه  ۷۵ميليون ليتر
رسيده اس��ت.وي تاکيد کرد :البته اين به معناي
نبود نياز به واردات بنزين نيست؛ زيرا اقدامهايي
نظير تعميرات اساس��ي پااليش��گاهها گاه سبب
کاه��ش توليد بنزين در کش��ور ميش��ود.معاون
وزير نفت افزود :زمان��ي واردات بنزين به معناي
واقعي قطع ميش��ود که ما به صادر کننده بنزين
تبديل شده باشيم.صادق آبادي با اشاره به اينکه
ب��ا راهان��دازي فاز دوم پااليش��گاه س��تاره خليج
فارس ،توليد بنزين کشور به وضع پايداري دست
مييابد ،ادامه داد :البته رشد مصرف ساالنه وجود
دارد ک��ه افزايش قيمت بنزين عاملي اس��ت که
ميتواند اين افزايش مصرف را تا حدودي متعادل
کند.وي ميانگين رش��د مصرف بنزين را حدود ۶
ت��ا  ۷درصد پيش بيني ک��رد و افزود :در صورت
افزايش قيمت ،اين رش��د مصرف حداقل در يک
بازه زماني  ۶ماه تا يکسال کاهش خواهد يافت.
سوخت عامل آلودگي هوا نيست

ص��ادق آبادي با بيان اين که هم اکنون در
پااليش��گاههاي اراک ،تبريز ،اصفهان و س��تاره
خليج فارس بنزين يورو  ۴توليد ميش��ود ،اظهار
ک��رد :روزانه ظرفيت توليد حدود  ۴۱ميليون ليتر
بنزين يورو  ۴در اين پااليشگاهها وجود دارد که
حدود  ۲۳ميليون ليتر آن در کالنشهرهاي کشور
توزيع ميش��ود.وي همچنين با اشاره به اين که
ظرفي��ت کنوني توليد روزانه ح��دود  ۳۲ميليون
ليتر نفت گاز يورو  ۴در پااليش��گاههاي تهران،
اراک ،اصفهان ،الوان و س��تاره خليج فارس نيز

وجود دارد ،افزود :حدود  ۱۱ميليون ليتر نفت گاز
توليدي يورو  ۴ما در کالنشهرهاي کشور توزيع
ميشود.معاون وزير نفت در امور پااليش با بيان
اين که اگر قرار بود مشکل آلودگي هواي تهران
ب��ا بنزين و نف��تگاز يورو  ۴حل ش��ود ،تاکنون
حل ش��ده بود ،تاکيد کرد :صد در صد س��وخت
نفتگاز و بنزين کالنش��هر تهران با اس��تاندارد
يورو  ۴توزيع ميش��ود.مديرعامل ش��رکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي تصريح کرد:
اغلب سوخت توزيعي ديگر کالنشهرها نيز يورو
 ۴اس��ت و اگر به صددرصد نميرس��د ،به دليل
وجود مشکالت توزيع است.به گفته وي ،جمعي
از گازهاي قابل احتراق در هوا وجود دارد که هم
حاصل س��وخت و هم سخت افزار سوخت است
که بخش مربوط به س��وخت از س��وي ما کامال
حل و تعهد وزارت نفت انجام شده است.
شرکت ملي پااليش و پخش به دنبال
برنامههاي کوتاه مدت براي کاهش
نفت کوره است

مديرعامل ش��رکت مل��ي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفتي گفت :در برنامههاي ش��رکت
ملي پاالي��ش و پخش براي کاهش نفت کوره تا
افق  ۲ ،۲۰۲۰پااليش��گاه اصفهان و آبادان وضع
مناس��ب تري دارند و در  ۲پااليش��گاه يادش��ده
پروژهه��اي کاهش نفت کوره به ق��رارداد تبديل
ش��دهاند ،همچنين در فاز دوم پااليش��گاه آبادان
تامين مالي از طريق خط اعتباري چين انجام شده،
اعتبارت اس��نادي (ال سي) نافذ ش��ده و طراحي
اوليه در حال اجراس��ت.صادق آبادي ادامه داد :در
پااليش��گاه اصفهان نيز قراراداد ،امضا و اقدامات
اوليه و آخرين مراحل فاينانس انجام شده است.به
گفته وي ،هفته گذشته ميان بانک ملت و سهامدار
پ��روژه کاهش نفت ک��وره پااليش��گاه اصفهان
توافقهايي حاصل شده کهامضا ميان بانک ملت
و اگزيم بانک مرحله بعدي اين پروژه است.صادق
آبادي درباره برنامه ايران براي کاهش نفت کوره
تولي��دي گف��ت :اينکه بخواهيم ظ��رف مدت ۲
س��ال باقي مانده واحدهاي توليد کننده نفت کوره
پااليش��گاهها را به واحدهاي توليد فرآورده سبک
تبديل کنيم ،عملي نخواهد بود.وي با بيان اين که
اين طرح حداقل به چهار تا پنج س��ال ديگر زمان

مع��اون وزير نفت در ام��ور پااليش گفت:
شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
اي��ران از کاالهاي س��اخت داخل ک��ه به توليد
اقتصادي با صرفه منجر ش��ود ،حمايت ميکند.
ص��ادق آبادي گفت :در دولتي ماندن يا واگذاري
پااليش��گاههاي امام خميني (ره) شازند و آبادان
ب��ه بخش خصوصي ما دخيل نيس��تيم و تنها بر
اس��اس مصوبه اي که تصويب ميش��ود مجري
آن خواهيم بود.
سيراف در مرحله پذيرش عامليت به سر ميبرد

ص��ادق آبادي درباره پروژه س��يراف گفت:
اين پروژه در حال مذاکرات نهايي براي پذيرش
عامليت و امض��اي موافقت نامههاي مالي مجزا
( )individual credit agreementاس��ت.به
گفته وي ،س��رمايه گذارهاي س��يراف خصوصي
هس��تند و اين درج��ه از آزادي را دارند که بنا به

در نظر داريم فاز دوم
پااليشگاه ستاره خليج فارس
را براي توليد زودهنگام
آماده کنيم و سه واحد آن
را راهاندازي کنيم
منابع مالي و تضاميني که ميتوانند تامين کنند،
نس��بت به توليد محصول در پايين دس��ت اقدام
کنند.
حمايت از ساخت داخل به شرط صرفه اقتصادي
رويکرد پااليش و پخش است

صادق آبادي با اشاره به اينکه سياست ما
حمايت از س��اخت و فناوري داخل است ،افزود:
اما اين حماي��ت نبايد منتهي به توليد محصولي
ش��ود که تاثير مثبت اقتصادي نداشته باشد.وي
تاکيد کرد :ما حاضريم پيش��نهادهاي سازندگان
را بش��نويم و از مواردي که به توليد اقتصادي با
صرفه منجر ش��ود ،حمايت کنيم.به گفته معاون
وزير نفت در امور پااليش ،شرکت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي از س��ازندگان داخلي
انتظار دارد که اگر کااليي توليد ميکنند روزآمد
باشد ،نه اينکه تنها با حمايت از کااليي سالها
بدون بهب��ود و هماهنگي با ب��ازار جهاني روند
ساخت ادامه يابد.صادق آبادي با بيان اينکه به
عنوان مثال کاتاليس��ت به تنهايي قيمت ندارد،
ام��ا نقش مهي در اقتصاد يک پااليش��گاه دارد،

عنوان کرد :کاتاليس��تها نقش مهي در توليد و
حاش��يه سود پااليش��گاه دارد و با اينکه قيمت
چنداني ندارد اما س��رمايه زي��ادي را تحت تاثير
ق��رار ميدهد ،بنابراين باي��د از توليدش حمايت
کرد.وي افزود :ش��رکت مل��ي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفتي در اين زمين��ه حمايتهايي
داش��ته اس��ت و ه��م اکن��ون کاتاليس��تهاي
واحده��اي زي��ادي در داخل س��اخته ميش��ود
ک��ه آخرين م��ورد آن در واحد ايزومريزاس��يون
پااليشگاه ستاره خليج فارس بود.
آماده همکاري با بخش خصوصي براي صادرات
گاز مايع هستيم

مديرعامل ش��رکت ملي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفتي گفت :اين ظرفيت وجود دارد
که ب��ا بخش خصوصي به منظ��ور صادرات گاز
مايع و گش��ايش بازاره��اي جديد همکاري و در
اين زمينه مذاکره کنيم.
فرجام کارت سوخت

مديرعامل ش��رکت ملي پااليش و پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي ب��ا بيان اينک��ه ما خالف
مصوبات مجلس شوراي اسالميعمل نميکنيم،
افزود :کارت س��وخت فعال وجود دارد ،اما درباره
بنزين ب��ا توجه به تک نرخي بودن آن ،بيش��تر
مردم از کارت جايگاهداران استفاده ميکنند.
تفاوتي ميان جايگاه معمولي با جايگاه زير
پوشش شرکتهاي صاحب نشان وجود ندارد

ص��ادق آبادي با بي��ان اينکه در مس��ئله
ش��رکتهاي زنجي��ره اي توزي��ع س��وخت
(ش��رکتهاي صاحب نش��ان) نبايد تنه��ا دو يا
س��ه هزار جايگاه دار ديده شوند ،تاکيد کرد :اين
طرحي اس��ت که بايد در آن مناف��ع  ۸۰ميليون
ايراني لحاظ ش��ود.وي ادامه داد :مردم دوس��ت
دارند ک��ه خدمات خوب و رقاب��ت پذير دريافت
کنند.مع��اون وزير نفت در ام��ور پااليش با بيان
اينک��ه درباره ش��رکتهاي زنجي��ره اي توزيع
برداشتي نادرست وجود داشت که ما سعي کرديم
آن را اصالح کنيم ،افزود :در هيچ کسب و کاري
اجبار نيس��ت و هرکسي به س��مت کسب و کار
دستوري برود ،بدون شک موفق نخواهد شد.وي
افزود :بنابراين اگر دس��تورعملي وجود داشت که
بين جايگاه��داران معمولي با جايگاههاي عرضه
س��وخت زير پوش��ش ش��رکتهاي زنجيرهاي
توزي��ع س��وخت ،فرقي قائل ميش��د ،م��ا آن را
لغو کردهايم..معاون وزي��ر نفت در امور پااليش
ادام��ه داد :طبيعي اس��ت که م��ردم زماني براي
آنان توزيع س��وخت ازسوي شرکتهاي صاحب
نش��ان معن��ي دارد ک��ه خدمات و قيم��ت قابل
رقابت دريافت کنن��د؛ بنابراين در نظر داريم که
اگر مجلس محترم ش��وراي اس�لاميهم قبول
کند ،س��قف قيمتي قايل ش��ويم که شرکتهاي
صاحب نش��ان بتوانند بين کف و س��قف قيمت،
رقابت کنند.وي تاکيد کرد :قصد ما اين است که
اي��ن طرح به نحوي اجرايي ش��ود که در نهايت
 ۸۰ميليون ش��هروند ايراني از آن رضايت داشته
باشند.

