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بهره برداري رسمياز پروژه افزايش
ظرفيت و بهبود کيفيت بنزين پااليشگاه بندرعباس
با حضور رئيس جمهوري
صفحه14

مهندس پيوندي ،در سي و يکمين اجالس جهاني نيتروژن و گاز سنتز:

حامی رسانه ای ساخت داخل

 3000تومان
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نقش کليدي گاز طبيعي براي ادامه
توسعهصنعتپتروشيميايران

م
امارات  5دره 

نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

سراب تاپي!

نگاه متفاوت «دانش نفت» به اجرای خط لوله تاپی و موضوع استراتژیک امنیت؛

دانش نفت بررسی کرد؛

فرجام بدهیکالن
 PCCبههلدینگ
پتروشیمیخلیج فارس؟!

یادداشت های تحلیلی
اثري ماندگار
براي آيندگان
اكبر نعمت الهي

صفحه2

مهندس گرداني نژاد ،مدير بازرگاني و خدمات

صنعتي شرکت کاالي پتروشيميدر گفتگو با دانش نفت مطرح کرد؛

ه

پيشنهاد عملياتي شرکت
کاالي پتروشيميبه NPC
در جهت تقويت ساخت
داخل و اقتصاد مقاومتي

مین صفحه

صفحه3

شوراي نگهبان و
آزمون عدالت
دکتر روح اهلل قابضي

صفحه4

سرمايه گذاري در

ارزهاي رمز نگاري شده

و ديجيتال؛ آري يا خير؟
الدن جوهری

صفحه12

تجديدپذيرها
ارزانترين انرژي
در ايران
سيد محمد صادقزاده


دانش نفت گزارش می دهد؛ بهرهبرداری از مجتمع
فرآورش گاز هنگام از سوی دکتر روحانی

مهندس بورد :صرفه اقتصادی فعالیت
مجتمع فرآورش گاز هنگام
 ۳۰۰میلیون دالر در سال خواهد بود

صفحه8

دانشگاهها
مشاوري مطمئن
براي صنعت نفت
ابراهيم طالقاني

صف

حات 8و9

صفحه3

دانش نفت بررسی کرد؛

فرجام بدهی کالن  PCCبه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس؟!
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

دان��ش نفت :قصه پر غص��ه واگذاریهای
بغرنج و مس��اله دار که تح��ت لوای اصل مترقی
 44قانون اساس��ی و به نام خصوصی س��ازی و
ب��ه بهانه واگذاری اقتصاد به مردم به اجرا درآمد،
به تراژدی غم باری مبدل گش��ته که دیگر از آن
گریزی نیس��ت و به مثابه آبی اس��ت که از جوی
رفته است!ش��وربختانه خصوصی س��ازی یا بهتر
بگوییم برخی خصوصی بازی های صورت گرفته
در اقتصاد ایران آن قدر تاسف بار است که هر چه
در مورد آن بنویسیم ،کم است .در شماره گذشته،
مختص��ری در مورد فعالیتهای ش��رکت بازرگانی
پتروش��یمی  PCCپ��س از خصوصی س��ازی و
واگذاری به برخی افراد نوش��تیم و اش��اره کردیم
که این شرکت تاکنون از پرداخت بدهی چند هزار
میلیارد تومانی اش به هلدینگ پتروش��یمی خلیج
فارس طفره رفته و هر بار با یک توجیه و بهانه ،از
پرداخت آن شانه خالی کرده است .المحاله قصه
پر درد واگذاریها به حدی پرابهام و چالش برانگیز
بوده که زنگنه ،وزیر نفت از آن به عنوان تکه تکه
ش��دن پتروشیمی و ش��عری مقدم ،از قدیمیها و
باتجربه های پتروشیمی از آن به عنوان اصالحات

ارضی که به یک معضل مبدل شد ،یاد می کنند.
بی تردید و با وجود مس��تندات متقن و غیر قابل
انکار ،بسيار شايسته خواهد بود نهادهای نظارتی
به ویژه س��ازمان بازرس��ي كل كشور به موضوع
بدهیه��ای کالن بازرگان��ي پتروش��يمي ورود
نمايد .بر این اس��اس ،فارغ از نفس واگذاری این
شرکتها از جمله بازرگانی پتروشیمی -که لبریز
از ابهام و س��واالت متعدد اس��ت -که در شماره
های آینده به تفصیل در مورد آن خواهیم نوشت،
نحوه فعالیت این شرکت در دوره پس از واگذاری
نیز جای ابهام و سوال فراوان دارد .موضوع بدهی
کالن ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی به هلدینگ
پتروش��یمی خلیجفارس در برنامه یکش��نبه شب
هفته گذش��ته پایش نیز بازت��اب یافت و صحت
گفتار دانش نفت اثبات گردید.
متاسفانه رفتارهای عجیب مدیران کنونی
 PCCدر ع��دم پرداخ��ت بده��ی دولت ،بدعتی
آشکار و خطرناک است .بر اساس برخی گزارشها،
این شرکت برای رهایی از بدهی سنگین خویش
به بیت المال ،س��ناریویی را ط��رح ریزی کرد تا
س��هام  5شرکت نیمه جان خویش را بابت بدهی
چند هزار میلیاردی اش تهاتر نماید ،اقدامی که با

واکنش سریع برخی دلسوزان صنعت پتروشیمی
و دس��تور قاطع وزیر نفت ،این سناریو با شکست
مواجه ش��د .بر این اس��اس ،با توجه به اصرار این
ش��رکت در عدم پرداخت بدهی قطعی که ش��اید
حاصل توافق دس��ت های پش��ت پرده باشد ،به
نظر می رس��د ،نهادهای نظارتی بایس��تی به این
پرون��ده خ��اص ورود کنند و بی��ش از این اجازه
ندهند س��رمایه های مردم و بیت المال در دست
ع��ده ای زندانی ش��ود .ب��ه اعتقاد برخی ،ش��اید
پرونده ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی ( )PCCاز
پرون��ده بابک زنجان��ی هم پیچیده تر باش��د .به
اعتقاد ای��ن عده ،همانطور ک��ه مراجع ذیربط در
پرون��ده بابک زنجانی ،دس��ت در دس��ت هم به
ای��ن پرونده ورود کرده ان��د ،بنابراین باید در این
پرونده هم به صورت دقیق و کارشناس��ی ش��ده
ورود نمایند.
در ش��ماره آینده ،به تحلیل س��خنان اخیر
«مدیر برنامه ریزی اقتصادی و توس��عه ش��رکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس» در برنامه پایش
پیرامون بدهی ش��رکت بازرگانی پتروشیمی و ...
می پردازیم ،س��خنانی که به نظر می رسد جای
تامل بسیار دارد.

در نوزدهمين همايش ملي صنعت و خدمات سبز؛

شرکت ملي پااليش و پخش  ۱۳تنديس سيمين گرفت
ش�رکت ملي پااليش و پخ�ش فرآوردههاي نفت�ي از مجموع  ۴۳عنوان
واحد خدماتي منتخب س�بز در مجموعه وزارت نفت  ۱۳تنديس س�يمين را به
خود اختصاص داد.

در نوزدهمين همايش ملي صنعت و خدمات س��بز که با حضور رئيس
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ،وزير صنعت معدن و تج��ارت و نماينده
س��ازمان توس��عه صنعتي ملل متحد در تهران برگزار ش��د از شرکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و ش��رکتهاي تابع آن تجليل ش��د.در
اين آيين ،ش��رکت پااليش نفت کرمانشاه ،شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي منطقه ايالم ،شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان(تأسيسات
انتهايي ش��هيد گوکاني درهش��هر) ،ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه چهارمحال و بختياري ،شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
اهواز ،ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن ،شرکت خطوط
لول��ه و مخابرات منطقه فارس (مرکز انتقال ش��هيد صفرينژاد) ،ش��رکت
خط��وط لوله و مخابرات منطقه لرس��تان(مرکز انتقال ش��هداي تنگهفني)،
شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان (مرکز انتقال نفت شهيد رضا
قلندري پل بابا) ،شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان (مرکز انتقال
نفت ش��هيد سيفيآسار) ،ش��رکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان
(مرکز انتقال نفت شهيد اکبرزاده زنگنه) تنديس سيمين گرفتند.شرکت ملي

پخش فرآوردههاي نفتي منطقه زنجان (انبار نفت شهيد تندگويان زنجان)،
شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان (مرکز انتقال نفت برداسبي)
نيز در اين مراس��م لوح سپاس دريافت کردند.بر اساس اين گزارش ،در اين
آيين ،ش��رکت ملي گاز  ۱۴عنوان ،ش��رکت ملي صنايع پتروشيمي ۶عنوان
و ش��رکت ملي نفت  ۲عنوان از  ۴۳عنوان واحدهاي منتخب سبز در سطح
صنعت نفت را به خود اختصاص دادند.

صفحه16

صفحه16

نگاه متفاوت «دانش نفت» به اجرای خط لوله تاپی و موضوع استراتژیک امنیت؛

سراب تاپي!

2

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت اول

تحلیل
گفتمان
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احمد مددی

خ��ط لول��هي «تاپ��ي» که ب��ه علت
مش��کل در س��رمايهگذاري و امنيت مسير
 1814کيلومت��ري اش ،اج��راي آن بعيد به
نظ��ر ميرس��يد ،در کمال تعج��ب و حيرت
کارشناسان ،به مرحله عملياتي رسيده است.
خط لوله انتقال گاز تاپي (ترکمنستان،
افغانس��تان ،پاکس��تان و هند) که زماني به
دليل داش��تن دو مشکل عمده امنيت مس��ير عبور خط لوله و عدم
رغبت سرمايه گذاران براي مشارکت ،اجراي آن درهاله اي از ابهام
قرار داش��ت ،با کلنگ زني فاز دوم آن در افغانس��تان توسط روساي
جمهور  4کش��ور ،وارد فاز جديدي از اجرا ش��ده اس��ت .نکته جالب
توج��ه آنکه؛ هر چند روي قول و قرارهاي طالبان آنچنان نميتوان
حس��اب کرد ،اما اين گروه با وجود اختالفات زياد ،به دولت مرکزي
افغانستان قول تامين امنيت اين خط لوله را داده است! و جالب آنکه
دولت مرکزي افغانستان نيز بي توجه به فجايعي که هر روز طالبها
در افغانستان ميآفرينند ،روي قول طالبان حساب کرده است!
ب��ر اين اس��اس ،اين خط لوله قرار اس��ت س��االنه تقريبا 33
ميليارد مترمکعب گاز کش��ور ترکمنس��تان را از طريق افغانس��تان
به بازار ميلياردي پاکس��تان و هند برس��اند .اين در حالي اس��ت که
ترکمنس��تان به عنوان چهارمين دارنده ذخاير گازي دنيا همواره به
دلي��ل وابس��تگي درآمد صادرات گاز خود به يک کش��ور خاص که
س��هم قابل توجهي در درآمد کش��ورش دارد ،همواره دچار مشکل
بوده است ،بنابراين متنوع سازي سبد صادراتي يکي از اولويتهاي
اين کش��ور دراين حوزه بوده اس��ت .خط لوله تاپي از ميدان گازي
دولت آباد ترکمنس��تان آغاز ميش��ود و موازي با بزرگراه هرات ،از
افغانس��تان به قندهار خواهد رسيد و پس از آن در پاکستان از شهر
کويته به مولتان هند امتداد مييابد .گفته ميشود که طول اين خط
لوله ،يک هزار و  ۸۱۴کيلومتر را در بر ميگيرد که از اين ميان ۲۰۰
کيلومتر آن از خاک ترکمنستان ۷۳۵ ،کيلومتر آن از خاک افغانستان
و  ۸۰۰کيلومتر آن از خاک
پاکستان و از آنجا به منطقه
فاض��ل که در م��رز با هند
اجراي نهايي «تاپي» به
امتداد خواهد يافت.
اين سادگيها که روي
اما همانگونه که ذکر
کاغذ ترسيم شده
است،
شد ،عليرغم عملياتي شدن
نيست و قطعا اين قصه
اي��ن خ��ط لوله ک��ه رقيب
ساخت خط لوله اي که
ج��دي خط لول��ه صلح که
بيش از  1500کيلومتر
مبدا گازي ان ايران اس��ت،
آن از پر خطرترين نقاط
نگارن��ده اعتق��اد دارد ک��ه
جهان م 
يگذرد ،سر دراز
امني��ت همچنان چالش��ي
دارد و
بي
ت
رديد
امنيت
ب��زرگ ب��راي خ��ط لول��ه
مقوله اي نيست که در
«تاپي» اس��ت ،چ��ه اينکه
کاغذ قرارداد و تفاهم
بگنجد
تقريب��ا تم��ام مس��يرهايي
ک��ه «تاپي» قرار اس��ت از
آنها گ��ذر نمايد ،در تيررس
گروههاي جنگجوي مخالف دولت (طالبان و شايد داعش) قرار دارد
و با اندک اختالف اين گروههاي خش��ن با دولتهاي افغانس��تان و
پاکستان اين خط لوله و سرمايه سرمايه گذارانش در معرض تهديد
جدي قرار خواهد گرفت .حال سوال اين است که آيا سرمايه گذاران
حاضرند فقط به يک قول گروه طالبان بس��نده کرده و سرمايههاي
کالن خود را روانه «تاپي» کنند؟!
بر اين اس��اس ،آخري��ن برآوردها درباره هزينه س��اخت خط
لوله گازي ترکمنستان -افغانس��تان -پاکستان -هند (تاپي) از ۷,۵
ميليارد دالر پيش��ين به  ۱۰ميليارد دالر افزايش يافته اس��ت .حال
س��وال اين است که آيا سرمايه گذاران که با اندک تهديد بالقوه اي
عط��اي ماندن در پروژهها را به لقايش ميبخش��ند ،حاضرند تا آخر
ب��ا اين پروژه ادام��ه دهند؟! به باور نگارنده ،ه��ر چند فاز دوم تاپي
کلي��د خورده و اياالت متحدهامريکا ني��ز از اين پروژه حمايت کرده
اس��ت ،اما تا موضوع تامين امنيت «تاپي» به صورت تضمين شده
مرتفع نگردد ،به پايان رس��يدن اين طرح  10ميليارد دالري سرابي
بيش نيست .ش��ايد وجود همين نگرانيهاس��ت که محمد فيصل،
س��خنگوي وزارت امور خارجه پاکستان ،پس از توافق اخير «تاپي»
هم اعالم کرده که خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان همچنان
زنده است و به حال تعليق در نيامده است.
به هر تقدير ،در ميان انتقاد منتقدان منصف و غير منصفي که
اجراي «تاپي» را نشات گرفته از تعلل و خوش بيني مديران کنوني
وزارت نفت ميدانند و شايد برخي نيز به نوعي عقده گشايي سياسي
ميکنند ،اما نگارنده همچنان معتقد است؛ اجراي نهايي «تاپي» به
اين سادگيها که روي کاغذ ترسيم شده است ،نيست و قطعا قصه
س��اخت خط لوله اي که بيش از  1500کيلومتر آن از پر خطرترين
نق��اط جهان ميگذرد ،س��ر دراز دارد و بي تردي��د امنيت مقوله اي
نيست که در کاغذ قرارداد و تفاهم بگنجد.
در اي��ن ميان ،هر چند آمريکا در دو ده��ه اخير همواره چوب
الي چ��رخ خ��ط لوله صلح -ک��ه گاز ايراني را به پاکس��تان و هند
رهنمون ميس��اخت -گذاش��ته و با تحت فش��ار قرار دادن اين دو
کشور ،سعي در انصراف آنان از احداث اين خط لوله را داشته است،
اما اين کش��ورها دير يا زود متوجه خواهند شد که جايگزيني براي
«صلح» وجود ندارد ،صلحي که دنيا در آرزوي رسيدن به آن است.
در اين ميان ،سوالي که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده
اين است که تدبيرپردازان صنعت نفت ايران در دولتهاي مختلف،
هم��ه تالشهاي خود را براي به س��رانجام رس��اندن قرارداد صلح
انجام دادهاند و حتي يکبار در دولت قبل هم «روبان صلح» توس��ط
روساي جمهور وقت دو کشور بريده شد ،اما اينکه پاکستان پا پيش
نميگ��ذارد و براي صل��ح یا «آی پی» ،بهانه تراش��يهاي مختلف
ميکند ،چه ارتباطي با صنعت نفت ايران و تدبيرپردازانش دارد؟!
بد نيس��ت مقداري انصاف هم چاش��ني نقده��ا و اظهاراتمان
کنيم .فقط بهاندازه قدري!

گزارش دانش نفت از دومين همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري و توسعهي پايدار در سواحل مکران؛

توسعه يکپارچه و افق روشن سواحل مکران
تهیه و تنظیم :مهدی فتحی

دان�ش نف�ت:
دومي�ن

هماي�ش

معاون اول رئيس جمهوري:

بينالملل�ي معرف�ي
فرصتهاي س�رمايه

پيگير خط انتقال گاز به

مکران روز ششم اس�فند ماه در برج ميالد با

اما در داخل کشور نيز

گ�ذاري و توس�عهي

هند و پاکستان هستيم،

پاي�دار در س�واحل
حضور معاون اول ريي�س جمهور آغاز به کار

سرمايهگذاريهايصنعتي،

ک�رد .پنل نفت و گاز اي�ن همايش ،نيز صبح

پتروشيمي ،کشاورزي و

روز دوش�نبه ،هفتم اسفندماه به رياست قائم
مقام وزير نفت برگزار شد.

شيالت بهويژه در سواحل

ي صنعتي و پتروشيميدر
ادامه سرمايهگذار 
سواحل مکران

مع��اون اول رئي��س جمه��وري به خط
انتق��ال گاز به منطقه س��واحل مک��ران براي
اس��تقرار پتروش��يميو صنايع وابس��ته به آن
اش��اره کرد و گفت :پيگير خ��ط انتقال گاز به
هند و پاکستان هستيم ،اما در داخل کشور نيز
سرمايهگذاريهاي صنعتي و پتروشيميبهويژه
در س��واحل مکران انجام خواهد ش��د .اسحاق
جهانگي��ري ،در دومي��ن هماي��ش بينالمللي
معرفي فرصتهاي س��رمايهگذاري و توس��عه
پاي��دار در س��واحل مک��ران گف��ت :يک��ي از
ش��اخصهاي مهم عدالت ،عدال��ت منطقهاي
اس��ت و توسعه سواحل مکران ميتواند عدالت
منطقهاي را به دنبال داش��ته باشد ،زيرا برخي
مناطق کش��ور نسبت به ديگر مناطق در زمينه

قائم مقام وزير نفت:

با تاکيدهاي مقام معظم

رهبري و عزم دولت براي
توسعه سواحل مکران،

برنامههاي مدوني براي
توسعه يکپارچه در اين

منطقه تدارک ديده شده و
افق روشني پيش روي آن
قرار دارد

توس��عه عقبتر هس��تند.وي با بيان اينکه در
طرح توس��عه س��واحل مکران بهامنيت ملي و
رش��د اقتصادي ايران توجه خواهد شد ،افزود:
اي��ران يک��ي از امنترين کش��ورهاي منطقه
است و توس��عه س��واحل مکران قادر است به
درجهامنيت کشور اضافه کند.معاون اول رئيس
جمهوري با بيان اينکه در طرح توسعه سواحل
مکران ش��هرهاي جديدي پيشبيني شده که
مردم ميتوانند در اين ش��هرها س��اکن شوند،
گفت :بخش وس��يعي از فعاليتهاي اقتصادي

مکران انجام خواهد شد

که نميتوان به دليل برخي محدوديتها انجام
داد ،در س��واحل مکران قابل انجام هس��تند و
طرحه��اي صنعتي مختلف بخ��ش نفت و گاز
نيز ميتوانند در اين س��واحل مس��تقر ش��وند.
جهانگيري با اشاره به خط انتقال گاز به منطقه
س��واحل مکران براي اس��تقرار پتروش��يميو
صنايع وابس��ته به آن گف��ت :پيگير خط انتقال
گاز به هند و پاکس��تان هس��تيم ،اما در داخل
کش��ور ني��ز س��رمايهگذاريهاي صنعت��ي،
پتروش��يمي ،کش��اورزي و ش��يالت بهويژه در
س��واحل مکران انجام خواهد شد.وي با اشاره
به برنامهريزي دولت در منطقه جاسک تصريح
ک��رد :مهمترين اقدام راهب��ردي که در منطقه
جاسک در دستور کار دولت قرار دارد اين است
که پايانه صادراتي بخشي از منابع نفتي کشور
را از خلي��ج فارس به درياي عمان و جاس��ک
منتقل کنيم و اي��ن منطقه در آينده به راهآهن
سراسري کشور متصل و به يکي از کانونهاي
مهم بندري کشور تبديل ميشود.
آماده سازي زيرساختهاي احداث شهرک
پتروشيميمکران

مديرعام��ل ش��رکت توس��عه
پتروش��يمينگين مک��ران از آم��اده س��ازي
زيرس��اختهاي اولي��ه احداث اين ش��هرک
خب��ر داد و گفت :زمينه براي جذب س��رمايه
فراهم اس��ت .محمدرضا موثقي نيا در دومين
هماي��ش بينالملل��ي معرف��ي فرصته��اي
سرمايهگذاري و توس��عهي پايدار در سواحل
مکران در نشس��تي که ب��ه مقوله نفت و گاز
مرتبط ميش��د ،با بيان اي��ن مطلب افزود :در
طرح اولي��ه قرار بود  ۱۸واحد پتروش��يميدر
اين شهرک احداث شود که پس از همکاري
با ش��رکت ملي صناي��ع پتروش��يميو لحاظ
کردن الزامهاي زيس��ت محيطي ،مقرر ش��د
برنامههاي پيش بيني شده در قالب فازبندي

اجرايي ش��ود.وي گفت :تاکنون مقرر ش��ده
است در فاز نخست ،چهار واحد  GTXو يک
واحد اورهامونياک در اين شهرک احداث شود
و فاز دوم کار نيز در دست مطالعه است.
جاسک به يکي از پايانههاي اصلي صادرات
نفت کشور بدل ميشود

س��واحل مکران ،برنامههاي مدوني براي توسعه
يکپارچ��ه در اي��ن منطقه تدارک ديده ش��ده و
افق روش��ني پيش روي آن ق��رار دارد .مرضيه
ش��اهدايي ،در نشس��تي که به مقوله نفت و گاز
مربوط ميشد ،به تبيين موقعيت اقتصادي ايران
در س��طح منطقه به وي��ژه در بخش نفت ،گاز و
پتروش��يميپرداخت و با اش��اره به ظرفيتهاي
کنوني توليد و اهداف برنامه شش��م توس��عه در

در همین ح��ال ،مديرعامل ش��رکت
مهندس��ي و توس��عه نف��ت ه��م اقدامات
انجام ش��ده در ط��رح انتقال نف��ت خام از
گوره به جاس��ک را تش��ريح کرد و گفت :با
فعاليتهاي��ي که در منطقه جاس��ک انجام
ميش��ود ،اين منطقه به يکي از پايانههاي
اصل��ي ص��ادرات نفت ب��دل خواهد ش��د.
سيدنورالدين ش��هنازيزاده در نشستي که
ب��ه مقوله نفت و گاز مربوط ميش��د ،طرح
انتقال نفت خام گوره به جاس��ک و احداث
پايانههاي صادراتي در اين منطقه را طرحي
راهب��ردي و مهم عنوان ک��رد و افزود :خط
لوله  ۴۶اينچ انتقال نفت خام به طول هزار
کيلومتر ،از شهرس��تان ديل��م در گوره آغاز
ميش��ود و پس از عبور از استان فارس ،در
اس��تان هرمزگان (جاس��ک) پايان مييابد.
ش��هنازي زاده به برنامهريزي براي احداث
خط لوله ،اح��داث مخازن ذخيرهس��ازي و
احداث تاسيسات دريايي در منطقه جاسک
اشاره کرد و گفت :در بخش احداث مخازن،
 ۲۰مخ��زن هر يک ب��ه ظرفيت  ۵۰۰هزار
بش��که نفت احداث خواهد ش��د که قرارداد
س��اخت اي��ن مخزنها به ص��ورت BOT
امضا ميش��ود و با حدود  ۲۰۰ميليون دالر
سرمايهگذاري اجرايي خواهد شد.

اين س��ه بخش ،عنوان کرد :ب��ا توجه به تمرکز
بخش عمده فعاليتهاي صنعت نفت در غرب و
جنوب کشور ،توسعه سواحل مکران نيز ميتواند
به تکميل فرآيندهاي توس��عهاي اين صنعت در
جنوب کمک کن��د و فرصت بکري براي جذب
سرمايه در اين منطقه فراهم کند.

قائم مقام وزير نفت هم گفت :با تاکيدهاي
مق��ام معظم رهبري و عزم دولت براي توس��عه

قائ��م مق��ام وزير نفت که ب��ه عنوان
رئيس نشس��ت صحب��ت ميک��رد ،افزود:

برنامهريزي مدون دولت براي توسعه
يکپارچه در سواحل مکران

احداث پايانه نفتي ،پااليش��گاه و واحدهاي
پتروشيميدر جاسک پيشبيني شده و قرار
اس��ت س��ه يا چهار واحد پتروشيميدر اين
منطقه احداث ش��ود ،همچنين سرمايهگذار
اح��داث پايانه نفت��ي و پااليش��گاه اعالم
آمادگ��ي ک��رده است.ش��اهدايي با اش��اره
بهام��اده بودن خ��ط لوله هفتم سراس��ري
گاز که گاز را از عس��لويه به ش��رق کشور
انتق��ال ميدهد ،عنوان کرد :گازرس��اني به
سيستانوبلوچس��تان نيز از همين خط لوله
عملياتي ش��د و انشعابي از اين خط لوله نيز
براي جاسک و چابهار گرفته خواهد شد.
سازوکار قراردادي انتقال گاز ايران به
عمان در حال بررسي است

مديرعامل شرکت مهندسي
و توسعه نفت:

با فعالي 
تهايي که در
منطقه جاسک انجام

م 
يشود ،اين منطقه
به يکي از پايان ههاي
اصلي صادرات نفت
بدل خواهد شد

بهرهمندي از خدمات مشاور بين المللي در
مهندسي مفهوميجاسک

مديرعامل ش��رکت ملي صادرات گاز
اي��ران هم گفت :س��ازوکار اج��راي پروژه
ص��ادرات گاز اي��ران ب��ه عم��ان در قالب
قرارداده��اي  EPCFي��ا  BOTدرح��ال
بررسي و تصميمگيري نهايي است .مهران
اميرمعيني در نشس��تي که به مقوله نفت و
گاز مرتبط ميشد ،درباره طرح صادرات گاز
ايران به عم��ان توضيحاتي ارائه داد.وي با
بيان اينکه سازوکار اجراي پروژه صادرات
گاز اي��ران به عمان در قال��ب قراردادهاي
( EPCFمهندسي ،تدارکات ،ساخت ،تامين
مالي) يا ( BOTساخت ،بهرهبرداري ،انتقال)
درحال بررسي و تصميمگيري نهايي است،
اف��زود :در هر  ۲روش ،تأمي��ن مالي پروژه
برعه��ده برنده مناقصه خواه��د بود ،با اين
تف��اوت که در روش اول ريس��ک پروژه به
کارفرما و در روش دوم ريسک به پيمانکار
منتقل ميشود.اميرمعيني به پيشينه توافق
ايران با عمان اش��اره ک��رد و گفت :هدف
اين ط��رح ،عرضه روزان��ه  ۴۳ميليون متر
مکع��ب گاز ايران به عم��ان از طريق خط
لوله براي مدت حداقل  ۱۵سال است که از
اين طريق ،امکان دسترس��ي ايران به بازار
 LNGو همچنين بازار منطقهاي گاز و حتي
بازار هند فراهم ميشود.

تشريح برنامه تامين خوراک پايدار پااليشگاه گازي پارسيان توسط شرکت نفت مناطق مرکزي ايران
دانش نفت :برنامه تامين خوراک پايدار پااليش�گاه
گازي پارس�يان توس�ط ش�رکت نف�ت مناط�ق مرک�زي
ايران در جلس�ه پي�ش بيني بهره دهي چاههاي ش�رکت

مهندس حاتمي:
در پروژه احداث ايستگاه ت
قويت
فشار
هما  175ميليون دالر سرمايه گذاري
و توليد گاز بين  12تا  15ميليون متر
مکعب در روز طي مدت  14سال
تضمين ميشود .در پروژه احداث
ايستگاه وراوي  79ميليون دالر
سرمايه گذاري در نظر گرفته شده
است و تثبيت توليد روزانه هفت تا 9
ميليون متر مکعب براي مدت  9سال
هدفگذاري خواهد شد

نف�ت مناطق مرکزي ايران نيمه اول س�ال  1397توس�ط
مهن�دس رامين حاتميمدير عامل اين ش�رکت تش�ريح
شد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از رواب��ط
عموميش��رکت نف��ت مناطق مرکزي اي��ران ،مهندس
حاتميب��ا تفکيک برنام��ه تامين خوراک پاي��دار براي
پااليش��گاه گازي پارس��يان اظهار داش��ت :براي تامين
خوراک پايدار پااليش��گاه پارس��يان پن��ج محور در نظر
گرفته ش��ده اس��ت که ميتوان به طرح ارزيابي و توليد
زودهن��گام از ميدانه��اي پ��اژن و مدار ،اح��داث مرکز
تفکيک ميدان گازي تابناک و احداث ايس��تگاه تقويت
فشار ميدانهاي وراوي و هما اشاره کرد.
وي در توضي��ح مختصر اين پروژهه��ا که تامين
کننده گاز مورد نياز پااليشگاه پارسيان است ،خاطرنشان
کرد :در طرح ارزياب��ي و توليد زودهنگام از ميدان پازن
با سرمايه گذاري  75ميليون دالر سه حلقه چاه توليدي
حف��ر و يا تکمي��ل خواهد ش��د و با نصب تس��هيالت
س��طح االرضي روزانه سه ميليون متر مکعب گاز از آن
برداش��ت ميش��ود و در برنامه مدت توليد از اين ميدان
روزانه  20ميليون متر مکعب هدفگذاري ش��ده اس��ت.

همچني��ن در طرح ارزيابي و تولي��د زودهنگام از ميدان
م��دار نيز  44ميليون دالر س��رمايه گذاري خواهد ش��د
و برنام��ه حف��اري دو حلقه چاه توليدي در دس��تور کار
قرار گرفته است .ميزان برداشت از اين ميدان در برنامه
بلن��د مدت روزان��ه  20ميليون متر مکعب اس��ت .مدير
عامل ش��رکت نفت مناطق مرکزي اي��ران در رابطه با
پروژه احداث مرکز تفکيک ميدان گازي تابناک تصريح
کرد :در اين پروژه س��رمايه گذاري  58ميليون دالر در

نظ��ر گرفته ش��ده و براي رفع مش��کالت عملياتي اين
ميدان در راستاي کاهش توليد برخي از چاهها به دنبال
افزاي��ش آب توليدي و همچنين تيرگ��ي رنگ مايعات
گازي هدفگذاري شده است که توليد روزانه  36ميليون
متر مکعب گاز با کيفيت مناس��ب تضمين خواهد ش��د.
بر اس��اس اين گزارش :مهن��دس حاتميدرباره احداث
ايستگاههاي تقويت فشار وراوي و هما افزود :در پروژه
احداث ايس��تگاه تقويت فش��ار هم��ا  175ميليون دالر

س��رمايه گذاري و توليد گاز بي��ن  12تا  15ميليون متر
مکعب در روز طي مدت  14س��ال تضمين ميشود .در
پروژه احداث ايس��تگاه وراوي  79ميليون دالر سرمايه
گذاري در نظر گرفته ش��ده اس��ت و تثبيت توليد روزانه
هف��ت ت��ا  9ميلي��ون متر مکع��ب براي مدت  9س��ال
هدفگذاري خواهد شد.

گزارش

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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مدير موزهها و مركز اسناد وزارت نفت

دانش نفت گزارش می دهد؛ بهرهبرداری از مجتمع فرآورش گاز هنگام از سوی دکتر روحانی

مهندس بورد :صرفه اقتصادی فعالیت مجتمع فرآورش گاز هنگام
بیش از  ۷۰۰هزار دالر در روز و حدود  ۳۰۰میلیون دالر در سال خواهد بود
دانش نفت :مجتمع فرآورش گاز هنگام

ب�ا ظرفيت ف�رآورش  ۸۰ميليون فوت مکعب
گاز در روز ،ب�ه ط�ور رس�ميبه بهرهب�رداري
رس�يد .مجتمع فرآورش گاز هنگام ش�امگاه
چهارش�نبه (نهم اس�فندماه) از سوي رئيس
جمه�وري (به ص�ورت ويدئ�و کنفران�س) با
حضور مرتضي بانک ،مشاور رئيس جمهوري
در ام�ور مناطق آزاد و حمي�د بورد ،مديرعامل
ش�رکت نف�ت فلات ق�اره اي�ران ،ب�ه طور
رسميبه بهرهبرداري رسيد.

به گزارش دانش نفت ،با بهرهبرداري
از اين تاسيس��ات که همه مراحل طراحي،
س��اخت ،نصب ،راهاندازي و بهرهبرداري از
آن توسط پيمانکاران ،سازندگان و مشاوران
ايران��ي انجام گرفته اس��ت ،در مدت زمان
کمتر از يک سال کل هزينه سرمايهگذاري
بازگش��ت داده ميش��ود و دس��تاوردهاي
متعدد زيس��ت محيطي نيز براي بزرگترين
جزي��ره خليج فارس در پي خواهد داش��ت.
بر اس��اس اين گزارش ،از آذرماهامس��ال با
پاي��ان عمليات س��اختمان و نصب ،مراحل
راهاندازي تاسيس��ات ف��رآورش گاز ميدان
هنگام آغاز ش��ده بود و در ط��ول  ۷۰روز،
هم��ه واحده��اي فرآين��دي ،زيرس��اختي
و يوتيليت��ي ش��امل واحده��اي نمزداي��ي،
شيرينسازي ،خطوط لوله ،مخازن ،بويلرها،
کمپرس��ورها و ...با رعايت ضوابط PSSR
براى نخس��تين بار در ش��رکت نفت فالت
قاره اي��ران ،بدون کوچکتري��ن حادثهاي
در مدار ق��رار گرفتند.مطالع��ات و عمليات
بازنگ��ري ايمني پيش از راهان��دازي (Pre
 ،)Start-up Safety Reviewتاسيسات
فرآورش گاز ميدان هنگام بهمن ماهامسال
انج��ام و اين تاسيس��ات آم��اده راهاندازي
شد.به اين ترتيب از اوايل بهمنماهامسال با
تزري��ق گاز ترش با حدود  ۱۸هزار پيپيام
گوگ��رد ب��ه تاسيس��ات ف��رآورش ،امکان
پاالي��ش گاز و توليد گاز با اس��تانداردهاي
ش��رکت ملي گاز ايران فراهم ش��د و از آن
پ��س ،به ط��ور ميانگين روزان��ه حدود ۷۰
ميليون فوت مکعب گازهاي همراه نفت به
جاي سوختن براي تامين سوخت و خوراک
صنايع و نيروگاهها ،تحويل شرکت ملى گاز
شده است.
مديرعامل شرکت نفت فالت قاره :مجتمع
فرآورش گاز هنگام ساالنه  ۳۰۰ميليون
دالر صرفه اقتصادي دارد

در همين ح��ال ،مديرعامل ش��رکت
نفت فالت ق��اره ايران در اي��ن باره گفت:
صرف��ه اقتصادي فعالي��ت مجتمع فرآورش
گاز هن��گام ،بي��ش از  ۷۰۰ه��زار دالر در
روز و ح��دود  ۳۰۰ميلي��ون دالر در س��ال
خواهد بود.حميد بورد پس از آيين گشايش
رس��ميمجتمع ف��رآورش گاز هنگام گفت:
بهرهب��رداري از اين مجتمع افزون بر آنکه
از س��وختن گازه��اي همراه نف��ت ميدان
هن��گام جلوگيري ميکند و دس��تاوردهاي
زيست محيطي قابل توجهي به همراه دارد،
امکان اس��تفاده از گاز فرآوري ش��ده را در
شبکه گاز کش��ور فراهم ميکند.وي افزود:
روزان��ه گازي معادل  ۱۴هزار بش��که نفت
در ميدان هنگام در مش��عل سوزانده ميشد

که با به��ره برداري از مجتمع فرآورش گاز
هنگام از س��وختن اين ميزان گاز جلوگيري
ميش��ود و روزانه بي��ش از  ۷۰۰هزار دالر
صرفه اقتصادي ب��ه دنبال دارد .مديرعامل
ش��رکت نفت فالت قاره اي��ران ادامه داد:
به اي��ن ترتي��ب ،مجموع س��رمايهگذاري
ص��ورت گرفته در اين ط��رح که حدود ۷۰
ميليون يورو بوده است ،در کمتر از يکسال
بازگردانده ميش��ود .وي به انجام مطالعات
و عملي��ات بازنگري ايمني ( )PSSRبراي
نخستين بار در مجتمع فرآورش گاز هنگام
نيز اشاره کرد.
مجتمع فرآورش گاز هنگام ،ارزش افزوده
قابل توجهي خلق ميکند

در همي��ن ح��ال ،معاون ام��ور توليد
ش��رکت ملي نفت ايران ،راهاندازي مجتمع
ف��رآورش گاز هن��گام را به عن��وان حلقه
تکميلي توس��عه ميدان هنگام ،منش��ا خلق
ارزش افزوده قابل توجه براي صنعت نفت
و اقداميموث��ر در مس��ير حفاظت از محيط
زيس��ت جزيره قش��م عنوان کرد.محس��ن
پاکنژاد با اشاره به افتتاح مجتمع فرآورش
گاز هنگام عن��وان کرد :ب��ا راهاندازي اين
مجتمع که ش��امل واحده��اي جمعآوري،
شيرينس��ازي ،تنظيم نقطه شبنم و تقويت
فش��ار گاز اس��ت و ب��ا ظرفيت ف��رآورش

با بهرهبرداري از اين تاسيسات
که همه مراحل طراحي،
ساخت ،نصب ،راهاندازي
و بهرهبرداري از آن توسط
پيمانکاران ،سازندگان و
مشاوران ايراني انجام
گرفته است ،در مدت زمان
کمتر از يک سال کل هزينه
سرمايهگذاري بازگشت داده
ميشود و دستاوردهاي متعدد
زيست محيطي نيز براي
بزرگترين جزيره خليج فارس
در پي خواهد داشت

روزان��ه  ۸۰ميليون فوت مکع��ب عملياتي
ش��ده اس��ت ،گاز تولي��دي ب��راي مصارف
جزيره قش��م يا انتقال به ش��بکه توزيع گاز
کشور استفاده ميش��ود.وي سرمايهگذاري
انجام ش��ده براي اين پ��روژه را حدود ۱۰۰
ميلي��ون دالر عن��وان کرد و اف��زود :پيش
بيني ميشود با ارزش افزوده ايجاد شده از
طريق فرآورش و مصرف گاز توليدي ،اين
ميزان س��رمايهگذاري در کمتر از يک سال
بازگردانده شود.پاکنژاد ادامه داد :در آينده
با توسعه ديگر ميدانهاي گازي در منطقه
قش��م ميت��وان از ظرفيت فرآورش��ي اين
مجتمع نيز استفاده کرد؛ اقداميکه کاهش
هزينه تمام شده توسعه و توليد ميدانهاي
جديد را به دنبال خواهد داشت.معاون امور
توليد شرکت ملي نفت ايران به نقش تمام
عيار متخصصان داخلي در طراحي ،ساخت
و راهان��دازي مجتمع ف��رآورش گاز هنگام
اش��اره کرد و گفت :اين موض��وع ميتواند

ویژگیهای تاسیسات فرآورش گاز میدان هنگام
ش�ركت نفت فالت قاره ايران در راس�تاي توسعه تاسيس�ات و بهرهبرداري
هرچه بيش�تر از محصوالت میدان هنگام تصميم به راهاندازي تاسيساتي به منظور
فرآورش گازهاي این ميدان مش�ترک در جزيره قش�م نم�ود .به همين منظور پس
از درياف�ت مجوزهاي مورد نياز از وزارت نفت و س�اير ارگانهاي ذيربط ،همچنين
فراهم نمودن بس�تري مناس�ب و با اعتماد به توانمندي مهندسان ايراني در بخش
خصوصي ،پس از طي روند اداري ،ش�ركت جنديش�اپور را به عنوان پيمانكار اين
پروژه عظيم برگزيد .در مهرماه س�ال  1389توافقنامه ساخت تاسيسات فرآورش
گاز ميدان هنگام ميان شركت نفت فالت قاره ايران و شركت جنديشاپور به مبلغ
 ۵۶.۶میلیون یورو و  ۳۴۴میلیارد ریال منعقد ش�د و هفت س�ال بعد با پش�ت س�ر
گذاش�تن تمامي بحرانها و تحريمهاي ناجوانمردانه بينالمللي در اس�فندماه سال
 1396اين پروژه آماده بهرهبرداري شد .با افتتاح اين پروژه امكان شيرينسازي و
نمزدايي روزانه  80میلیون فوت مکعب گاز ترش همراه نفت میدان مشترک هنگام
(ب�ه ميزان ح�دود  )20000 PPMفراهم ميگردد .شيرينس�ازي گاز با دي اتانول
آمين ( )DEAدر برج جذب انجام ميگيرد كه طي اين فرآيند ميزان  H2Sموجود در
گاز تا  PPM 3كاهش مييابد .س�پس عمليات نمزدايي از گاز و كنترل نقطه ش�بنم
آب و هيدروكرب�ن تا منفي  10درجه س�انتيگراد با اس�تفاده از مونو اتيلن گاليكول
( )MEGو پكي�ج پروپ�ان انجام ميگي�رد و در نهايت گازهاي فرآوري ش�ده جهت
تحویل به ش�رکت ملی گاز ایران امكان فشردهس�ازي تا فش�ار  ۷۲ب�ار را خواهد
داش�ت .از ديگر امتيازات راهاندازي تاسیسات فرآورش گاز میدان هنگام ميتوان
به نكات زير اشاره نمود:
• جلوگیری از سوزاندن و هدر رفت روزانه  ۸۰میلیون فوت مکعب گاز.
• جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی ناشي از سوزاندن گاز.
• انجام پروژه ،همزمان با بیسابقهترین تحریمهای استکبار جهانی.
• استفاده حداکثری از توانمندی داخلی در طراحی ،ساخت ،نصب و راهاندازی
پروژه.
• رعایت کامل اصول ایمنی ،بهداش�ت و محیط زیست ( )HSEدر همه مراحل
کار و انجام پروژه بدون هیچگونه حادثه.
• انجام مطالعات ايمني پيشراهاندازي ( )PSSRبراي نخس�تین بار در سطح
شركت ملي نفت ايران.

برگ زرين ديگ��ري در پرونده اراده و توان
ملي در صنعت نفت باشد.
فرآورش گاز هنگام ،رويدادي مبارک در
حوزه زيست محيطي است

مش��اور رئي��س جمه��وري در ام��ور
مناط��ق آزاد ه��م بهره ب��رداري از مجتمع
ف��رآورش گاز هن��گام را روي��دادي مبارک
براي ارتقاي محيط زيس��ت کشور خواند و
از دستاندرکاران اجراي اين پروژه قدرداني
ک��رد .مرتض��ي بان��ک در آيين گش��ايش
مجتم��ع فرآورش گاز مي��دان هنگام و ۳۰
طرح اقتص��ادي و اجتماعي ديگر در جزيره
قشم ،در ارتباط زنده با دکتر حسن روحاني
(از طريق ويديو کنفرانس) ،اعالم کرد :اين
طرح س��بب جلوگي��ري از هدررفت روزانه
 ۸۰ميلي��ون فوت مکعب گاز ميش��ود و در
ارتقاي سالمت و محيط زيست جزيره قشم

نقش موثري ايفا ميکند.

سهم  ۷۰درصدي شرکتهاي داخلي در
تامين اقالم مجتمع فرآورش گاز هنگام

مجري طرح توس��عه مي��دان هنگام
هم اس��تفاده حداکثري از توانمنديهاي
ش��رکتهاي داخلي را از مزيتهاي طرح
مجتم��ع فرآورش گاز هن��گام عنوان کرد
و گفت :بي��ش از  ۷۰درص��د اقالم مورد
نياز در اين مجتمع از طريق ش��رکتهاي
ايراني تامين ش��ده اس��ت.علي حس��ني
در حاش��يه آيين بهره ب��رداري از مجتمع
ف��رآورش گاز هنگام ،ب��ا بيان اين مطلب
افزود :اگرچه فرآين��د اجراي طرح احداث
مجتمع فرآورش گاز هنگام با تأخير بسيار
همراه شد ،اما اين طرح با همان اعتباري
که از روز نخس��ت برآورد شده بود به اجرا
درآمد.

مجتمع فرآورش گاز هنگام
با ظرفيت فرآورش ۸۰
ميليون فوت مکعب گاز
در روز ،به طور رسمياز
سوي رئيس جمهوري (به
صورت ويدئو کنفرانس) با
حضور مرتضي بانک ،مشاور
رئيس جمهوري در امور
مناطق آزاد و حميد بورد،
مديرعامل شرکت نفت
فالت قاره ايران ،به طور
رسميبه بهرهبرداري رسيد

پايان ساخت  ۳سکوي سرچاهي هنگام
در سال ۹۷

حسني گفت :با وجود همه موانعي که
بر س��ر راه اين پروژه قرار داش��ت ،با همت
مضاعف پيمانکار و همکاري مستمر کارفرما
س��رانجام طرح اح��داث مجتم��ع فرآورش
گاز هن��گام در ديماهامس��ال به طور کامل
راهان��دازي و پس از انج��ام هماهنگيهاي
الزم با ش��رکت ملي گاز ايران ،گاز فرآوري
ش��ده از نوزده��م بهمن ماهامس��ال به اين
ش��رکت تحويل شد.حسني مشخصه اصلي
اين طرح را جلوگيري از س��وزاندن گازهاي
همراه نفت و ارتقاي سالمت محيط زيست
در جزيره قشم عنوان کرد و گفت :همچنين
بهره مندي حداکثري از توان ش��رکتهاي
داخل��ي از ديگر نقاط برجس��ته اين طرح به
شمار ميرود .وي گفت :نيروگاه برق هنگام
نيز ظرف سه ماه آينده در مدار قرار ميگيرد.
مجري طرح توس��عه ميدان هن��گام با بيان
اينکه عمليات ساخت سه سکوي سرچاهي
هنگام در حال اجراس��ت و در س��ال  ۹۷به
پايان ميرس��د ،اين را ه��م اضافه کرد :اين
ميدان مش��ترک به تدري��ج از توليد نفت به
س��مت توليد گاز در حرکت است .بر اساس
اين گزارش ،ميدان هنگام در بخش ش��رقي
خلي��ج ف��ارس و در فاصل��ه  ۴۰کيلومتري
جن��وب جزيره قش��م قرار گرفت��ه و ميداني
مشترک بين ايران و عمان است.
گاز فرآوري شده هنگام ،نياز نيروگاهها را
تامين ميکند

در همي��ن ح��ال ،سرپرس��ت منطقه
عملياتي قش��م گفت :گاز فرآوري شده در
مجتمع ف��رآورش گاز هنگام ني��از نيروگاه
قش��م مولد و ني��روگاه توليد همزمان آب و
ب��رق مپن��ا را در داخل جزيره قش��م و نياز
به ني��روگاه بندرعباس و کارخانه س��يمان
خمي��ر را در خ��ارج از اين جزي��ره برطرف
ميکند.شهس��وار ارغ��ش در حاش��يه آيين
بهره برداري رسمياز مجتمع فرآورش گاز
هنگام در گفتگو با خبرنگار شانا با بيان اين
مطل��ب افزود :پيشتر تنه��ا گاز توليدي در
ميدان گورزين ،س��وخت نيروگاههاي مپنا،
قشم مولد و س��يانجي را در جزيره قشم
و همچنين س��وخت ني��روگاه بندرعباس و
کارخانه سيمان بندر خمير را تامين ميکرد.

در  ۱۱ماهامسال ازسوي ناوگان شرکت ملي حفاري محقق شد؛

حفاري بيش از  ۲۳۳هزار و  ۳۳۰متر چاه نفت و گاز در خشکي و دريا
دان�ش نفت :بيش از  ۲۳۳ه�زار و  ۳۳۰متر حفاري
چاهه�اي نف�ت و گاز در  ۱۱ماهامس�ال از س�وي ن�اوگان
ش�رکت مل�ي حفاري اي�ران در مناطق خش�کي و دريايي
کشور محقق شد.

به گ��زارش دانش نف��ت به نقل از ش��رکت ملي
حفاري ايران ،حميدرض��ا خوشآيند ،معاون مديرعامل
در عمليات حفاري ش��رکت ملي حف��اري ايران در اين
باره گفت :در اين مدت با تالش ش��بانهروزي کارکنان
س��ختکوش ش��رکت ،عمليات حف��اري و تکميل ۱۴۹
حلقه چاه به اتمام رس��يد.وي افزود :از مجموع چاههاي
حفر ش��ده  ۶۱حلقه توسعهاي ،هش��ت حلقه توصيفي،
دو حلقه اکتش��افي و  ۷۸حلقه تعميري  -تکميلي بوده
اس��ت.معاون مديرعامل در عمليات حفاري شرکت ملي

حفاري اي��ران اظهار کرد ۱۱۲ :حلق��ه از اين چاهها در
گس��تره عملياتي ش��رکت ملي مناط��ق نفتخيز جنوب،
هش��ت حلقه در حوزه فعاليت ش��رکت نفت فالت قاره

ايران ۲۷ ،حلقه در پروژههاي اجرايي ش��رکت مهندسي
و توس��عه نفت و دو حلقه به سفارش مديريت اکتشاف
شرکت ملي نفت ايران حفر شده است.خوشآيند گفت:
با تمهيدات به کار گرفته ش��ده و هماهنگي و همکاري
ب��ا کارفرماها در مدت پيش گفت��ه ،عمليات حفاري ۲۱
حلق��ه چاه  ۵۵۷روز زودتر از برنامه پيشبيني ش��ده به
پايان رسيد و براي بهرهبرداري تحويل شرکت متقاضي
شد.ش��رکت ملي حفاري ايران با داش��تن  ۷۳دس��تگاه
حفاري شامل  ۷۰دکل خش��کي و سه دستگاه دريايي،
بزرگتري��ن ناوگان حفاري در کش��ور را در اختيار دارد.
اين ش��رکت هم اکنون بخش عم��ده عمليات حفاري
و خدم��ات جانب��ي چاههاي نف��ت و گاز در اقصي نقاط
نفتخيز کشور را انجام ميدهد.

گاه��ي فراغتي كه حاصل ميش��ود از
خود ميپرس��يم چه چيزي براي آيندگان از
خود به يادگار گذاشتهايم؟
آدمهاي بزرگ هم��واره در طول تاريخ
از خ��ود ردي برج��ا گذاش��تهاند .زندگي آنها
تنها طول نبوده اس��ت ،بلك��ه عرض آن مهم ت��ر و ماندگارتر بوده
اس��ت .تاريخ نام كساني را به خاطر ميسپارد كه كارهاي ماندگاري
كرده باش��ند .به تعبيري بر امروز و آين��ده زندگي خود و ديگران اثر
گذاشتهاند.
كاره��اي فرهنگي كارهايي ديربازده و پرهزينه هس��تند .براي
يك نهاد اقتصادي به طور طبيعي دش��وار است كه به هزينه كردن
در ام��ور فرهنگ��ي توجه كند و در آن متمركز ش��ود .وقتي به توليد
نگاه ميكنند ،نخست به پيش نياز آن و ايجاد زيرساختها مينگرند،
اما وقتي پاي فرهنگ وس��ط ميآيد ،گرفتار اين مشكل ميشوند كه
چگونه با هزينههاي كاري با سود باتاخير كنار بيايند .كسي كه براي
توليد يك بش��كه نفت پنجاه دالري عادت دارد هفت تا هشت دالر
هزينه كند ،در نهايت تعجب به س��ختي با اين كنار ميآيد كه براي
چيزي هزينه كند كه شايد تا ساليان پاسخي حاصل نكند.
اينه��ا را كه گفتم از اين بابت بود ك��ه بگويم كار وزارت نفت
در ايجاد زيرس��اختهاي موزه داري تا چه حد خاص بوده اس��ت و از
آن طرف جا انداختن مفاهيم كار در س��ازماني كه اصوال براي چنين
امري خيلي غريب بوده است تا چه حد دشوار.
ميدانيم كه موزهها روش��ي براي انتقال تجربهها به نس��لهاي
بعدي هس��تند و اگر موزه را يك وس��يله كمك آموزشي بدانيم ،به
راحتي ميتوانيم درك كنيم كه قضيه ايجاد زيرس��اختهاي آموزشي
براي كش��وري با بيش��ترين نس��بت جوان چقدر اهمي��ت دارد .اين
موضوع در كنار جمع آوري اس��ناد تاريخي و ...اهميت موزهها را در
ايجاد زيرساختهاي آموزش تاريخ و...يادآور ميشود.
نميتوان بدون بهره گيري از تاريخ و بررس��ي گذشته به آينده
رسيد.
فاعتب��روا يا اولي االبصار مارا گوش��زد ميكند كه از گذش��ته
عبرت بگيريم .ش��ايد بتوان قل سيروا في االرض را به همين تعبير
كرد كه س��يري در گذش��ته به مثابه س��يري در موزهها و تفرج در
آنهاست كه حكايت از آن دارد كه ميتوان داستان زندگي پيشينيان
و عبرتها و آموزههاي آنها را پيش رويمان تجسم كنيم و امروز را با
دست پر شروع كنيم.
س��رمايه گذاري در ايجاد موزهها ب��ا اين گفتهها و جمع بندي
نگاهها به اين مفهوم اس��ت كه هربودجه اي كه در كار موزه داري
س��رمايه گذاري ميش��ود ارزش اف��زوده اي ايج��اد ميكند كه در
درازمدت قابل اندازه گيري نيست.
اين موضوع هم س��ود كوتاه مدت و هم درازمدت مجموعه را
در خود دارد .با اين همه ش��ايد درك موض��وع براي عناصر مالي و
اداري چندان ساده نباشد.
اينك كه وزارت نفت دست به كار بزرگ ايجاد موزهها و مركز
اسناد صنعت نفت زده است ميتوان اميدوار بود كه با بسيج امكانات
و نيروها ،اين واحدها به عنوان دس��تاوردي بزرگ در كارنامه دولت
دوازدهم به ثبت برسد.
هن��وز ديرزمان��ي از ايجاد موزه بنزين خانه آب��ادان با مديريت
وزارت نفت نگذش��ته اس��ت كه آثار آن را به وضوح ش��اهديم .بدنه
وزارت نفت به دس��تور وزير محترم نفت براي اين اقدام كامال آماده
ش��ده اس��ت تا ضمن پش��تيباني از اين امر مهم ،كار ايجاد و احداث
موزهها را با قدرت پي بگيرد.

از مجموع چا ههاي حفر شده
 ۶۱حلقه توسعهاي ،هشت حلقه
توصيفي ،دو حلقه اکتشافي و
 ۷۸حلقه تعميري  -تکميلي
بوده است

تک خبر

با حضور مديران ارشد شرکت نفت مناطق مرکزي؛

راهکارهاي نگهداشت توان توليد گاز در
سرخون و گشوي جنوبي بررسي شد
دان�ش

نف�ت:

راهکاره�اي نگهداش�ت
و افزاي�ش ت�وان تولي�د
گاز در منطقه س�رخون و
گش�وي جنوبي و شرايط
عمليات�ي تأمي�ن خوراک
پااليشگاه گاز سرخون بررسي شد.

ب��ه گزارش دان��ش نفت ،رامي��ن حاتمي ،مديرعامل ش��رکت
نف��ت مناطق مرکزي ايران و ديگر مديران ارش��د اين ش��رکت در
بازديد از منطقه عملياتي س��رخون و گشوي جنوبي واقع در شرکت
بهرهب��رداري نف��ت و گاز زاگرس جنوبي ،بر ض��رورت تالش براي
نگهداش��ت و افزايش توان توليد گاز در اي��ن منطقه عملياتي تاکيد
و راهکاره��اي مختل��ف را به اين منظور بررس��ي کردند.وي در اين
بازديد گفت :تاکنون  ۸۰درصد گاز ميدان س��رخون برداش��ت شده
و از اي��ن رو ،توس��عه ميدانه��اي مجاور ،ايجاد برخ��ي تغييرات در
تاسيسات پاييندس��تي ،تعريف طرحهاي نگهداشت و افزايش توليد
در قالب  ،EPCFبهينهس��ازي ش��رايط توليد از چاهه��ا و ...از جمله
برنامههاي در دس��ت اقدام است.غالمحس��ين منتظري ،مديرعامل
ش��رکت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي نيز در اين نشست با
اشاره به گذشت  ۳۱سال از عمر ميدان گازي سرخون گفت :تاکنون
 ۹۸,۸ميلي��ارد متر مکعب گاز از اين ميدان برداش��ت ش��ده اس��ت.
وي پيش��گيري از آلودگيهاي زيس��ت محيطي به ويژه پسابهاي
صنعتي را از اقدامهاي مثبت انجام شده در منطقه عملياتي سرخون
و گش��وي جنوبي عنوان کرد و افزود :پيش��گيري از کاهش توليد و
برداش��ت صيانتي در اين منطقه با جديت دنبال ميش��ود .بر اساس
اين گزارش ،منطقه س��رخون و گش��وي جنوبي قديميترين منطقه
عملياتي تحت نظارت شرکت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي
است که در بندرعباس واقع شده است.
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دانش نفت :هر س��اله
دخل و خرج کشور در قالب
اليح��ه بودجه کل کش��ور
از طرف دول��ت به مجلس
ش��وراي اس�لاميتقديم
ميگردد .تا پس از بررس��ي
و تصويب توس��ط مجلس،
جهت اج��را به دولت ابالغ گردد.يک��ي از موضوعاتي
که هميش��ه مورد س��وال و ابهام بوده حدود اختيارات
مجاز مجلس در انجام تغييرات در اليحه دولت است.
ب��ه عبارت ديگر اينکه چه مي��زان تغييرات در ترکيب
منابع و مصارف کش��ور توس��ط مجلس مجاز است.بر
اساس تجربه ش��خصي ،اطالعات موجود،مشورت با
صاح��ب نظران و روال معمول س��نوات اخير ،حداکثر
تغيي��رات در اليحه بودجه دول��ت در مجلس حدود 5
درصد بوده است.از طرف ديگر در بررسي اليحه بودجه
محدديتهاي ديگري نيز وجود دارد .به اين ترتيب که
مصوبات مجلس نبايد با اسناد باالدستي و سياستهاي
کلي نظام در تعارض و تغاير باش��د.اليحه بودجه سال
 97کل کشور در حالي از طرف دولت به مجلس تقديم
و توس��ط مجلس بررس��ي و تصويب شده است که به
نظر ميرسد مسير بررسي و تصويب آن داراي تفاوت
ماهوي نسبت به روند معمول سنوات اخير بوده است.
به نظر حقير ،پنج مولفه در اين موضوع تاثير گذار بوده
اس��ت.اولين مولفه شفافيت نس��بي در بودجه نويسي
بود .در اين زمينه اطالعاتي در خصوص بودجه برخي
نهادهاي خاص ارايه ش��د که ش��ايد بتوان گفت براي
اولين بار در کشور بوده است .به عبارتي ديگر بررسي و
تصويب بودجه زير سايه سنگين افکار عموميوبه طور
موازي با اطالع رساني در شبکههاي مجازي همراه بود
که در س��الهاي قبل به اين شدت و حدت نبود.دومين
مولفه به شرايط خاص کشور و بروز برخي نا آراميها در
نقاطي از کشور به بهانه گراني و افزايش فاصله طبقاتي
بود که شرايط خاصي را پيش پاي مسئوالن گذاشت و
همه سعي کردند در کوتاه مدت به نوعي به آن واکنش
نشان داده و اقداميعملي انجام دهند .مجلس شوراي
اسالميهم متاثر از اين فضا به دنبال مصوباتي با هدف
التيام بخشي و تسکين جامعه بود که با توجه به تقارن
آن با فصل بررس��ي بودجه اقدامات مجلس در اليحه
بودج��ه تبلور يافت .س��ومين مولفه اين که احس��اس
ميشد نوعي لج بازي ميان دولت و مجلس در جريان
تصويب بودجه  97وجود دارد .اين موضوع از محتواي

با سابقه اي که از شوراي
محترم نگهبان و اعضاي محترم
آن داريم ،رجاء واثق داريم
شوراي نگهبان نداي مظلوميت
کارمندان نفت را خواهد شنيد
و به داد آنان خواهد رسيد و

اجازه نخواهد داد در لواي
برخي مصلحت انديشيهاي
کاذب و سوار شدن بر موج
احساسات مقطعي ،چنين بدعتي
در کشور نهادينه شود

مذاکرات مجلس و نوع دفاع نمايندگان دولت و مجلس
در بررس��ي اليحه بودجه کامال مشهود بود به طوري
که احس��اس ميش��د موضوع حال��ت حيثيتي به خود
گرفته است .مولفه چهارم اينکه چنين استنباط ميشد
که نمايندگان محترم مجلس به دنبال اين هستند که
تمام ناکارآمديهاي اداري و مالي س��اختاري کش��ور
در ادوار گذش��ته را در قال��ب يک اليحه بودجه حل و
فصل کنند و آرمانهاي محقق نشده و متراکم ساليان
متم��ادي را در اين اليحه دنب��ال نموده و حل وفصل
کنند.بر اين اساس پيشنهاداتي مطرح و بعضا تصويب
ش��د که در هم ريختگي نظامات اداري و مالي کشور
را در پ��ي دارد به طوري ک��ه اين موضوع به صراحت
مورد اعتراض و اعتراف معاون رئيس جمهور و رئيس
س��ازمان امور اداري و استخداميکشور که زماني خود
نيز از قضا نماينده مجلس و کميسيون تلفيق آن بوده
نيز قرار گرفت .بايد به اين نکته توجه داشت که اليحه
بودجه دخل و خرج يک س��ال کش��ور است و ظرفيت
حل تمام مش��کالت ومصائب اقتصادي را ندارد.البته
در اينکه س��اختار مديريت اجرايي و اقتصادي کش��ور
نيازمند بازنگري جدي در رويهها و فرايندهاست شکي
نيست و انجام اصالحات ساختاري و جراحي اساسي در
اقتصاد بيمار کش��ور يک ضرورت اجتناب ناپذير است.
در اين خصوص ميان صاحب نظران اجماع وجود دارد.
اما انجام اين مهم ظرف زماني و مکاني خاص خود را
ميطلبد و در قالب اليحه بودجه قابل انجام نيس��ت.
چنين اصالحاتي نيازمند فراهم بودن زير س��اختهاي
ي اس��ت.
الزم و اجماع ملي و احکام بلند مدت و دائم 
به عنوان نمونه ،در برنامه پنج س��اله سوم توسعه مقرر
گرديد ساالنه ده درصد از وابستگي بودجه به نفت کم