موسوي خواه :انتقاد از طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت غيرعلمياست

ادعاي زياندهي  ۹۰درصد جايگاههاي عرضه سوخت نادرست است

دانش نف�ت :مديرعامل ش�رکت ملي پخش
فرآوردهه�اي نفت�ي گف�ت :ش�يوه نام�ه تش�کيل
ش�رکتهاي زنجيرهاي توزيع س�وخت از دو سال
پي�ش در اختي�ار انجم�ن و اتحاديه جاي�گاهداران
سوخت قرار گرفت ،اما نظر خود را اعالم نکردند.

سيد محمدرضا موسوي خواه گفت :انتقادها
از طرح ايجاد ش��رکتهاي زنجيرهاي س��وخت
بيشتر احساس��ي است و کمتر مس��ائل علميدر
آن مطرح ميش��ود.وي درباره ادع��اي زياندهي
 ۹۰درصد جايگاههاي عرضه سوخت تاکيد کرد:
بي��ش از  ۵۰درصد جايگاههاي عرضه س��وخت
کشور ماهانه بيش از  ۵۰۰هزار ليتر فروش دارند
که سودآوري خوبي هم به همراه دارد.مديرعامل
ش��رکت ملي پخ��ش فرآوردههاي نفت��ي درباره
جايگاههاي با حجم ک��م فروش نيز گفت :کمتر
از  ۱۹درص��د جايگاههاي عرضه کش��ور کمتر از
 ۱۵۰ه��زار ليتر فروش دارند و به آنها کم فروش
گفته ميشود.موسويخواه افزود :جايگاههايي که
بي��ش از  ۵۰۰ه��زار ليتر در ماه ف��روش دارند با
احتساب  ۵۲تومان کارمزد هر ليتر و حق تبخير،
درآمدي بيش از  ۲۳ميليون تومان در ماه به خود
اختصاص ميدهند که البته بيش از اين است.

درخواستها براي تاسيس جايگاههاي عرضه
سوخت باالست

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفت��ي ايران در پاس��خ ب��ه انتقادي از س��رمايه
گذاريه��اي کالن ب��راي جايگاهه��اي عرضه
س��وخت گفت :برخي معتقدند اگر سرمايه خود را
در بانک ميگذاش��تند بيش از اين درآمد داشتند،
اما همين افراد نميگويند که در س��الهاي اخير
س��رمايه آنها در جايگاهها چند برابر ش��ده است.
موسوي خواه تصريح کرد :در کجا چنين سرمايه
گ��ذاري ب��ا ارزش افزوده و ريس��ک پايين وجود
دارد؟ به همين دليل اس��ت که درخواس��ت براي
تأسيس جايگاه بس��يار باالست.وي گفت :درآمد
جايگاهداري مس��تمر ،بدون خطرپذيري سرمايه
گذاري است ،بر همين اساس جايگاههايي وجود
دارد که  ۵۰سال قدمت دارند و در واقع براي ۵۰
سال است که اين سرمايه گذاري تضمين درآمد
داشته است.موس��وي خواه افزود :شيب درآمدي
در جايگاهداري ماليم ،اما تضمين ش��ده است و
به همين دليل جايگاههايي وجود دارد که نس��ل
سوم افراد در آن کار ميکنند زيرا سرمايهگذاري
در اين بخش بس��يار مطمئن و س��ودآور و براي

جامعه الزم است.وي ش��کل گيري شرکتهاي
زنجيرهاي توزيع س��وخت را س��بب ايجاد رقابت
در ب��ازار دانس��ت و گف��ت :چرا از ش��کل گيري
رقابت در بازار نگرانيم اکنون در اصفهان يکي از
شرکتها درخواست کرده است که از ساعت ۱۲
ش��ب به بعد براي جلب مشتري ،با کاهش سود
بنزين ليتري  ۹۸۰تومان بفروش��د ،به نظر ش��ما
اين کار ايراد دارد؟مديرعامل شرکت ملي پخش
فرآوردهه��اي نفت��ي تصريح کرد :ش��کل گيري
رقابت ميتواند س��بب تقويت برخي ش��رکتها
و خروج ش��رکتهاي ضعيف تر از بازار ش��ود با
اين حال نرخ تکليفي در ش��يوهنامه تشکيل اين
شرکتها در نظر گرفته شده است.
اشتغالزايي از اهداف طرح ايجاد شرکتهاي
زنجيرهاي توزيع سوخت است

موس��وي خواه درباره مزيتهاي تش��کيل
ش��رکتهاي زنجي��ره اي توزيع س��وخت گفت:
تالش براي کسب رضايت مردم ،هدفمند کردن
عرض��ه خدمات مطلوب و ايجاد اش��تغال ازجمله
مزيتهاي اين طرح است.وي درباره ادعاي باال
بودن دماي بنزين و ميزان تبخير بنزين تحويلي
به جايگاههاي س��وخت اف��زود:از اين اظهارات

متأس��فم و نميدانم چرا هم��کار عزيزمان بدون
اطالع علميچني��ن مطالبي را بيان کردهاند ،زيرا
اين مطالب جامعه علميرا متعجب ميکند ،بهويژه
از ف��ردي که عمري در اين ح��وزه فعاليت کرده
است.مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي گفت :در بنزين يورو  ۴آروماتيک بنزين که
بخش سبک و فرار اين فرآورده است ۱۵ ،درصد
در مقايس��ه با بنزينهاي معمولي کاهش يافته،
پ��س ميزان تبخي��ر آن نيز کاهش يافته اس��ت.
موس��وي خواه به نظارت مستمر سازمان حفاظت
محيط زيست و اس��تاندارد بر بنزين اشاره کرد و
درباره دماي بنزين تحويلي گفت ۶۰ :سال است
که بنزين از طريق مخازن آهني جا بهجا ميشود،
اما اين مخازن داراي ش��رايط ويژه است و امکان
تبخير و افزايش حرارت به اين شکل وجود ندارد.
تالش براي کاهش ميزان تبخير بنزين

وي تاکيد ک��رد :بنزين يک ف��رآورده فرار
است و به همين دليل نفتکشها و همهامکانات و
انبارها ايمن ميشوند تا ميزان تبخير تا حد امکان
پايين بيايد.موس��وي خواه با اش��اره به باال بودن
تبخير بنزين در تابس��تان در مقايس��ه با زمستان
گفت :ب��ه دليل همين تبخيره��ا در هر  ۱۰هزار

ليتر به جايگاهداران  ۴۵ليتر حق تبخير پرداخت
ميکني��م که حق آنه��ا ضايع نش��ود.مديرعامل
ش��رکت ملي پخ��ش فرآوردههاي نفت��ي ايران
افزود :در نظر گرفتن اين حق تبخير علمياس��ت
و بر اساس يافتههاي علميدر نظر گرفته شده و
اين تحقيقات بر اساس هر چهار فصل به صورت
علميدر نظر گرفته ش��ده اس��ت.وي گفت :قول
ميده��م نتايج تحقيقات جديد در دانش��گاههاي
معتبري مانند دانش��گاه شريف ،دانشگاهامير کبير
ي��ا رازي درباره ميزان تبخير هر چه باش��د عمل
کن��م ،با اين ش��رط که اگر بر اس��اس تحقيقات
جدي��د ،ميزان تبخير در هر  ۱۰هزار ليتر کمتر از

 ۴۵ليتر باش��د جايگاهداران نيز بپذيرند.موسوي
خ��واه درباره ش��کل گيري نوعي واس��طه گري
در بحث تشکيل ش��رکتهاي زنجيره اي توزيع
س��وخت توضيح داد :در بس��ياري از کش��ورهاي
جهان اين فرآيند در حال اجراس��ت ،ضمن آنکه
اکنون در پااليشگاههاي کرمانشاه ،تبريز و شيراز
خودش��ان شرکت زنجيره اي تشکيل دادهاند.وي
گفت :به زودي پااليش��گاه شيراز توليد خود را به
مجاري توزيع تحت پوش��ش خود عرضه ميکند
و ديگ��ر نيازي به انبارهاي ش��رکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي نخواهد داشت و از اين طريق
ميتواند هزينه توزيع را کاهش دهد.

بینالملل
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نگاه عراق به درياي سرخ

یادداش

ت تحلیلی

ايمان نيکزاد

کارشناس ارشد انرژي
دان�ش نفت :کش�ور عراق با تولي�د روزانه
حدود چهار ميليون و  ۵۰۰هزار بشکه نفت خام،
در جاي�گاه دومين توليد کنن�ده اوپک قرار گرفته
اس�ت .اين کشور با داش�تن  ۱۴۳ميليارد بشکه
ذخاي�ر نف�ت خام ،پنجمي�ن دارن�ده ذخاير نفت
خام جهان ش�ناخته ميش�ود .بالغ بر  ۶۰درصد
از ذخاير نفت خام اثبات ش�ده اين کشور در پنج
ميدان نفتي در جنوب اين کشور واقع شدهاند.