شوراي نگهبان و آزمون عدالت
ش��ود .سوال اين اس��ت که ايا اين اتفاق افتاده است؟.
بعد از گذش��ت چند برنامه پنج ساله تا چهاندازه به اين
هدف دس��ت يافتهايم؟بنابر اين هدفگ��ذاري آرماني و
بلند مدت در قالب اليحه بودجه ساالنه نه تنها امکان
پذير نيس��ت بلکه به لوث ش��دن قانون نيز ميانجامد.
عمر اليحه بودجه يک سال است .اصوال بودجه قانون
هم نيس��ت اما به لحاظ اهميت نام قانون بر آن اطالق
ميش��ود .بودجه در واقع ي��ک برنامه کوتاه مدت يک
بار مصرف يک س��اله اس��ت لذا ظرف مناس��بي براي
تحقق اهداف ارماني و اصالحات س��اختاري در اقتصاد
کش��ور نيس��ت.مولفه پنجم اينکه در مباحثات صورت
گرفته اين گونه القاء ميش��د که نوعي پاس��کاري و
تعارف بين دولت و مجلس در برخي از مواد مهم اليحه
بودجه از جمله بحث حاملهاي انرژي و منابع حاصل از
هدفمن��دي يارانهها وج��ود دارد به طوري که هر کدام
ت��وپ را به زمين ديگري ميفرس��تاد.بنده معتقدم اين
پن��ج مولفه باع��ث گرديد کميس��يون تلفيق و صحن
مجلس در بررسي بودجه اقدامات احساسي و هيجاني
فوريتي انجام دهند و در لواي همراهي با مردم واجراي
عدالت مصوباتي داش��ته باش��ند که نه تنها در راستاي
اجراي عدالت نيست بلکه طبق اعالم مجمع تشخيص
مصلحت نظ��ام برخي از مفاد اليح��ه بودجه مصوب
مجلس با سياس��تهاي کلي نظام نيز در تعارض است.
معتقدم خود نمايندگان با اش��رافي که دارند بهتر از هر
کس��ي ميدانند که خيلي از مصوبات آنها خالف شرع
و قانون اس��ت اما با علم به اين موضوع آنها راتصويب
کردهان��د که اين موضوع جاي تام��ل دارد.در مجموع
ميتوان گف��ت قطار تصويب بودج��ه  97از ريل خود
خارج شده است .اميدواريم نهادهاي نظارتي فرادستي
مثل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام
ب��ا ايفاي نق��ش قانوني خود اين قط��ار را به ريل خود
برگردانند چرا که در غير اين صورت اين خروج از ريل
تبعات و خطرات جبرا ناپذيري براي کش��ور به همراه
دارد.
از جمله مصوبات بحث انگيز مجلس ،تبصره 12
اليحه بودجه اس��ت که به حق��وق و مزاياي کارکنان
دولت و هم چنين پاداش پايان خدمت آنان اختصاص
دارد و موضوع اصلي اين نوش��تار اس��ت.اين موضوع
از آن جه��ت که به طور مس��تقيم ب��ا زندگي و معاش
افراد س��ر و کار دارد حساسيتهاي زيادي را در جامعه
کارمندي برانگيخته اس��ت به طوري ک��ه در چند ماه
گذشته در حوزه صنعت نفت تعداد کثيري از همکاران
نفتي درخواس��ت بازنشس��تگي پيش از موعد داشتهاند
و نوع��ي به هم ريختگي و آش��فتگي و دل نگراني در
اين صنعت عظيم ايجاد ش��ده است .با توجه به اينکه
در اين مصوبه در صورت اجرايي ش��دن بيشترين زيان
متوجه کارکنان صنعت نفت ميباش��د در اين نوش��تار
به بررس��ي ابعاد مختلف قانوني و حقوقي و ش��رعي و
عقلي اين موضوع و تاثير آن بر در صنعت نفت پرداخته
شده است.
در اليح��ه پيش��نهادي دولت افزاي��ش حقوق
کارمندان  10درصد در نظر گرفته شده بود .کميسيون
تلفي��ق مجلس بر خالف اليحه دول��ت براي افزايش
حق��وق کارکنان روش پلکاني نزولي تعيين کرد با اين
قيد ک��ه حقوق باالي  5ميليون تومان مش��مول هيچ
افزايش��ي نباش��د.از طرف ديگر در خصوص ماليات بر
درامد روش تصاعدي صعودي را انتخاب کردند به اين
ترتيب که حقوق  2ميليون و  300هزار معاف از ماليات
و ب��راي حقوقهاي باالت��ر و با مضرب��ي از اين عدد،
به تناس��ب تا حدکثر  35درصد مالي��ات تعيين گرديد.
گذاشتن اين دو مورد کنار هم يعني از يک طرف عدم
افزايش حق��وق و ازطرف ديگر افزاي��ش ماليات ظلم
مضاعف��ي به کارکنان دولت ب��ود و هيچ مبناي عقلي
ومنطقي هم در آن ديده نميشد.در بحث بازنشستگي
هم به ازاء هر س��ال س��ابقه کار معادل  7برابر حداقل
حق��وق اعالمياز ط��رف وزارت کار با رعايت س��قف
حداکثر  30سال کار سابقه تعيين شده است.خوشبختانه
با همراه��ي نمايندگان محترم درصحن مجلس بحث
افزاي��ش حقوق ب��ه نحوي اصالح گردي��د و قيد عدم
افزايش براي حقوقهاي باالي  5ميليون برداشته شد
و به دولت اجازه داده شد با رعايت سقف  20درصد به
روش پلهکاني نزولي عمل کند .با اصالح صورت گرفته
نگراني کارکنان دولت به خصوص کارکان صنعت نفت
تا حدودي برطرف ش��ده اس��ت .گرچ��ه معتقدم هنوز
هم رگههاي از ب��ي عدالتي در اين مصوبه وجود دارد.
انشاءاهلل حتما شوراي نگهبان به اين قسمت هم ورود
کرده و مطابق قانون و شرع مقدس اسالم اقدام خواهد
کرد .نکته قبل توجه ديگر اينکه طبق اظهارات برخي
نماين��دگان در صحن مجلس حق��وق و مزاياي  75تا
 80درصد کاکنان دولت زير کف تعيين ش��ده اس��ت و
هدفگيري عمده مصوبه مجل��س  15تا  20کارمندان
را ش��امل ميشود .س��وال مهم و اساسي اين است که
ميزان حق��وق و مزاياي اين جمعي��ت قليل کارمندان

چه کسري از مخارج دولت را تشکيل ميدهد و سوال
ديگ��ر اينکه اين مصوبه با اين دامنه پوشش��ي محدود
چه تاثي��ري بر انضباط مالي و اقتص��ادي و صيانت از
بيت المال دارد .سوال سوم اينکه آيا دستاوردهاي اين
مصوبه آنقدر هس��ت که هزنيههاي اجتماعي ناشي از
آن را پوشش دهد .ما اين را عدالت نميدانيم که فردي
که سالها در يک دستگاه اجرايي خدمت کرده و طبيعتا
داراي حقوق باالتري است با يک فرد تازه وارد مقايسه
شود.اين فرد عالوه بر افزايش تجربه وتوان کاري ،در
زندگي ش��خصي خود نيز داراي سطح زندگي باالتر و
نوه ونتيجه و ...بوده و به مراتب هزينه و مخارج بيشتر
ي ني��ز دارد .لذا اين قياس نوعي قياس مع الفارق بوده
و فاقد پايه منطقي بوده و مردود و مصداق بي عدالتي
اس��ت.موضوع مهم ديگر اينکه با چنين ش��رايطي چه
انگيزه اي ب��راي کارمندان جهت ارتق��اء توانمندي و
خالقي��ت و در نهايت افزايش بهره روي باقي ميماند.
نظام حق��وق و دس��تمزد در دس��تگاههاي اجرايي به
خصوص در ش��رکتهاي بزرگ نفتي ب��ر پايه اصول و
حساب و کتاب دقيق و منطق خاص خود بنيان گذاشته
ش��ده و اتفاقي و تصادفي و يک شبه ايجاد نشده است
نيست که به راحتي بتوان آن را تغيير داد.
در خص��وص پ��اداش پايان خدم��ت کارکنان
عليرغم مخالف��ت دولت ،موضوع در مجلس تصويب
و جهت اعالم نظر شوراي محترم نگهبان ارسال شده
است.گرچه کارش��ناس فقه و شرع و حقوق نيستم اما
مختصر اطالعات شرعي و حقوقي و برخي محاسبات
سرانگش��تي و مشورت با اهل فن نش��ان ميدهد اين
مصوبه مجلس به داليل عقلي و منطقي و ش��رعي و
قانوني داراي ايرادات اساسي است.لذا از شوراي محترم
نگهب��ان قانون اساس��ي که وظيفه تطبي��ق مصوبات
مجلس با حدود ش��رعي و قانون اساس��ي را بر عهده
دارد اس��تدعا داريم به دالي��ل زير اين مصوبه مجلس
را تاييد ننمايد.
اول اينک��ه به لحاظ قانوني هر کارمندي در بدو
ورود به هر دستگاه اجرائي با اطالع از شرايط جاري و
چش��م انداز آينده شغلي و درآمدي ،با دستگاه مربوطه
طبق ق��راردادي به تفاهم ميرس��د و مطابق آن عمل
ميکند.طبق قانون کارمندان صنعت نفت وفق ضوابط
اختصاصي ش��رکت ملي نفت اي��ران وارد اين صنعت
ش��ده،خدمت نموده و بازنشسته ميشوند.طبعا افراد بر
اساس همين پيش فرضها زندگي حال و آينده خود را
برنامه ريزي و تنظيم کردهاند .با توجه به قاعده کلي که
ميگويد قانون عطف به ما س��بق نميشود،اعمال اين
مصوبه براي کارمندان فعلي وجاهت قانوني ندارد .اگر
قرار است تغييري در ضوابط بازنشستگي حاصل گردد
اين تغيير براي کارکنان فعلي که در س��ن بازنشستگي
بوده و يا در س��الهاي اينده بازنشس��ته ميشوند جاري
و ساري نيس��ت.بلکه هر گونه تغيير براي کساني بايد
نافذ باش��د ک��ه از تاريخ تصويب قان��ون جديد به اين
صنعت وارد ميش��وند به گونه اي که دورنماي شغلي
خ��ود را ترس��يم نموده و بدانند با چه ش��رايط بايد کار
کرده و با چه ش��رايطي بازنشس��ته ميشوند و زندگي
خود را بر اس��اس آن تنظيم کنند .در استعالم صورت
گرفت��ه از برخي مراجع معظم تقلي��د از جمله حضرت
ايت اهلل س��بحاني اين موضوع به صراحت عنوان شده
اس��ت.تصويب قوانين اين چنيني ثبات و امنيت شغلي
را از بين ميبرد و اين حالت براي صنعت نفت کش��ور
که شريان اصلي اقتصادي کشور است بسيار خطرناک
اس��ت.مضافا اينکه اين موضوع با عدالت اجتماعي که
از اهداف اصلي بعثت انبياء الهي اس��ت نيز ناس��ازگار
اس��ت.در کش��ور ما به طور طبيعي به��ره وري نيروي
کار پايين اس��ت و در رتبهه��اي آخر دنيا و منطقه قرار
داريم .معتقدم تصويب قوانين شتاب زده و اين چنيني
در حوزه منابع انس��اني ان هم در صنايع خطيري مثل
نفت و گاز باعث بيانگيزگي و کم تحرکي و در نتيجه
کاهش شديدتر بهرهروي نيروي کار گرديده که پديده
مطلوبي براي کشور نيست .دوم اينکه در صنعت نفت

با توجه به وجود آموزشگاههاي حرفه اي نفت ،قوانين
بازنشستگي صنعت نفت که مالک بازنشستگي را 60
س��ال درنظر گرفته ،بحث معافيت از خدمت سربازي و
موارد ديگر باعث گرديده تعداد زيادي از افرادي که در
شرف بازنشستگي قرار دارند يا در سالهاي آتي بازنشسته
ميش��وند بعضا داراي حدود  40سال سابقه کار باشند.
لذا قيد حداکثر  30س��ال براي اين دس��ته از همکاران
صنعت نفت و ناديده گرفتن خدمات آنان ظلم مضاعف
در حق آنان بوده و مصداق بي عدالتي و خالف قانون
و شرع است.چنين برخوردي و در واقع وارد کردن شک
به افرادي که عمري به انتظار پاداش پايان خدمت خود
هستند با کرامت انساني سازگار نيست.موضوع مهم و
اساسي بعدي به صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت
نفت ب��ر ميگردد.کارکنان صنعت نفت داراي صندوق
بازنشستگي اختصاصي هستند که بخشي از درامد آنها
يعني  6درصد پايه حقوق به اضافه سهم کارفرما يعني
ش��رکت ملي نفت اي��ران جمعا به اي��ن صندوق واريز
ميگردد تا س��رمايه گذاري ش��ده و در پاي��ان به افراد
بازگش��ت داده ش��ود.دراين خصوص چند نکته وجود
دارد اول اينکه ميزان پاداش بازنشستگي بر اساس پايه
حق��وق و برخي فوق العادههاي مس��تمر حقوق تعيين
ميگردد .با توجه به ش��رايط حقوقي خاص صنعت نفت
مستمري اين افراد و همچنين پاداش بازنشستگي آنان
ني��ز مبلغ باالتري خواهد بود.اي��ن موضوع در نظامات
اداري ومالي يک امر عادي و معمولي اس��ت و آنگونه
که برخيها با شارالتانيس��م رس��انه اي مطرح ميکنند
نيس��ت .در حقيقت پاداش پايان خدم��ت از مصاديق
حقالناس اس��ت .در دين اسالم ،مال و دارايي مؤمن و
اموال ديگران محترم است ومصونيت دارد و تجاوز در
آن مجاز نيست .در باب حق الناس قرآن کريم در آيات
بسياري مؤمنان را چه در باب مسائل اقتصادي و چه در
باب حقوق اجتماع��ي دعوت به احترام به حقوق مردم
نموده است .در سوره نساء ،آيه  29چنين گفته است.
««ي��ا أيها الّذين آمنوا ال ت َْأ ُک ُل��وا أَ ْموالَ ُک ْم بَي َن ُک ْم
ب ِالْباطِ ِل» «اي کساني کهايمان آوردهايد اموال يکديگر
را از طرق نامش��روع و غل��ط و باطل نخوريد » .يعني،
هرگون��ه تصرف در مال ديگري که بدون حق و بدون
مجوز منطقي و عقالني بوده باشد ممنوع شناخته شده
اس��ت.يا در سوره نساء ،آيه 161چنين امده استَ ...« .و
أَ ْکلِ ِه ْم أَ ْم َ
َّ��اس ب ِالْباطِ ِل« »...آنان در اموال مردم
وال الن ِ
بدون مجوز و به ناحق تصرف ميکردند.».
الس�لام (ع) نيز در خطبه
حض��رت علي ـ عليه ّ
الظلم الّذي ال ُ
 175نهج البالغه ميفرمايد« :اَ ّما ّ
يترک،
عض ُهم بعض ًا» «ا ّما ظلميکه بخش��وده
َظلم العب��اد بَ ُ
ف ُ
نميشود ظلمياست که بعضي از بندگان خدا بر بعض
ديگر ميکنن��د ».عاله بر اين در ميان فقهاي ش��يعه
به اس��تناد س��خني از اما محمد باقر(ع) در حق الناس
مقدم بر حق اهلل دانسته شده است .با اين استدالل که
در حق الناس انس��ان با مردم روبروست که چه بسا از
حق خود نگذرند و انس��ان ب��ه همين خاطر در روز جزا
گرفتار باش��د ،در حالي که در حق اهلل انسان با خداوند
کريم ،بخشنده و مهربان روبروست که نهايت کرامت
و بزرگ��واري را با بندگانش دارد و با اندک بهانه اي از
بنده گنهکارش ميگذرد ،اما بنده اي که حق ديگري را
تباه کرده باشد ،بدون جلب رضايت او نميتواند رضايت
الهي را جلب.در مجموع در دين اسالم آن ميزان تأکيد
و سفارشي که نسبت به رعايت حق الناس شده ،نسبت
به واجبات الهي نشده است.
اينکه پاداش پايان خدمت کارکنان دولت حراج
بيت المال دانسته شود و با هدف صيانت از بيتالمال
و ب��ه بهانه اجراي عدال��ت قوانين ظاهر فريب و عوام
پس��ندي تصويب ش��ود که ب��ا روح عدال��ت منافات
داش��ته و موجب رنجش بخش��ي از اقشار آسيب پذير
جامعه گردد،فرضيه کامال اش��تباهي اس��ت.اين اقدام
مجلس نوعي تجس��س و دخالت در زندگي خصوصي
افراد اس��ت.نکته مهميکه بايد يادآور ش��د اين است
که در کش��ور ما در قالب خصوصي س��ازي بس��ياري

از ش��رکتهاي دولت��ي به بخشهاي ش��به دولتي يا
همان خصولتي واگذار شدهاند .مديران و کارکنان اين
بنگاهها حقوق و پاداشهاي کالن و چندين برابر افراد
هم س��طح خود در بخ��ش دولتي و حتي صنعت نفت
ميگيرن��د اما به بهانه خصوصي بودن مجلس ورودي
به حي��اط خلوت آنها ن��دارد.در حالي که ش��رکتهاي
خصولتي مصداق واقعي بيت المال هس��تند و يکي از
مصادي��ق ريخت و پاش و ب��ي انضباطي مالي همين
ش��رکتها هس��تند.اگر نمايندگان مجلس واقعا نگران
دس��ت اندازي ب��ه بيت المال هس��تند راه دوري نبايد
رفت از همين خصولتيها و افراد کثير الش��غلي که از
چندين نهاد وهيات مديره حقوق ميگيرند شروع کنند
ن��ه کارکنان زحمت کش و بي ادعاي صنعت نفت که
گناه بزرگش��ان اين اس��ت که تمام حق��وق و مزاياي
آنها ش��فاف و در يک فيش واحد اس��ت و مثل خيلي
از جاهاي ديگر دريافتي و پاداش خارج از فيش ندارند
و از طرف ديگر با توجه به شرايط خاص اين صنعت و
فرس��ودگي تجهيزات موجود ،هر روز حادثه در کمين
آنهاست .به عنوان نمونه چندين مورد آن را امسال در
آتش س��وزي تاسيسات و سکوهاي نفتي ،خطوط لوله
و انبارها و چاههاي نفت و س��قوط بالگرد شاهد بوديم
و تعدادي از همکاران نفتي جانش��ان را دراين حوادث
از دس��ت دادند.اينک��ه در چنين ش��رايطي اين گونه
برخوردها زيبنده است.اينکه مزد فداکاري و ايثارگري
و جه��اد در خط مق��دم جبهه اقتصادي کش��ور اين
گونه بايد داده دش��ود.اينکه به تبعات و عوارض منفي
چنين مصوباتي فکر کردهايم .اينها موضوعات مهمي
اس��ت که نمايندگان محترم مجلس بايد به آنها پاسخ
دهند البته موض��وع صندوقهاي بازنشس��تگي نفت
مسبوق به سابقه نيز هست .چند سال پيش در جريان
تجميع صندوقهاي بازنشستگي بحث ادغام صندوق
بازنشس��نگي صنعت نفت در صندوق تامين اجتماعي
نيز مطرح ش��د ک��ه با همين اس��تدالل و اينکه منابع
اي��ن صندوقها با هم متفاوت اس��ت در مجموع مورد
قبول واقع نشد .در اينجا الزم است به نکته مهميکه
مغفول واقع ش��ده است اشاره شود .نمايندگان محترم
و ملت شريف ايران استحضار دارند يکي از معضالت
چند س��ال اخير کشور بحث صندوقهاي بازنشستگي
بوده است به گونه اي که گفته ميشود اين صندوقها
در آستانه ورشکس��تگي و بحران قرار دارند به طوري
ک��ه حتي توان پرداخت حقوق پرس��نل را نيز ندارند و
کار به تمجعاتي مقابل مجلس نيز رسيد .در چند سال
اخير بحث صندوقهاي بازنشستگي يکي از چالشهاي
اساسي کشور بوده و مجلس شوراي اسالمينيز وقت
زيادي صرف رت��ق و فتق امورات اين صندوقها کرده
اس��ت.به طور خاص در رابطه صندوق بازنشس��تگي
ف��والد که بنا به اطالع اعض��اي آن از آبان ماه حقوق
نگرفته بودند همين مجلس در بودجه  97مجبور ش��د
مبلغي را براي پرداخت حقوق پرس��نل مصوب کند.در
چنين شرايطي و با اش��رافي که نمايندگان محترم به
اوضاع صندوقهاي بازنشس��تگي موجود کشور دارند
آيا عقالني و منطقي اس��ت تنها صندوق سرپا و فعال
موجود يعني صندوق بازنسشتگي صنعت نفت را هم به
دست خودمان به ورطه نابودي بکشانيم .صندوقي که
هيچ گونه وابس��تگي به بودجه دولت ندارد و متعلق به
کارکنان صنعت نفت است.بازنشستگي پيش از موعد
کارکنان صنعت نفت موج��ب وارد آوردن بار مالي به
اين صندوق و کاهش ورودي ان خواهد بود و در آينده
نزديک اين صندوق را نيز به صف صندوقهاي بحران
زده اضافه خواهد کرد.هنر مديريتي ما بايد اين باشد که
حوزههاي ضعيف اقتصادي را تقويت و ارتقاء ببخشيم
نه اينکه بخشهاي اقتصادي قوي و فعال کش��ور را
آگاهان��ه تضعيف و نا امي��د کنيم.موضوع ديگر ي که
در مجلس در جريان تصويب اين تبصره به کرات هم
در کميس��يون تلفيق هم در صح��ن مجلس و هم در
سخنان موافقين در مناس��بتها و تريبونهاي مختلف
مطرح بود اش��اره اي بود به برخي افراد بازنشسته که
در وزارت نف��ت پاداشهاي ي��ک ميلياردي گرفتهاند.
عم��وم همکاران صنعت نفت ميدانند چنين ارقاميدر
پاداش بازنشستگي همکاران نفتي وجود ندارد و پاداش
عموم همکاران بازنشس��ته نفتي ارقاميبسيار پائين تر
اين اين عدد اس��ت و در صورت وجود ش��امل افرادي
با ش��رايط خاص از جمله برخ��ي از ايثارگران معزز يا
زندانيان سياس��ي قبل از انقالب ب��وده که يقين دارم
از تعداد انگشتان دس��ت هم تجاوز نميکند .بنابراين
تس��ري دادن يک يا دو مورد خ��اص به کل کارکنان
صنعت نفت عقلي و منطقي نبوده و ظلم در حق آنان
است.از همکارن محترم نفتي که در کسوت نمايندگي
مجلس هس��تند و همينطور مقامات ارشد وزارت نفت
انتظار ميرفت با توجه به اش��رافي که به اين موضوع
و تبعات آن دارند در طول بررسي بودجه در مجلس با
اين موضوع فعالتر برخورد نموده و از حقوق همکاران
خود دفاع ميکردند .متاسفانه يا اراده اي در اين زمينه

تحلیل

نب��ود يا اينکه با توجه به محدوديت وقت و سيس��تم
قرعه کش��ي و وق��ت دهي مجلس،فرص��ت دفاع از
حقوق کارکنان صنعت نفت در جريان بررس��ي بودجه
در صحن مجل��س را پيدا نکردن��د و اين موضوع در
چنين فضاي ب��ه تصويب مجلس رس��يد .از وکالي
محترم ملت انتظار ميرود در تصويب قانون جامع نگر
باشند .قانون بايد بر پايه استدالل قوي نوشته شود تا
در جامعه زمينه پذيرش پيدا کند و نهادينه ش��ود .مبنا
قرار دادن پاداش يک يا دو نفر و متعاقب آن تصويب
قانون بر پايه آن در ش��ان مجلس شوراي اسالميکه
عصاره ملت ايران هس��تند نيس��ت.هيچ فرد ايراني و
منصف��ي که دل در گرو اين مملکت دش��ته باش��د با
انضباط مالي و جلوگي��ري از ريخت و پاش و عدالت
در پرداختها مخالف نيست .اما همگان بايد بدانند که
عدالت به معناي مس��اوات نيست .کشور قانون دارد و
زندگي و معيش��ت افراد جامعه بازيچه ديگران نيست
که به بهانههاي مختلف با آن بازي کنند .زندگي مردم
عرصه آزمون وخطا و نظريه پردازي نيست.دس��تگاه
اجرايي خاصي مانند صنعت نفت يک بنگاه اقتصادي
اس��ت و داراي ضوابط خاص ش��رکتي است .بنابراين
در تصوي��ب هر گونه قانون به خص��وص قوانين اين
چنيني که با زندگي بخش��ي از افراد جامعه سر و کار
دارد بايد دقت و وس��واس بيشتري به خرج داده شود.
تصويب قوانين احساس��ي و بر پايه دادههاي سطحي
آن ه��م در حوزه حس��اس منابع انس��اني نتايج غير
قابل جبراني به همراه خواهد داش��ت.يکي از مواردي
ک��ه در جريان تصويب بودج��ه در مجلس مدام مورد
تاکيد قرار ميگرفت مقايس��ه پاداش پايان خدمت در
دس��تگاههاي مختلف دولتي بدون توجه به شرايط و
موقعي��ت کاري آنها بود که معتقدم اين نوع نگاه تک
بعدي و صرفا مقايسه چند عدد و رقم مبناي عقالني
نداش��ته و نميتواند مس��تند قابل اتکايي براي قانون
نويس��ي باش��د.با توجه به مطالب گفته شده از جميع
جه��ات مصوبه مجلس در خص��وص حقوق ومزاياي
و پاداش بازنشس��تگي کارکنان خدوم دولت با قانون
و ش��رع و عقل مغايرت روش��ن دارد.با توجه به اينکه
در اجراي اين مصوبه بيش��ترين زيان متوجه کارکنان
خدوم صنعت نفت ميباش��د در اين مقطع زماني که
اليحه بودجه جهت اظهار نظر شوراي محترم نگهبان
به اين ش��ورا ارس��ال شده اس��ت نگاه همه کارکنان
صنعت نفت به اين شوراست .الحمدوهلل ساختار نطام
جمهوري اسالميبه گونه اي است که قدرت در کشور
متوازن توزيع ش��ده اس��ت .نحوه تعامل و نظارت قوا
در کش��ور به گونه اي اس��ت کهامکان خودکامگي به
هيچ نهاد و يا دس��تگاه يا قوه اي را نميدهد.ش��وراي

با توجه به اينکه در شرايط فعلي
کارکنان صنعت نفت مظلوم واقع
شدهاند ،از وزير محترم نفت،
معاونين وزير و مديران شرکتهاي
وابسته و مديران ستادي وزارت
نفت انتظار ميرود در اين مقطع
حساس زماني به تکليف خود در
قبال کارکنان صنعت نفت عمل
نموده و در فرصت باقي مانده به
شوراي محترم نگهبان
اطالع رساني الزم را
انجام دهند

نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسي و نهادي برآمده
از دل نظ��ام جمهوري اس�لاميآخرين پناهگاه و ماوا
و فري��ادرس کارکنان صنعت نفت جهت رفع تظلم و
دادخواهي در اين زمينه اس��ت.امروز شوراي نگهبان
در يک بزنگاه تاريخي براي دفاع از حقوق ش��رعي و
قانوني مردم بدور از هر گونه سياسي کاري و مصلحت
انديشي که وظيفه ذاتي آن شوراست ،قرار دارد .افکار
عموميو جامعه کارمندان به خصوص کارکنان صنعت
نفت رفتار ش��وراي نگهبان را به نظاره نشسته است و
نس��بت به آن قضاوت خواهد کرد.اميدوارم سر افراز از
اين آزمون تاريخي بيرون آيند.
از فقه��ا و حقوقدانان محترم ش��وراي نگهبان
انتظار ميرود همان گونه از عنوان آن پيداست ،پاسدار
حقوق مردم باشند .از اين عزيزان انتظار ميرود شرايط
کشور و صنعت نفت و منابع انساني آن را درنظر بگيرند
و از حقوق ش��رعي و مص��رح قانوني کارکنان صنعت
نفت دفاع نمايند .البته با سابقه اي که از شوراي محترم
نگهبان و اعضاي محت��رم آن داريم ،رجاء واثق داريم
ش��وراي نگهبان ن��داي مظلوميت کارمن��دان نفت را
خواهد شنيد و به داد آنان خواهد رسيد و اجازه نخواهد
داد در لواي برخي مصلحت انديشيهاي کاذب و سوار
شدن بر موج احساسات مقطعي ،چنين بدعتي در کشور
نهادينه شود .با توجه به اينکه در شرايط فعلي کارکنان
صنعت نفت مظلوم واقع شدهاند ،از وزير محترم نفت،
معاونين وزير و مديران ش��رکتهاي وابس��ته و مديران
ستادي وزارت نفت انتظار ميرود در اين مقطع حساس
زمان��ي به تکليف خود در قب��ال کارکنان صنعت نفت
عمل نموده و در فرصت باقي مانده به شوراي محترم
نگهبان اطالع رساني الزم را انجام دهند.

گزارش

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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محمد شکرچي زاده

دانش نفت از هشتمين جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت گزارش ميدهد؛

رئيس مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي

تاکيد بر بهرهمندي از دستاوردهاي پژوهشي در فعاليتهاي عملياتي صنعت نفت
تهیه و تنظیم  :محسن آقایی
دان�ش نف�ت:
هش�تمين جش�نواره

چهار طرح کالن
شامل توانمندسازي و
ظرفي 
تسازي داخلي در
قراردادهاي جديد نفتي،
انتقال و توسعه فناوري
در بخش باالدست از
طريق دانشگاهها و مراکز
عملياتي ،انتقال و توسعه
فناوري در بخش پايي 
ندست
از طريق دانشگاهها و مراکز
عملياتي و تحقيقاتي و نيز
حمايت از ساخت داخل
اقالم پرمصرف صنعت نفت با
حمايت بخش خصوصي در
دستور کار وزارت نفت است

پژوه�ش و فن�اوري
وزارت نفت و هفتمين
جش�نواره ملي دانايي
خلي�ج ف�ارس ،روز
سهشنبه ،هشتم اسفندماه با حضور مسئوالن
صنعت نفت و پژوهش�گران برت�ر در منطقه
وي�ژه اقتص�ادي ان�رژي پ�ارس برگ�زار و
پژوهش�گران و فناوران برتر معرفي ش�دند.
آن چ�ه در پي ميآيد گ�زارش دانش نفت از
اين رويداد است.

معاون مهندس��ي ،پژوهش و فناوري
وزي��ر نف��ت ،بهرهمن��دي حداکث��ري از
دس��تاوردهاي پژوهش��ي در فعاليته��اي
عملياتي صنعت نفت را از رويکردهاي جديد
اين وزارتخان��ه در حوزه پژوهش و فناوري
عنوان کرد.حبيباله بيطرف روز سهش��نبه،
هشتم اسفندماه در مراسم اختتاميه جشنواره
پژوهش و فن��اوري وزارت نفت و هفتمين
جشنواره ملي دانايي خليج فارس با اشاره به
سياستهاي راهبردي وزارت نفت در حوزه
پژوه��ش که بر تقوي��ت زمينههاي فناوري
در داخل نف��ت و مجموعهه��اي مرتبط با
نف��ت تأکي��د دارد ،گفت :در  ۲س��ال اخير
رويکرد جديدي را در حوزههاي پژوهش��ي
در دس��تور کار قرار دادهايم که براساس آن،
بايد ذخاير نف��ت و گاز و توان توليد در آنها
افزايش ياب��د.وي افزود :براس��اس اهداف
برنامه شش��م توس��عه در س��ال  ۱۴۰۰بايد
 ۴,۵ميليون بش��که در روز توليد نفت۹۵۰ ،
هزار بش��که در روز ميعانات گازي و روزانه
يک ميليارد و  ۱۰۰ميليون مترمکعب توليد
گاز داش��ته باش��يم که براي رسيدن به اين
اهداف ،به  ۱۳۴ميليارد دالر در باالدستي و
 ۶۷ميليارد دالر در پاييندستي صنعت نفت
ني��از داريم.بيطرف يادآور ش��د :چهار طرح
کالن ش��امل توانمندسازي و ظرفيتسازي
داخل��ي در قراردادهاي جديد نفتي ،انتقال و
توسعه فناوري در بخش باالدست از طريق
دانشگاهها و مراکز عملياتي ،انتقال و توسعه
فن��اوري در بخ��ش پاييندس��ت از طريق
دانش��گاهها و مراکز عملياتي و تحقيقاتي و
نيز حمايت از ساخت داخل اقالم پرمصرف
صنع��ت نفت با حمايت بخش خصوصي در
دستور کار وزارت نفت است.وي تأکيد کرد:
پيشتر چرخه��اي حوزه پژوهش و فناوري
جداي از حوزه عمليات��ي ميچرخيد ،اما در
رويک��رد جديد وزارت نف��ت اين دو در کنار
ه��م و به کمک هم آمدهان��د تا پژوهشها
در صنع��ت نفت بهکار گرفته ش��وند.معاون
وزي��ر نفت ب��ا بيان اين ک��ه در نظام جديد
پژوهش��ي صنعت نفت از ش��رايط متمرکز
به ش��رايط غيرمتمرکز جابهجا خواهيم شد،
گف��ت :اص��ل نتيجهگي��ري در پژوهش و
فناوري و همس��ويي و تبعيت از راهبردهاي
تحقيق و توس��عه به خصوص در حوزههاي
عمليات��ي اهميت زي��ادي دارد.وي با بيان
اين ک��ه نقشآفريني واحدهاي عملياتي در
فرآين��د تعريف ،نظ��ارت و تحويل طرحها
و ايجاد نهادهاي واس��طهاي ب��راي ارتباط
صنعت با دانش��گاه و انتقال فناوري داراي

سامانه مديريت يکپارچه اورژانس منطقه ويژه انرژي پارس
به بهرهبرداري رسيد
س�امانه مديري�ت يکپارچ�ه اورژانس منطقه وي�ژه اقتصادي
انرژي پارس با هدف دسترسي سريع و بهموقع ،فرماندهي مرکزي
عمليات ،جلوگيري از وجود نقاط کور پوش�شدهي و ضبط مکالمات
و دستورات در اين منطقه به بهرهبرداري رسيد.

س��امانه مديريت يکپارچ��ه اورژانس منطقه وي��ژه انرژي
پ��ارس با حضور حبيب اله بيطرف ،معاون مهندس��ي ،پژوهش و
فناوري وزير نفت ،عبدالکريم گراوند ،اس��تاندار بوشهر و مهدي
يوسفي ،مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به صورت
برخ��ط (آنالين) به بهرهبرداري رسيد.س��امانه مديريت يکپارچه
اورژانس منطقه ويژه انرژي پارس با  ۶ايس��تگاه تکرارکننده۴۲ ،
منطقه ثابت (درمانگاههاي س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نفت) و  ۶۸ايس��تگاه س��يار (آمبوالنسها) براي پوش��ش ۴۶۰
کيلومتر مربع از منطقه ويژه اقتصادي راهاندازي ش��د.اين سامانه

اهميت زيادي اس��ت ،ادام��ه داد :به عنوان
نمونه در جري��ان قراردادهاي مش��ترک با
دانشگاهها و شرکتهاي عملياتي به دنبال
ايجاد و سرمايهگذاري نهادهاي واسط بين
دانشگاهها و ش��رکتهاي عملياتي هستيم
تا انستيتوهاي واسط ش��کل گيرند.بيطرف
با اش��اره به تغييراتي که در جشنوارهامسال
رخ داد ،گف��ت :تعداد داوطلبان در اين دوره
نس��بت به دورههاي پي��ش قابل توجه بود،
به نحوي که تعدادش��ان برابر با هفت دوره
گذش��ته بوده و اين روند نشان ميدهد که
الکترونيکي ش��دن ثبتنام و ارائه مدارک،
تأثي��ر زيادي در س��هولت ش��رکت در اين
جشنواره داشته است.معاون وزير نفت تأکيد
کرد :راهي جز پيشرفت براي حفظ انقالب
و ارتقاي کشور نداريم و براي اين پيشرفت
بايد پژوهش و فناوري در کشور رشد داشته
باشد و از اين فناوري به عنوان مزيت نسبي
استفاده کنيم.
استقبال گسترده از هشتمين جشنواره
پژوهش و فناوري وزارت نفت

مديرکل فن��اوري وزارت نف��ت هم از
اس��تقبال گس��ترده زيرمجموعههاي صنعت
نفت از هشتمين جشنواره پژوهش و فناوري
وزارت نفت به دليل الکترونيکي شدن ثبتنام

مناطق پارس  ۱و  ،۲دو پااليشگاه فجر جم و پارسيان ،چاههاي
کنگان و س��کوي  SPQ۱پارس جنوبي را پوش��ش ميدهد.در
آيين بهرهبرداري سامانه مديريت يکپارچه اورژانس منطقه ويژه
انرژي پارس ،اس��تاندار بوش��هر و معاون وزير نفت از طريق اين
سامانه به کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت که در آن فعال
هس��تند ،به صورت آنالين پيامهاي��ي دادند.بيطرف در پيام خود
گفت :تس��ريع در اطالعرساني امدادرساني و ارائه خدمات سريع،
زمين��ه خدمات بهت��ر به نيروهاي منطقه و م��ردم آنجا را فراهم
ميآورد .در فاز نخست اين سامانه يکپارچه که با اعتباري حدود
 ۲۰ميليارد ريال و در مدت يک سال اجرا شده ،خدمات اورژانس
يکپارچه ميشود و در اختيار س��ازمان بهداشت و درمان صنعت
نف��ت به عنوان بهرهبردار قرار ميگيرد و در فاز دوم قرار اس��ت
سامانه آتشنشاني و مديريت بحران به صورت يکپارچه درآيد.

و ارائه مس��تندات پژوهشي پژوهشگران خبر
داد .اميد ش��اکري ،دبير هش��تمين جشنواره
پژوهش و فناوري وزارت نفت در آيين پاياني
هش��تمين جشنواره پژوهش و فناوري وزارت
نفت و هفتمين جش��نواره مل��ي دانايي خليج
فارس اظهار کرد :اين جش��نواره با روندي رو
به رش��د از س��ال  ۸۸تاکنون هر سال برگزار
ش��ده و هر بار با تغيي��رات و تحوالتي همراه
بوده است.وي در توضيح تفاوتهاي برگزاري
جشنوارهامسال با س��الهاي گذشته گفت :با
توجه به ابالغ مقررات اداري اس��تخداميکه
وزي��ر نفت اب�لاغ ک��رد ،رويک��رد برگزاري
جش��نواره ،تعداد برگزيدهها و محل برگزاري
تغيير کرد و اجراي اين جش��نواره به ش��کل
الکترونيک و ثبت پژوهشها از طريق سامانه
هوش��مند انج��ام و با اس��تقبال قابل توجهي
روبهرو شد.ش��اکري افزود :ارائه دستاوردهاي
فناوره��اي برتر و پژوهشه��اي برگزيده در
صنعت نفت ،رويکرد محيط زيس��تي به دليل
حذف کاغذ و جلوگيري از بروکراسي اداري و
نيز برگ��زاري اختتاميه خارج از مرکز (تهران)
اتفاق��ات متف��اوت و دلگرمکنن��دهاي بود که
براي نخس��تين ب��ار رخ داد.وي با اش��اره به
کارگروههاي مختلف اين جشنواره ادامه داد:
کارگروه حوزه فني  ۷۵۰نفر ساعت ،کارگروه

حوزه پش��تيباني  ۴۰۰نفر س��اعت ،کارگروه
عل��وم انس��اني  ۵۴۰نفر س��اعت و کارگروه
اجرايي  ۴۰۰نفر س��اعت براي اين جش��نواره
وقت گذاش��تند.مدير کل فناوري وزارت نفت
يادآور شد :در دورههاي گذشته مهلت ثبتنام
و شرکت در اين جشنواره حدود  ۶ماه بود که
در اين دوره به  ۱۰روز کاهش يافت ،با وجود
اين ،تعداد پژوهشهاي دريافت شده در حوزه
فني افزايش قابل توجهي داش��ت .ش��اکري
گف��ت :در دوره هفت��م  ۶۳پژوهش در حوزه
فني ارسال شد ،اما در اين دوره  ۸۴۶پژوهش
ارسال شده است ،در حوزه پژوهشهاي علوم
انساني نيز در دوره هفتم  ۱۰پژوهش دريافت
ش��د ،در حالي که در اي��ن دوره  ۲۸پژوهش
ارس��ال شده است.به گزارش ش��انا ،در پايان
اين جشنواره پژوهش��گران برتر ،کارشناسان
پژوهش��ي برتر ،فناوران برتر ،پروژه پژوهشي
برتر و مرکز تحقيقاتي برتر معرفي شدند و از
آنان قدرداني شد.
همکاري با شرکتهاي دانشبنيان نمادين
نيست

در همين حال ،مديرعامل منطقه ويژه
اقتص��ادي انرژي پارس با اش��اره به تالش
اين منطقه براي ميدان دادن به شرکتهاي
دانشبني��ان و پارکه��اي عل��م و فناوري

گفت :ت�لاش ما براي اين ح��وزه نمادين
نبوده و در حدود  ۲س��ال گذش��ته نزديک
به  ۴۰ميلي��ارد تومان قرارداد از طريق اين
ش��رکتها امضا شده است .مهدي يوسفي
در هش��تمين جش��نواره پژوهش و فناوري
وزارت نفت و هفتمين جشنواره ملي دانايي
خليج فارس ،اظهار کرد :اگرچه تا دهههاي
گذشته نيروي کار و فرزند بيشتر و در ادامه
س��رمايه به عنوان مزيتي رقابتي به ش��مار
ميآمد ،اما در چند دهه گذش��ته فناوري و
دانش به عنوان مزيت برتر معرفي ميشود،
از اي��ن رو در س��الهاي گذش��ته ت�لاش
کردهايم درباره س��اخت داخل تجهيزات و
کاهش وابس��تگي از طريق فن��اوري اقدام
کنيم.وي با اش��اره به ت�لاش منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس ب��راي ميدان دادن
به ش��رکتهاي دانش بني��ان و پارکهاي
عل��م و فناوري افزود :تالش کرديم فضاي
کارب��ردي و زمينههاي اجرايي را براي اين
ش��رکتها فراهم کنيم و در حدود  ۲سال
گذشته نزديک به  ۴۰ميليارد تومان قرارداد
از طريق اين شرکتهاي دانشبنيان امضا
ش��ده اس��ت .در عين حال ،به واسطه بها
دادن به شرکتهاي دانشبنيان آزمايشگاه
کاليبراس��يون که خ�لأ آن در منطقه وجود
داش��ت راهاندازي شده و اين براي ما بسيار
قابل توجه است.يوسفي با اشاره به اهميت
همزماني به��ادادن به فناوري در کنار ابعاد
اجتماع��ي صنعت ادام��ه داد :تجربه آبادان
به ما نش��ان داد که ميتوان يک ش��هر را
همراه ب��ا فناوري و آباداني س��اخت و بايد
اق��رار کنيم که در بعد توس��عه ش��هري و
اجتماع��ي در اي��ن منطقه عقب هس��تيم.
همچني��ن بهروز بوش��هري ،دبير هفتمين
جش��نواره مل��ي دانايي نيز در اين مراس��م
با اش��اره به موافقت وزي��ر نفت براي ورود
تخصصي اين جشنواره به حوزههاي نفت،
گاز و پتروش��يميگفت :براي اين جشنواره
از  ۲۴اس��تان کشور مش��ارکت داشتهايم و
 ۲۲۳طرح پژوهشي ارائه شده که عمدتا در
حوزههاي حفاري ،سالمت ،ايمني و محيط
زيس��ت ،کنترل و اندازهگيري و ابزار دقيق،
مخزن و انرژي بوده است.

بررسي الزامات تحقق برنامه توليد نفت و گاز تا سال  1400شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي
دان�ش نف�ت :مدي�ر عام�ل ش�رکت
به�ره ب�رداري نف�ت و گاز زاگ�رس جنوبي
در جلس�ه پيش بين�ي بهره ده�ي چاههاي
ش�رکت نف�ت مناطق مرک�زي اي�ران نيمه
اول س�ال  1397ک�ه ب�ا حض�ور مدي�ران،
روسا و کارشناس�ان ستادي و شرکت بهره
ب�رداري نف�ت و گاز زاگ�رس جنوبي برگزار
ش�د،الزامات تحق�ق برنام�ه برنام�ه توليد
نفت و گاز اين ش�رکت تا سال  1400مورد
بررسي قرار داد.

دکتر غالمحس��ين منتظ��ري ،مدير
عامل ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز
زاگرس جنوب��ي درباره اين الزامات اظهار
داشت  :به منظور تحقق توليد گاز تکليفي،
نصب تس��هيالت س��رچاهي و راهاندازي
هفت حلقه چاه برنامه ريزي و دو حلقه چاه

پس از خاتمه حفاري و نصب تس��هيالت
سرچاهي راهاندازي ش��د.همچنين جهت
دس��تيابي ب��ه برنامه توليدي ارائه ش��ده،
حف��اري و نصب تس��هيالت س��رچاهي
وموقعي��ت  15حلقه چاه الزامياس��ت.به
گزارش روابط عموميشرکت نفت مناطق
مرک��زي اي��ران ،دکتر منتظ��ري از لزوم
احداث ايس��تگاههاي تقويت فشار جهت
استمرار توليد گاز از ميدانهاي اين شرکت
خب��ر داد و افزود :با توجه به افت فش��ار
شديد برخي از مخازن و کاهش فشارهاي
س��رچاهي ميدانه��اي نار ،کن��گان ،هما،
وراوي و س��رخون جهت استمرار توليد از
آنها ،احداث و راهاندازي هر چه س��ريعتر
ايستگاهاي تقويت فشار گاز الزامياست.
همچنين تس��ريع در پروژه مونتاژ دوباره

(( Revampingکمپرس��ورهاي ايستگاه
تقويت فش��ار گاز مي��دان نار نيز ضرورت

دارد .وي اف��زود :به منظ��ور جلوگيري از
روند کاهش توليد ش��رکت بهره برداري

نف��ت و گاز زاگ��رس جنوب��ي و تامي��ن
خوراک پايدار پااليشگاههاي گاز ،توسعه
ميدانه��اي جديد پازن ،م��دار ،خارتنگ،
گ��ردان ،دي ،س��فيدزاخور،هالي��گان و
سفيدباغون مطابق برنامه پنج ساله توسعه
نيز در برنامههاي مورد نياز اين ش��رکت
قرار دارد.بر اساس اين گزارش :طي سال
ج��اري در مجموع دو ه��زار و  799مورد
فعاليت مهندس��ي بهره ب��رداري از جمله
راهان��دازي چ��اه پس از اتم��ام حفاري يا
تعمير ،اس��يدکاري گس��ترده ،اسيدکاري
توس��ط دستگاه لوله مغزي سيار ،احياء با
نتيروژن ،مشبک کاري ،آزمايش شاخص
بهره دهي ،عملي��ات مانده يابي و تزريق
دوره اي مواد ضد خوردگي صورت گرفته
است.

ساالنه  10ميليارد دالر يارانه انرژي در
ساختمانها مصرف ميش��ود .دولت ساالنه
بيش از  10ميليارد دالر يارانه براي انرژياي
که در س��اختمانها مصرف ميشود ،هزينه
ميکند .روشهاي نوين س��اختمان س��ازي
ميتوان��د تا  40درصد از ه��در رفتن انرژي
جلوگيري کند .بر اين اس��اس ،با بکارگيري
روشهاي نوين س��اختمان س��ازي ،ميتوان تا  40درصد انرژي که
در ساختمانها هدر ميرود ،جلوگيري کند .در همين حال ،به دنبال
بازيابي صنعت س��اختمان هس��تيم که ببينيم چگونه ميتوانيم اين
جايگاه را ارتقاء ببخش��يم .بي ترديد ،صنعت ساخت در توسعه کشور
بايد جايگاه اساسي داشته باشد ،اين صنعت ميتواند در رشد صنعت
اقتصادي کش��ور و اش��تغالزايي تأثيرگذار اس��ت که بايد با همکاري
بخش خصوصي انجام شود .در همين حال ،به دنبال آن هستيم که
مقاوم س��ازي در برابر زلزله و ساخت شهرهاي هوشمند را پيگيري
کنيم و ظرفيت هوش��مند سازي را در س��اختمان سازي باال ببريم.
براساس قانون دستگاههاي دولتي بايد ظرف دو سال مصرف انرژي
در س��اختمانها را کاهش دهند که بودجه آن را نداريم و در بودجه
س��ال  97نمايندگان مجلس بايد اين کار را بکنند .اين پيش��نهاد در
کميس��يون تلفيق رأي نياورد و اگ��ر نتوانيم در صحن مجلس آن را
مطرح کنيم هي��چ اتفاقي نخواهد افتاد .ب��راي اجراي طرح کاهش
مص��رف ان��رژي ،همه بايد ت�لاش کنند .ظرفي��ت خوبي در بخش
خصوصي وجود دارد که بتوان مصرف انرژي را کاهش داد و بايد از
فناوريهاي نو و سازگار با محيط زيست استفاده کنيم.

یادداشت

عبور از معبر سازمان برنامه و بودجه براي
حمايت از انرژيهاي تجديدپذير

اسداهلل قرهخاني

سخنگوي کميسيون انرژي

براي اينک��ه بتوانيم تم��ام عوارضي که
مش��ترکان در راس��تاي حمايت از انرژيهاي
تجديدپذير پرداخت ميکنند از معبر س��ازمان
برنام��ه و بودجه عبور دهيم ،اهرمهاي نظارتي
در نظ��ر گرفتهاي��م .مجلس ب��راي حمايت از
انرژيه��اي تجديدپذير برنامههايي داش��ته و
از برنامهه��اي دولت نيز حمايت ميکند .براي
اينک��ه بتوانيم تمام عوارضي را که مش��ترکان در راس��تاي حمايت از
انرژيهاي تجديدپذير پرداخت ميکنند از معبر سازمان برنامه و بودجه
عبور دهي��م اهرمهاي نظارتي خوبي در نظ��ر گرفتهايم .قانونگذار در
برنامه پنجم توسعه و به ويژه در برنامه ششم تکليف کرده است که بايد
 ۵هزار مگاوات انرژي نو در کش��ور توليد شود،بنابراين در سال اول که
فعاليت در اين عرصه آغاز ش��د مش��کالتي در حوزه ساختاري به وجود
آمد .لذا مجلس با ايجاد س��ازمان انرژيهاي نو درصدد برطرف کردن
مشکالت برآمد ،بنابراين با توجه به اينکه انرژيهاي تجديدپذير نيازمند
س��رمايهگذاري بيشتر نسبت به س��اير انرژيها براي توليد برق است،
قانونگذار در قبوض مش��ترکان عوارضي را براي دو هدف برقرساني
روستايي و حمايت از تجديدپذيرها در نظر گرفت .سال گذشته براساس
قانون مصوب ش��ده  ۱۲۵۰ميليارد تومان دريافتي از کل کشور صورت
گرفت که براي هر کيلووات س��اعت مصرف برق  ۵۰ريال عوارض در
نظر گرفته ش��د و امس��ال يک تفاوت در اين موضوع صورت گرفت به
گون��هاي که اين مبلغ به  ۸درصد مبلغ برق مصرفي صرف ًا در راس��تاي
حمايت از انرژيهاي نو ارتقاء پيدا کرد .اقدام س��ازمان برنامه و بودجه
در عدم تخصيص کامل اين مبالغ به انرژيهاي تجديدپذير متأس��فانه
باعث شد مبالغي که براي حمايت از تجديدپذيرها در قبوض مشترکان
لحاظ ش��د ،توسط سازمان برنامه و بودجه در جاي ديگري هزينه شود.
با حمايت مجلس ش��وراي اس�لاميموفق ش��ديم  ۳۰۰ميليارد تومان
درياف��ت کني��م ،بنابراين مجلس قائل به اين اس��ت ک��ه کل مبالغ در
دو حوزه تجديدپذيرها و توس��عه برق روس��تايي هزينه شود .اگر دولت
در قس��متهاي ديگر با مش��کل مالي روبهروس��ت بايد اين مبالغ را از
بخشهاي ديگر تأمين کند و مجلس ش��وراي اس�لاميدر سال آينده
نظارت جديتري را براين مس��ئله خواهد داشت .امسال چندين مرتبه
به س��ازمان برنامه و بودجه تذکر دادهايم که همين موضوع باعث ش��د
بخشي از آن مبالغ پرداخت شود و اميدواريم در مدت باقيمانده بتوانيم
کل مبلغ را اخذ کنيم .با توجه به اهميت س��رمايهگذاري در انرژيهاي
تجديدپذير يکي از بخشهايي که مورد استقبال سرمايهگذاران داخلي
و خارجي قرار گرفته حوزه انرژيهاي نو و تجديدپذير اس��ت و با توجه
به اينکه انرژيهاي نو ميتواند اثرات خوبي در کشور داشته باشد ،الزم
است به اين حوزه توجه بيشتري شود .اگر دولت تا آخر امسال اين مبالغ
را پرداخت نکرد قطع ًا مجلس اهرمهاي نظارتي متفاوتي از جمله سؤال،
پرسش تذکر و دعوت به کميسيون را انجام خواهد داد.

همکاريهاي ايران و هند در حوزه انرژي
توسعه مييابد

دان�ش نفت :س�خنگوي وزارت امورخارجه گف�ت :همکاريهاي

اي�ران و هن�د به وي�ژه در بخش انرژي و در مناطقي همچون س�واحل
مکران و چابهار توسعه مييابد.

بهرام قاسميبا اشاره به دستاوردهاي مثبت سفر دکتر حسن روحاني،
رئي��س جمهوري در بخش انرژي ،اظهار کرد :مباحث زيادي براي همکاري
در حوزه انرژي در منطقه وجود دارد ،متاسفانه شرايط برخي کشورهاي منطقه
زمينه تحقق چنين همکاريهايي را محقق نکرده است.س��خنگوي وزارت
امورخارج��ه افزود :طرحهاي خوبي براي همکاري ميان کش��ورهاي منطقه
وجود دارد کهاميدواريم شرايط تحقق آنها فراهم شود.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

تاپي بهتر است يا صلح؟

گاز
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پدرام سلطاني

نايب ريس اتاق بازرگاني

در خبره��ا آمد که س��اخت بخش دوم
خط لول��ه ي گاز ترکمنستان-افغانس��تان-
پاکس��تان-هند موس��وم به تاپي در کش��ور
افغانس��تان کلنگ خورد.اشرف غني ،رئيس
جمه��ور افغانس��تان در مراس��م کلنگ زني
گفت« :افغانستان با هيچ کشوري دعوا ندارد
و فق��ط به فکر منافع ملي خودش اس��ت».
چقدر اين حرف به دلم نشست .فکر ميکنم
هر ايراني که اين س��خن را شنيده باشد هم همين احساس را کرده
اس��ت .فغانس��تان از محل حق ترانزيت اين خط لوله س��االنه ٥٠٠
ميليون دالر درامد کس��ب خواهد نمود .براي من جاي خوش��حالي
اس��ت که کش��ور جنگزده و توس��عه نيافته ي افغانس��تان ،که کل
صادراتش بالغ بر  ٥٠٠ميليون دالر در سال است ،ميتواند عالوه بر
تأمين نياز گازي خود ،ساالنه چنين درامدي کسب کند .ما ،عليرغم
مشترکات زباني ،فرهنگي و تاريخي با افغانستان هيچگاه نتوانستيم
راهبرد هم افزايي در همکاري با اين کش��ور پيش��ه کنيم .اما حتم ٌا
از توس��عه و افزايش درامد افغانستان ،ما منتفع ميشويم .افغانستان
بالنده براي ما مس��اوي اس��ت با قاچاق کمتر مواد مخدر و مهاجرت
کمتر افاغنه به ايران .طالبان افغانستان حمايت خود را از احداث اين
خط لوله اعالم کرد .با ش��نيدن اين خبر هم به ياد داس��تان کرسنت
و ف��روش گاز بهام��ارات افتادم .پ��روژه اي که ميتوانس��ت منافع
اس��تراتژيک امارات را به ايران پيوند بزند و در تلطيف روابط بين دو
کشور مؤثر باشد ،با کارشکني و هياهوي طالبان وطني هيچ شد .نه
کس��ي براي ضايع کردن اين پروژه ى راهبردي محاکمه شد و نه،
به زعم مخالفين ،رش��وه بگيران و وطن فروش��اني که قصد امضاي
اين قرارداد را داشتند معلوم و محکوم شدند .همين رفتار را اين قوم
ب��ا برجام و قراردادهاي مربوطه با کش��ورهاي اروپايي و همچنين با
قراردادهاي جديد نفتي داش��تند .عجيب است در حالي که طالبان با
دولت مرکزي افغانستان در حال جنگ است ،اما اعالم ميکند که از
پروژههايي که موجب توس��عه ي افغانستان ميشود حمايت ميکند.
اما در کش��ور با صل��ح و ثبات ما هر گروهي جل��وي درهم تنيدگي
اقتصاد ايران با کش��ورهاي منطقه و جهان ميايس��تد و چوب الي
چرخ دولت ميگذارد و متأسفانه غالب ٌا موفق هم ميشود .پروژه تاپي
بديل خط لوله ايران-پاکس��تان-هند ،موسوم به خط لوله ي صلح،
اس��ت .زماني از وزير محترم نفت کشورمان نقل شده بود که ساخت
خ��ط لوله ي تاپي خيلي بعيد اس��ت .اما خيلي ه��م بعيد نبود .براي
تأمين مالي  ١٠ميليارد دالري ساخت خط لوله ى تاپي ،بانک توسعه
ى آسيايي ،بانک اروپايي بازسازي و توسعه ،کشور ژاپن و عربستان
اع�لام آمادگي نمودهان��د .هند هم اعالم نموده حتم ٌا س��هم خود را
در س��اخت اين خط لول��ه پرداخت ميکند و در س��اخت آن مصمم
اس��ت .آمريکا هم از س��اخت اين خط لوله حمايت کرده است .قب ٌ
ال
راجع به راهبرد چين نس��بت به ايران و همسايگانش نوشته بودم که
س��رمايه گذاري کالن چي��ن در بندر گوادر پاکس��تان موجب ايجاد
يک مس��ير ترانزيت و رقيب جدي براي بنادر ايران خصوص ٌا چابهار
ميشود و مسير اصلي جاده ي ابريشم نيز از شمال چين به قزاقستان
و روس��يه کشيده ميش��ود .آمريکا نيز با همکاري رقباي منطقه اي
م��ا خصوص ٌا عربس��تان ،تالش دارد که مس��ير ان��رژي خاورميانه و
منطق��ه را از دور ايران عبور دهد و از اهميت اس��تراتژيک ايران در
نقش��ه ي انتق��ال انرژي منطقه بکاهد .ش��ايد تحليلگ��ران نفتي ما
ادع��ا کنن��د که نياز هند ب��ه گاز بيش از ظرفيت خ��ط لوله ي تاپي
اس��ت .اما اين را نخواهند گفت که ش��روع و ادامه ي تکميل تاپي
موجب کاهش احس��اس ضرورت پاکس��تان و هند ب��ه خط لوله ي
ايران خواهد ش��د و حداقل  10س��ال ما را به عقب خواهد انداخت.
و معناي اي��ن تعويق يعني يک عدم النفع چندين ده ميليارد دالري
در اي��ن مدت .به اين نکته نيز تاکنون ک��م توجه بودهايم که منافع
اقتصادي همس��ايه ي شرقي ما پاکستان ،بيش از ما با رقيب اصلي
ما در منطقه ،عربس��تان ،گره خورده است .اگر چه کمکهاي آمريکا
و عربس��تان به پاکستان در بادي امر ميتوانند دليلي بر اين موضوع
باش��د ،اما نگاه محافظه کارانه ي ما در توس��عه ي روابط تجاري با
پاکس��تان نيز مزيد بر علت است و کمکي است که ما به سوق دادن
بيشتر پاکستان به سوي عربس��تان ميکنيم .عطش پاکستان براي
توسعه ي روابط تجاري با ما و پس زدن ما در اين موضوع باعث کم
اعتمادي اين کشور همسايه به ما شده است.
اما احداث خط لوله ي تاپي نشان داد که:
 -١در تعريف منافع ملي ما اقتصاد جايگاه بااليي ندارد.
 -٢مديران ارشد کشور در تحليل قدرت رقبا دچار خطا هستند.
 -٣ارزياب��ي ما از جايگاه ايران در ديپلماس��ي ان��رژي نياز به
بازنگري دارد.
 -٤ما در همگرايي اقتصادي با همسايگان خود و بوجود آوردن
منافع مشترک بسيار با ترديد ،تأخير و بدون برنامه حرکت ميکنيم.
 -٥رقابتهاي سياس��ي در داخل بس��يار ب��ه منافع اقتصادي
کشور لطمه زده است.

نيروگاه خورشيدي در پااليشگاه گاز بيدبلند
احداث ميشود

دان�ش نفت :ش�رکت پاالي�ش گاز بيدبلند س�ه طرح مه�م «احداث

نيروگاه خورش�يدي»« ،مديريت دانش» و «مديري�ت داراييهاي فيزيکي»
را در دستور کار دارد.

عليمحم��د پوررضا ،مديرعامل پااليش��گاه گاز بيدبلند ،با اعالم اين
خب��ر ،درباره آغاز عمليات اجرايي احداث نيروگاه خورش��يدي در ش��رکت
پااليش گاز بيدبلند به خبرنگار ش��انا گفت :همس��و با سياس��تهاي کلي
ابالغ��ي مقام معظم رهبري درباره بهينهس��ازي مصرف و کاهش ش��دت
مصرف انرژي ،ش��رکت پااليش گاز بيدبلند در مس��ير تهيه ش��رح کار و
پيمانس��پاري «طراحي و احداث نيروگاه خورش��يدي  ۳۰کيلوواتي» گام
برداشته اس��ت.وي افزود :ابالغيه هيئت وزيران درباره تامين  ۲۰درصد از
انرژي مورد نياز س��اختمانهاي اداري از محل انرژيهاي تجديدپذير و نو،
نيز دليل مهم ديگري براي اجرايي کردن طرح نيروگاه خورشيدي است.

مديرگازرساني شرکت ملي گاز:

تکميل گازرساني به نيروگاهها نيازمند همکاري وزارت نيرو است

دان�ش نفت :مدير گازرس�اني ش�رکت

براي گازرساني به  ۸واحد نيروگاه زاهدان
آمادهايم

ملي گاز گفت :با گازرس�اني ب�ه نيروگاههاي
چابه�ار ،زاه�دان ،کن�ارک و س�رخس ،طرح

اکنون از ميان همه
نيروگا ههايي که در
کشور فعال هستند۸۱ ،
نيروگاه از گاز طبيعي
به عنوان خوراک
استفاده ميکنند ،اما
نيروگا ههاي کنارک
و سرخس هنوز
گازرساني نشدهاند

گازرس�اني ب�ه نيروگاهه�اي کش�ور کام�ل
ميش�ود که اين موضوع نيازمن�د همکاري و
س�رعت عم�ل وزارت نيرو در تبديل مش�عل
نيروگاههاست.

س��عيد مومن��ي ،درباره گازرس��اني به
بخ��ش نيروگاهي کش��ور گف��ت :اکنون از
ميان همه نيروگاههايي که در کش��ور فعال
هستند ۸۱ ،نيروگاه از گاز طبيعي به عنوان
خوراک اس��تفاده ميکنند ،اما نيروگاههاي
کنارک و سرخس هنوز گازرساني نشدهاند.
وي افزود :بر اس��اس مذاکرات انجام ش��ده
مي��ان وزارت نف��ت و وزارت ني��رو ،ب��راي
گازرس��اني به اين دو ني��روگاه ،وزارت نيرو
باي��د مش��عل نيروگاهها را گازس��وز کند تا
ش��رايط براي دريافت گاز به عنوان خوراک
نيروگاه ،فراهم شود ،اما تاکنون اين اقدام از
سوي وزارت نيرو انجام نشده است.

خط انتقال گاز به نيروگاه چابهار در حال
تکميل است

مدير گازرساني شرکت ملي گاز اظهار
کرد :ب��ر اس��اس برنامهريزيه��اي انجام

ش��ده ،خط انتقال گاز به ني��روگاه چابهار از
س��وي ش��رکت مهندسي و توس��عه گاز در
حال تکميل است ،اما اين نيروگاه تا زماني
کامل شدن طرح خط انتقال ،بايد از طريق
سيانجي گازرساني شود.مومني ادامه داد:
با يکي از س��رمايهگذاران ،قراردادي منعقد

ش��ده که تا زم��ان تکميل ش��دن خطوط،
گاز نيروگاه چابهار را از طريق س��يانجي
تامين کند که اين موضوع حداکثر تا اواسط
س��ال آينده ،محقق خواهد ش��د.وي افزود:
اکن��ون نيروگاهه��اي زاهدان و ايرانش��هر
مصرفکننده گاز محسوب ميشوند.

مدير گازرساني شرکت ملي گاز ،با بيان
اينکه ني��روگاه زاهدان داراي هش��ت واحد
اس��ت که اکنون چهار واحد از آن گازرساني
ش��ده ،تصريح کرد :از مهرماهامسال که خط
انتقال گاز زاهدان افتتاح ش��د ،چهار واحد از
نيروگاه زاهدان ،به طور مستقيم با خط لوله،
گازرساني ميش��ود اما چهار واحد باقيمانده
بايد از س��وي وزارت نيرو تبديل مشعل شود
تا گازرس��اني به اين واحدها نيز انجام ش��ود،
زيرا گاز براي انتقال هر هش��ت واحد نيروگاه
زاهدان آماده است.وي تاکيد کرد :الزم است
وزارت ني��رو درب��اره موضوع تبديل مش��عل
نيروگاهها س��رعت بيشتري داشته باشد ،زيرا
استفاده نيروگاهها از خوراک گاز هم از لحاظ
صرفهجويي در مصرف س��وخت مايع ،هم از
نظر سالمت هوا و موضوعات زيست محيطي
و هم جلوگيري از قاچاق س��وخت بهويژه در
مناطق مرزي کشور ،اهميت فراواني دارد.

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران خبر داد

دانش نفت :مدير عامل ش�رکت انتقال

صرفهجويي  ۱۴۰۰ميليارد ريالي در جلوگيري از هدررفت گاز

گاز گف�ت :ب�ا اس�تفاده از فن�اوري جدي�د و
نگهداش�ت گاز ،بي�ش از ي�ک ه�زار و ۴۰۰

شرکت انتقال گاز با استفاده
از توان فکري کارکنان و به
کارگيري روشهاي نوين
تعميرات ،بدون تخليه گاز
طبيعي از خطوط لوله،
توانسته از سال گذشته
تاکنون با جلوگيري از
هدررفت گاز طبيعي ،بيش
از يک هزار و  ۴۰۰ميليارد
ريال صرف هجويي را
رقم زند

ميلي�ارد ريال در زمين�ه جلوگيري از هدر رفت
گاز طبيعي صرفهجويي شده است.