در حاليکه اين کش��ور نيز همانند ديگر
ص��ادر کنندگان ب��ه دنبال س��هم مطمئن در
بازار تقاضاي نفت اس��ت ،اخبار رس��يده حاکي
از تالش شرکت دولتي طرحهاي نفت وابسته
ب��ه وزارت نفت عراق در خصوص تس��ريع در
آغاز عمليات س��اخت خ��ط لول��ه انتقال نفت
جنوب عراق به اردن است .اين خط لوله ۱۶۸۰
کيلومتري قرار اس��ت با سرمايه گذاري بالغ بر
 ۱۸ميليارد دالر ،روزانه يک ميليون بش��که از
نفت خام تولي��دي ميدانهاي بصره را به بندر
عقبه کشور اردن در درياي سرخ منتقل کند.
ش��رکت خطوط لوله نف��ت چين ()CPP
و ش��رکت خصوصي مسگلوبال اينترنش��نال
عراق ،کنسرس��يوميبراي ساخت اين خط لوله
تشکيل دادهاند .قرار اس��ت اجراي مرحله اول
اين خط لوله صادراتي در سال  ۲۰۱۸آغاز و در
سال  ۲۰۲۰پايان يابد .عراق هم اکنون روزانه
حدود  ۳۰هزار بش��که نفت خام را با استفاده از
تانک��ر به صورت زميني به اردن صادر ميکند.
برخ��ي اخبار حاکي از اين هس��تند که عراق و
مصر در ح��ال مذاکره و امکان س��نجي طرح
صادرات نفت خام عراق از طريق اردن به مصر
و پااليش اين نفت در پااليش��گاههاي مصر و
صدور فرآوردههاي استحصالي به اروپا هستند.
مطابق طرح اوليه به موازات اين خط لوله نفتي،
يک خط لول��ه گازي نيز جه��ت انتقال روزانه
 ۲۵۸ميليون متر مکعب گاز احداث ميشود .از
مجموع حجم نف��ت و گازي که از اين خطوط
لوله عبور ميکند ۱۵۰ ،هزار بش��که نفت خام
ب��راي خ��وراک تنها پااليش��گاه کش��ور اردن
يعني پااليشگاه الزرقاء اختصاص يافته و ۱۰۰
ميليون متر مکع��ب گاز طبيعي جهت مصرف
روزانه اردن در نظر گرفته ش��ده است .اين در
حالي اس��ت که باقيمانده حجم نفت خام وارد
شده به بندر عقبه به کشورهاي ديگر خصوص ًا
ب��ازار مديترانه ص��ادر و گاز باقيمانده نيز براي
مصرف ايس��تگاههاي پمپاژ نفت خام استفاده
خواهد ش��د .همچنين اين پروژه شامل مخازن
ذخيره سازي نفتخام در مبدأ بصره با ظرفيت
هف��تروز تغذيه خ��طلول��ه و تلمبهخانههاي
الزم در مس��ير و نيز مخازن ذخيرهس��ازي در
بن��در عقبه خواهد بود .الزم به ذکر اس��ت که
اجراي بخش گازي اين خط لوله فع ً
ال از سوي

دولت عراق معلق ش��ده اس��ت.پيش از هجوم
سال  ۲۰۱۴گروه تروريس��تي داعش ،قرار بود
بخ��ش اوليه خ��ط لوله بصره به بن��در عقبه از
ايس��تگاه تلمبه خانه حديثه در استان االنبار در
غرب اين کشور بگذرد ،اما ناامنيهاي ناشي از
حضور داعش در اين منطقه ،مسئولين پروژه را
وادار به تغيير مسير کرد .بر اساس طرح اصالح
شده ،اين خط لوله از استان االنبار عبور خواهد
کرد اما تا حديثه در ش��مال آن امتداد نخواهد
يافت بلکه به موازات مرز عربستان پيش رفته
و سپس وارد خاک اردن خواهد شد.

ب��راي پيبردن ب��ه اهميت اين خ��طلوله بايد
توجه داشت که بر اس��اس سرمايهگذاريهاي
انجامشده و در حال انجام ،توليد نفت عراق در
سالهاي اخير در حال افزايش بوده به گونه اي
که اين کش��ور در نظر دارد تا سال  ۲۰۲۰توليد
نفت��ش را به  ۶ميليون بش��که در روز افزايش
دهد .عراق همچني��ن برنامه بلندپروازانه توليد
روزانه  ۹ميليون بش��که نفت خام را نيز در سر
دارد .ظرفيت اس��ميفعلي  ۱۵پااليش��گاه اين
کش��ور حدود  ۱ميليون بشکه در روز است که
قرار اس��ت با س��اخت  ۴پااليش��گاه جديد به
ظرفيت اس��مييک ميليون و  ۷۰۰هزار بشکه
در روز افزايش يابد .اين پااليش��گاههاي جديد
ک��ه هنوز زم��ان راهان��دازي آنها مبهم اس��ت
عبارتند از  :پااليش��گاه کربال به ظرفيت ۱۴۰
ه��زار بش��که در روز ،پااليش��گاه ناصري��ه به
ظرفي��ت  ۳۰۰هزار بش��که درروز ،پااليش��گاه
ميس��ان به ظرفيت  ۱۵۰هزار بش��که در روز و
پااليشگاه کرکوک به ظرفيت  ۱۵۰هزار بشکه
در روز .در ص��ورت تحق��ق يافت��ن طرحهاي
افزايش تولي��د و لحاظ ک��ردن موازنه توليد و
مصرف نفت خام ،ميبايستي امکانات صادراتي

اين کش��ور در ميان مدت براي صادرات حدود
پنج ميليون بش��که در روز ارتق��ا يابد .با وجود
دسترس��ي عراق به خليج فارس بدليل محدود
بودن خط س��احلي ،امکان احداث اس��کلههاي
گس��ترده براي اين کش��ور مقدور نب��وده ،لذا
توس��عه ظرفيت بارگيري در دريا با اس��تفاده از
گويهاي ش��ناور ( )SBMدر دستور کار ايشان
قرار دارد .در حال حاضر ظرفيت اسميبارگيري
درياي��ي ع��راق از ترمينالهاي نفت��ي بصره،
خوراالميه و سه سيستم  SBMآن سه ميليون
و  ۸۰۰هزار بش��که در روز اس��ت که براساس
آخرين ارق��ام منتش��ره ،از ترمينالهاي مزبور
روزانه حدود س��ه ميليون و  ۵۰۰هزار بش��که
نف��ت خام صادر ميش��ود .توجه ب��ه اين نکته
ضروري اس��ت که سيستمهاي  SBMدر برابر
طوفان و ش��رايط نامس��اعد جوي آسيب پذير
بوده که در صورت مواجه ش��دن با اين شرايط،
اختالل در روند صادرات نفت اين کشور بسيار
محتمل است.

با احداث خط لوله بصره به عقبه عم ً
ال عراق به
درياي س��رخ متصل شده و ميتواند مقدار يک
ميليون بش��که از نفت خامش را بجاي عبور از
خليج فارس و تنگه هرمز به صورت مستقيم در
درياي سرخ عرضه کند .الزم به ذکر است که
اين کش��ور نيز مانند بسياري از صادرکنندگان
نفت خام بدنبال در اختيار گرفتن سهم مطمئن
از ب��ازار مصرف و همچنين س��هولت و صرفه
جوي��ي در هزينههاي انتقال نفت خام از طريق
ايجاد بنادر جديد صادراتي و نقاط جديد عرضه
نفت خام اس��ت .نکته ديگر اين پروژه ،افزايش
توان صادرات نفت عراق با اس��تفاده از سيستم
خط لوله اس��ت .اين کش��ور که پي��ش از اين،
قابليت انتق��ال روزانه يک ميليون و  ۵۰۰هزار

بش��که نفت از طريق خط لوله شمال عراق به
جيه��ان ( فع�لا ح��دود  ۷۰۰هزار بش��که آن
عملياتي است) و انتقال  ۷۰۰هزار بشکه در روز
از طريق خط لوله کرکوک به  Baniasسوريه
(که البته مدتهاست بسته است) و انتقال روزانه
يک ميليون و  ۶۵۰هزار بش��که از طريق خط
لول��ه عراق ب��ه عربس��تان ( )IPSAکه پس از
جنگ اول خليج فارس در سال  ۱۹۹۰از سوي
عربستان به بهانه دريافت غرامت جنگ ضبط
ش��د و فع ً
ال از سوي اين کش��ور مورد استفاده
قرار ميگيرد را دارا بود .ليکن با توجه به اينکه
در حال حاضر امکان��ات صادرات خط لوله اي
عراق تنها به بخش��ي از يکي از سه مسير فوق
الذک��ر يعن��ي خط لوله ش��مال اين کش��ور به
جيهان محدود ميشود ،احداث خطلوله به بندر
عقب��ه اردن هم از جهت گش��ايش در امکانات
صادراتي و هم از جهت متنوعسازي مسيرهاي
صادراتي خصوص ًا به سمت بازار مديترانه ،براي
دولت عراق اقداميراهبردي تلقي ميش��ود .با
نگاه بهآمار مش��خص ميش��ود که در س��ال
 ،۲۰۱۶عراق روزانه  ۸۳۶هزار بشکه نفت خام
به اروپا ص��ادر کرده که از اي��ن ميزان ،حدود
 ۷۰۰هزار بش��که در روز آن از طريق خط لوله
شمال اين کشور به جيهان ترکيه بوده است.

ب��ه باور برخي از تحليگران نفتي با لحاظ
کردن موارد مطروحه ميتوان نتيجه گيري کرد
که با توجه به اينکه عمده نفتخام عبوري از
خليجفارس و تنگههرمز به بازارهاي شرق آسيا
منتقل ميشود ،انتقال بخشي از نفتخام عراق
به بندر عقبه و درياي س��رخ وابس��تگي عراق
ب��ه خليجفارس و تنگههرم��ز را کاهش داده و
جايگاه نفت ع��راق در بازارهاي اروپا و آمريکا
را تقويت ميکند .نظر به اينکه در حال حاضر
در ميان کش��ورهاي عرب حاشيه خليجفارس،
عربستانسعودي تنها کشوري است که بخش
قابلتوجه��ي از نفت خ��ود را از طريق خطلوله
به درياي س��رخ منتقل و از آنج��ا صادر کرده
و از ميان اعضاي اوپک بيش��ترين سهم را در
بازار اروپا و آمريکا دارا اس��ت ،احداث خط لوله
بصره به عقبه ميتواند موجبات افزايش عرضه
نفت خ��ام عراق در بازاره��اي غربي را فراهم
آورده و توان رقابت عراق با عربستانس��عودي
در بازارهاي غرب کانال س��وئز را بيش��تر کند.
رقابتي ک��ه نتايج آن در ب��ازار آينده نفت خام
تاثيرگذار خواهد بود.

آژانس بينالمللي انرژي اعالم کرد:

کاهش سهم زغال سنگ در سبد انرژي جهاني تا  ۵سال آينده
دان�ش نفت :آژان�س بينالمللي
انرژي پيشبيني کرد سهم زغال سنگ
در سبد انرژي جهاني در مقايسه با ۲۷
درصد در سال  ۲۰۱۶به  ۲۶درصد در
سال  ۲۰۲۲کاهش پيدا کند.