س��عيد توکلي ،درباره صرفهجويي در
زمين��ه جلوگيري از هدررف��ت گاز طبيعي
گفت :شرکت انتقال گاز با استفاده از توان
فکري کارکن��ان و به کارگيري روشهاي
نوي��ن تعميرات ،بدون تخلي��ه گاز طبيعي
از خطوط لوله ،توانس��ته از س��ال گذشته
تاکن��ون ب��ا جلوگي��ري از هدررف��ت گاز
طبيعي ،بيش از يک ه��زار و  ۴۰۰ميليارد
ريال صرفهجويي را رقم زند.وي افزود :اين
شرکت تاکنون به تعهدهاي خود در تداوم
انتق��ال گاز و تامي��ن گاز مب��ادي مصرف
به نحو احس��ن عم��ل ک��رده ،بهگونهاي
ک��ه با انتقال روزانه بي��ش از  ۷۵۵ميليون
مترمکعب گاز ،رکورد جديدي را در شرکت
ملي گاز ايران به ثبت رسانده است .بدون

ش��ک موفقي��ت در انج��ام ماموريتهاي
س��ازماني و ارائه خدمات مطلوب ،حاصل
پش��تيباني ،ن��گاه نظاممن��د و بهرهمندي
مناس��ب از ت��وان علم��يو بالق��وه نيروي
انس��اني اس��ت.مديرعامل ش��رکت انتقال
گاز ،اين ش��رکت را سازماني دانشمحور و

چاب��ک معرفي کرد و افزود :امس��ال يک
ه��زار و  ۹۰۷کيلومتر خطوط انتقال گاز با
ش��رايط ويژهاي تحويل ش��د و با افزايش
خطوط لوله اين ش��رکت ،کل خطوط لوله
فش��ار قوي تحت پوشش ش��رکت انتقال
گاز در کش��ور به بيش از  ۳۶هزار کيلومتر

به ميزباني شرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد؛

برگزاري سومين نمايشگاه سالمت و ارائه محصوالت
ارگانيک در سرخس

رسيد .بدون شک ،حفاظت از خطوط لوله
و پاي��داري انتقال گاز ،نيازمند هوش��ياري
و دقت نظر نيروهاي عملياتي اس��ت.وي
در تش��ريح تعهدها و فعاليتهاي شرکت

مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيدهاشمينژاد

ثبت رکورد برداشت  ۱۴ميليون مترمکعبي گاز از مخزن
ذخيرهسازي شوريجه

دانش نفت :مس�ئول رستورانهاي شرکت پااليش

دان�ش نف�ت :مديرعام�ل ش�رکت پاالي�ش گاز

گاز شهيدهاشمينژاد از برپايي سومين نمايشگاه سالمت

شهيدهاش�مينژاد از ثب�ت رکورد برداش�ت گاز از مخزن

و عرضه محصوالت ارگانيک و طبيعي خبرداد.

به گ��زارش رواب��ط عموميش��رکت پااليش گاز
شهيدهاش��مينژاد ،مه��دي کهولي با اع�لام اين خبر
اف��زود :اين نمايش��گاه با هدف گس��ترش اس��تفاده از
محصوالت طبيعي و س��الم و آش��نايي بيشتر خانوادهها
همزمان ب��ا روز حمايت از حقوق مص��رف کنندگان با
حض��ور فعاالن عرصه توليد محصوالت طبيعي و بدون
اس��تفاده از آفات و سموم ش��يميايي در سرخس برگزار
داير ميگردد.وي بيان داش��ت :در اين نمايش��گاه انواع
محصوالت غذايي و بهداش��تي ،ارگانيک و سالم که در
جامعه مورد اس��تفاده خانوادهها قرار دارد پذيراي عموم
بازديدکنن��دگان خواهد بود.کهول��ي اضافه کرد :در اين
نمايش��گاه انواع محصوال شامل عس��ل ،آجيل طبيعي،

ذخيره س�ازي ش�وريجه تا  ۱۴ميلي�ون مترمکعب در روز
خبرداد.

انواع عرقيات گياهي و طبيعي ،ش��ويندههاي طبيعي و
سنتي ،شيريني جات سالم و بدون شکر ،تنقالت و انواع
آن ،نوش��يدنيهاي طبيع��ي ،دمنوشه��ا و محصوالت
مختلف غذايي عرضه خواهد شد.

مديرعامل شرکت گاز سيستان و بلوچستان:

گازرساني به سيستان و بلوچستان اولويت
شرکت ملي گاز است

دان�ش نف�ت :مديرعام�ل ش�رکت گاز سيس�تان

و بلوچس�تان گف�ت :گازرس�اني ب�ه اس�تان سيس�تان و
بلوچس�تان با هزين�هاي بالغ بر  ۲ميلي�ارد دالر در اولويت
طرحهاي شرکت ملي گاز است.

محمدحس��ن طهراني ،درباره گازرساني به استان
ن و بلوچس��تان گفت :گازرس��اني به شهرهاي
سيس��تا 
اس��تان سيستانوبلوچستان به احداث خطوط انتقال گاز
به طول يک هزار و  ۲۲۰کيلومتر در قطرهاي  ۱۶تا ۴۲
اين��چ نياز دارد ،افزون بر اين ،حدود  ۲۲۰هزار انش��عاب

انتق��ال گاز اظهار کرد :افزون بر تعهدهاي
صادراتي و مصارف صنايع و خانگي۲۷۰ ،
ميلي��ون مترمکع��ب گاز در نيمه نخس��ت
امس��ال به نيروگاهها تحويل ش��د که اين
موضوع ضم��ن تقويت رون��ق اقتصادي،
تاثي��ري به س��زا در حفظ محيط زيس��ت
دارد.مدير عامل شرکت انتقال گاز تصريح
ک��رد :براي اين که بتوانيم اين ش��رکت را
به جايگاه واقعي و س��رآمد برس��انيم بايد
با برخورداري از نگاهي متوازن و توس��عه
همهجانب��ه ،براي بهبود ش��رايط ،گامهاي
موث��ر برداري��م و نگاهمان هم��واره رو به
جلو باش��د.توکلي خاطرنشان کرد :شرکت
انتقال گاز ايران همواره در حال توس��عه و
گس��ترش اس��ت و ضرورت دارد با نظارت
بهتر و بهرهگي��ري از فناوريهاي روزآمد،
ظرفيتها را بشناسيم و با مديريت هزينهها
و صرفهجوي��ي در انرژي ،توجه ويژهاي به
برونسپاري داش��ته باشيم و در صيانت از
سرمايههاي ملي حساس عمل کنيم.

گاز ب��ا هزينهاي بالغ بر  ۲ميليارد و  ۳۰۰ميليون دالر در
دستور کار است.وي افزود :نقطه عطف در توسعه استان،
سفر استاني رئيس جمهوري و هيئت دولت در فروردين
نو
س��ال  ۹۳بود که طرح گازرس��اني به استان سيستا 
بلوچستان با هدف گازرساني به  ۳۰۰هزار خانوار شهري
و روس��تايي در شهرس��تانهاي زاهدان ،چابهار ،خاش،
زابل و کنارک و همچنين گازرساني به صنايع موجود در
اس��تان با مبلغ يک ميليارد و  ۸۰۰ميليون دالر از محل
بند (ق) تبصره  ۲قانون بودجه سال  ۹۳تصويب شد.

س��يدمجيد منبتي با تش��ريح عملکرد اين شرکت در
توليد گاز طبيعي اظهار کرد :تاسيسات ذخيرهسازي شوريجه
واق��ع در منطق��ه عمليات��ي خانگيران س��رخس ،پش��توانه
توليد در ش��مال شرق کشور محسوب ميش��ود که رکورد
برداش��ت از اين تاسيسات در زمس��تان جاري به حدود ۱۴
ميليون مترمکعب در روز رسيده است.مديرعامل پااليشگاه
گازهاشمينژاد تصريح کرد :تاسيسات ذخيرهسازي شوريجه
کمک بس��يار بزرگي به تامين گاز مورد نياز در شمال شرق
کشور در فصل پيک مصرف است.
فرآورش بيش از  ۱۱ميليارد متر مکعب گاز

وي درب��اره مي��زان ف��رآورش گاز طبيعي در اين
پااليش��گاه گف��ت :گاز دريافت��ي از چاهه��اي منطق��ه
عمليات��ي خانگيران در مدت زمان  ۱۱ماهامس��ال۱۱ ،

ميليارد و  ۳۳۸ميليون مترمکعب بوده که با برنامه سال
 ۹۶مطابقت داشته اس��ت.منبتي ميزان گوگرد توليدي
اين مجتمع را در اين مدت  ۵۲۴هزار تن عنوان و بيان
کرد :توليد گوگرد نس��بت به برنامه  ۲درصد رشد نشان
ميدهد و با توجه ب��ه اينکه گاز ترش دريافتي مطابق
ب��ا برنامه بوده ،اين مقدار افزايش گوگرد نش��اندهنده
راندمان مناسب واحدهاي بازيافت گوگرد است.

مديرعامل شرکت گاز استان مازندران:

گازرساني به شمال کشور در دولت تدبير و اميد جان گرفت
دانش نفت :مديرعامل ش�رکت گاز استان مازندران
گفت :گازرس�اني به شهرهاي شمالي کشور از طريق خط
انتقال دامغان  -کياس�ر -س�اري  -ن�کا در دولت يازدهم
شتاب گرفت و به ثمر نشست.

جعف��ر احمدپور ،درباره گازرس��اني به ش��هرهاي
شمالي کش��ور به خبرنگار ش��انا گفت :از ابتداي دولت
يازده��م ،يک هزار و  ۵۶۶روس��تا در اس��تان مازندران
گازرس��اني ش��ده بودند ،اما ب��ا توجه به دس��تور عمل
دولت تدبير و اميد در س��ال  ۹۵مبني بر گازرس��اني به

روس��تاهاي داراي جمعيت بيش از  ۲۰خانوار ،اين رقم
اکنون به نزديک  ۲هزار روس��تا رسيده است.وي تعداد
روستاهاي استان مازندران را که قابليت گازرساني دارند
 ۲هزار و  ۸۹۳روستا اعالم کرد و گفت :طرح گازرساني
به  ۵۰۳روس��تا در حال اجراس��ت و گازرساني به ديگر
روس��تاهاي اين اس��تان نيز در مرحله مطالعه و طراحي
هس��تند .زماني که همه اين روس��تاها گازرساني شوند
بالغ بر  ۹۶درصد جمعيت روستايي از نعمت گاز بهرهمند
خواهند شد.

پتروشیمی

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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اخبار پتروشیمی

با حضور قائم مقام وزير نفت؛
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جلسه مجمع عموميعادي شرکت ملي صنايع
پتروشيميبرگزار شد

گزارش دانش نفت از هشتمين دوره جايزه تعالي صنعت پتروشيمي؛

جلس�ه مجمع عموميعادي بهطور فوقالعاده شرکت ملي صنايع

نوروززاده :در يک شرکت سرآمد نميتوان به روشهاي سنتي تکيه کرد
نتايج بيشتر از توانمندسازي بايد فعاليت کنيم
تا اثربخش��ي صنعت پتروشيميبيش��تر شود.
بساقزاده با بيان اين که در هشت دوره جايزه
تعالي  ۶۴۲ش��رکت حضور داشتند ،افزود :در
اين دورهها  ۲۲۶۰ارزياب تربيت شدهاند.

تهیه و تنظیم :هادی قهرمانی
دان�ش نف�ت:
هش�ـــتمين دوره
جايزه تعالي صنعت
پتروش�يميبا ش�عار
«س�ازمان س�رآمد،

دفتر بنياد مديريت کيفيت اروپا در ايران
فعال شد

زمين�ه س�از تح�ول
اقتصادي» صبح روز
شنبه  ۵اسفند با حضور قائم مقام وزير نفت،
معاون وزير نفت در امور پتروش�يميو جمعي
از مديران ارشد اين صنعت برگزار شد.

مع��اون وزي��ر نف��ت در ام��ور
پتروش��يميکليد موفقيت و سالمتي صنعت
پتروش��يميرا در گرو منابع انس��اني دانست
و گفت :در يک ش��رکت س��رآمد نميتوان
به روشهاي س��نتي تکيه کرد .س��يدرضا
ن��وروززاده در آيي��ن هش��تمين دوره جايزه
تعال��ي صنع��ت پتروش��يميبا تبريک روز
مهندس و نقش موثر مهندس��ان در توسعه
کش��ور اظهار کرد :امروز اکثر کش��ورهاي
پيش��رفته دنيا با تکيه ب��ر مدلهاي علمي،
جواي��زي را در س��طح منطق��هاي و مل��ي
ايجاد کردهان��د که محرک س��ازمانها در
کسبوکار ،رش��د و ثروتآفريني است.وي
اس��تفاده از الگوهاي علميروزآم��د دنيا را
خط��وط راهنمايي براي ارزيابي ش��رکتها
دانس��ت و افزود :ش��رکتها با اجراي اين
مدله��ا ،ضم��ن شناس��ايي و رف��ع نقاط
ضعف ،در مسير س��رآمدي گام برميدارند.
مع��اون وزي��ر نف��ت با اش��اره به س��رعت
باالي پيش��رفت فناوري به ويژه در صنعت
پتروش��يميگفت :تغيي��ر ماهي��ت تقاضاي
مشتريان ،تش��ديد رقابت ميان سازمانها و
تغييرات فناوري س��بب ش��ده شرکتها به
طور م��دام به س��مت رقابتپذيري حرکت
کنند.ن��وروززاده ،با بيان اين که اس��تفاده از
سيستمهاي مديريتي جديد همچون الگوي
جاي��زه تعالي ،به ش��رکتها و س��ازمانها
ب��راي چابک��ي باالتر و موفقيت بيش��تر در
دنياي رقابتي امروز کمک ش��اياني ميکند،
گفت :حرکت به س��وي ايجاد سازمانهايي
که از س��رعت و انعطاف بااليي در پاس��خ
به محيط متغي��ر ،ناپايدار و پيشبينيناپذير
برخوردارند ،حياتي است.مديرعامل شرکت
ملي صنايع پتروشيميتصريح کرد :مديران
بايد براي ش��رکت خود ،چش��مانداز روشن،
اهداف ميانمدت و بلندمدت و راهبرد الزم
براي دستيابي به آن اهداف را تدوين کنند.
ن��وروززاده گف��ت :کيفيت و اه��داف کيفي
متعالي نيازمند تالش مستمري است که در
کوتاهمدت حاصل نميشود ،بنابراين بايد به
بهبود مستمر توجه ويژهاي کرد.
کارکنان خالق ،الزمه موفقيت
در بازار رقابتي

معاون وزير نفت با اش��اره به اين که
موفقي��ت در بازار رقابتي موجود به کارکنان
خ�لاق ني��از دارد ،اظه��ار ک��رد :در مدل
تعال��ي جايزه تعالي نيز ب��ه مفهوم خالقيت
و ن��وآوري توجه ش��ده اس��ت.وي تصريح
ک��رد :براي ورود ب��ه رقابته��اي جهاني،
باي��د از الگوه��اي رفت��اري مديريت نوين
اس��تفاده کرد.نوروززاده با اش��اره به اهميت
فرآيندنگري و بازنگ��ري فرآيندهاي کاري
گف��ت :محص��ول باکيفيت و تولي��د مداوم
در صنع��ت پتروش��يميحاصل پايش مداوم
فرآيندهاي کاري اس��ت.وي تاکيد کرد :در

يک ش��رکت سرآمد نميتوان به روشهاي
سنتي تکيه کرد.معاون وزير نفت با اشاره به
نخستين دوره برگزاري جايزه تعالي صنعت
پتروشيميدر س��ال  ،۸۹افزود :اين مدل با
هدف ايج��اد فضاي رقابتي براي اس��تقرار
سيس��تمهاي نوين مديريتي و فراهم کردن
زمينه مناس��ب براي معرفي و به اش��تراک
گذاش��تن تجربههاي موفق به س��ازمانها
برگزار ميش��ود.نوروززاده ب��ا تاکيد بر لزوم
جاي��گاه ويژه منابع انس��اني در جايزه تعالي
تصريح ک��رد :کلي��د موفقيت و س�لامتي
اين صنعت در گرو منابع انس��اني اس��ت.به
گفته وي ،مدل تعالي س��ازماني بر اس��اس
هش��ت مفهوم بنيادين ح��ول محور نيروي
انس��اني بنا شده است که شامل موفقيت از
طريق اس��تعداد کارکنان ،به خدمت گرفتن
خالقي��ت و نوآوري ،مديري��ت با چابکي و
خلق آيندهاي پايدار است.
توصيه معاون وزير نفت به مديران
پتروشيمي

مع��اون وزي��ر نف��ت با بي��ان اين که
پيادهس��ازي هر سيس��تم مديريتي و مدل
تعالي س��ازماني از طريق مشارکت کارکنان
بااس��تعداد و خالق ميسر خواهد بود ،گفت:
دس��تيابي به اهداف بلندمدت توسعه پايدار
ش��رکت ،با مش��ارکت کارکن��ان مترقي و
س��رآمد خواهد بود.ن��وروززاده با اش��اره به
اي��ن که صنعت پتروش��يمياز نظر س��طح
تکنولوژي ،پيچيدگي فرآيندها ،خلق ارزش
اف��زوده و اش��تغالآفريني جاي��گاه ويژهاي
دارد ،ادامه داد :توس��عه پاي��دار اين صنعت
نيازمن��د توج��ه هم��ه مديران به اس��تفاده
از سيس��تمهاي نوين مديريتي اس��ت و با
ارزياب��ي علميبه فرصته��اي قابل بهبود
س��ازمان خود دس��ت يابند.وي به مديران
صنعت پتروش��يميتوصيه کرد که به جايزه
تعال��ي مانند ي��ک فرصت ن��گاه کنند و با
اس��تفاده از گزارشهاي نهايي ارزيابان در
بهبود سازمان خود تالش کنند.
وزارت نفت پيشرو در تعالي شرکتهاست

قائم مقام وزي��ر نفت هم گفت :وزارت
نفت براي تعالي شرکتها جزو مجموعههاي
پيش��رو بوده و از س��ال  ٨٩نيز مراسم جايزه
تعالي صنعت پتروش��يميآغاز ش��ده است و
ش��رکتها در مس��ير تعالي ق��رار گرفتهاند.
مرضيه ش��اهدايي اظهار ک��رد :در دهههاي
اخير در کشورهاي توسعه يافته از شيوههاي
نو مديريتي براي توس��عه سازمانها استفاده

پتروشيميهاي ايران از بنياد مديريت
کيفيت اروپا جايزه دريافت کردند

نوروززاده:

مديران بايد براي
شرکت خود،
چشمانداز روشن،
اهداف ميا 
نمدت و
بلندمدت و راهبرد
الزم براي دستيابي به
آن اهداف را تدوين
کنند

ش��ده اس��ت.وي با اش��اره به اين که بيشتر
کش��ورهاي دنيا براي اين که محرکي براي
سازمانها در مسير توسعه ايجاد کنند ،جوايز
متعددي را براي آنها در نظر گرفتهاند ،ادامه
داد :چنين همايشهايي با تکيه بر معيارهاي
مش��خص ،ب��راي رفع نقاط ضع��ف و بهبود
ش��رکتها تالش ميکنند.قائ��م مقام وزير
نفت با بيان اين که افزون بر پتروشيميديگر
ش��رکتهاي صنعت نفت نيز ب��ه برگزاري
چنين برنامههايي ابراز عالقه کردند ،تصريح
کرد :بر همين اس��اس در وزارت نفت جايزه
سرآمدي و بهبود مستمر صنعت نفت پارسال
با دستور وزير نفت در دستور کار قرار گرفت
و چهار ش��رکت اصل��ي زيرمجموعه وزارت
نفت در اين جايزه س��رآمدي شرکت خواهند
کرد.ش��اهدايي با تاکيد بر اين که با توجه به
تجربه برگزاري هش��ت دوره جاي��زه تعالي
در صنعت پتروش��يمي ،اي��ن صنعت طاليه
دار مدل جايزه تعالي اس��ت ام��ا انتظار اين
است که ش��رکتهاي پتروش��يميدقيق تر
ب��ه فعاليتهاي خ��ود ادامه دهن��د ،تصريح
کرد:شرکتهاي حوزه گاز نيز رشد خوبي در
اين زمينه داش��تهاند.قائم مق��ام وزير نفت با
بيان اين ک��ه از اقدامهاي ديگر وزارت نفت
براي برگزاري جاي��زه تعالي ،ايجاد دبيرخانه
در چهار ش��رکت اصلي صنعت نفت اس��ت،
تصريح کرد :اين موضوع گام بلندي در براي
ارتقا جايزه س��رآمدي نفت است.وي با اشاره
به حضور ش��رکتهاي توليدي پتروشيميدر
جاي��زه تعالي گفت :از مدي��ران پروژهها نيز
انتظار داريم در اين دورهها ش��رکت کنند تا
پروژهها به روشهاي جهاني اجرا شود.

در همي��ن ح��ال ،رئي��س ش��وراي
سياس��تگذاري هش��تمين دوره جاي��زه
تعالي صنع��ت پتروش��يميگفت :بعضي از
ش��رکتهاي صنع��ت پتروشيميامس��ال
توانس��تند از بني��اد مديريت کيفي��ت اروپا
( )EFQMجاي��زه دريافت کنند .عليمحمد
بساقزاده مدل تعالي را ابزار پويايي صنعت
نفت دانس��ت و گفت :ارزيابي مداوم صنعت
پتروشيمي به رشد و توسعه خيرهکننده اين
صنعت منجر ش��ده اس��ت.وي اظهار کرد:
اي��ن دوره جايزه تعالي با ش��عار س��رآمدي
س��ازمان ،زمينهس��از تحول اقتص��ادي بر
اس��اس رويک��رد اقتص��اد مقاومتي صنعت
برگزار ش��ده اس��ت.مدير طرحهاي شرکت
ملي صنايع پتروش��يميبا اش��اره به اين که
فعاليت هش��تمين دوره جايزه تعالي صنعت
پتروش��يمياز خرداد ماهامس��ال آغاز ش��د،
افزود :افزون بر ارزيابي شرکتهاي ثبتنام
کننده ،در حاش��يه جايزه تعال��ي دورههاي
آموزش ارزيابان ،تورهاي تعالي ،کارگاههاي
ارزيابي و دورههاي  IATاز س��وي مديران
بني��اد مديريت کيفيت اروپ��ا ( )EFQMنيز
برگزار شده است.
حضور  ۶۴۲شرکت در هشت دوره
برگزاري جايزه تعالي

رئيس شوراي سياس��تگذاري هشتمين
دوره جايزه تعالي صنعت پتروش��يمي ،به ثبت
نام  ۷۵شرکت در هشتمين دوره جايزه تعالي
صنعت پتروشيمياش��اره ک��رد و گفت :از بين
آنها ۳۱ ،شرکت توليدي ،پشتيباني و خدمات،
پنج ط��رح و پروژه در حال س��اخت که بيش
از  ۶۰درصد پيش��رفت داش��تهاند ۲۲ ،شرکت
پيمانکاري و تامينکنندگان و سازندگان و ۱۷
شرکت از صنايع پايين دستي پتروشيميبودند.
ب��ه گفت��ه وي ،در اين دوره  ۲۳ش��رکت در
س��طح تعهد ب��ه تعالي و حضور ۱۴ ،ش��رکت
در س��طح تندي��س و  ۲۵ش��رکت در س��طح
لوح س��پاس  ۲تا  ۵س��تاره موفق ب��ه تاييد و
انتخاب شدند.بس��اقزاده در م��ورد گروههاي
ارزيابي اظه��ار کرد ۲۴۱ :ارزياب در اين دوره
در گروهه��اي  ۳تا  ۶نفره حضور داش��تند که
 ۸۱۱نف��ر روز ارزياب��ي ص��ورت گرف��ت.وي
با اش��اره بهامتيازهاي کسب ش��ده در جايزه
تعالي س��ال  ،۹۶ميانگين کل توانمندسازي را
 ۴۷و ميانگي��ن کل نتايج را  ۴۵عنوان کرد و
گفت :اين آمار نش��ان ميده��د که در بخش

رئيس ش��وراي سياست گذاري جايزه
تعال��ي صنعت پتروش��يميبا اش��اره به اين
ک��ه  ۶۷۰۰نف��ر روز در اين هش��ت دوره،
ارزيابي صورت گرفته اس��ت ،ادامه داد :اين
نش��ان ميدهد که ارزيابي م��داوم صنعت
پتروشيميبه رش��د اين صنعت و رشد ۶.۲
درصدي در امتياز کس��ب ش��ده از  ۳۰۴به
 ۴۶۳منجر شده است.بساقزاده ،مدل تعالي
را از اب��زار پوياي��ي در وزارت نف��ت عنوان
کرد و گفت :با تالش صنعت پتروش��يمي،
بني��اد مديري��ت کيفيت اروپ��ا ( )FQMکه
مدل تعالي صنعت پتروشيميبراس��اس آن
ارزيابي ميش��ود سال گذش��ته دفتر خود را
در اي��ران فعال کرد.هش��تمين دوره جايزه
تعالي صنعت پتروش��يميبا شعار «سازمان
س��رآمد ،زمينهس��از تح��ول اقتص��ادي»
صبح امروز(ش��نبه  ۵اس��فند) با حضور قائم
مق��ام وزير نفت ،معاون وزي��ر نفت در امور
پتروش��يميو جمع��ي از مديران ارش��د اين
صنعت آغاز بهکار کرد.
برگزيدگان هشتمين همايش جايزه تعالي
صنعت پتروشيميمعرفي شدند

در همين حال ،ش��رکتهاي فراسان
و پمپيران برنده تنديس س��يمين هشتمين
جايزه تعالي صنعت پتروشيميشدند.
آيين هش��تمين همايش جايزه تعالي
صنعت پتروش��يمي ،با معرفي شرکتهاي
برگزي��ده برگزار ش��د ک��ه بر اين اس��اس
ش��رکتهاي فراس��ان و پمپي��ران تنديس
سيمين را به خود اختصاص دادند.
همچنين  ١٢ش��رکت پتروشيميشيراز،
ي فجر،پتروشيمي
پتروشيمي رازي ،پتروشيم 
پارس ،پتروشيميبوعلي سينا ،پتروشيميمهر،
پتروش��يميمبين ،پتروشيميشهيد تندگويان،
پتروش��يميم��ارون ،پتروش��يميخراس��ان،
ش��رکت همپا انرژي و پتروشيميتبريز برنده
تندي��س بلورين شدند.ش��رکتهاي عمليات
غيرصنعتي پازارگاد ،پتروشيميمرواريد ،طرح
متانول پتروشيميبوش��هر ،ش��رکت عمليات
غيرصنعت��ي و خدم��ات صنايع پتروش��يمي،
پتروشيمياروند ،پتروشيمياميرکبير و شرکت
فاتح صنعت کيميا تقديرنامه  ٥ستاره همايش
را کس��ب کردند.افزون بر اين ،ش��رکتهاي
پتروش��يميفناوران ،فراپيشتاز هونام-فراراب،
پتروش��يميکارون ،پتروشيميخوزس��تان،
شرکت مديريت توس��عه صنايع پتروشيميو
شرکت بينالمللي مهندس��ي ايران  -بيوتک
تقديرنامه چهار س��تاره گرفتن��د.در اين آيين،
تقديرنامه س��ه س��تاره جاي��زه تعالي صنعت
پتروشيميبه ش��رکتهاي پتروش��يميالله،
طرح اوره و آمونياک شرکت پتروشيميهنگام،
پتروشيميزاگرس ،پتروشيميکاويان ،شرکت
نيرومند پليمر پارس و ش��رکت ماشين سازي
پ��ارس تعلق گرفت.تقديرنامه دو س��تاره اين
همايش نيز به شرکتهاي پتروشيميبيستون،
پتروشيميگچس��اران ،طرح  ESBRشرکت
صدف عسلويه ،شرکت کيمياآران ،شرکت آريا
پااليش ايرانيان و ش��رکت مهندسين مشاور
سازهپردازي ايران رسيد.

با حضور معاونان وزير نفت؛

 ۳طرح صنايع تکميلي پتروشيميافتتاح شد

دان�ش نف�ت ۳ :ط�رح پاييندس�تي پتروش�يميبا

ظرفي�ت  ۱۴۶ه�زار تن ام�روز در منطقه وي�ژه اقتصادي
پتروشيميبه طور رسميافتتاح شد.

اي��ن طرحه��ا از مجموع��ه طرحه��اي صناي��ع
تکميلي و پاييندستي پتروش��يميبه شمار ميروند که
ب��ا حضور رض��ا ن��وروززاده ،معاون وزير نف��ت در امور
پتروش��يمي ،حبيباله بيطرف ،معاون امور مهندس��ي،
پژوه��ش و فناوري وزي��ر نفت و غالمرضا ش��ريعتي،
استاندار خوزس��تان امروز (دوشنبه ۷ ،اسفندماه) بهطور
رس��ميافتتاح ش��د.مجموع س��رمايهگذاري سه طرح،
تصفيه پساب شرکت پتروشيميمارون به روش MBR

(فرآين��د رآکتور بيولوژيکي غش��ايي) ،توس��عه صنايع
بس��تهبندي پتروپ��ک و توليد آميزهها و مس��تربچهاي
پليمري ۹۷۷ ،ميليارد ريال و  ۱۵,۱ميليون دالر اس��ت
ک��ه با بهرهبرداري از آنها ۱۵۲ ،ش��غل مس��تقيم ايجاد
ميش��ود.اين واحدها س��االنه  ۱۴۶هزار ت��ن آميزهها،
مس��تربچها و کامپاندهاي پليمري و گرانول حاصل از
بازيافت کيسههاي شيرينگ توليد ميکنند و محصول
آنها در صنايع ساختماني ،خودرو ،بستهبندي ،نساجي و
خانگي کاربرد دارد.مساحت اين سه کارخانه  ۱۱۵هزار
و  ۳۵۰متر اس��ت که در س��ايت يک و  ۲منطقه ويژه
اقتصادي پتروشيميقرار دارد.

پتروش�يميبه رياس�ت مرضيه ش�اهدايي ،قائم مقام وزير نفت برگزار
شد.

در اين جلس��ه که عصر روز چهارشنبه ۹ ،اسفندماه برگزار شد،
افزون بر ارائه گزارش هيئت مديره ش��رکت ملي صنايع پتروشيميو
گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانوني ،عملکرد شرکت ملي
صنايع پتروش��يميدر سال  ۹۵بررس��ي و تصويب شد.در اين جلسه
رض��ا نوروززاده ،معاون وزي��ر نفت در امور پتروش��يميو نمايندگان
وزي��ران امور اقتصاد و دارايي ،صنع��ت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار
و راه اجتماع��ي ،وزير نيرو و نماينده رئيس س��ازمان برنامه و بودجه
حضور داشتند.
معاون وزير نفت تأکيد کرد:

استفاده حداکثري از تجارب صاحبان
فناوريهاي روزآمد صنعت پتروشيميدنيا

معاون وزير نفت در امور پتروش�يميبر اهميت تعمير و نگهداري

در کنار توليد تأکيد کرد و گفت :بايد از تجربههاي صاحبان فناوريهاي
روزآمد در دنيا به منظور کسب دانش استفاده بهينه کرد.

رض��ا نوروززاده روز دوش��نبه (هفتم اس��فندماه) در نخس��تين
همايش تخصص��ي مديريت داراييهاي فيزيک��ي اظهار کرد :آغاز
مباح��ث صنعتي همواره تکيه بر توليد بوده اس��ت ،ام��ا به تدريج با
طي کردن مس��ير تکاملي با نکاتي روبهرو شديم و به ضرورتهاي
جديدي پي برديم.وي با اش��اره به اين که توليد به منظور اس��تفاده
عموم و به دس��ت آوردن رفاه به وجود ميآي��د ،افزود :در کنار رفاه،
مشکالتي به دنبال صنعت ايجاد ميشود که آلودگي محيط زيست،
تولي��د کاال با کيفيت پايين ،قيمت باال و همچنين تنگ ش��دن بازار
رقابت از آن جمله اس��ت.مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيميبا
بي��ان اين ک��ه اداره دنياي کنوني بدون تکيه بر اس��تقرار نظامهاي
مديريتي ناممکن است ،ادامه داد :در استقرار واحدها همواره سه پايه
منابع انس��اني ،حفاظت از کاالهاي فيزيکي و سرمايه در گردش در
نظر گرفته ميشود.نوروززاده با اشاره به اين که در کنار توليد ،تعمير
و نگه��داري از آن ب��دون تکيه بر آمارها و بين��ش علميامکانپذير
نيس��ت ،تصريح ک��رد :در اين زمينه بايد از تجربهها اس��تفاده بهينه
ک��رد ،زيرا اس��تفاده و اس��تمرار آن س��بب ميش��ود مجموعههاي
پتروشيميصاحب دانش شوند.