اين آژانس در گزارش س��االنه
بازار زغال س��نگ اعالم کرد مصرف
زغال سنگ در سال گذشته به ميزان
 ۱.۹درص��د کاهش يافت و به ۵.۳۵۷
ميليارد تن در مقايس��ه با سال پيش
از آن رس��يد که ب��ه دليل قيمتهاي
پايينت��ر گاز ،رش��د انرژيه��اي
تجديدپذي��ر و بهبود به��ره وري بود.
طب��ق پيشبيني آژان��س بينالمللي
انرژي ،تقاضاي جهان��ي براي زغال
س��نگ با نرخ ميانگين  ۰.۵درصد در
س��ال تا سال  ۲۰۲۲رش��د کرده و به
 ۵.۵۳۴ميليارد تن ميرس��د که تنها
اندکي باالتر از س��طح کنوني خواهد
ب��ود و به معناي آن اس��ت که رش��د
مصرف زغال س��نگ به مدت حدود
يک دهه راکد خواهد ماند.اس��تفاده از
زغال س��نگ در اروپ��ا ،کانادا ،آمريکا

و چين ک��ه بزرگترين مصرف کننده
زغال س��نگ جهان اس��ت ،کاهش
خواهد ياف��ت اما در آس��ياي جنوب
ش��رقي ،هند ،پاکس��تان و بنگالدش
رش��د ميکند.پيشبيني ميشود طي
مدت ياد ش��ده تا سال  ۲۰۲۲مصرف
زغال س��نگ هند  ۳.۳درصد در سال
رشد کرده و به  ۶۰۵ميليون تن برسد.

مصرف زغال سنگ چين که در سال
 ۲۰۱۳به اوج رس��يد ،در همين مدت
 ۰.۱درص��د در س��ال کاهش يافته و
ب��ه  ۲.۷۸۷ميليارد تن ميرس��د زيرا
مصرف زغال س��نگ در بخشهاي
صنعتي و مسکوني به دليل تالشها
براي بهبود کيفيت هوا کاهش خواهد
يافت.مي��زان مص��رف زغال س��نگ

آمريکا نيز س��ال آيندهاندکي افزايش
خواهد يافت و س��پس تا سال ۲۰۲۲
ب��ه  ۴۶۹ميلي��ون تن کاه��ش پيدا
ميکن��د در حاليکه مص��رف اتحاديه
اروپا تا س��ال  ۲۰۲۲ب��ه  ۲۹۳ميليون
تن اُفت خواهد کرد.در بخش عرضه،
انتظار ميرود مجموع عرضه جهاني
زغال س��نگ به ميزان  ۰.۸درصد در

س��ال رش��د کرده و در س��ال ۲۰۲۰
ب��ه  ۵.۵۳۴ميليارد تن بالغ ش��ود که
عمدتا از س��وي کشورهاي غيرعضو
س��ازمان توسعه و همکاري اقتصادي
خواهد بود.پيشبيني ميش��ود سهم
زغال سنگ در سبد انرژي جهاني در
مقايس��ه با  ۲۷درصد در سال ۲۰۱۶
به  ۲۶درصد در س��ال  ۲۰۲۲کاهش
پيدا کند.قيمتهاي زغال سنگ پس
از سالها کاهش امسال باال رفته که
به دليل کاهش چشمگير توليد چين و
تقاضاي قوي در سراس��ر منطقه آسيا
اقيانوس��يه و اروپا بوده است.بر اساس
گزارش رويترز ،ب��ا وجود قيمتهاي
باال در س��ال  ،۲۰۱۶-۲۰۱۷توس��عه
پروژه زغال سنگ آهسته بوده است.
کندي تقاض��ا و دورنماي مبهم براي
چين و هن��د و همچنين کره جنوبي
و ژاپ��ن مانع س��رمايهگذاري ش��ده
اس��ت .از آنجا که عرضه چنداني طي
س��ال گذشته اضافه نشده ،اين امر به
افزايش قيمتهاي زغال سنگ منجر
شده است.

یادداشت

بدبينيها به قيمت نفت در سال آينده

مهدي فتحي

پي��ش بينيها در مورد آينده قيمتي نفت همچن��ان درهاله اي از ابهام
قرار دارد .در اين خصوص ،کارشناسان بانک بارکيز انتظار دارند که قيمتهاي
نفت وس��ت تگزاس اينترمديت آمريکا تا تابستان آينده به محدوده  ۵۰دالر
بازگردد و در اواخر سال آينده باالتر رود .در همين حال ،مايکل کوهن ،مدير
تحقيقات بازار انرژي در بارکليز به ش��بکه س��ي ان بي سي گفت :اختالالت
موقتي برنامه ريزي نشده مانند بسته شدن خط لوله فورتيز در حال حاضر از
قيمتها پشتيباني ميکند اما همچنانکه به سوي سال  ۲۰۱۸پيش ميرويم،
اين مس��ائل موقتي رفع خواهند ش��د و عرضه مج��ددا از تقاضا فراتر رفته و به رش��د ذخاير منجر
ميش��ود.همچنان مهمتري��ن موضوع بازار نفت ،تداوم رش��د توليد نفت آمري��کا خواهد بود و اداره
اطالع��ات ان��رژي آمريکا و بارکليز پيشبيني ميکنند حدود يک تا  ۱.۲ميليون بش��که در روز نفت
بيش��تري از سوي آمريکا در سال آينده عرضه شود.کارشناس بارکليز همچنين درباره عربستان که
يک بازيگر بزرگ ديگر در بازار نفت جهاني اس��ت ،پيشبيني کرد عرضه اوليه عموميسهام آرامکو
که قرار اس��ت در نيمه دوم س��ال  ۲۰۱۸انجام گيرد ،به تاخير افتاده و يا سال آينده انجام نشود.وي
در رابطه با توانايي عربستان براي نفوذ بر قيمتها ،گفت :روشن است که آنها فرمان سياست اوپک
و غيراوپک را در دس��ت دارند اما در آخر ،بازار به تعادل نگاه ميکند و آنچه که اکنون بازار ميبيند
مازاد عرضه اس��ت .اما سوال مهم اين اس��ت که آيا توافق نفتي اوپک در سال  ۲۰۱۸فروميپاشد؟
تحليلگران در اين زمينه ميگويند :تمديد توافق کاهش توليد اوپک ،بازار نفت را در مسير دستيابي
به تعادل در سال ميالدي آينده قرار دادهاما اگر اين گروه به هدف محدود کردن عرضه دست پيدا
کند ،اعضاي آن ممکن اس��ت ش��روع به تقلب کنند! و در نتيجه توافق برهم بخورد.بر اين اساس،
مطمئنا ابهام زيادي نس��بت به روند کاهش س��طح ذخاير نفت جهاني وجود دارد .آژانس بينالمللي
ان��رژي پيشبين��ي کرده که ميزان ذخاير در نيمه اول س��ال  ۲۰۱۸رو به افزايش خواهد گذاش��ت.
چنين دورنمايي خطر اُفت دوباره قيمتها را ايجاد ميکند .در چنين س��ناريويي ،اوپک به س��ختي
تالش خواهد تا بازار را متعادل کند و ممکن اس��ت ناچار ش��ود مجددا کاهش توليد را تمديد کند.
در واقع برخي از تحليلگران ريس��ک نزولي را بس��يار بزرگتر از ريس��ک صعودي ميبينند و به اين
ترتيب ،بازار نفت بايس��تي براي قيمتهاي پايينتر آماده ش��ود .اما نگاه خوشبينانه هم وجود دارد.
ميزان مازاد ذخاير امسال کاهش چشمگيري داشته و تا اکتبر به بيش از  ۱۰۰ميليون بشکه باالي
متوس��ط پنج ساله رسيد که نشان ميدهد مازاد ذخاير بيش از دو سوم نسبت به ابتداي سال ۲۰۱۷
کاهش يافته اس��ت .اما روند کاهش ذخاير در واقع در نيمه دوم امس��ال آغاز ش��د و اين روند سريع
کاهش با رش��د چشمگير قيمتها همزمان ش��د .در اين بين ،پايبندي اوپک به توافق کاهش توليد
در نوامبر به باالترين س��طح رس��يد که ميزان ذخاير را تا چند ماه آينده تحت فشار قرار خواهد داد.
و اگرچه آژانس بينالمللي انرژي انتظار دارد افزايش ذخاير بازار را مايوس کند اما تحليلگران ديگر
به چنين س��ناريويي چندان بها نميدهند .بانک آمريکايي گلدمن ساکس بر اين باور است که رشد
ذخاير در س��ه ماهه نخس��ت سال  ۲۰۱۸بسيار کمتر از رش��د معمول براي اين وقت از سال خواهد
ب��ود و ميزان ذخاير در س��ه ماهه دوم مجددا کاهش پيدا ميکن��د .اختالالت غيرمنتظره در عرضه
ممکن اس��ت به محدود ش��دن بيش از انتظار عرضه در بازار منجر ش��ود به خصوص که وضعيت
توليد ونزوئال مشخص نيست .در همين حال ،گلدمن ساکس انتظار دارد بازار تا اواسط سال ۲۰۱۸
متعادل ش��ود و به خروج تدريجي اوپک و روس��يه از توافق کاهش توليد تا پايان نيمه دوم س��ال
ميالدي آينده منتهي شود.به عبارت ديگر اوپک ماموريتش را کامل خواهد کرد يا حداقل در زمان
نشس��ت رس��ميخود در ژوئن ،به اتمامش نزديک ميش��ود .پس از آن با توجه به افزايش قيمتها
و ح��ذف مازاد ذخاي��ر ،کاهش توليد اوپک ديگر توجيهي ندارد و اعضاي اين س��ازمان براي نقض
توافق وسوسه خواهند شد.به گفته اولههانسن ،مدير استراتژي کاال در ساکسو بانک ،در واقع پيش
از رسيدن به چنين نقطهاي ،قيمتهاي باالتر نفت ،براي تقلب در توافق وسوسهکننده خواهند بود.
روس��يه يکي از بزرگترين عالمت پرسشهاس��ت .مقامات روسي پيش از تمديد اخير توافق کاهش
توليد ،ترديدهايي نش��ان دادند و براي خروج هر چه س��ريعتر از توافق بمحض حذف مازاد عرضه
ابراز اش��تياق کرده بودند.داليل معدودي براي افزايش انگيزه تقلب به موازات رش��د قيمتها وجود
دارد .در وهله نخس��ت ،همواره ثابت ش��ده که قيمتهاي باالتر وسوسه انگيز هستند زيرا هر بشکه
بيش��تر ،درآمد بيش��تري را به همراه خواهد آورد .دوما ،در س��ال  ۲۰۱۸ميزان ذخاير کاهش خواهد
ياف��ت و قيمتها افزايش پي��دا ميکنند .اعضاي اوپک ميدانند که زم��ان پايان توافق چندان دور
نيست بنابراين چرا زودتر دست به کار نشده و به توليد باالتر بازنگردند؟سوما ،اعضاي اوپک بر اين
حقيقت واقف هستند که قيمتهاي باالتر ،خطر واقعي براي سهم بازار آنها است زيرا ممکن است
باعث واکنش جديتري از س��وي توليدکنندگان شيل آمريکا شود .ايبه کاچيکوو ،وزير نفت نيجريه
در گفت و گو با وال اس��تريت ژورنال با اش��اره به نگرانيها نسبت به افزايش سرمايهگذاري و توليد
شيل آمريکا ،گفته بود ما قطعا نميخواهيم قيمتها به روند صعودي ادامه دهند.ساير مقامات اوپک
زماني که قيمت برنت اوايل ماه جاري به  ۶۵دالر در هر بشکه نزديک شد ،ابراز نگراني کردند .يک
مقام اوپک در اين باره به وال اس��تريت ژورنال گفت :با رس��يدن قيمتهاي نفت به ميانه محدوده
 ۶۰دالر ،ش��ما براي خودتان مشکل ايجاد ميکنيد .اوپک در اين سطح قيمت واهمه دارد که شيل
آمري��کا موج��ي از عرضه جديد را اضافه خواهد کرد .اگر قيمتها براي س��اير توليدکنندگان جذاب
باش��د ،ما به جاي اول برميگرديم.مشکل اوپک اين است که تعادل بازار مسئله بسيار ظريف است
و روش��ن نيس��ت پنجره قيمتي که نيازهاي اعضاي اوپک را تامين کند ،بهاندازه کافي پايين خواهد
بود تا مانع سرمايهگذاري جديد شيل شود.در حقيقت ،آژانس بينالمللي انرژي و خود اوپک افزايش
چشمگير عرضه از سوي شيل آمريکا را پيشبيني کردهاند .آژانس پيشبيني کرده کهامريکا در سال
 ۲۰۱۸به ميزان  ۸۷۰هزار بش��که عرضه جديد خواهد داش��ت در حاليکه اوپک رشد شيل آمريکا را
بيش از يک ميليون بش��که در روز برآورد کرده اس��ت .به نظر ميرس��د بهترين نتيجه براي اوپک،
ادامه ثبات قيمتها خواهد بود کهامکان ميدهد ذخاير کاهش پيدا کنند و ميزان عرضه شيل آمريکا
اندکي اما نه چندان زياد ،افزايش پيدا کند.اما حتي در چنين س��ناريويي نيز ،اوپک از خودگذش��تگي
ميکند زيرا نتيجه نهايي ،سهم بازار کوچکتر براي اوپک است.
حمايت روسيه از خروج تدريجي از توافق نفتي با اوپک

در همين حال ،وزير انرژي روس��يه به رويترز گفت :اوپک و روس��يه از کاهش توليد نفت به
شکل تدريجي خارج خواهند شد و محدوديتها را به شکلي ادامه خواهند داد تا از ايجاد مازاد عرضه
جديد در بازار جلوگيري کنند .الکس��اندر نواک همچنين گفت :هيچ ارتباط مس��تقيميميان کاهش
توليد نفت و برنامه عربستان سعودي براي عرضه سهام آرامکو ،بزرگترين توليد کننده نفت جهان،
نميبينم.نواک در پاس��خ به اين پرس��ش که آيا عربستان سعودي ممکن است پس از اينکه سهام
آرامکو در سال  ۲۰۱۸در بورس عرضه شد ،به طور ناگهاني از توافق کاهش توليد خارج شود ،گفت:
همه در بازار عالقهمندند به تعادل دست پيدا کنند.
خوشبيني وزير نفت عراق به توازن بازار در آغاز ۲۰۱۸

اما وزير نفت عراق اعالم کرد که انتظار دارد بازار نفت در سه ماه نخست سال آينده ميالدي
به توازن دست يابد .جبار اللعيبي ،وزير نفت عراق ،اعالم کرد خوشبين است که در سه ماه نخست
سال  ۲۰۱۸ميالدي توازن ميان عرضه و تقاضاي نفت محقق ميشود و اين مسئله قيمت اين کاال
را باال ميبرد.وي افزود :ذخيرهس��ازي نفت در جهان به س��طحي قابل قبول کاهش يافته اس��ت و
نشانههايي مثبت وجود دارند که قيمت نفت در سال  ۲۰۱۸ميالدي بهبودي چشمگير خواهد داشت.
وزير نفت عراق همچنين اعالم کرد :افزايش اندک توليد نفت آمريکا در ماه دسامبر امسال ممکن
است آثاري بر قيمت نفت داشته باشد.

احمد مددي

صاحب امتياز ،مدير مسوول و سردبير:
مدير اجرايي:فاطمه نوري آزاد
دبير تحريريه:قاسم مددي
دبیر سرویس ترجمه :مژگان ولدخانی
مدير هنري:هادي قهرماني
مدیر بازرگانی :محسن آقایی شکیب
دانش نفت :س�ر و صداي تبصره  ۱۸اليحه بودجه سال
 ۱۳۹۷ک�ه از افزايش قيمت حاملهاي ان�رژي از جمله بنزين
خبر ميداد بعد از گذش�ت  20روز از تقديم اين اليحه توسط
رييسجمه�وري به مجلس ،هنوز نخوابيده و به نظر ميرس�د
ص�داي اعت�راض مردم ب�ه افزايش قيم�ت بنزي�ن به گوش
نماين�دگان مجل�س رس�يده و باع�ث مخالفت آنان ب�ا بنزين
 ۱۵۰۰توماني شده است.

پس از آنکه اليحه بودجه س��ال آينده تقديم مجلس شد
تبصرههاي  ۱۴و  ۱۸اين اليحه که به صورت غير مس��تقيم و
مس��تقيم از افزايش قيمت بنزين خبر ميدادند ،دهان به دهان
نق��ل و با اعتراض و مخالفت ش��ديد مردم روبهرو ش��د .دولت
در اليح��ه بودجه تاکي��د کرده ما به تف��اوت قيمت حاملهاي
انرژي تا س��قف  ۱۷ه��زار و  ۴۰۰ميليارد توم��ان خواهد بود و
اين ميزان به توليد و اش��تغال اختصاص خواهد يافت .توجيهي
ک��ه نه تنها مورد پذيرش م��ردم بلکه مورد پذيرش مجلس نيز
نبود و هم راس��تا با صداي اعت��راض مردم زمزمههاي مخالفت
مجلس نيز به گوش ميرسيد .با وجود اينکه محمدباقر نوبخت،
سخنگوي دولت در نشست فراکسيون نمايندگان واليي درباره
اليحه بودجه  ۹۷در خصوص افزايش قيمت حاملهاي انرژي
اعتقاد داش��ت که در ماده  ۳۱قانون برنامه ششم افزايش قيمت
حاملهاي انرژي تصريح ش��ده است که بايد انجام شود ،ضمن
اينک��ه درآمد حاص��ل از افزايش قيمت حامله��اي انرژي در
برنامههاي پيش��گيري از آسيبهاي اجتماعي و صرفهجويي در
مصرف انرژي هزينه خواهد ش��د ب��از هم نمايندگان مردم قانع
نش��دند و در جريان رس��يدگي به بخشهاي مرب��وط به حوزه
انرژي از اليحه بودجه  ،۹۷اعضاي کميسيون انرژي مجلس با
تبصره مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي مخالفت کرده
و راي به حذف آن دادند .به گفته اس��داهلل قرهخاني ،سخنگوي
کميس��يون انرژي مجلس ،تبصره  ۱۸اليحه بودجه که ناظر به
افزايش قيمت حاملهاي انرژي بود مورد بررس��ي قرار گرفت
و پ��س از اينکه ه��ر يک از نماين��دگان و همچنين نمايندگان
دس��تگاهها ادله خود را بيان کردند ،کميس��يون انرژي به حذف
تبصره ياد شده راي داده و در واقع با اين موضوع مخالفت کرد.
برخي کارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند ف��ارغ از مباحث
اثرگذاري رواني ،اثر واقعي افزايش  50درصدي قيمت بنزين بر
تورم کلي کش��ور در حدود يک درصد خواهد بود و در صورتي
ک��ه درآمد حاصله از اين راه صرف اش��تغالزايي ش��ود ،چنين
تورميميتواند توجيهپذير باش��د.اما در سوي مقابل برخي ديگر
معتقدن��د افزايش قيمت حامله��اي انرژي در اين برهه از يک
س��و شوک تورميفراواني را به کشور تحميل ميکند و از سوي
ديگ��ر قدرت خريد م��ردم را کاهش ميدهد .بر اين اس��اس با
گروهي از کارشناس��ان و نمايندگان مجلس گفتوگويي انجام
دادهايم که در ادامه تقديم ميشود:
بنزين  ۱۵۰۰توماني در توان مردم نيست

رييس اتحاديه جايگاهداران س��وخت با انتقاد از
احتمال افزايش  ۵۰درصدي قيمت بنزين گفت:
ب��ا توج��ه ب��ه رفت��ار و تقاض��اي م��ردم در
سوختگيري بايد گفت بنزين  ۱۵۰۰توماني در
توان مردم نيست.بيژن حاج محمدرضا ،با تاکيد
بر اينکه از نزديک ش��اهد مراجعه مردم در پمپبنزينها است،
گفت :متوس��ط سوختگيري مردم نهايتا  ۲۰ليتر در روز است و
فق��ط خودروه��اي دولتي  ۳۰يا بيش از  ۳۰ليت��ر در روز بنزين
س��وختگيري ميکنند.وي با اشاره به قيمت ( FOBتحويل در
عرش��ه کش��تي) بنزين در خليج فارس ،تصريح کرد :بايد براي
تعيي��ن قيمت بنزين بررس��ي کنيد که قيم��ت  FOBبنزين در
خليج فارس چقدر اس��ت .در حال حاضر قيمت بنزين در امارات
يک درهم اس��ت.وي در مورد قيمت پيش��نهادي براي بنزين،
ادام��ه داد :به نظر من س��قف  ۲۰درصدي براي افزايش قيمت
بنزين مناسب است و چنانچه دولت تصميم دارد بنزين را گران
کند بايد نهايتا قيمت بنزين را  ۱۲۰۰تومان تعيين کند.
افزايش قيمت حاملهاي انرژي سفره خانوارها را
کوچکتر ميکند