شرکت پژوهش و فناوري با هلدينگ
خليج فارس تفاهمنامهامضا کردند

ش�رکت پژوهش و فناوري پتروش�يميو هلدينگ خليج فارس به
منظور بوميسازي دانش فني ،تفاهم نامه تجاريسازي امضا کردند.

عادل نژادسليم ،مديرعامل شرکت صنايع پتروشيميخليج
فارس به همراه جمعي از مديران عامل زير مجموعه اين شرکت
در مرک��ز تهران ش��رکت پژوهش و فناوري پتروش��يميحضور
يافتند و در نشس��تي تخصصي ،ضمن آش��نايي با توانمنديها،
تس��هيالت و زمينهه��اي هم��کاري ،تفاهمنامهاي با ش��رکت
پژوهش و فناوري پتروش��يميامضا کردن��د.در اين تفاهمنامه با
عن��وان «هم��کاري در ارائه خدمات فني و پژوهش��ي در زمينه
توس��عه محصول ،رفع مش��کالت فرآيندي ،تجهيزاتي ،افزايش
توليد ،توسعه و کسب دانش فني فرآيندهاي مرتبط با توليد مواد
پتروش��يمي ،کاتاليست و غشاهاي صنعتي» که با هدف تکميل
چرخه فناوري و پاسخگويي به نيازهاي صنعت پتروشيميامضا
ش��د ،اس��تفاده حداکثري از توانمنديهاي پژوهشي و امکانات
طرفي��ن اع��م از نرمافزاري و س��ختافزاري در ارتقاي س��طح
فن��اوري واحدهاي توليدي و ب��ه کارگيري فناوريهاي جديد و
رف��ع تنگناها مدنظر اس��ت.مديرعامل هلدينگ خليج فارس در
اين نشس��ت اظهار کرد :نيازهاي صنعت پتروشيميمش��خص
اس��ت و خوش��بختانه ش��رکت پژوهش و فناوري پتروشيميدر
مقايس��ه با ديگر حوزههاي تحقيقاتي صنعت نفت بسيار جلوتر
اس��ت و گامهاي مؤثري در اين مس��ير برداشته و اکنون شاهد
ش��کوفايي فعاليتها و دس��تاوردهاي اين شرکت و پاسخگويي
به متقاضيان صنعتي هس��تيم.وي ادام��ه داد :اکنون پژوهش و
تحقيقات در صنعت پتروشيميدر جايگاهي قرار دارد که از نظر
س��ختافزاري و نرمافزاري مش��کلي ندارد و الزم است اعتماد
دوطرفه بين صنع��ت و پژوهش برقرار شود.نژادس��ليم تصريح
کرد :ش��رکت صنايع هلدينگ خليج فارس در پيش��برد اهداف
کالن صنعت پتروش��يميآماده همکاري با ش��رکت پژوهش و
فناوري پتروش��يميدر زمينههاي مختلف اس��ت و مجتمعهاي
پتروش��يميزيرمجموعه هلدين��گ آم��اده صنعتيس��ازي نتايج
پژوهشي شرکت پژوهش و فناوري پتروشيميهستند.بر اساس
اي��ن گزارش ،اس��ماعيل قنبري مديرعامل ش��رکت پژوهش و
فناوري پتروش��يمينيز در اين جلس��ه ،به چرخه حيات و شکل
گيري فناوري از مرحله توليد تا رش��د و بلوغ فناوري اشاره کرد
و گفت :امروز شرکت به مرحله بلوغ فناوري و همچنين عرضه
و تقاضامحور بودن فناوري رس��يده است و در تعريف طرحهاي
پژوهش��ي جديد ،هم��کاري مش��ترک با صنعت پتروش��يميو
ذينفعان را مدنظر دارد.
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تجديدپذيرها ارزانترين انرژي در ايران

شنبه12اسفند ماه  - 1396شماره 616

سيد محمد صادقزاده

معاون وزير نيرو و رئيس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي

هزين��ه تمام ش��ده يک کيلووات س��اعت برق
خورش��يدي  4س��نت اس��ت که تا س��ال  2020به 3
س��نت و در سالهاي بعد به دو س��نت و کمتر از آن
کاهش مييابد ،با اين حساب تجديدپذيرها ارزانترين
نوع انرژي اس��ت .بر اين اس��اس ،برخالف تصورها،
انرژيهاي تجديدپذير ارزانترين نوع انرژي در ايران
هستند که طبق پيشبينيهاي صورت گرفته اين عدد
تا س��ال  2020به  3سنت و در س��الهاي بعد به دو
س��نت و کمت��ر از آن کاهش مييابد .با اين حس��اب بايد گف��ت :تجديدپذيرها
ارزانترين انرژي حتي در کش��ور ايران اس��ت .در ش��رايط فعلي ،تامين برق از
خورشيد نسبت به توليد برق حتي با پربازدهترين نيروگاههاي فسيلي که نيروگاه
س��يکل ترکيبي است و از گاز طبيعي تغذيه ميشود ،هزينه کمتري را به کشور
تحميل ميکند .بايد صراحتا اعالم کرد که عليرغم اينکه نيروگاههاي س��يکل
ترکيب��ي بازده باالي  50درصد دارند ،اما توليد برق توس��ط آنها گران تر تمام
ميشود ،چراکه حداقل  1+2سنت هزينه تبديل انرژي ميشود و اگر ارزانترين
قيمت گاز طبيعي ممکن که حدود  12تا  13س��نت در مترمکعب اس��ت را معيار
قرار دهيم و با احتس��اب هزينههاي آلودگي زيس��ت محيطي ناش��ي از احتراق
گاز طبيع��ي و توزي��ع ذرات معل��ق که حدود  2تا  3س��نت ني��ز دولت متحمل
هزينههاي اجتماعي ناشي از آلودگي ميشود ،ميتوانيم صراحتا اعالم کنيم که
تجديدپذيرها نسبت به فسيليها ارج ح هستند.
استعداد ايران در انرژيهاي تجديدپذير

ايران اس��تعداد بسيار خوبي در انرژيهاي تجديدپذير دارد ،خورشيدي که
در ايران ميدرخش��د ،بيش از  300روز را در بسياري از نقاط کشور تحت تابش
بس��يار پيوس��ته و غني قرار ميدهد ،عالوهبر اين خورشيد در ايران  2.5تا سه
برابر آلمان و ديگر کش��ورهاي اروپايي ميتابد که همين مس��أله پتانسيلهاي
کش��ور را در اين حوزه نش��ان ميدهد .همچنين در مورد پتانسيل توليد برق از
انرژي باد نيز ايران ظرفيت بس��يار خوبي دارد .در طول دو تا س��ه دهه گذش��ته
فناوري تجديدپذيرها بسيار توسعه پيدا کرد ،بهطوري که بازده اين انرژي از زير
 10درصد به 20درصد افزايش پيدا کرد ،يعني به ازاي ميزان سرمايهگذاري که
کم ش��ده انرژي بيشتري نيز توليد شده ،همين مس��ائل موجب شد تا قيمتها
کاهش يابد و امروز ديگر تجديدپذيرها با شرايط سه دهه پيش عرضه نشود .در
مجموعه تجديدپذيرها انرژيهاي بادي و خورش��يدي  90درصد توليد انرژي را
به خود اختصاص دادهاند 10 ،درصد مابقي نيز مربوط به نيروگاههاي آبي کوچک
ن گرمايي ميشود که در اين دو مورد نيز ايران پتانسيلهاي
و نيروگاههاي زمي 
زيادي دارد .س��اليان گذش��ته يعني در حدود  40سال پيش که تجديدپذيرها در
حال شکلگيري در دنيا بودند ،برخي از کشورهاي توسعه يافته که نگرانيهايي
مبني بر وابس��تگي به نفت و گاز خاورميانه داش��تند ،به توس��عه تجديد پذيرها
عليرغ��م گ��ران بودن اين صنعت اقدام کردند و با اين کار امنيت انرژي کش��ور
خود را افزايش دادند .زماني که آلمان توسعه انرژيهاي خورشيدي را آغاز کرد
براي هر کيلووات انرژي خورشيدي بايد حدود  5000دالر هزينه ميشد که اين
رقم بس��يار گران بود ،اما امروز ش��رايط بسيار متفاوت است ،چراکه بعد از اينکه
توسعه بازار توسط اين کشورها انجام شد قيمت تجديدپذيرها نيز بسيار کاهش
پي��دا کرد .انرژي تجديدپذير ،امنيت در مناطق خالي از س��کنه را ايجاد ميکند،
عالوه بر اين با توس��عه اين انرژي امنيت تامين انرژي کش��ور در مقابل زلزله،
بالياي طبيعي حتي حوادث نظاميايجاد خواهد شد ،اما مهمترين ويژگي ارزانتر
بودن انرژيهاي تجديدپذير است .امروز هزينه توليد اين انرژي در کشور نصف
انرژي فس��يلي تمام ميشود .عالوهبر اين ازهدر رفت نفت و گاز ارزشمند کشور
جلوگي��ري ميکند که با حف��ظ اين دو منبع مهم ميت��وان جنبههاي صادرات
کش��ور را ارتقا داد .در همين حال ،در پنلهاي خورش��يدي که در ايران استفاده
ميش��ود از باتري استفاده نشده اس��ت .به عبارت بهتر نيروگاههاي خورشيدي
دو نوع هس��تند ،نوع اول نيروگاههاي متصل به ش��بکه و نوع دوم نيروگاههاي
مجزاي از شبکه که نيروگاههايي است که از باتري استفاده ميکنند .نيروگاههاي
مجزا از ش��بکه براي کش��ورهايي که برقرس��اني در آنها کامل انجام نش��ده و
مناطقي که برقرساني صورت نگرفته ضرورت دارد .در ايران که يکي از توسعه
يافتهترين کش��ورها در زمينهي توسعه شبکه و برق رساني است و برق به تمام
نقاط کش��ور رس��يده ،ميتوان گفت که از نيروگاههاي مجزا از ش��بکه بجز در
موارد استثنا استفاده نميشود .بنابراين نيروگاههاي خورشيدي که در حال حاضر
در اصفه��ان ،کرمان ،همدان ،يزد ،هرمزگان ،خراس��ان ،ق��م و تهران و مناطق
مختلف کش��ور به بهرهبرداري رسيدهاند هيچ کدام از باتري استفاده نميکنند و
مستقيم ًا به شبکه وصل هستند .استقبال سرمايهگذاران خارجي براي حضور در
بخش انرژيهاي تجديدپذير ايران ،نيز قابل توجه است .حجم زيادي از استقبال
س��رمايهگذاري خارجي در کشور عملياتي شده و تقريبا  70درصد ظرفيتهايي
که در کشور در حوزه انرژيهاي تجديدپذير احداث ميشود سرمايههاي خارجي
است که وارد کشور ميشود .حجم زيادي از سرماي ه گذاريهاي خارجي موجب
احداث نيروگاه ،اشتغال و تأمين برق کشور شده و به نظر من يکي از مهمترين
بخشهايي که موفق ش��د به معناي واقعي سرمايهگذاريهاي خارجي را جذب
کند بخش انرژيهاي تجديدپذير بوده است.
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سيدهاشم اورعي

مهندس گرداني نژاد ،مدير بازرگاني و خدمات صنعتي شرکت کاالي پتروشيميدر گفتگو با دانش نفت مطرح کرد؛

پيشنهاد عملياتي شرکت کاالي پتروشيميبه  NPCدر جهت تقويت ساخت داخل و اقتصاد مقاومتي
گفتگو :احمد مددي

دانش نفت :خصوصي س�ازيهاي بعضا ش�تابزده و گاهي هم ناقص ،برخي ش�رکتها را از
پايه و اساس واگذاري دچار بحران و ويراني کرد و برخي ديگر را بالتکليف.
 ...اما برخي واگذاريها هم بود که انجام ش�د اما به دليل بدعهدي متصديان امر واگذاري،
اهالي فن و خريداران خبره اي که به عهد و قول مس�ئوالن س�ازمان خصوصي س�ازي دلخوش
ک�رده بودن�د ،را دچ�ار مخاط�ره و چالش جدي ک�رد .واگذاري «ش�رکت کاالي پتروش�يمي» در
همين چارچوب ارزيابي ميش�ود« .گروه توس�عه س�رمايه گذاري انتخ�اب» در حالي پس از طي
فرآين�د قانون�ي خريد از طريق بورس ،به عنوان مالک جديد ش�رکت کاالي پتروش�يميدر س�ال
 1391انتخاب ش�د که تا پيش از اين در حوزههاي اقتصادي و صنعتي خوش�نام و در عرصههاي
بين المللي نيز بارها درخش�يده بود و در س�الهاي اخير نيز اين روند رو به رش�د را ش�اهد بوديم،
ت�ا جاي�ي که در آخرين اتف�اق از اين حيث ،محمدرض�ا دياني ،مديرعامل پرتالش گروه توس�عه
س�رمايهگذاري انتخ�اب ،در هش�تمين کنفران�س تج�ارت و س�رمايهگذاري جه�ان اسلام در
کواالالمپور ،پايتخت مالزي بهعنوان نخبه و ش�خصيت تأثيرگذار اقتصادي جهان اسلام در سال
گذش�ته ميالدي معرفي ش�د .بر اين اساس ،دياني ،پنجمين فعال اقتصادي ايران بود که توانسته
جايزه نخبگان اقتصادي جهان اسالم سازمان همکاري اسالميرا دريافت کند ،اما چگونه ميشود
که اين مدير برتر کشور اينچنين توسط سازمان خصوصي سازي ،مورد بي مهري قرار ميگيرد؟
پاس�خ را بايس�تي به صورت روش�ن در جمالت ذيل داد؛ همزمان با ورود اين گروه پيشرو
به صنعت پتروش�يمي ،خلف وعدهها در واگذاري شرکت کاالي پتروشيمي ،آنچنان بود که پس از
فروش اين شرکت ،جملگي شرکتهاي پتروشيميقراردادهاي سفارش کاال به اين شرکت را در
حرکتي خودجوش لغو کردند! و اين در حالي بود که رييس س�ازمان خصوصي س�ازي به خريدار،
(گروه صنعتي انتخاب) اطمينان داده بود که اين ش�رکت با قراردادهايش واگذار ميش�ود ،يعني
«آش با جايش!» اما در نهايت فقط يک برند خالي با ميلياردها تومان هزينه واگذار شد و عمال اين
گروه را دچار بحراني جدي کرد .اما تدبيرپردازان اين گروه صنعتي بيکار ننشستهاند و همزمان با
پيگيري حقوقي موضوع واگذاري ناقص ،تالش دارند تا «برند» بر زمين مانده «کاالي پتروشيمي»
را دوب�اره احي�اء کنند .اين ش�رکت در دوره فعاليت جديد خويش ،با اس�تفاده از خدمات مديران
باتجرب�ه و خوش�نام س�عي دارد تمام ظرفيته�اي تجربي و عملياتي اش را به کار بس�ته تا اين
ش�رکت را از بن بس�ت برهاند .اين شرکت با به کارگيري يکي از باتجربههاي حوزه بازرگاني ،به
عنوان مدير بازرگاني و خدمات صنعتي ،عمال عمليات احياء مجدد شرکت کاالي پتروشيميرا کليد
زده اس�ت .براي آگاهي از آخرين اقدامات اين ش�رکت ،پاي صحبتهاي مهندس فريبرز گرداني
ن�ژاد ،از مديران س�الهاي اخي�ر صنعت نفت در حوزه تامين و بازرگاني نشس�تيم .او که به تازگي
به افتخار بازنشس�تگي نائل ش�ده است ،اکنون به عنوان مدير بازرگاني و خدمات صنعتي شرکت
کاالي پتروش�يميمنصوب ش�ده تا با استفاده از تجربيات گرانسنگ خويش و با تعامل و همکاري
با مديريت ش�رکت ،بتوانند اين ش�رکت را به روزهاي اوج گذش�ته اش بازگردانند .خواندن اين
گفت و گو را به خوانندگان عزيز دانش نفت توصيه ميکنيم.

جن�اب مهن�دس ،لطف�ا در ابتدا يک معرفي از


خودت�ان و س�ابقه ي اجراي�ي از فعاليتهايت�ان

بفرمائيد؟

بنده در س��ال  1362در بخ��ش بازرگاني
ش��رکت ملي نفت ايران استخدام شدم و پس از
گذران��دن برخي دورهه��ا و آموزشهاي مختلف
در سال  1364رئيس طبقه بندي کاالي شرکت
نفت ايران ش��دم و تا سال  1367در آن مجموعه
مشغول به فعاليت بودم؛ از سال  1368به عنوان
مدير تدارکات و عضو هيئت مديره ،وارد شرکت
نفت کاالي تهران ش��دم و در ط��ول اين مدت
در ش��رکتهاي مل��ي نفت ،پاالي��ش و پخش و
پتروشيميبا سمتهاي مشابهي فعاليت کردم .در
ش��رکت ملي نفت از طريق ش��رکت کاال ،مدير
پشتيباني ،ساخت ،مدير خدمات تخصصي و قائم
مق��ام مدير عامل ب��ودم و نهايتا مدير بازرگاني و
عضو هيئت مديره و مدي��ر برنامه ريزي تلفيقي
ش��رکت ملي پااليش و پخش ش��دم .پس از آن
مدير عامل شرکت فرآوردههاي نفتي ويژه شدم
و قبل تر از آن در شرکت ملي صنايع پتروشيمي،
مدي��ر بازرگاني  PCCبودم و ب��ا آقاي مهندس

با توجه به اينکه عالقمندي
اين شرکت حمايت از
ساخت داخل م 
يباشد ،ما به
سراغ انجمن استصنا رفتيم.
اين انجمن داراي  700عضو
است ،آقاي خياميان هم
خيلي استقبال کردند

خس��روتاش همکار بودم؛ در همين فاصلهها در
انگلس��تان در کيفيت کاالي لندن و کيفيت UK
هم مدير تدارکات و عضو هيئت مديره بودم؛ در
 4سال پاياني خدمت دولتي ام نيز در اداره ي کل

سامانه تامين کاال و حمايت از ساخت داخل بودم
که زير مجموعه ي معاونت مهندسي است و به
عنوان مدير کل آن اداره انجام وظيفه کردم .هم
اکنون هم که يک س��الي است ،بازنشسته شدم،
افتخار همکاري با مهندس کشکولي را دارم و به
عنوان مدي��ر بازرگاني و خدمات صنعتي و عضو
هيئت مديره ش��رکت کاالي پتروشيميخدمت
ميکنم.
پس به نظر ميرسد که انتخاب شما در حوزه


بازرگاني کامال هوش�مندانه بوده است تا شرکت
را از رکودي که در آن وجود دارد نجات دهيد ،اما

بفرمائيد چه اتفاقي افتاد که همه ي س�فارشها

و تامين کاال به يکباره از سوي شرکتهاي دولتي

لغو شد! و اينجا تنها شديد؟

ببينيد! ش��رکت کاالي پتروش��يمياز نظر
ساختاري شبيه شرکت کاالي نفت تهران است.
کاالي نفت به طور متمرک��ز خريدهاي نفتي را
ابتدا براي وزرات نفت و همه ي شرکتها خريداري
ميکرد ،اما بعدها محدود به ش��رکت نفت شد و
پتروشيمي ،شرکت کاالي پتروشيميرا ايجاد کرد
و هدفش از اين کار تجميع تقاضاها بود تا بتوانند
از مس��ير تمرکزي که روي اق�لام عموميايجاد
ميکنن��د و تجميع و تلفيق تقاضا موضوع تامين
کاال را ساماندهي نمايند .شما ميدانيد وقتي يک
تقاضا تجميع ميش��ود؛ امکان انتقال فناوري به
کش��ور هم محقق و مانند يک اهرم قوي عمل
ميکند .با اين هدف ،کاالي پتروشيميتاس��يس
ش��د و در کارش ه��م موف��ق بود .ام��ا به نظر،
انتخاب صحيحي نبود که کاالي پتروش��يميرا
به اي��ن صورت به بخش خصوصي بدهند؛ چون
مطالعه اي روي آن صورت نگرفته بود اما در هر
ص��ورت به اصل  44انتقال دادهاند ،اگرچه منظور
مق��ام معظم رهب��ري اجراي صحي��ح اين اصل
بوده است .يکي از مسائلي که نشان ميدهد که
واگذاري اين ش��رکت به اين شکل صحيح نبوده
اين مسئله بود .هم اکنون هلدينگها به خصوص
هلدينگ پتروش��يميخليج فارس مجددا به فکر
ايجاد يک شرکت کاالي متمرکز افتادهاند .خوب
در اين خصوص بايد عنوان کنم که اين چه کاري
اس��ت که ابتدا يک شرکت متمرکز کااليي را به
اين شکل از دست ميدهيد و دوباره به فکر ايجاد
يک شرکت متمرکز ميافتيد؟!
اج��ازه بدهي��د موضوع را بيش��تر توضيح
دهم .هنگاميکه ش��رکت کاالي نفت در تهران
به فهرست واگذاري رفته بود ،ما سواالت زيادي
داشتيم؛ يک بار از آقاي «کاردر» پرسيدم که چرا
اين ش��رکت کاالي نفت ته��ران را بايد بخرند؟
ش��رکتي که نه اس��کله اي دارد و نه ساختمان و
ن��ه انباري! و علت اينک��ه يکي بايد پيدا و حاضر
شود که اين ش��رکت را خريداري کند ،چيست؟!
آقاي کاردر جواب بسيار فني دادند و فرمودند که
ما اين ش��رکت را با حداق��ل 10الي  15قرارداد 5
س��اله واگذار ميکنيم ،يعن��ي اينکه مثال مناطق

از سال  1391که اين

شرکت کاالي

پتروشيمييکي از
شرک 
تهايي است که کامال

شرکت واگذار شده است،

بالفاصله با اين ديد اشتباه

خصوصي است ،يعني
صندوق بازنشستگي نفت
و سهام عدالت و تامين
اجتماعي و ...در کار نيست
و اين يک اصل  44واقعي

که چون شرکت خصوصي

است ،قراردادها را با آن

قطع کردند و پشت سر هم

قراردادها لغو شد و درست

است که در حق آن به
معناي واقعي جفا شده است

نفتخيز جنوب موظف هستند طبق آن قرارداد تا
 5س��ال و هر سال تا يک سقف ريالي و ارزي در
داخل اين ش��رکت تقاضا بدهند و اين تبديل به
سفارش بشود و با کارمزدش شرکت کاالي نفت
اداره ش��ود و بعد از  5سال شرکت بايد روي پاي
خودش بايستد .صحبتهاي ايشان منطق قوي اي
داشت .البته شرکت کاالي نفت تهران را وزراي
محترم در دوران مختلف به رياست جمهور نامه
نوش��تند و از اصل  44خارج کردند و ثابت کردند
که واگذاري آن کار صحيحي نيس��ت که بازوي
تدارکاتي مناطق نفتخيز را قطع کنيم و به همين
مناس��بت ،رئيس جمهور وقت را ه��م به داخل
شوراي تصميم گيري بردند و نهايتا نظر مجلس
محترم را اخذ کردند و از آن ليست خارج شد.
اما اين اتفاق براي کاالي پتروشيمينيفتاد،
يعني بايد بعد از واگذاري يک چنين قراردادهايي
بين کاالي پتروشيميو تمام پتروشيميهايي که
سرويس دريافت ميکردند؛ منعقد ميشد که به
ازاي آن قراردادها ،هر س��اله اين شرکت منتظر
دريافت تع��دادي تقاضاي ريالي و تقاضاي ارزي
با سقف معيني ميشد که بتواند در اثر تامين آنها
با کارم��زدي که به صورت کارگزاري ميگرفت؛
شرکت را اداره ميکرد و اين  5سال را ميگذراند.
اما عمال هيچ اتفاقي نيفتاد.
از س��ال  1391که اين شرکت واگذار شده
است ،بالفاصله با اين ديد اشتباه که چون شرکت
خصوصي اس��ت ،قراردادها را با آن قطع کردند و
پشت سر هم قراردادها لغو شد و درست برعکس
عمل شده اس��ت .اين در حالي است که کاالي
پتروشيمييکي از ش��رکتهايي است که کامال
خصوصي است ،يعني صندوق بازنشستگي نفت و
سهام عدالت و تامين اجتماعي و ...در کار نيست
و اين يک اصل  44واقعي اس��ت که در حق آن
به معناي واقعي جفا ش��ده است .بر اين اساس،
ميبايس��ت در هنگام واگذاري ،اين قراردادها به
سند اين شرکت ضميمه ميشد و به مالک جديد

بازار صنعت نفت و گاز و پتروشيميرا ميشناسد،
وارد مناقصه ميشويم .توليد کنندگان نيز طبيعتا
بهترين پيشنهاد مالي را ميدهند و در اين ميان
واس��طه اي در کار نيست ،يک اتصالي بين ما و
آنها به وجود ميآيد که در حال حاضر کميته ي
مش��ترکي بين ما و انجمن استصنا تشکيل شده
اس��ت که در اين کميته ي مشترک ،سه هدفي
که عنوان کردم را دنب��ال ميکنيم .مد نظرمان
اس��ت که کارگاه تعميرات ،کارگاه ولو و پمپ را
راهاندازي کنيم و احتمال اينکه در عس��لويه هم
به طور مشابه يک کارگاه تعميرات بزنيم ،وجود
دارد ،زي��را در آن منطقه داراي انب��ار و امکانات
خوبي هستيم .اگر اين همکاري را بتوانيم به طور
مستمر انجام بدهيم ،به طوري که جذابيت براي
طرفين داش��ته باشد و آرامش را براي سازنده به
وجود بياوريم ،آنها ه��م آمادگي کافي دارند تا با
ما به صورت مشترک همکاري داشته باشند .به
عنوان مثال؛ ما دو نمايشگاه را هم با يک لوگوي
مشترک شرکت کرديم و تفاهم نامه اي بين ما
و انجمن اس��تصنا بسته شد که چهارچوب کار را
به طور کامل روش��ن ميکند .يکسري قراردادها
هم بين ما و اعضايي که کتبا به ما اعالم آمادگي
کردهاند ،منعقد ش��ده اس��ت و در ح��ال امضاي
قرارداد شرکت به شرکت هستيم و اين اقداماتي
است که کمتر از يکسال انجام دادهايم.

برعکس عمل شده است

براي اداره کردن شرکت داده ميشد ،اما اينچنين
نشده است و هم اکنون اين شرکت با مشکالت
زيادي دست و پنجه نرم ميکند.
اتف��اق ديگ��ري ک��ه پ��س از واگ��ذاري
ش��رکت کاالي پتروش��يميبراي ش��رکتهاي
پتروش��يميافتاد ،خريدهاي موازي و بعضا مازاد
بر ني��از و در نتيج��ه پر ش��دن انبارهاي کاالي
شرکتهاي مذکور از کاالي راکد ميباشد.
بنده در حدود  11ماه اس��ت که در شرکت
کاالي پتروش��يميدر حال فعاليت هس��تم ،تمام
تالش��م را براي اجراي تعهدات گذش��ته ي اين
ش��رکت چه با س��ازندگان و فروش��ندگان و چه
ب��ا مصرف کنندگان و متقاضيان به کار بس��تهام
تا با تعامل نزديک بتوانيم تعهدات اين ش��رکت
را به س��رانجام برس��انيم و ب��ه آن نظم بدهيم و
مش��خص کني��م و روي ضمانتنامهه��ا بايد کار
کنيم و به پروندههاي کس��ري و آسيب ديدگي و
اقالم مفقودي و دستور کارهايي که در راه است،
رسيدگي کنيم.
ب�ه راس�تي اي�ن اتفاق که به ش�رکت کاالي


پتروش�يميجفا ش�ده و قرارداده�ا ناگه�ان لغو

ميشود را نشات گرفته از چه دليلي ميدانيد؟

فک��ر ميکن��م پ��س از واگ��ذاري ،نگاه
شرکتهاي دولتي به ما اينگونه شد که ما ديگر
دولتي نيس��تيم و خصوصي هس��تيم و بايد به ما
س��خت بگيرند! احتم��اال از خود ميپرس��ند که
چرا بايد به اين ش��رکت خصوصي ش��ده تقاضا
و س��فارش بدهي��م و اينها براي م��ا خريداري
کنند؟! و چرا خودمان خريد انجام ندهيم! و با اين
رويکرد ،متاسفانه در همان بدو واگذاري ،ورودي
آن را بستند .ورودي يک شرکت تدارکاتي ،تقاضا
است و هنگاميکه جلوي تقاضا را ميگيريد ،مانند
اين اس��ت که آب را بر روي يک عده اي ببنديد!

و مسلما خروجي آن هم که سفارش است ،متاثر
ميشود .به همين دليل ،اين شرکت به خاطر عدم
حمايت و پش��تيباني ،آس��يب زيادي ديد و واقعا
اين حق براي اين ش��رکت محفوظ است که به
سازمان خصوصي سازي بابت خسارتهايي که به
اين ش��رکت وارد شده است ،اعتراض جدي کند.
البته در مجموع اين اقدام شرکتهاي پتروشيمي،
موجب خريدهاي موازي توسط آنها و بعضا بيش
از نياز و غير منس��جم و غير متمرکز گرديده که
تجمع کاالهاي راکد در انبارهاي اين شرکتها را
به دنبال داشته است.
خوب با اين وصف ،چه اقداماتي را براي برون


رفت اين شرکت از چالشهايي که اشاره کرديد،
در دستور کار داريد؟

بله ،م��ا صبر نکرديم تا ع��ده اي بيايند و
به اين موضوع رس��يدگي کنند ،چرا که شايد آن
زمان دير شده باش��د .ما تالش کرديم و در چند
حوزه وارد عرصههاي جديدي شديم .با توجه به
اينکه بحث کارگزاري اين شرکت در حال حاضر،
متوقف شده است ،به عنوان يک تامين کننده جلو
رفتهايم؛ باتوجه به اينکه تمام زنجيرههاي تامين
کاال در اين ش��رکت موجود است ،يعني از انبارها
گرفته تا بحث خريد و بازرسي فني و خدمات فني
و حمل و نقل و ترخيص و ...خوشبختانه ما تمام
حلقهها را داريم .با توجه به استعدادي که در اين
شرکت وجود دارد؛ ما تمام توانمان را در بعد تامين
کاال گذاش��تيم .در حال حاضر براي ش��رکت در
مناقصات مربوط به صنايع نفت ،گاز ،پتروشيميو
پاالي��ش و پخش برنامه ريزي جدي داريم .البته
در موضوع مناقصات هم به هر مناقصه اي ورود
نميکنيم .يکس��ري اق�لام ري��ز و ارزان قيمت
را هم��ه ميتوانند تامين کنن��د ،اما ما اقالميکه
سخت تر است و حتي بحث تحريم در آن مطرح

ميباش��د را تامين ميکنيم ،زيرا قابليت بيشتري
براي تامين ش��ان داري��م .در برهه کنوني ،حدود
 100مناقص��ه را در بازار ش��رکت کردهايم .البته
مقدمتا از سوي وزارت نفت ارزيابي ميشويم؛ ما
در  sourcingصنعت نفت سامانه و وندورليست
هستيم و با سابقه اي که داريم ،اين مناقصات را
در تمام حوزههاي صنعت نفت از جمله نفت ،گاز،
پااليش و پخش و پتروشيميش��رکت کرده و در
حال فعاليت هستيم.
بعد ديگر فعاليت ما امکاناتي اس��ت که در
ماهشهر و عسلويه داريم؛ اين امکانات ميتواند به
جاي انبارداري صرف ،با سه رويکرد سوپرمارکت
صنعت��ي ،رويک��رد تعميراتي و رويکرد س��اخت
قطعات مورد استفاده قرار گيرد .با توجه به اينکه
عالقمندي اين ش��رکت حمايت از ساخت داخل
ميباشد ،ما به س��راغ انجمن استصنا رفتيم .اين
انجم��ن داراي  700عضو اس��ت ،آقاي خياميان
هم خيلي اس��تقبال کردند؛ بنده عنوان کردم که
حاضر هس��تيم عالوه بر اينکه با شما در اين سه
م��ورد همکاري کنيم؛ انبارها را به عنوان آورده و
تخصصي که روي اقالم پرمصرف در اينجا داريم
و ب��ه دليل افراد با تجربه اي که در سيس��تم ما
در حال فعاليت هس��تند؛ اق�لام پرمصرف و تند
مصرف را ميشناس��يم و اين اقالم را شناس��ايي
کنيم و براي سوپرمارکت صنعتي کار کنيم و براي
ساخت داخل شدن اقالميکه هنوز وارداتي است،
با ش��ما همکاري داشته باش��يم .بحث تعميرات
هم ايش��ان پيش��نهاد دادند و ما استقبال کرديم؛
اين پيشنهادات مشترک هر دوي ما است .ديگر
اينکه در مناقصات هم با خود س��ازنده به صورت
جوينت وارد مناقصه ميشويم؛ يعني ما بازاريابي
ميکنيم و س��پردههاي پيش پرداخت را تامين و
به عنوان حمايت کننده ي مالي ،با ش��رکتي که

با اقداماتي که هم اکنون در حال انجام هستيد


تهیه و تنظیم :زهرا پرفن

دانش نف�ت :کارگاه ايراني -فرانس�وي  HSEصبح روز
س�ه ش�نبه با حضور قائم مقام وزير نفت آغاز به کار کرد و روز
چهارشنبه ۹ ،اس�فندماه) به کار خود پايانداد .جايگاه مسائل
 HSEدر طراحي ،پيش�گيري از خسارت و مديريت داراييهاي
فيزيکي ،تقويت فرهنگ  HSEو ايمني مبتني بر رفتار ،مديريت
ريسک فوران چاههاي نفت و گاز و مسائل جديد محيط زيست
در صنع�ت نفت از محوره�اي اصلي اين کارگاهاموزش�ي بود.
س�خنرانان حاضر در اين کارگاه ،مديران ارش�د و متخصصان
منتخ�ب از ش�رکتهاي TOTAL، AXENS، IFP، ARTELIA،
B.V.، SOFREGAS، KERDOS ENERGY، AMETHYSTE،
 GAS VIEWER، PATH CONTROLو مرکز ايمني صنايع نفت
فرانسه ( )GESIPو ديگر شرکتهاي مطرح در زمينه نفت و گاز
بودند .اين کارگاه به زبان انگليس�ي برگزار ش�د .آن چه در پي
ميآيد نگاه دانش نفت به اين کارگاه بين المللي است.