نماين��ده مردم کرمانش��اه در مجلس ش��وراي
اس�لاميگفت :قط��ع يارانه  ۳۸ميلي��ون نفر از
جمعيت کش��ور از يکس��و و افزاي��ش قيمت
حامله��اي ان��رژي از س��وي ديگ��ر موج��ب
کوچکت��ر ش��دن س��فره بخ��ش زي��ادي از
خانوارهاي ايراني ميش��ود.عبدالرضا مصري ،افزود :قرار است
قيم��ت حاملهاي ان��رژي نيز افزايش يابد ک��ه معتقدم جامعه
ظرفيت تحمل اين ش��وک را ندارد و در صورت انجام ،س��فره
خانوارهاي ايراني کوچکتر خواهد شد.
مگر درآمدهاي ما ارزي است که بنزين با نرخ فوب خليج
فارس داشته باشيم

س��خنگوي هي��ات رييس��ه مجلس ش��وراي
اس�لاميگفت :رييسجمهور ميگويد بنزين دو
ه��زار توم��ان ميش��ود و وزير نف��ت ميگويد
س��رجمع قيمت س��وخت دو هزار تومان خواهد
ش��د يعني نهايتا بنزين  50درصد گران ميشود
البته عدهاي ميگويند فوب خليجفارس چهار هزار تومان است
ولي مگر درآمدهاي ما ارزي است که قيمت بنزين ما بر اساس
آن باشد.
به��روز نعمتي بيان اينک��ه «نگاه بودجه ،ن��گاه اقتصاد
مقاومتي نيست» ،مدعي ش��د :در دوره قبل مجلس کميسيون
ويژهاي به همين منظور تش��کيل شد و کارهاي خوبي در مورد
اقتصاد مقاومتي انجام ش��د اما دولت هنوز آييننامهها را صادر
نک��رده يعني مجموع تيم آقاي نوبخ��ت دنبال اقتصاد مقاومتي
نيستند.
دلواپسي مردم در مورد قيمت بنزين
قابلدرک و بهحق است

عضو کميس��يون انرژي مجلس گفت :افزايش
قيم��ت حامله��اي ان��رژي در بودج��ه  ۹۷از
موضوعاتي اس��ت ک��ه جاي نگراني داش��ته و
دلواپس��ي م��ردم قاب��لدرک و بهحق اس��ت و
مجل��س قطع�� ًا در براب��ر اين افزاي��ش قيمت
مقاومت خواهد کرد.
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آینده قيمت حامل های انرژی در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس:

فرجام بنزين در پيچ تند بهارستان

احم��د م��رادي با بي��ان اينک��ه موضوع افزاي��ش قيمت
حاملهاي انرژي ش��امل دو مورد قابلبررس��ي اس��ت ،عنوان
کرد :يک مورد افزايش قيمت بنزين ،نفت و گاز است و پيشنهاد
دولت فشار را بر مردم بيشتر خواهد کرد؛ ما بهعنوان نمايندگان
مردم در مجلس قطع ًا در اين زمينه اعالم موضع ميکنيم تا هر
آنچه به صالح و سود دولت و ملت است انجام شود.
بايد شرايط اقتصادي مردم را در نظر بگيريم

ناظر مجلس در شوراي عالي انرژي با تاکيد بر
اين ک��ه «افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد
ش��يب ماليميداشته و به س��مت واقعي شدن
ب��رود» گف��ت :بايد با مس��اله افزاي��ش قيمت
حاملهاي انرژي بهوي��ژه بنزين علميبرخورد
کرده و ش��رايط اقتصادي مردم را در نظر بگيريم.محمد خالدي
سردشتي با اشاره به نحوه قيمتگذاري بنزين در اليحه بودجه
 ۹۷گف��ت :در حال حاضر که بح��ث افزايش قيمت حاملهاي
انرژي مطرح ش��ده بايد چند مس��اله را همزمان در نظر گرفت.
اينکه دنيا با انرژي چه کار ميکند؟ حتي در دنيا بحث آزادسازي
قيمتها مطرح اس��ت؟ وضعيت کشور و مردم از نظر اقتصادي
چگونه اس��ت؟ آيا برنامهاي براي آينده داريم يا نه؟ وي افزود:
طرح مس��اله افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهويژه بنزين ،آن
هم در ش��رايطي که اشتغال يکي از مش��کالت اساسي جامعه
اس��ت و وضع و درآمد مردم هم مساعد نيست ،شرايط را بسيار
س��خت ميکند .البت��ه اگر به تنگناهاي دول��ت هم توجه کنيم
ش��ايد هم اين افزايش قيمت طبيعي باشد.اين عضو کميسيون
ان��رژي مجلس تصريح کرد :اگر نيت دولت بر افزايش قيمتها
است بايد اين کار در يک شرايط کامال حساب شدهاي انجام و
تمام شرايط و وضعيت ديده شود .ممکن است از نظر اقتصادي
گفته شود که افزايش قيمتها بايد صورت گيرد اما واقعيت اين
است که قيمت حاملهاي انرژي نسبت به فوب خليج فارس و
نس��بت به کشورهاي همسايه در ايران بس��يار پايين است و تا
قيم��ت واقعي خ��ود فاصله دارد.ناظر مجلس در ش��وراي عالي
انرژي همچنين بيان کرد :بنده معتقدم تنها راهحل اين است که
افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد ش��يب ماليميداش��ته و
شرايط کشور هم در نظر گرفته شود.خالدي تصريح کرد :وقتي
قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود ،مصرف هم بهينهميشود
و مردم ديگر مجبور نيس��تند براي هر کار جزئي از وسيله نقليه
خود اس��تفاده کنند که هم آاليندگ��ي را افزايش ميدهد و هم
موجب هدر رفت انرژي ميشود.
وي با بيان اينکه براي افزايش قيمتها بايد حتما شرايط
فعلي در نظر گرفته ش��ود ،گفت :اين مساله اجتنابناپذير است
که دولت براي تامين بخش��ي از بودج��ه مورد نيازش به دنبال
راهي باشد اما به شرطي که در اين راهحل ،مردم در تنگنا قرار
نگيرند.اين عضو کميسيون انرژي مجلس يادآور شد :در دولت
گذشته موضوعاتي مطرح شد مبني بر اين که قيمت حاملهاي
انرژي مانند گازوييل ،نفت يا بنزين را به س��مت واقعي خواهيم
برد و مابهالتفاوت آن را يارانه ميدهيم ،اين کار را انجام دادند و
بنزي��ن حتي از  ۱۰۰تومان به  ۷۰۰و بعدها نيز به  ۱۰۰۰تومان
رسيد براي اين که بخشي از اين افزايش قيمت به عنوان يارانه
به اقشار نيازمند داده شود.
اي��ن نماينده مجلس همچنين گف��ت :امروز هم قيمتها
بايد به سمت واقعي شدن بروند ،شايد هم شرايط فراهم نباشد.
ولي منطق ميگويد در صورت افزايش قيمت ،مصرف کم شده
و ميتواند درآمدي براي دولت باشد.
قيمت بنزين بايد  ۴۵۰۰تومان شود!

مصطفي ميرس��ليم گفت :قيمت بنزين به طور
قانوني بايد قيمت فوب خليج فارس باش��د که
 ۴۵۰۰تومان ميشود ولي در حال حاضر ۱۰۰۰
تومان است .اين فاصله بايد پر و قانون نيز بايد
اجرا شود.
وي اف��زود :اگ��ر دولت بخواهد قانون را اج��را و بنزين را
گران کند ،يا بايد قانون عوض و يا اجرا ش��ود .از يک طرف از
قوه مجريه ايراد گرفته ميش��ود که قانون را اجرا نميکند و از
طرف ديگر به اجراي قانون توسط آن اعتراض ميشود.
مجلس درباره افزايش قيمت حاملهاي انرژي
احتياط ميکند

يک عضو کميس��يون انرژي مجلس با تاکيد بر
اينکه افزايش قيمت بنزين در قيمت ساير اقالم
حتي مواد خوراکي تاثيرگذار اس��ت ،گفت :قطعا
در س��ال  ۹۶افزايش قيمت س��وخت نخواهيم
داش��ت ام��ا در مورد س��ال آينده نميت��وان با
قاطعي��ت اظهارنظر ک��رد ،احتماال مجلس در اي��ن باره احتياط
ميکند.حس��ين اميري خامکاني درباره موضوع افزايش قيمت
بنزين ،اف��زود:دولت در ماده  ۱۸اليح��ه بودجه  ۹۷پيشبيني
کس��ب  ۱۷ه��زار و  ۵۰۰ميليارد تومان درآم��د از محل تفاوت
قيمت س��وخت در س��ال  ۹۶و  ۹۷کرده است .اينکه اين ميزان
چق��در باعث افزايش قيمت بنزين ،گازوييل و س��اير فرآوردهها
ميشود هنوز مشخص نيست و بايد آن را محاسبه کرد.
وي با بيان اينکه قرار اس��ت مناب��ع حاصله صرف ايجاد
اش��تغال ش��ود ،بيان کرد :تصويب اين ماده در بودجه منوط به
موافقت مجلس اس��ت که مجلس در حال بررسي اين موضوع
ميباش��د ولي قطعا ميتوان گفت ک��ه افزايش قيمت بنزين تا
پايان س��ال جاري در دس��تور کار مجلس و دولت نيست و تنها
دولت در اليحه بودجه س��ال آينده چنين پيش��نهادي را مطرح
کرده اس��ت.اين عضو کميس��يون انرژي مجلس با بيان اينکه
افزايش قيمت تنها مربوط به فرآوردههاي نفتي ش��امل بنزين،
نفت س��فيد ،گازوييل و به طور کلي س��وخت مايع خواهد شد،
گف��ت :اين افزايش قيمت ش��امل زياد ش��دن قيمت س��وخت
هواپيم��ا ني��ز ميش��ود.وي در م��ورد اينکه ب��ا افزايش قيمت
س��وخت هواپيما امکان افزايش قيمت بلي��ط هواپيما نيز وجود
دارد؟ افزود :در حال حاضر يعني قبل از افزايش قيمت س��وخت

هواپيم��ا ،بحثهاي��ي در مورد افزايش قيم��ت بليط وجود دارد
چ��ون برخي از ش��رکتهاي هواپيمايي گاليهمند هس��تند که
دولت پولهايش��ان را نميدهد .البته احتماال در اين باره دولت
مديريته��اي الزم را انجام ميدهد.امي��ري خامکاني در عين
حال گفت :قطعا افزايش بليط بر روي بسياري از اقالم تاثيرگذار
اس��ت .به طور مثال حتي س��يبزميني هم گران ميشود چون
وانت به عنوان حملکننده بار س��يبزميني به دليل گران شدن
س��وخت اتومبيل خود اين افزايش قيمت را بر روي سيبزميني
خواه��د گذاش��ت.اميري خامکان��ي ادامه داد :از آنج��ا که اين
افزاي��ش قيمت باعث اثرات رواني در جامعه ميش��ود و ممکن
است بر روي س��اير قيمتها تاثير غيرمستقيم بگذارد ،احتماال
مجلس احتياط خواهد کرد.
مردم توان افزايش قيمتها را ندارند

نماينده مردم فومن با تاکيد بر اينکه مردم توان
افزايش قيمته��ا را ندارند ،گفت :دولت اگر به
دنب��ال افزايش قيمت اس��ت ،قب��ل ازآن بايد
حق��وق مديران ارش��د و نماين��دگان حداقل به
ميزان  ۱۰درصد کاهش پيدا کند تا شاهد جلب
اعتم��اد م��ردم ب��ه دول��ت و مجلس باش��يم.حجت االس�لام
محمدمهدي افتخاري با انتقاد از افزايش قيمتها بهويژه بنزين
گف��ت :طرح صحبتهاي��ي در مورد افزاي��ش قيمتها بهويژه
بنزين نگرانيهايي را ايجاد کرده است .افزايش قيمتهايي که
در توان مردم نيس��ت و وظيفه ما حمايت از مردم است.به گفته
وي بايد مس��ئوالن در جهت افزايش قدرت خريد مردم ،ايجاد
اش��تغال ،بهبود وضعيت معيش��ت و برق��راري رونق اقتصادي
ت�لاش کند و ب��ه عنوان دغدغههاي خود ق��رار دهند نه اينکه
ش��اهد افزايش قيمتها باش��يم.اين نماينده مجلس خطاب به
رييس جمهور گفت :آقاي رييس جمهور شما در صحبتهايتان
ب��ه موضوع آگاهي مردم اش��اره کرديد پ��س انتظار ميرود که
اجازه افزايش هيچگونه قيمت بهويژه بنزين و گازوييل را ندهيد.
افتخ��اري در پايان گفت :اينکه برخ��ي معيار افزايش
قيم��ت بنزين را موضوع قيمت جهان��ي عنوان ميکنند بايد
بدانند که اين روند تنها باعث ايجاد تورم ميش��ود .بنابراين
انتظار ميرود که اگر دولت به دنبال افزايش قيمتها است،
قبل از آن بودجه س��ازمانهايي که خروجي خاصي ندارند را
کم کرده و همچنين حقوق مديران ارشد دولتي و نمايندگان
مجلس  ۱۰درصد کاهش پيدا کند تا حداقل اعتماد مردم به
دولت و مجلس برگردد.
افزايش قيمت بنزين به صالح کشور نيست

يک عضو کميس��يون انرژي مجلس ش��وراي
اس�لاميمدعي شد :با توجه به اينکه دولت در
بحثه��اي اقتصادي براي م��ردم کاري نکرده
است ،افزايش قيمت بنزين و حاملهاي انرژي
در اين شرايط اقتصادي به صالح کشور نيست.
حجتاالس�لام مجي��د ناصرينژاد ،گف��ت :بحث گراني
بنزين و س��اير حاملهاي انرژي را در حال حاضر به هيچ وجه
مناس��ب کش��ور نميدانيم .وي با اش��اره به وضعيت اقتصادي
که در حال حاضر بر کش��ور حاکم اس��ت ،افزود :بيکاري و فقر
شديد ناشي از آن ،به طبقه متوسط و پايين جامعه فشار زيادي
وارد کرده اس��ت.اين عضو کميس��يون انرژي مجلس ش��وراي
اس�لاميادامه داد :اکنون بايد به فکر اين قشر از جامعه باشيم
و مش��کالت اي��ن بخش را حل کني��م .اگر بخواهي��م اقتصاد
کش��ور رشد داشته باش��د و براي دولت درآمد کسب شود ،بايد
به توانمنديهاي داخلي و نيروهاي درون کشور تکيه کنيم.
اي��ن عض��و کميس��يون ان��رژي مجل��س ش��وراي
اسالميخاطرنش��ان کرد :فشار زيادي بر جامعه در حال تحميل
اس��ت و ايجاد ت��ورم باال و افزايش قيم��ت بنزين و حاملهاي
انرژي به صالح کش��ور نيس��ت و با شدت با اين مساله مخالف
هستيم.
افزايش قيمت بنزين عقالني نيست

يک عضو کميس��يون اقتصادي مجلس شوراي
اسالميگفت :هماکنون با اين مشکالتي که در
کش��ور داريم و مردم از نظر معيشتي با مشکل
روب��رو هس��تند افزايش قيم��ت بنزين عقالني
نيست و مجلس شوراي اسالمياين آمادگي را
براي افزايش قيمت بنزين ندارد و بعيد اس��ت که چنين طرحي
در خانه ملت تصويب ش��ود آن هم با اين ش��يب تندي که يک
مرتبه  500ت��ا  600تومان قيمت بنزين افزايش پيدا کند .پس
مجلس چنين افزايش قيمتي را تصويب نخواهد کرد.
سيدناصر موسويالرگاني در مورد احتمال افزايش قيمت
بنزين گفت :معمو ًال در کشورهايي که با رکود اقتصادي مواجه
و مردم با مش��کل معيشتي روبرو هستند سعي ميشود قيمتها
ثابت بماند و يک سري يارانههاي سبد کاال و سالمت به مردم
داده ميش��ود تا اين مشکالت سبب س��رخوردگي و نارضايتي
آنها نشود.
وي افزود :هماکنون با توجه به مش��کالت اش��تغال و بر
طبق اعالم سخنگوي دولت مبني بر اينکه در هر خانواده  3نفر
بيکار تحصيلکرده وجود دارد در چنين موقعيتي افزايش قيمت
صحيح نيس��ت .اشاره دولت به اين موضوع است که اگر قيمت
سوخت را افزايش دهيم ميخواهيم اشتغال ايجاد کنيم .رييس
جمه��ور اعالم کرد قيمت بنزي��ن و گازوييل را از نصف قيمت
جهاني بيش��تر افزايش نميدهيم ،اما اش��ارهاي به اين موضوع
نش��د که در آن کش��ورهايي که قيمت سوخت باال است درآمد
مردم هم باال است.
نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالميتصريح
ک��رد :رييس جمهور اش��ارهاي به اين مطلب نک��رد که در آن
کش��ورها مصرف س��وخت خودروها هم کم است .اشاره به اين
موارد به هيچ وجه نشد و فقط ما ميآييم خودمان را با کشوري
مقايس��ه ميکنيم که نه نفت دارد و درآم��د مردمش چند برابر
درآم��د مردم ايران اس��ت و مصرف س��وخت خودروها هم کم

است .فقط بلديم بگوييم در کشوري قيمت بنزين اينقدر است.
موسوي الرگاني گفت :تا آنجايي که يادمان ميآيد بنزين
در اي��ران ليتري  10ري��ال بود و زماني ک��ه در اوايل انقالب،
قيمت بنزين به  100ريال رسيد اين افزايش اندک قيمت روي
تمام مايحتاج مردم تاثير گذاش��ت .هر کااليي ميرفتيم بخريم
ميگفتند چون بنزين گران شده اين کاال هم گران شده است.
پس فقط اين نيس��ت ک��ه تنها قيمت بنزي��ن را افزايش دهيم
چراکه اين افزايش قيمت بر تمام زندگي مردم تاثير ميگذارد و
قيمت بقيه کاالها را نيز افزايش ميدهد.
افزايش قيمت بنزين خانوادهها را
به زير خط فقر هل ميدهد

يک عضو کميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس
شوراي اس�لاميگفت :مجلس در برابر افزايش
قيمت حاملهاي انرژي مقاومت خواهد کرد.
جهانبخش محبينيا درباره افزايش قيمت
حاملهاي انرژي در بودجه سال  ،۹۷گفت :اين
ام��ر خانوادهها را به زير خ��ط فقر هل ميدهد و طبيعتا مجلس
اقبالي به افزايش قيمت حاملهاي انرژي ندارد و حتي در قبال
آن مقاومت خواهد کرد.
کشور ظرفيت افزايش همزمان قيمت بنزين ،مالياتها
و ...را ندارد

يک عضو کميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس
شوراي اسالميگفت :ظرفيت افزايش همزمان
قيمت بنزين ،مالياتها و همچنين حذف يارانه
برخي دهکها در مردم وجود ندارد.
مه��رداد الهوتي افزود :ظاه��را دولت بنا
دارد در اليحه بودجه سال آينده قيمت بنزين را به  ۱۵۰۰تومان
و گازويي��ل را به  ۴۰۰تومان افزايش ده��د .همچنين افزايش
درآمده��اي مالياتي و حذف يارانه دهکهاي باال نيز در اليحه
دولت پيشبيني شده که به نظر نميرسد اين ظرفيت در مردم
وجود داشته باشد.
وي اف��زود :دول��ت پي��ش از اين اج��ازه داش��ته قيمت
حامله��اي انرژي را تا  ۹۵درصد فوب خليجفارس که االن دو
هزار تومان اس��ت ،افزايش دهد اما چهار ،پنج س��ال است هيچ
افزايش قيمتي نبوده و يک مرتبه ميخواهد  ۵۰۰تومان قيمت
بنزين را افزايش دهد که اين ظلم در حق مردم است.
مسئوليت قيمتگذاري حاملهاي انرژي با دولت است

يک عض��و کميس��يون انرژي مجل��س گفت:
مسئوليت قيمتگذاري در حوزه بنزين بر عهده
دولت است و اکنون هم که اين موضوع مطرح
ش��ده به اين دليل اس��ت که دول��ت قصد دارد
بازخوردهاي س��طح عموميجامعه را مش��اهده
کرده و پس از آن تصميمگيري کند.
ج�لال ميرزايي افزود :اين احتم��ال وجود دارد که برخي
از نمايندگان پيش��نهادهايي را در اين زمين��ه به اليحه بودجه
داش��ته باش��ند ام��ا بايد ت��ا زمان بررس��ي بودج��ه در مجلس
منتظر ماند.
گران شدن حاملهاي انرژي بيعدالتي است