قائم مقام وزير نفت در آيين گشايش اين کارگاه از تدوين
برنامهها و قوانين سختگيرانه در صنعت نفت براي رعايت هرچه

بيشتر مسائل بهداشت ،ايمني و محيط زيست ( )HSEخبر داد.
مرضيه شاهدايي اظهار کرد :برپايي کارگاههاي آموزشي در حوزه
اچاسيي براي کارشناسان صنعت نفت و گاز ايران در بلندمدت
سبب صرفهجويي در هزينهها و جلوگيري از سوانح ميشود .وي
با اشاره به اينکه صنعت نفت و گاز ،در شمار صنايع پرمخاطره
جهان اس��ت ،افزود :همه لحظ��ات کار در صنعت نفت به دليل
ماهيت آن ،با احتمال خطر روبهروست ،اين خطر در صنعت نفت
ايران به دليل فرسودگي تاسيسات بسيار باالست .قائم مقام وزير
نفت با تاکيد بر اين که شرکتهاي مطرح دنيا براي رخداد حوادث
در صنعت نفت و گاز به دنبال راهحلهاي اثربخش��ي بودهاند و
به نتايج س��ودمندي دست يافتهاند ،گفت :اس��تفاده از دانش و
تجربههاي اين شرکتها در قالب برپايي کارگاهها و کالسهاي
آموزشي براي کارشناسان و کارکنان صنعت نفت کشور ضروري
است .شاهدايي ،استقرار مديريت ايمني فرآيند ( ،)PSMطراحي
ذاتا ايمن ،ارزيابي ريسک ،ايجاد محيط ايمن براي سازمانها و
مديريت دارايي فيزيکي را از مهمترين راهکارهاي پيشگيري از
مخاطرات در محل کار برشمرد .وي به بحث صالحيت حرفهاي

و آموزشه��اي اثربخش کارکنان اش��اره کرد و افزود :گذش��ته
از فرس��ودگي تاسيس��ات صنعت نفت در کشورمان ،در بسياري
از موارد ش��اهد بوديم که ح��وادث و مخاطرهه��ا تنها به دليل
بهکارگيري برخي افراد که حائز صالحيت نبودهاند ،اتفاق افتاده
است ،بنابراين بهکارگيري افراد در مشاغل کليدي و حادثهآفرين
بايد با احراز صالحيت حرفهاي همراه باشد .شاهدايي پرداختن به
مسئله بهداشت ،ايمني و محيط زيست ( )HSEرا بسيار ضروري
دانست و تاکيد کرد :فناوريهاي روزآمد ،بسياري از آاليندههاي
محيط زيست را هم اکنون کنترل ميکند؛ چيزي که در گذشته
و در تاسيسات قديميبه هيچ وجه وجود نداشت و ما از هم اکنون
بايد براي آينده برنامهريزي کنيم تا بتوانيم با هزينه کردن براي
اس��تفاده از فناوريهاي روزآمد ،در کنار توس��عه پايدار و توليد،
دوستدار طبيعت باشيم .قائم مقام وزير نفت با بيان اين کهامروزه
بهرهمندي از مديريت دانش و اس��تفاده از تجربه ش��رکتهاي
پيشرو در زمينه مديريت بحران در سراسر جهان بسيار مقرون به
صرفه است ،تصريح کرد :برپايي کارگاههاي  ۲روزه و کوتاهمدت
اگرچه مفيد است ،اما کافي نيست .براي همگاني شدن آموزش
اچاسيي بايد بهزودي دورههاي کالن برگزار شود.
پويايي صنعت نفت ايران در پروژههاي پارس جنوبي قابل
مشاهده است

س��فير فرانس��ه در تهران هم گف��ت :وزارت نفت ايران
توانس��ته پويايي مطلوبي در پروژههاي نفتي بهويژه پروژههاي
پارس جنوبي ايجاد کند .فرانسوا سنمو در افتتاحيه کارگاهاموزشي
ايراني-فرانس��وي بهداش��ت ،ايمني و محيط زيست ( )HSEدر
صنعت نفت با اشاره به موفقيت وزارت نفت در ايجاد پويايي در

شرکتهاي ايراني ،اعالم کرد :هيئت فرانسوي در بازديد اخير از
تأسيسات پااليشگاههاي گازي ميدان پارس جنوبي ،تحت تأثير
قرار گرفتند.وي افزود :با رفع تحريمها عليه ايران و اجرايي شدن
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،همکاري ايران و فرانسه در
زمينه نفت و گاز ازس��ر گرفته شده ،به گونهاي که واردات نفت
فرانس��ه از ايران در س��ال  ۲۰۱۷ميالدي از مرز  ۲ميليارد دالر
فراتر رفت.سفير فرانسه در تهران با اشاره به تجربه شرکتهاي
فرانسوي در فعاليتهاي بينالمللي ،ابراز اميدواري کرد که توسعه
همکاري ش��رکتهاي ايراني و فرانسوي در صنعت نفت و گاز
که ش��امل همکاري در زمينه اچاسيي نيز ميشود ،ادامه يابد.
سنمو يادآور شد :اچاسيي مسئلهاي مهم در صنعت نفت و گاز
ايران است و زمينهساز تالقي توسعه اقتصادي با مسائل انساني و
اخالقي به شمار ميآيد.وي همچنين اعالم کرد :در پي امضاي
توافق زيستمحيطي پاريس ( ،)COP۲۱مسئله محيط زيست
ديگر جنبه الزامآور يافته اس��ت و بر اين اساس ،اچاسيي ديگر
يک مسئله جانبي نيست و جايگاهي اساسي دارد.
اهداف ايران و فرانسه در صرفهجويي انرژي همسو است

در همي��ن حال ،کارش��ناس ش��رکت ک��ردوس انرژي
ه��م گفت :ايران و فرانس��ه درباره کاهش دم��اي کره زمين و
صرفهجوي��ي در مصرف انرژي اهداف همس��و و موافق دارند و
بي مصرف بهينه انرژي تالش ميکنند .مهدي گليل بدر کارگاه
ايراني  -فرانسوي اچاسيي و در دومين نشست تخصصي اين
کارگاه با موضوع «مديريت محيط زيست» ،با اشاره به بهرهوري
ان��رژي و توافق کنفرانس تغيي��رات اقليميپاريس (کاپ  )۲۱و
کمپين  ۲درجه کمتر در ايران گفت :مايه خرس��ندي اس��ت که

ب�ا اقدامات�ي که هم اکن�ون در حال انجام آن


هس�تيد ،چش�م انداز ش�رکت را پس از يک دوره
افول و رکود چگونه ارزيابي ميکنيد؟

بنده همچنان اميدوارم که مسئوالن وزارت
نفت ،خصوصا مهندس زنگنه ،وزير محترم نفت
و آقاي نوروززاده ،معاون محترم ايشان در شرکت
ملي صنايع پتروشيمي ،يکسري از موافقتهايي
را که ما از آنها در خواس��ت کرديم را با ما داشته
باش��ند تا ما بتوانيم بخشي از خس��ارتهاي وارد
آمده در فرآيند خصوصي س��ازي را جبران کنيم.
اين ش��رکت با نزديک ش��دن به صنعت داخلي
نش��ان ميدهد ک��ه در جهت اقتص��اد مقاومتي
حرکت ميکند .اگرچه ش��رکت خصوصي است
اما برمبناي رويکرد اقتصاد مقاومتي کار ميکند
و تفک��ر نهايي که در اين بخ��ش داريم ،منوط
به اين اس��ت که س��ازندگان داخلي ب��ه داد اين
کشور ميرسند و هر چه به جلو گام برميداريم،
ميبينيم ک��ه جريانات تحريم کش��ور به خاطر
برجام نوساناتي داشته است ،اما همچنان پا برجا
مانده اس��ت و احتمال تش��ديد آن هم چه بس��ا
وجود داش��ته باش��د ،اما تنها راه ما اين است که
درون گرا باش��يم ،يعني از قدرت داخلي استفاده
کنيم و البته نگاهمان به صادرات هم باشد .اين
طور هم نباشد که نسبت به بيرون تعامل نکنيم؛

پتروشيميبا اين فعاليتها ناميکوچک براي آن
است .مثال نام شرکت را به شرکت کاالي صنعت

نف�ت تغيي�ر دهيد ،البت�ه اين موضوع را به عنوان

يک پيشنهاد مطرح کردم؟

اميدواري��م بعد از اي��ن فعاليتهايي که هم
اکنون بذر شان کاشته ش��ده است و اگر به ثمر
بنشيند ،پيشنهاد شما بسيار صحيح است .اما در
حال حاضر پوسته ي شرکت و ساختار سازماني

اکس��نس بحراني بودن وضع آب در دنيا را حائز اهميت دانست
و گف��ت :ايران در قلب بحران کمب��ود آب در جهان قرار دارد و
کشور هماکنون بزرگترين مسئله و دغدغه زيست محيطياش
مديريت بحران کمبود آب و خشکس��الي اس��ت.دومين نشست
تخصصي کارگاهاموزش��ي ايراني-فرانس��وي بهداشت ،ايمني
و محيط زيس��ت ( )HSEدر صنعت نفت با حضور متخصصان
شرکتهاي کردوس انرژي و اکسنس فرانسه و به رياست ايرج
کلهر ،رئيس  HSEش��رکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي ايران برگزار شد.
رعايت اصول ايمني نتايجي جهاني دارد

در همين حال ،نخستين نشست تخصصي کارگاهاموزشي
ايراني-فرانس��وي اچاسيي در صنعت نفت با موضوع مديريت
اچاسيي صبح روز سهش��نبه  ۸اسفند ماه برگزار شد .محمدرضا
يوس��في پور ،رئيس اچاسيي ش��رکت ملي گاز ايران به عنوان
رئيس نخس��تين نشس��ت تخصص��ي کارگاهاموزش��ي ايراني-
فرانسوي اچاسيي در صنعت نفت که با حضور سعيده عندليب،
معاون سالمت صنعتي اداره کل اچاسيي وزارت نفت ،دومينيک
بوتن از شرکت سفرهگاز ،فيليپ روو از شرکت آرتليا و تري کوپر از
شرکت فرانسوي توتال برگزار شد ،گفت :فعاالن حوزه بهداشت،
ايمني و محيط زيس��ت (اچاسيي) باور دارند که همکاري بيشتر
در بخشهاي فني ايمني و موفقيت دو طرف را تضمين ميکند.
وي افزود :تجارت تنها براي سودآوري است ،اما بحث اچاسيي
نتايج��ي جهان��ي دارد و تنها به يک کش��ور محدود نميش��ود.
رئيس اچاسيي ش��رکت ملي گاز همچنين اعالم کرد :بر اساس
آموزههاي اسالمي ،نجات جان يک انسان ،همسنگ نجات همه

که بودند ،بحث لوله گستر اسفراين و ...را پيگيري
ميکردند ،جناب نوروززاده به صنعت داخلي بسيار
عالقمند هس��تند .ما از ايش��ان درخواست داريم
با توجه ب��ه اينکه ما با انجمن اس��تصنا جوينت
ش��ده و همکار هس��تيم ،در پروژهه��اي اجرايي
جديد پتروش��يمياز اين توان تجميعي که بين ما
و انجمن اس��تصنا به وجود آم��ده؛ به عنوان يک
بازوي قوي اس��تفاده کنند و بخش ساخت داخل
را به مجموعه ي ما و اس��تصنا بسپارند تا ما اين
مه��م را تامين کنيم .اين موضوع بر طبق قوانين
کش��ور و قانون حداکثر استفاده از توان مهندسي
کشور اس��ت و بدين ترتيب ما با انجمن استصنا
بخش��ي از تامين کاال را به صورت مس��جل در
داخل کش��ور انجام خواهيم داد و داخلي س��ازي
خواهي��م کرد .فکر ميکنم مدي��ر عامل محترم
ش��رکت ملي صنايع پتروش��يمياز اين پيشنهاد
استقبال کنند ،چرا که در نهايت تجميع تامين اين
کاالها موجب ميش��ود بخشي از اقالم جديد که
توليد ميشود ،از سازندگان داخلي خريداري شود
و اين مه��م موجب رونق کس��ب و کار و ايجاد
اشتغال در کشور که همان خواسته دولت محترم
است ،خواهد شد .تصورم اين است که در مواردي
که آقاي مهندس ن��وروززاده الزم بدانند موافقت
الزم را از وزير محترم ميگيرند و يقين دارم آقاي
مهندس زنگنه با حمايتي که از ساخت داخل در
طول  8سال گذشته از خود نشان دادهاند و همين
 10مورد س��اخت داخل که از س��رفصلهاي مهم
ميباشد ،اثبات کردهاند که به ساخت داخل توجه
خاصي دارند.
از س�ال  1391تا به حال از خس�ارتي که به


اي�ن ش�رکت بابت واگذاري ناقص وارد ش�ده

ما از جناب نوروززاده
درخواست داريم با توجه
به اينکه ما با انجمن استصنا
جوينت شده و همکار هستيم،
در پروژههاي اجرايي جديد
پتروشيمياز اين توان تجميعي
که بين ما و انجمن استصنا به
وجود آمده؛ به عنوان يک
بازوي قوي استفاده کنند
و بخش ساخت داخل را به
مجموعه ي ما و استصنا بسپارند
تا ما اين مهم را تامين کنيم

است ،ميتوانيد يک برآورد مالي داشته باشيد؟

ش�رکت را نداري�د؟ زي�را عملا ديگ�ر کاالي

تدوين قوانين سختگيرانه در صنعت نفت براي رعايت مسائل اچاسيي
ايران و فرانس��ه درباره کاهش دم��اي کره زمين و صرفهجويي
در مصرف انرژي اهداف همس��و و موافق دارند و هر کدام براي
مص��رف بهينه انرژي تالش ميکنند.وي ب��ا بيان اينکه ايران
هفتمين کشور جهان در توليد گازهاي گلخانهاي است ،در حالي
که فرانس��ه در رده  ۲۹اين جدول قرار دارد ،افزود :البته فرانسه
براي قرار گرفتن در اين رتبه تالش فراواني انجام داده و نزديک
 ۲۰س��ال اس��ت که از فناوريهاي نو و دوستدار محيط زيست
استفاده ميکند و انرژيهاي هستهاي را جايگزين انرژي فسيلي
کرده اس��ت.گليل تصريح کرد :در ايران ش��اهد مصرف فراوان
انرژيهاي فسيلي هستيم که با بهکارگيري فناوريهاي جديد
و جذب س��رمايه در اين زمينه ميتوان مصرف انرژي را به طور
خيرهکنندهاي کاهش داد.وي مديري��ت کربن را از راهکارهاي
توقف انتش��ار گازهاي گلخانهاي دانس��ت و ادام��ه داد :يکي از
راههايي که ميتوان از انتشار گازهاي گلخانهاي جلوگيري کرد،
بهرهمندي از انرژي خورش��يدي و بخار آب است.اين کارشناس
شرکت کردوس انرژي با بيان اينکه سوزاندن گازها در مشعل
به ه��در رفت حجم زي��ادي گاز ميانجامد گف��ت :ميتوان به
تدريج با بهرهگيري از س��امانههاي جدي��د که به همين منظور
طراحي ش��ده براي خاموش کردن مشعلها گاممثبتي برداشت.
پيام حيدر عربي از مديران شرکت اکسنس در ادامه اين نشست
درب��اره صيانت و حفاظت از محيط زيس��ت و فناوريهاي مورد
ني��از در اين زمينه س��خنراني کرد.وي درب��اره فعاليتهاي اين
شرکت در حوزه محيط زيست گفت :همه تالش ما براي ارتقاي
کاهش مواد آالينده س��وختهاي گازوئي��ل و بنزين به منظور
بهبود کيفيت جو کره زمين است.اين نماينده شرکت فرانسوي

را که ارزش خاص خودش را داش��ته اس��ت ،به
عنوان اينکه يک برند قديميبوده؛ نگه داشتهايم
اما ميتوان متناسب با فعاليتهاي آتي ،نام بهتري
هم براي شرکت تعيين کرد.

و ورود ب�ه عرصهه�اي جدي�د ،قص�د تغيي�ر نام

دانش نفت از کارگاه ايراني -فرانسوي  HSEگزارش ميدهد؛

ساخت  700مگاوات نيروگاه تجديدپذير تا سال آينده

در ش��رايط فعلي  450مگاوات نيروگاه در کش��ور به بهرهبرداري رسيده و
 700مگاوات ديگر نيز در حال احداث است که عمليات احداث آنها شروع شده
و براس��اس پيشبينيهاي صورت گرفته برخي از آنها تا پايان امس��ال و بخش
ديگر از آن در ش��ش ماهه اول س��ال آينده و باقيمانده تا اواخر س��ال آينده به
بهرهبرداري ميرسد که اين ظرفيت قابل توجهي است .طبق برآوردهاي صورت
گرفته در انرژيهاي تجديدپذير به ظرفيت باالي  1100مگاوات خواهيم رسيد
که تعهدمان را براي اولين س��ال قانون برنامه شش��م عملياتي خواهيم کرد ،اما
نگرانيهايي ب��ه وجود آمده که احتماال تجديدپذيرها در س��الهاي آينده دچار
رکود خواهند ش��د که آن برخورد اشتباه سازمان برنامه و بودجه با تجديدپذيرها
اس��ت .عليرغم اينکه براساس ماده  5قانون حمايت از صنعت برق مبلغي به نام
ع��وارض برق از مردم گرفته ميش��ود و به موجب قانون باي��د  100درصد آن
صرف ًا براي برق روس��تايي و تجديدپذيرها هزينه شود وهمين قانون نيز مجددا
در بند  3ماده  12اساس��نامه س��اتبا تأکيد شده و قانونگذار تأکيد کرده که 100
درصد آن صرفا جهت توس��عه تجديدپذيرها و برق روس��تايي هزينه ش��ود ،اما
متأس��فانه س��ازمان برنامه و بودجه بخش مهمياز اين پول را بابت هزينههاي
جاري هزينه ميکند که عليرغم درگيريها و پيگيريهاي زياد و نااميديهايي
که براي بخش خصوصي پيش آمد و متأسفانه اين حوزه سه ماه پول برق خود
را دريافت نکرد و برخي از س��رمايهگذاران نيز از ادامه مس��ير منصرف شدند .به
اعتقاد نگارنده ،اين امر نش��اندهنده اين اس��ت که ناهماهنگي بسيار جدي در
زمينه توس��عه انرژيهاي تجديدپذير در حال وقوع اس��ت که اين مس��أله روند
توس��عه تجديدپذيرها را کند کرده ،اين اقدام بزرگترين ضربه را به تجديدپذيرها
زد و به نظر ميرس��د قرار اس��ت اين شرايط ادامه داش��ته باشد که شاهد مرگ
تجديدپذيرها در سال آينده خواهيم بود.

گفتمان

گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

ام��ا حمايت از س��ازندگان داخلي موجب رش��د
شرکتهاي ايراني ميشود.
چه در خواس�تهايي مش�خصا از شرکت ملي


صنايع پتروشيمي( )NPCداشتهايد؟

با تجربه عميق و ديد خوبي که ايشان دارند
و با توج��ه به اينکه ايش��ان در وزارت صنعت و
معدن و مجلس هم حضور داشتهاند و زماني هم

بشر است و اين مسئله اهميت ايمني را بيشتر مشخص ميکند.
در ادامه اين نشست ،دومينيک بوتن از شرکت سفرهگاز نخستين
درب��اره خدمات بخش مديريت اچاسي��ي در کاهش حوادث در
تأسيس��ات تحت مديريت اين شرکت صحبت کرد.به گفته وي،
هدف اچاسيي ،به حداقل رساندن خطر در محيط کار و رساندن
آن به س��طح مورد قبول در صنعت نفت ايران و جهان است.اين
مدير فرانسوي با تمجيد از دستاوردهاي اچاسيي در پروژههاي
پارس جنوبي ،اعالم کرد :روشهاي ايمني در اين منطقه مناسب
است ،اما ممکن است اين رويهها در طرحهاي ديگر وجود نداشته
باش��د.بوتن همچنين گفت :در زمينه اچاسيي ،مسئله فرهنگي
دغدغه اصلي نيس��ت و الزم است رفتار تک تک افراد در محيط
کار اصالح شود.وي يادآور شد :رفتار ايمني بايد به همه کارکنان
و پيمانکاران تعميم داده ش��ود ،زيرا بخش عمدهاي از فعاليتها
ازس��وي پيمانکاران انجام ميش��ود.در همين حال ،فيليپ روو،
نماينده شرکت آرتيليا نيز با موضوع «تغيير گام :از پايبندي قانوني
بهايمني مبتني بر رفتار» س��خنراني کرد.وي با اش��اره به سابقه
فعاليتهاي شرکت فرانسوي آرتيليا ،اعالم کرد :در بحث ايمني
طرحها ،گام نخس��ت برآورد خطر اس��ت ،اما در گام بعدي ،الزم
اس��ت برآورد پيوسته خطر انجام شود.تري کوپر ،نماينده شرکت
توتال نيز در س��خنراني خود با مضوع «مديريت ايمني اشتغال و
خطرهاي عمده در توتال» گفت :در شرکت توتال هموارهايمني
هس��ته مرکزي است و به گفته مديران اين شرکت ،اولويت اين
شرکت ديگر سرمايهگذاري نيست و هسته اصلي ،ايمني است.
معرفي دوربينهاي نشتياب گاز در کارگاهاموزشي
ايراني _ فرانسوي اچاسيي

در همي��ن حال ،ش��رکتهاي فرانس��وي در دومين روز
کارگاهاموزش��ي ايراني _ فرانس��وي اچاسيي ب��ه معرفي دو
فناوري جديد ش��امل دوربينهاي نشتياب گاز و اعالم حريق
با اس��تفاده از س��امانه  LDARپرداختند.مديران و کارشناسان
ش��رکتهاي فرانس��وي در روز دوم و پاياني کارگاهاموزش��ي

بهتر است اين سوال را مدير عامل محترم
گروه پاس��خ بگويند ،اما خس��ارت بس��يار جدي
اس��ت .تصور بنده اين است که گروه انتخاب به
خاطر اينکه اين برن��د باقي بماند ،مقاومت کرده
اس��ت و با وجود خس��ارت ،حيات اين شرکت را
ادامه داده اس��ت بهاميد اينکه بتواند مانند برخي
از محص��والت گ��روه که هم اکنون توانس��ته با
خارجيها رقابت داش��ته باشد ،اينجا هم در کنار
اس��تصنا ق��رار بگي��رد ،به س��اخت داخل کمک
کند و از خروج ارز جلوگي��ري نمايد .اهدافي که
مدير عامل محت��رم گروه انتخاب دنبال ميکند،
يکس��ري اهداف اس��تراتژيک و ملي است .مدير
عامل گروه صنعتي انتخاب ثابت کرده اس��ت که
فقط به دنبال سود نيست و در حال حاضر هم که
قصد حرکت دارد ،تاکيد ايش��ان اين است که با
انجمن استصنا مشترک شويد .مدير عامل گروه
صنعتي انتخاب ،اين کار را شخصا دنبال ميکنند
که نش��ان دهنده ي اعتقاد ايشان به توليد ملي و
ساخت داخل است.
از وقتي که در اختيار دانش نفت قرار داديد،


کمال تشکر را دارم.

ايراني-فرنسوي بهداش��ت ،ايمني و محيط زيست ( )HSEدر
دو نشس��ت تخصصي ،درباره پيش��گيري از حوادث ،مديريت
ساماندهي تاسيسات فرس��وده ،مديريت ايمني فرآيند (،)PSM
ارزيابي ريس��ک فني و بررسي انواع فناوريهاي نو پيشگيري،
س��خنراني کردند.ايمان ش��يرانپور ،رئيس  HSEشرکت نفت
فالت قاره و از اعضاي نخستين نشست تخصصي روز دوم ،در
اين باره گفت :در اين نشس��ت تخصصي ،فناوريهاي برتر در
بحث ايمني معرفي شدند ،معرفي دوربينهاي نشتياب گاز و
اعالم حريق با استفاده از سامانه  LDARاز بهترين مواردي بود
که در اين کارگاه ارائه ش��د و با توجه به قديميبودن تاسيسات
کشور ،اين دوربينها با هزينه کم در نصب و اجرا و دقت عمل
فراوان ،گزينه مناسبي براي پيش��گيري از حوادث هستند.وي
گفت :در اين نشس��ت همچنين درباره ساماندهي تاسيسات و
يکپارچگي سرمايه مطالبي از س��وي کارشناس شرکت توتال
ارائه ش��د که تفاوت چنداني با الگوهاي بوميشده ما نداشت و
تنها به نظر ميرسد که صنعت نفت و گاز ايران در اجراي الگوها
دچار مشکل است.رئيس  HSEشرکت نفت فالت قاره تصريح
کرد :بحث اس��تقرار يکپارچگي س��رمايه و چالشهاي پيشرو
براي شناسايي و طبقهبندي تجهيزات در معرض خطر و تعيين
بحرانيترين آنها و نحوه ارزيابي ريسک و روشهاي جمعآوري
دادهها از مهمترين مباحث ارائه شده بود.محمد پورراکي ،معاون
ايمن��ي و آتش نش��اني اداره کل اچ اس ي��ي وزارت نفت و از
اعضاي نشست تخصصي دوم گفت :در اين نشست سخنرانان
بيشتر به رويهها ،روشها و استانداردهايي که ميتوان از رخداد
حوادث مهم جلوگيري کرد اش��اره کردند.وي گفت :با توجه به
اينکه بيش از  ۹۰درصد حوادث در کشور ما به دليل خطاهاي
انس��اني رخ ميدهد ،محورهاي اين نشس��ت بيشتر به راههاي
پيش��گيري از خطاهاي انس��اني و همچني��ن روشهاي احراز
صالحيت افراد در مش��اغل حس��اس و مخاطرهآميز اختصاص
داشت.

رئيس هيأت مديره انجمن علميانرژي بادي ايران

ايران به هيچ وجه به جايگاه خود در انرژيهاي
نو نرس��يده ،است در حالي که  ۲۰درصد آاليندگي در
کش��ور ناش��ي از عملکرد نيروگاههاي حرارتي است.
متأس��فانه ايران نتوانس��ته ظرفيتهاي بالقوه موجود
در اين صنعت را به فعل تبديل کند ،بر اس��اس برنامه
پنجم توس��عه قرار بر اين بود که با رش��د  5درصدي
تجديدپذيرها در پايان برنامه مواجه باش��يم ،اما اين موضوع در عمل رخ
نداده اس��ت .در حال حاضر نيز در برنامه شش��م توس��عه ارتقاي  5هزار
مگاوات انرژي تجديدپذير در برنامه ديده شده و به عبارت ديگر بر اساس
اين برنامه بايد ساالنه  1000مگاوات توليد انرژي از طريق تجديدپذيرها
داش��ته باشيم .از زماني که برنامه شش��م توسعه ابالغ شده ،کمتر از يک
س��ال گذش��ته اس��ت ،اما عم ً
ال هيچ نش��اني از توليد هزار مگاوات ديده
نميش��ود .توس��عه انرژي بادي و تجديدپذير  13مورد منفعت را ميتواند
به کشور برس��اند که يکي از اين موارد اشتغال است ،يکي از ايراداتي که
به نيروگاههاي حرارتي وارد است ،اين است که اين نيروگاهها آب زيادي
مصرف ميکنند ،درحاليکه نيروگاههاي بادي و خورش��يدي مصرف آب
ندارند 20 .درصد از کل آاليندگي در کشور ناشي از عملکرد نيروگاههاي
حرارتي است و همين چند نکته کوچک لزوم توجه بيشتر دولت به توسعه
تجديدپذيرها را نش��ان ميدهد ،پس اينکه چرا انرژيهاي تجديدپذير به
توس��عه معقولي دست پيدا نميکنند ،قابل بحث است .به اعتقاد نگارنده،
اين مسئله به چند متغير وابستگي دارد که او ًال بايد افرادي که مسئوليت
کاري را برعهده گرفتهاند ،احس��اس مس��ئوليت بيش��تري نسبت به اين
موضوع داشته باشند .ميزان ظرفيت نصبشده نيروگاههاي کل کشور 75
هزار مگاوات و ظرفيت نصبشده نيروگاههاي انرژي بادي  200مگاوات
اس��ت و اين عدد واقع ًا محدود اس��ت ،درحاليکه ح��دود  9هزار مگاوات
مج��وز احداث نيروگاه بادي در اختيار مردم قرار دارد .پس بايد مش��خص
ش��ود که چرا هنوز اين مجوزها عملياتي نش��ده است .به اعتقاد نگارنده،
راه چاره اين اس��ت ک��ه بايد به دنبال س��رمايهگذاري خارجي برويم و از
آنجا که اخيراً سازمانهاي بينالمللي ريس��ک سرمايهگذاري در ايران را
از ع��دد  6به  5کاهش دادهاند ،اين مس��ئله اتفاق بزرگي بود که ميتواند
نقش تأثيرگذاري در توس��عه تجديدپذيرها را داشته باشد .اما علت اينکه
چرا اين س��رمايهگذاريها عملياتي نميش��ود ،اين است که به حدي در
صندوق توس��عه ملي ،بانکهاي عامل ،وزارت نيرو و س��ازمان مديريت
قوانين متناقض و ناهماهنگي وجود دارد که کار به درستي پيش نميرود.
قطع ًا با ش��رايط فعلي نميتوانيم به برنامه ششم توسعه در راستاي توسعه
انرژيهاي تجديدپذير و تحقق توليد  5هزار مگاوات اميد داشته باشيم .با
وجود اينکه در حال حاضر فرانس��ه ،ايتاليا ،دانمارک ،اتريش و کره جنوبي
براي همکاري اعالم آمادگي کردهاند ،اما توانايي جذب اين سرمايه وجود
ندارد .مش��کل کشور در توس��عه انرژيهاي تجديدپذير مهندسي نيست،
مش��کل ما تفکر حاکم در راستاي عدم پا گرفتن صنايع جديد است .اين
در حالي اس��ت که آينده دولت در گرو صنايعي است کهامروز مورد غفلت
ق��رار گرفته ،پس در بهترين حالت اگر نگوييم صنعت نفت و گاز ،صنعت
گذشته است ،اين بخش قطع ًا صنعت امروز است .لذا نسل ما وظيفه اين
را دارد که ش��رايط را براي نسل آتي فراهم کند و براي اين موضوع نبايد
از هيچ خدمتي دس��ت بردارد .تنها راه حل اين است که آگاهي عموميدر
مورد مس��ائل زيستمحيطي و آيندهنگري کشور ارتقا پيدا کند ،تا توسعه
تجديدپذيرها به مطالبه اجتماعي تبديل شود و تنها در اين شرايط است که
ميتوان از دولت انتظار داشت ،تا به دنبال توسعه انرژيهاي پاک باشد.