ام��ام جمعه ايالم باال ب��ردن قيمت حاملهاي
انرژي را اقدامينسنجيده دانست و گفت :نبايد
يارانه مردم را قطع کرد.
حجتاالسالموالمس��لمين محمدنق��ي
لطفي با انتقاد از موضوع گران شدن حاملهاي
ان��رژي يعني بنزين و گازوييل ،گفت :اين اقدام نس��نجيده تيم
اقتص��ادي دولت اجحاف و بيعدالتي اس��ت و نش��ان ميدهد
آنگونه که بايد از وضعيت مردم اطالع ندارند.
ام��ام جمع��ه ايالم ب��ا انتقاد از اي��ن تحليل ک��ه قيمت
حاملهاي انرژي ايران نس��بت به جهان پايين است ،گفت :اگر
بنا براين تحليل باش��د بايد ديد که آنها بودجه کشور را چگونه
تنظيم ميکنند ،قيمت دالر در اين کش��ورها از  40س��ال پيش
باال و پايين نرفته است.
بنزين و حاملهاي انرژي بر همه چيز اثرگذار هستند

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه گفت :بنزين
و حامله��اي ان��رژي از جمله ش��اخصهايي
هستند که بر همه چيز اثرگذار هستند.
علياصغ��ر يوس��فنژاد اف��زود :دولت در
اليحه بودجه  ۹۷از مح��ل افزايش حاملهاي
انرژي بهدنبال کسب درآمد است ولي افزايش قيمت حاملهاي
انرژي که حدودا  ۱۲هزار ميليارد ريال درآمد را همراه دارد ضد
بودجه عمل ميکند.
افزايش قيمت بنزين موجب تورم افسارگسيخته ميشود

عضو کميس��يون صناي��ع و معادن ب��ا انتقاد از
افزاي��ش قيمت بنزين و حامله��اي انرژي در
سال  ،97گفت :افزايش قيمت بنزين و هر نوع
کاالي مصرفي ديگري از سال  97موجب تورم
افسارگس��يخته و غير قابل کنترل ميش��ود که
بهط��ور قط��ع اکثري��ت نماين��دگان مجل��س ب��ا آن مخالف
هستند.
محمدرض��ا منصوري با تاکيد بر اينکه دولت ميبايس��ت
اليحه بودجه را طوري تنظيم ميکرد که ش��اهد کمترين فشار
به قشر آسيبپذير و حقوقبگير جامعه در سال  97باشيم ،گفت:
متاس��فانه دول��ت در اليحه بودجه  97ب��ه وضعيت اقتصادي و
معيش��تي توجهي نک��رده و ميخواهد کس��ري بودجهاش را از
طريق افزاي��ش قيمت حاملهاي انرژي و اخذ ماليات بيش��تر
جبران کند که اين امر منجر به رکود و تورم بيشتر در سالهاي
آتي ميشود.
منصوري افزود :تالش ميکنيم با ارائه پيش��نهادهايي به
کميس��يون تلفيق بودجه  ،97قيمت بنزين و حاملهاي انرژي
را در س��ال آينده طوري تعديل کنيم تا کمترين آسيب به اقشار
کمدرآمد وارد شود.

مجلس با هرگونه افزايش قيمت حاملهاي انرژي مخالف است

رييس کميس��يون انرژي مجلس با بيان اينکه
دول��ت نبايد هر وقت کم آورد دس��ت در جيب
مردم کند گفت :فضاي کلي مجلس با هرگونه
افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله بنزين،
مخالف است.
فريدون حسنوند افزود :اعضاي کميسيون انرژي ضمن
شنيدن و بررسي نظرهاي مخالف و موافق افزايش قيمت بنزين
و ديگر حاملهاي انرژي به اس��تناد مواد برنامه شش��م توسعه
کش��ور ،تبص��ره  18مبني بر افزايش ن��رخ حاملهاي انرژي را
حذف و مخالفت خود را با هرگونه افزايش قيمت از جمله بنزين
و گازوييل براي س��ال آينده اعالم کردند .وي ادامه داد :س��عي
خواهيم کرد که وقتي اين تصميم به کميس��يون تلفيق رفت ،با
اس��تدالل منطقي از تصميم خود دفاع کنيم و براي سال آينده
شاهد افزايش قيمت بنزين و گازوييل نباشيم.
حس��نوند گف��ت :فضاي کلي مجلس ب��ا افزايش قيمت
حاملهاي انرژي براي س��ال آينده مخالف اس��ت و نمايندگان
مجل��س بر اي��ن باورند که با خلق منابع مال��ي ديگر ميتوانيم
جايگزين��ي ب��راي افزاي��ش قيمت بنزين داش��ته باش��يم .وي
خاطرنش��ان کرد :نبايد هر وقت کم ميآوريم ،دس��ت در جيب
مردم کنيم و با افزايش قيمتها فش��ار سنگيني بر دوش مردم
وارد کنيم.
افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي و قطع يارانهها ظلم
مضاعف به مردم است

ي��ک عضو کميس��يون اجتماعي مجلس گفت:
تصمي��م دولت ب��راي افزايش قيم��ت بنزين و
فرآوردههاي نفتي و قطع يارانهها ظلميمضاعف
به مردم کم درآمد و آسيبپذير جامعه است .ما
نماين��دگان مردم با اين طرح مخالفيم و در اين
ظلم شريک نميشويم.
عل��ي ک��رد اف��زود :افزايش قيم��ت حامله��اي انرژي
ظلميبراي مردم محروم سيستان و بلوچستان به شمار ميرود.
همچنين به تمام اقش��ار کم درآمد جامعه نيز ظلم ميش��ود .ما
نمايندگان با اين طرح مخالف هستيم.
کشور کشش بنزين  ۱۵۰۰توماني را ندارد

عضو کميس��يون انرژي مجلس ب��ا بيان اينکه
جامع��ه فعال کش��ش بنزي��ن  ۱۵۰۰توماني را
ندارد ،گفت :بيشتر نمايندگان با افزايش قيمت
بنزين مخالفند ،اما هنوز هيچ چيز قطعي نش��ده
است.
احمد صفري با اشاره به پيشنهاد دولت در بودجه سال ۹۷
براي افزايش قيمت بنزي��ن ،گفت :اکنون زمان افزايش قيمت
بنزين در کشور نيست و جامعه کشش اين نرخ را ندارد.
وي ادامه داد :در ش��رايطي که دولت پيشنهاد داده يارانه
ح��دود  ۳۰ميلي��ون نفر از جمعيت کش��ور در س��ال آينده قطع
ش��ود ،معتقدم ديگر کش��ش گران ش��دن حاملهاي انرژي از
جمله بنزين وجود ندارد .نماينده کرمانش��اه در مجلس شوراي
اس�لامياز پيامدهاي گران ش��دن بنزين در کش��ور ياد کرد و
مهمتري��ن نتيجه آن را ب��اال رفتن نرخ تورم دانس��ت .صفري
معتقد است ،با گران شدن بنزين بيشتر کاالهاي اساسي بهويژه
مواردي که مس��تقيم با حملونقل در ارتباط است گران خواهد
ش��د و هرکس هم هر چقدر دلش بخواهد بسته به انصافي که
دارد قيمت کاالي خود را ب��اال ميبرد .عضو مجمع نمايندگان
کرمانشاه درباره اقشاري که زندگي آنها مستقيم با بنزين سر و
کار دارند مانند رانندگان و تاکس��يداران نيز گفت :تعيين يارانه
س��وخت براي اين افراد مانند آنچه که در گذش��ته وجود داشت
کار منطقي نيس��ت و دو نرخي بودن بنزين باعث ايجاد فس��اد
ميش��ود.وي معتقد اس��ت ،در ش��رايط فعلي بهترين راه براي
حمايت از اين اقشار همان جلوگيري از گران شدن بنزين است.
صفري افزود :اينکه گاهي گفته ميش��ود قيمت بنزين در ايران
بايد به قيمتهاي جهاني و فوب خليج فارس نزديک شود براي
شرايط کنوني کشور ما مناسب نيست.
به گفته اين نماينده مجلس ،در کش��ور ايران هيچ چيز از
جمله حقوق مردم بر اساس دالر و مشابه ديگر کشورها نيست
که بخواهيم قيمت سوخت را نيز مانند آنها تعيين کنيم .صفري
با اش��اره به ثابت ماندن قيمت بنزين در ايران طي سه تا چهار
س��ال اخير ادامه داد :مشخص نيس��ت اين قيمت تا کي تغيير
نکند و ممکن اس��ت س��ال بعد و يا نيمه دوم سال  ۹۷افزايش
قيمت بنزين را داشته باشيم.
افزايش قيمت بنزين در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و
صرفهجويي انرژي هزينه ميشود

اما محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ
ب��ه انتقاده��اي مطرح ش��ده در م��ورد قيمت
حاملهاي انرژي گفت :در ماده  ۳۱قانون برنامه
شش��م افزايش قيمت حاملهاي انرژي تصريح
ش��ده اس��ت که بايد انجام ش��ود ،ضمن اينکه
درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در برنامههاي
پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماع��ي و صرفهجويي در مصرف
انرژي هزينه خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه درآمدهاي دولت را فروش
نفت ،ماليات و فروش اوراق برشمرد و گفت :اين آخرين سقفي
اس��ت که در دولت انجام دادهايم .وي درباره سياست دولت در
س��ال آينده براي کنترل نرخ تورم و پيشبيني اين نرخ در س��ه
ماه باقي مانده از س��ال ادامه داد :در س��ال آينده سياست مهار
ت��ورم را دنبال ميکنيم زيرا کنترل تورم دس��تاورد مهم دولت
يازده��م ب��وده و آن را در دولت دوازدهم ادام��ه خواهيم داد و
ه��ر آنچه که موجب افزايش تورم ش��ود مانند بنزين را کنترل
خواهيم کرد.س��خنگوي دولت تصري��ح کرد :دولت بايد نظارت
قابل توجهي را درباره افزايش قيمتها داشته باشد زيرا دوست
دارد که مردم در رفاه باش��ند .هدفگذاري دولت در سال آينده
کنترل تورم و ايجاد اش��تغال بزرگ است.با اين اوصاف به نظر
ميرس��د قيمت حاملهاي انرژي در س��ال  97به پاشنه آشيل
دول��ت دوازدهم تبديل ش��ده و بايد منتظر مان��د و ديد که در
نهايت برآيند رايزني طرفين و رايگيري نمايندگان مجلس در
اين زمينه چه خواهد شد.