یادداشت

بياعتمادي سرمايهگذاران براي ورود به
انرژيهاي تجديدپذير

ابراهيم خوشگفتار

عضو هيأت مديره سنديکاي توليدکنندگان برق

براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير ،راهي
جز تقويت و تشويق وجود ندارد و سرمايهگذاران
ش بايد تشويق
براي س��رمايهگذاري در اين بخ 
ش��وند .بنابراي��ن در ح��ال حاضر براي توس��عه
تجديدپذيرها هيچ راهي جز تقويت و تشويق اين
انرژي وجود ندارد و تنها در اين شرايط است که
سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين حوزه
مشتاق و تشويق خواهند شد .يکي از اصليترين
مشکالت کشور ارزان بودن قيمت سوخت است که متأسفانه در اين شرايط
ن��ه وزارت نيرو و نه وزارت نفت به دنب��ال صرفجويي اين مايع گرانبها
نيستند .قيمت صادرات نفت و گاز به عراق و ترکيه  20سنت است که اگر
اين قيمت در معادله قيمت برق گذاشته شود ،هزينه برق بسيار گران تمام
خواهد شد .پس اگر اين قيمت پايه نيروگاههاي تجديدپذير گذاشته شود،
قطع ًا اين انرژي براي کشور بسيار بهصرفه خواهد شد و آن زمان است که
ميتوانيم پروژههاي اين بخش را اجرا کنيم .متأس��فانه به غير از س��وخت
به مس��ئله آب و توليد انرژي نيز توجه چنداني نميش��ود؛ چراکه در حال
حاضر نيروگاههاي بخار مصرف آب زيادي دارند .به طور مثال بخش بخار
ني��روگاه منتظرقائم  450ليتر در ثانيه و نيروگاه اصفهان  750ليتر در ثانيه
آب مصرف ميکند .متأسفانه سوخت و آب هيچکدام اولويت کشور نشده و
اين در شرايطي است که با توسعه تجديدپذيرها ميتوان به اين دو بحران
سروس��امان داد .در همين حال ،با وجود استقبال بسيار زياد سرمايهگذاران
داخلي و خارجي پروژههاي عملياتي در حوزه تجديدپذيرها بسيار کمرنگ
اس��ت ،اما شرايط بهگونهاي رقم خورد که سرمايهگذاران اطمينان چنداني
به س��رمايهگذاري در اين بخش ندارند؛ چراکه عليرغم تصويب دولت در
بودجه براي پرداخت عوارض برق ،در راستاي حمايت تجديدپذيرها به اين
صنعت از ابتداي مهرماه اين مبلغ پرداخت نشده که همين مسئله نيز موجب
بياعتمادي س��رمايهگذاران شده اس��ت .وزارت نيرو در حوزه نيروگاههاي
حرارتي حدود  20هزار ميليارد تومان بدهکار است ،هر سرمايهگذار با هدف
س��ودآوري وارد صنعت ميش��ود ،اما ش��رايط در اين حوزه بهگونهاي رقم
خورده که سرمايهگذاران فعلي نيز اطميناني به برگشت سود خود ندارند.

10

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

شنبه12اسفند ماه  - 1396شماره 616

بهداشت
ودرمان

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح کرد؛

پوشش  ۱۰۰درصدي صنعت نفت براي ارائه خدمات درماني و پزشکي
حبيبال��ه س��ميع ،مديرعام��ل س��ازمان
بهداش��ت و درمان صنعت نفت در تشريح نسبت
افزايش س��رطان در جامعه و صنعت نفت ،گفت:
ممکن است ش��يوع سرطان در س��الهاي اخير
افزايش مختصري داش��ته اس��ت ،ام��ا ميانگين
ابتال به س��رطان در کل کشور باالتر از ميانگين
جهاني نيس��ت.وي افزود :بايد توجه داشت که با
وجود پيش��رفت علوم پزشکي هنوز علت بيماري
س��رطان ناش��ناخته اس��ت و نميتوان دليلي را
براي آن معرفي کرد ،مواردي مانند آلودگي هوا،
م��واد غذايي تراريخته ي��ا آلودگي آب و ...هم به
عنوان عوامل مستعدکننده براي ابتال به سرطان
مط��رح هس��تند ،اما هيچ يک دليل��ي براي ابتال
به سرطان نيس��تند.مديرعامل سازمان بهداشت
و درم��ان صنع��ت نفت تصريح ک��رد :در صنعت
نف��ت ب��راي مقابله با ان��واع بيماريه��ا از جمله
انواع س��رطان ،با همکاري واحدهاي بهداش��ت،
ايمن��ي و محيط زيس��ت ( )HSEو طب صنعتي
اقدامهاي زي��ادي بهمنظور محدود و مهار کردن
حجم آاليندگي ميش��ود و تالش داريم با تهيه
غذاي س��الم و فراهم کردن محيط س��الم براي
کارکن��ان ،اثرگذاري اين عوامل مس��تعدکننده را
کاهش دهيم.

پوش��ش  ۱۰۰درصدي را براي ان��واع بيماري و
خدمات درماني و پزش��کي کارکنان اين صنعت
داش��ت.وي افزود :هزينه داروهاي شيميدرماني
س��طح يک و داروهاي ضروري براي سرطان در
بيمارس��تان فوق تخصصي مرکزي صنعت نفت
تهران و بيمارس��تان بزرگ نفت اهواز به صورت
۱۰۰درص��دي پوش��ش داده ميش��ود و چنانچه
کارکنان به درمانهاي فوق تخصصي مانند پيوند
نياز داش��ته باش��ند ،آنان به مراک��ز ديگري مثل
بيمارستان دکتر شريعتي تهران منتقل و سازمان
بهداشت و درمان نفت صنعت نفت هم هزينهها
را بهط��ور کام��ل ميپردازد.مديرعامل س��ازمان
بهداش��ت و درمان صنعت نف��ت ادامه داد :حتي
در م��واردي هم که فرد بيم��ار کانديد پيوند مغز
استخوان است ،اما شخص دهنده مناسبي ندارد،
سازمان بهداشت و درمان به قضيه ورود و هزينه
شخص دهنده را به بيمارستان شريعتي پرداخت
ميکند و مرکز درماني مورد نظر ش��خص دهنده
مغز اس��تخوان را از هر جاي دنيا که باشد دعوت
ميکند و ش��رايط براي پيوند مهيا ميشود.سميع
اظه��ار کرد :هزينه پيوند مغز اس��تخوان در مورد
مش��خص س��رطان خون ،در آخرين پرداختيها
حدود  ۸۰هزار يورو ب��وده که باوجود قابل توجه
بودن ،در موارد ضروري انجام ش��ده اس��ت.وي
افزود :بهطور معمول مواردي که به مرحله پيوند
مغز اس��تخوان برسد اندک اس��ت ،زيرا ابتدا بايد
بيماري مهار شود و شانس تطابق مؤلفهها وجود
داشته باشد ،خيلي وقتها هم مواردي براي پيوند
در اعض��اي خان��واده فرد وج��ود دارد و به بانک
جهاني پيوند نيازي نيست.

دکترس��ميع با بيان اينک��ه صنعت نفت در
حوزه درمان يکي از کاملترين خدمات درماني را
در سطح کشور ارائه ميکند ،اظهار کرد :پيش از
آغاز طرح تحول نظام سالمت در دولت يازدهم،
پيادهکردن بيمههاي پايه ازس��وي وزير بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کي دول��ت تدبير و اميد و
ارائه بسياري از داروهاي شيميدرماني با پوشش
 ۹۰درصد ،سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مديرعام��ل س��ازمان بهداش��ت و درم��ان
صنع��ت نفت با بيان اينک��ه درباره تعداد افرادي
ک��ه درگير بيماري س��رطان هس��تند آمار قطعي
وجود ندارد ،اما همه آنان شناسايي شدهاند ،افزود:
افزون بر گزارش داخلي از تعداد و درمان بيماران،
موظف هس��تيم آمار روزآمد شده را به مرکز ثبت
دادهه��اي س��رطان وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکي ارائه کنيم.وي افزود :دليل دقيق
نب��ودن آمارها اين اس��ت که برخ��ي بيماران به

دان�ش نفت :مديرعامل س�ازمان بهداش�ت

و درم�ان صنعت نف�ت با بيان اينک�ه صنعت نفت
در حوزه درم�ان يکي از کاملترين خدمات درماني
را در س�طح کش�ور ارائ�ه ميکند ،گفت :س�ازمان
بهداش�ت و درمان صنعت نفت براي انواع بيماري
و خدمات درماني و پزش�کي کارکن�ان اين صنعت
پوشش  ۱۰۰درصدي دارد.

پوشش  ۱۰۰درصدي هزينههاي شيميدرماني
سطح يک در بهداشت و درمان نفت

آمايش آاليندهها در سطح جهاني مهار ميشود

با حضور معاون وزير نفت و استاندار
بوشهر،مرکز هدايت اورژانس منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس گشايش يافت
دان�ش نف�ت :س�امانه مديري�ت

يکپارچه اورژانس منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس با حضور معاون مهندسي،
پژوه�ش و فن�اوري وزارت نف�ت و
اس�تاندار بوش�هر ب�ه بهره2ب�رداري
رسميرسيد.

ب��ه گزارش روابط عموميبهداش��ت و درمان صنعت نفت بوش��هر،
سامانه مديريت يکپارچه اورژانس منطقه ويژه انرژي پارس با  ۶ايستگاه
تکرارکنن��ده ۴۲ ،منطق��ه ثابت (درمانگاههاي بهداش��ت و درمان صنعت
نفت) و  ۶۸ايستگاه سيار (آمبوالنسها) براي پوشش  ۴۶۰کيلومتر مربع
از منطقه ويژه اقتصادي راهاندازي شد.مرکز هدايت اورژانس منطقه ويژه
اقتص��ادي انرژي پارس ،مناط��ق پارس  ۱و  ،۲دو پااليش��گاه فجر جم
و پارس��يان ،چاههاي کنگان و س��کوي  SPQ1پارس جنوبي را پوشش
ميدهد.در آيين بهرهبرداري از س��امانه مديريت يکپارچه اورژانس منطقه
وي��ژه انرژي پ��ارس ،مهدي يوس��في ،مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه
اقتص��ادي انرژي پارس گفت :در گذش��ته وقتي حادث��هاي رخ ميداد با
وجود زيرس��اختهاي پيشرفته ،امکانات اورژانس با هم در ارتباط نبودند
و هماهنگ��ي الزم براي ارائه خدمات مطلوب ميس��ر نب��ود ،اما اکنون با
راهاندازي اين س��امانه بسياري از مشکالت موجود در اين زمينه برطرف
ميش��ود .وي اف��زود :با راهاندازي اين س��امانه هماهنگي و تقس��يم کار
بهخوبي انجام ميش��ود و آمبوالنسها و بيمارستانهاي معين در مناطق
مختلف با هم در ارتباط مس��تقيم خواهند بود.مديرعامل س��ازمان منطقه
وي��ژه اقتصادي انرژي پ��ارس تصريح کرد :براي راهاندازي اين ش��بکه
راديويي يکپارچه  2ميليارد تومان هزينه ش��ده و کل ناوگان زير پوشش
سامانه يکپارچه قرار گرفته است.در همين حال ،دکتر فرهاد باقري ،رئيس
بيمارستان توحيد جم ،درباره ويژگيها و عملکرد اين سامانه گفت :سامانه
مديريت يکپارچه اورژانس با قابليت  ۲مرکز ديس��پچ و  ۴۲ايستگاه ثابت
و  ۶۸ايس��تگاه متحرک و با به کارگيري  ۶دکل تکرار کننده ،توانس��ته
است منطقه اي به مساحت  ۴۶۰کيلومتر مربع از سکوهاي دريايي پارس
جنوبي تا مناطق عملياتي نار و کنگان و پااليشگاه فجر جم را زير پوشش
قرار دهد .در ادامه ،حبيب اهلل بيطرف ،معاون امور مهندس��ي ،پژوهشي و
فناوري و عبدالکريم گراوند ،استاندار بوشهر ،با برقراري ارتباط مستقيم با
ايستگاههاي ثابت در مناطق سکوهاي دريايي ،سايت تنبک پارس  ،۲فاز
 ۲عملياتي کنگان ،درمانگاه فرودگاه خليج فارس و درمانگاه فازهاي ۱۵
و  ،۱۶ضمن صحبت با کارکنان امدادي مس��تقر در اين مناطق ،س��امانه
هدايت اورژانس را بهطور رسميافتتاح کردند.

بيمارستانها و مراکز درمان صنعت نفت مراجعه
نميکنند و مس��تقيم از بخش خصوصي يا دولتي
خدمات دريافت ميکنند.سميع ادامه داد :در عين
حال س��رطان لفظي ع��ام دارد؛ برخي بيماران با
يک عمل جراحي و برداشتن تومور ديگر مشکلي
ندارند و س��الم هس��تند ،برخي هم ب��ا چند دوره
ش��يميدرماني بهبود مييابند و ب��ه همين دليل
نميدانيم فردي که چند سال پيش دوره درماني
را ط��ي کرده آيا ام��روز هم باي��د در آمار لحاظ
شود يا خير.وي گفت :سازمان بهداشت و درمان
صنع��ت نفت درباره ديگ��ر بيماريها هم بهطور
کامل هزينهها و پوش��ش درماني را برعهده دارد،
ب��راي اين س��ازمان بيماري خ��اص و غيرخاص
فرقي ن��دارد و ما پوش��ش  ۱۰۰درصدي داريم.
مديرعام��ل س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نفت با بيان اينکه درباره آاليندههاي موجود در
مراکز صنعتي و تاسيس��ات نفت��ي بهطور معمول
گفتهها و برداشتهاي اشتباهي وجود دارد ،گفت:
افزون بر نهادهاي نظارتي در داخل کش��ور براي
پايش آاليندهها ،در س��طح جهاني هم س��ازمان
جهاني بهداش��ت ( )WHOاين م��وارد را به طور
مستمر ارزيابي ميکند ،براي نمونه حدود دو سال
پيش اين س��ازمان الکل را هم در فهرست مواد
س��رطانزا قرار داد که اثرگذاري قابل توجهي بر
ابتال به اين عارضه دارد.
نميتوان سرطان خون را بيماري ناشي
از محيط کار قلمداد کرد

وي اف��زود :کارکنان صنع��ت نفت به طور
مس��تمر در حال آموزش و روزآمدکردن دس��تور
عملهاي ايمني هس��تند و م��وارد مهم در طب
کار و معاين��ات دورهاي و تطاب��ق ش��غلي انجام
ميش��ود ،اما در اي��ن حال آس��يبها در محيط
صنعت��ي اجتنابناپذيرن��د و همانط��ور که ما در
تهران ناخواسته در معرض انواع آلودگي هستيم،
ف��ردي هم ک��ه در محيط صنعت��ي کار ميکند،
ممکن است در معرض بس��ياري از مواد آالينده
باشد.مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت ادام��ه داد :ب��راي مثال گفته ميش��ود که
«بنزن» يک از علل س��رطان خون اس��ت ،اما با
اين اس��تدالل همه افرادي ک��ه در جايگاههاي

سياستهاي کالن بر ديدگاه شخصي
ارجح است

عرضه س��وخت هس��تند و مردميکه در اطراف
آن زندگ��ي ميکنند مانن��د کارکنان صنعت نفت
ميتوانن��د در مع��رض اين خطر باش��ند ،اما قرار
نيست همه اين افراد سرطان خون داشته باشند،
عوامل زي��ادي در ابتال به س��رطان خون دخيل
هس��تند و در نتيج��ه نميتوان س��رطان خون را
بيماري ناش��ي از محيط کار بدانيم.سميع با بيان
اين که بيماريهاي ناش��ي از محيط کار تعريف
(بيماريهاي ش��غلي) علميو استاندارد و شناخته
ش��دهاي در عل��وم پزش��کي دارد و نميتوان هر
بيماري را ناشي از کار بدانيم ،گفت :نه در صنعت
نفت ايران و نه هيچ جاي دنيا نگفتهاند اگر فردي
تمام روز در ارتباط مستقيم با بنزن باشد سرطان
خون ميگيرد.
 ۷۰درصد بيماران سرطاني ما به مراکز پزشکي
نفت مراجعه ميکنند

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت
نف��ت گفت :به فردي که دچار نوعي از س��رطان
ش��ده ،پ��س از مراجعه به مراک��ز درماني توصيه
ميکنيم در بيمارستان بيمارستان فوق تخصصي
مرکزي صنعت نفت تهران يا بيمارس��تان بزرگ
نفت اهواز درمان ش��ود ،اما گروهي از بيماران ما
بازنشستگان هس��تند که سرانهپرداز نفت نيستند
و با بيمارس��تانهاي دولتي و خصوصي بيرون از
نفت که طرف قرارداد ما هستند ،ارتباط دارند ،اما
اگ��ر اين بيماران در بيمارس��تان خصوصي درجه
يک تهران هم بس��تري شوند ،ما آنها را پوشش

ميدهيم و فقط فرانش��يز را پرداخت ميکنند ،با
اين حال بيش از  ۷۰درصد بيماران س��رطاني ما
به مراکز پزش��کي صنعت نفت مراجعه ميکنند و
تحت درمان قرار ميگيرند.
ابالغ ممنوعيت اعزام به خارج همسو با ابالغيه
وزارت بهداشت است

س��ميع با بيان اينکه اگ��ر بيماري بخواهد
ب��راي ادامه درمان ب��ه خارج از کش��ور برود ،بر
اساس مقررات اداري و استخدامينفت امکانپذير
نيس��ت ،افزود :براس��اس بازنگري و ابالغ وزير
نفت در مقررات اداري و استخدامينفت و بخش
مربوط به درمان در ش��هريور م��اه  ،۹۵اعزام به
خارج از کش��ور از اختيارات س��ازمان بهداشت و
درم��ان خارج ش��ده و حتي در ابالغي��ه راهبري
وزير نفت هم تاکيد ش��ده است که هزينه درمان
خ��ارج از کش��ور به هيچ عن��وان در تعهد وزارت
نفت نيس��ت و اختي��ار اعزام به عهده «ش��وراي
عالي اعزام بيماران خارج از کش��ور» اس��ت.وي
ادام��ه داد :مبناي ابالغيه وزي��ر نفت هم اعالم
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکي مبني
ب��ر توانايي درم��ان کامل در داخل کش��ور براي
هم��ه بيماريهاس��ت و از ابت��داي دوره فعاليت
آقاي قاضيزادههاشمي ،وزير بهداشت ،درمان و
آموزش پزش��کي ،ديگر کميت��ه اعزام به خارج از
کشور تشکيل نشده است و «شوراي عالي اعزام
بيماران خارج از کشور» تنها درباره حوادث ناشي
از کار تشکيل ميشود.

مديرعامل سازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نف��ت درب��اره يک��ي از کارکنان صنعت نف��ت که به
س��رطان خون مبتال شده و بر مداوا در خارج از کشور
تاکي��د دارد هم توضيحاتي ارائه ک��رد و گفت :درباره
اي��ن بيمار اطالعاتي را به ما اعالم کردند و بالفاصله
درمان در بيمارستان شيراز آغاز شد ،در ادامه مسئوالن
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نامهاي شرايط
اين فرد را براي ما تش��ريح کردند و در آن نامه طبق
نظر تعدادي از پزشکان اعالم شده بود بهتر است اين
فرد به خارج از کش��ور اعزام شود و حتي گفتند براي
اين کار منزل خود را هم فروخته است ،اما مسئله اين
است که درباره اين مسائل سياستهاي کالن وجود
دارد و ديدگاه شخصي مدنظر نيست.
پيوند مغز استخوان در داخل کشور
قابل درمان است

مديرعامل سازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نفت افزود :پيوند مغز استخوان در اين نوع از سرطان
خون فناوري پيچيدهاي ندارد که تجهيزات خاصي را
نياز داشته باشد .تنها مسئله مهم در اين روند درماني،
پيدا کردن دهنده مناس��ب است که اين مشکل قابل
حل اس��ت و به جاي اعزام بيمار به خارج از کش��ور،
ميتوان شخص دهنده را به داخل کشور دعوت کرد.
اين کار اکنون در داخل کش��ور امکانپذير است و در
موارد متعددي تاکنون انجام ش��ده است.وي با اذعان
به سختيهاي بيماري لوسميحاد ،تاکيد کرد :سازمان
بهداش��ت و درمان صنعت نفت براس��اس مقررات و
قوانين موجود همه تالش خود را براي درمان و بهبود
بيم��ار مورد نظر به کار ميگيرد.س��ميع در عين حال
گف��ت :در جايگاه يک پزش��ک متخصص داخلي که
حداقل سه س��ال در بيمارستان صنعت نفت مشغول
درم��ان بيماران س��رطاني ب��ودهام و ن��ه در جايگاه
مديرعامل اين س��ازمان ،معتقدم که در خارج از ايران
نسبت به داخل کشور کار بيشتري براي اين بيماران
انجام نميدهن��د؛ بيماران زيادي در موارد مش��ابه با
بيمار يادش��ده داش��تهايم که درمان را آغاز کردهاند و
تاکي��د ميکنم بيمار ياد ش��ده اگر همين حاال هم به
داخ��ل بازگردد در هر مقطعي از درمان باش��د وي را
ميپذيريم.

در آخرين نشست سال  96مديران ارشد سازمان بهداشت و درمان نفت؛

ارائه صورتحسابهاي مالي ازسوي مناطق بهداشت و درمان صنعت نفت بررسي شد
دان�ش نف�ت :دومين نشس�ت امس�ال

مدي�ران ارش�د س�ازمان بهداش�ت و درمان
صنع�ت نفت ب�ا حضور مديرعام�ل و اعضاي
هيئ�ت مدي�ره ،مديران و رؤس�اي س�ازمان،
روزه�اي چهارش�نبه و پنجش�نبه (  9و 10
اس�فندماه) ب�ه ميزبان�ي بهداش�ت و درمان
صنعت نفت تهران برگزار شد.

ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،دکتر
حبيب اله س��ميع ،مديرعامل اين مجموعه
روز چهارش��نبه ( 10اسفندماه) در نخستين
روز از نشس��ت مدي��ران ارش��د و رؤس��اي
س��ازمان بهداش��ت و درم��ان صنعت نفت
ضمن تش��کر از حاضران در نشست گفت:
اين نشستها که س��االنه با هدف بررسي
عملکرد س��ازمان بهداشت و درمان صنعت
نف��ت بهطور منظم برگزار ميش��ود ،کمک
ش��اياني به برنامهريزي صحيح براس��اس
ش��ناخت امکانات ميکند.وي با اش��اره به
مباحث مطرح ش��ده در نخس��تين نشست
امس��ال ،افزود :ارائه منظم صورت حس��اب
ازس��وي مناطق يک��ي از مباح��ث مهم و
ضروري به شمار ميآيد ،از اين رو اميدوارم
مناط��ق در برنامههاي س��ال آينده خود به
ارائه بهموقع صورتحس��ابهاي مالي توجه
بيش��تري داشته باش��ند.مديرعامل سازمان
بهداش��ت و درمان صنعت نفت با اشاره به
اهميت داش��بورد مديريت��ي در برنامهريزي
و اس��تفاده از امکانات تصريح کرد :دريافت
اطالعات صحيح براي اس��تفاده مناسب از
تجهيزات و امکانات مدنظر ماست ،بنابراين
مدي��ران در روزآمد ک��ردن اطالعات وارده
در داش��بورد مديريت��ي بايد بس��يار دقيق و
فعال عمل کنن��د و واحد فناوري اطالعات
( )ICTهم بايد اي��ن اطالعات را در اختيار
ما بگذارند.دکتر س��ميع اظهار کرد :موضوع
پيش��گيري در بهداش��ت ده��ان و دن��دان

بخش دندانپزش��کي از مباحث مطرح شده
در نخس��تين نشس��ت مديران ارشد بود که
هماکنون منطقه بهداش��ت و درمان صنعت
نفت شمالش��رق در اين زمينه پيشتاز بوده
اس��ت و ما منتظ��ر دريافت گ��زارش ديگر
مناطق در اين باره هس��تيم.وي با اشاره به
نگاه مثبت وزير نفت به فعاليتهاي سازمان
بهداش��ت و درمان صنعت نفت ،تاکيد کرد:
اس��اس کار س��ازمان مقدم دانس��تن بحث
پيشگيري بر درمان است و بايد با استفاده از
امکانات و تجهيزات و ارائه خدمات مناسب
و با کيفي��ت بهمنظور ايج��اد رضايتمندي
در خان��واده ب��زرگ صنعت نف��ت گامهاي
موثري برداش��ته ش��ود.دکتر سميع با تاکيد
بر نقش بهداش��ت و درم��ا صنعت نفت در
مديريت بحران در وقوع حوادث يادآور شد:
پوش��ش حوادث صنعتي يکي از محورهاي
اصلي س��ازمان به شمار ميرود و براي اين
ه��دف مراک��ز بهداش��تي و درماني صنعت
نفت بايد شرايط مطلوب و استاندارد داشته
باش��ند تا بتوانند در چني��ن مواقعي بهترين
خدم��ات را ارائه دهند.مديرعامل س��ازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت تصريح کرد:
در س��الهاي اخير همواره شاهد آمادگي و
سرعت عمل بهداشت و درمان صنعت نفت
در روياروي��ي با ارائه خدمات در حين وقوع
حوادث مختلف در مناطق عملياتي بودهايم،
اما اي��ن موضوع را بايد مدنظر داش��ت که
وظيفه س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت
نفت پشتيباني از حوادث صنعتي است.
مهندس اميريان :خط قرمز ما واگذاري
سازمان است

مديرنظ��ارت ب��ر طرحه��اي عمراني
مناط��ق نف��ت خي��ز و عضو هي��ات مديره
س��ازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز
در اين نشس��ت ضمن تقدير از فعاليتهاي
س��ازمان در تماميمناط��ق ،گف��ت  :انتظار

از ما بس��يار باالست؛ س��ال بسيار خوبي را
پشت سر گذاش��تيم اما بايد بدانيم کارکنان
صنعت نفت در ميان هجمه کار با ش��رايط
س��خت آب و هوايي روبرو هستند و حفظ و
استمرار سالمتي آنها ضروري است و بايد
مورد توجه قرار گيرد .وي با تاکيد بر حضور
سازمان بهداش��ت و درمان در مناطق بيان
داشت  :واگذاري سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت خط قرمز اس��ت و هيچ خبري
مبني بر واگذاري صحت ندارد و تاکيد مقام
عالي وزارت نفت توس��عه ه��ر گونه مراکز
درماني در مناطق غير عملياتي اس��ت چرا
ک��ه ارائه خدم��ات به م��ردم بوميبرعهده
بهداش��ت و درم��ان صنعت نفت نيس��ت و
ما مس��ئول درمان پرس��نل صنعت نفت و
خانوادههاي ايشان هستيم.مهندس محسن
اميري��ان ،به پاي��ه گذاري ط��ب صنعتي و
پزش��کي خانواده توسط سازمان بهداشت و
درم��ان صنعت نفت اش��اره و افزود  :توجه
ويژه به حوزه طب صنعتي براي حفظ تأمين
س�لامت کارکنان بايد جدي گرفته شود و
در همين راس��تا معاينات دوره اي و تعامل
با  HSEشرکتهاي وزارت نفت در دستور
کار ق��رار بگيرد.در ادامه نشس��ت روز اول
روسا ي مناطق ۱۴گانه سازمان بهداشت و

درمان صنعت نفت به ارائه گزارش عملکرد
مناطق در حوزه توليد صورتحس��اب،ارتقاء
س�لامت و کيفيت خدمات ،ثبت اطالعات
در داش��بورد مديريتي ،مديري��ت بحران و
بودجه پرداختند.
استراتژي سازمان در سال  96در دومين
روز از نشست مديران و روسا سازمان
بررسي شد

دومي��ن روز از اي��ن نشس��ت ب��ا
صحبته��اي دکت��ر حبي��ب ال��ه س��ميع،
مديرعامل سازمان در حوزه ارائه خدمات به
فرزندان ذکور باالي  22س��ال،فرزند اناث
کارکن��ان ،حس��ابداري و مديريت انبارهاي
دارويي آغاز ش��د .مديرعامل سازمان افزود:
در جلس��ه مش��ورتي هيات مديره سازمان
ارائ��ه خدمات به فرزن��دان ذکور باالي 22
س��ال،فرزند کارکن��ان اناث مطرح ش��ده و
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بايد
سرانه ايي را به تدوين و مقررات اعالم کند
تا دفترچه براي فرزند چاپ و از حقوق مادر
کارمند کم ش��ود.وي با اشاره تعامل مثبت
سازمان با س��ازمان حسابرسي بيان داشت
 :در ح��وزه مکانيزس��يون انبار،کد سيس��تم
کاال و مطالبات حسابرس��ي مشکالتي بود
که خوش��بتانه حل ش��د و نم��ره قبولي به

دفاتر اسناد داده و در سالهاي آينده شاهد
علي الراس ش��دن ماليات را نداشته باشيم.
در ادامه دکتر علي بهزادي ،رييس بهداشت
و درمان صنعت نفت تهران با ارائه گزارش
بودجه گذاري بر اساس حسابداري صنعتي
گفت  :حسابداري صنعتي وظيفه جمعآوري
اطالعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه
بهاي تمام ش��ده محص��والت و خدمات را
ب��ر عه��ده دارد و ميتوان��د در برنامه ريزي
و کاه��ش هزين��ه تاثي��ر گذار باش��د و در
حال حاض��ر در بهداش��ت و درمان صنعت
نفت اين برنامه اجرايي ش��ده اس��ت.دکتر
مهديهاش��مي،مدير برنامه ريزي سازمان
س��خنران بع��دي اي��ن نشس��ت در ابت��دا
صحبتهاي��ش به اهمي��ت مديريت برنامه
ريزي در رس��يدن ب��ه اس��تراتژي صحيح
در دس��تيابي ب��ه اه��داف کالن س��ازماني
اش��اره و گف��ت  :ه��دف ما تدوي��ن برنامه
عملياتي س��ازمان اس��ت و دست همکاري
به س��وي مديريتهاي مناط��ق داريم .در
حوزه کنترل برنامهه��اي اجرايي،مطالعات
استراتژيک و فناوري اطالعات برنامههاي
مختلفي در س��ال آينده داريم .احمد مدني
پور رييس امور مالي س��ازمان با اش��اره به
وضعي��ت مناس��ب مالي س��ازمان و تبديل
ش��دن  5بند حسابرسي به  1بند گفت  :در
در حوزه رف��ع پروندههاي مالياتي ،عملکرد
مناسبي داشتهايم و هدف ما بهبود شرايط و
ارتقاي کميو کيفي است.رييس امور مالي
سازمان افزود :اصالح درآمدها از نکات مهم
مديريت بودج��ه و هزينهها اس��ت ،ضمن
اينکه نظر به دريافت س��رانه از صنعت نفت
بايد خدمات قابل قبول و کارآمد ارائه کنيم.
در ادامه روز دوم اين نشست مباحثي توسط
روس��ا و مديران ستادي در حوزه استراتژي
س��ازمان،امور جانبازان،ني��روي انس��اني و
بودجه مطرح و بررسي شد.

معدن

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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یادداشت

مميزي همه واحدهاي تابعهايميدرو در حوزه
اچ اس ايي
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امير ولدخاني

رئيس هيات عامل ايميدرو در جلسه ستاد زنجيره فوالد اعالم کرد:

مدير ايمني ،بهداشت ،محيط زيست و انرژي ايميدرو

پيشبرد برنامههاي ستاد زنجيره فوالد بر پايه خرد جمعي دولت و بخش خصوصي
دانش نفت :رئيس هيات عامل ايميدرو

در جلس�ه س�تاد زنجيره فوالد اعلام کرد :با
توجه به تاکي�د وزير صنعت ،معدن و تجارت

نکته مهم اين است که

مبن�ي ب�ر نظرخواه�ي از تش�کلهاي مرتبط
با زنجي�ره فوالد در سياس�ت گذاريها؛ اميد

با يک سياستگذاري

م�يرود تش�کلها بي�ش از پي�ش در بي�ان
راهکارهاي خود در دس�تيابي به اهداف فعال

باثبات ،از

تر شوند.

ب��ه گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از
رواب��ط عموميايميدرو ،در آغاز اين جلس��ه
که ب��ا حضور معاونان وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و همچنين روس��اي تشکلهايي
همچ��ون فوالد ،س��نگ آهن ،س��نديکاي
پروفيل و رئيس کميس��يون معدن و صنايع
معدن��ي ات��اق بازرگاني ايران برگزار ش��د،
مهدي کرباسيان رئيس هيات عامل ايميدرو
با ارايه گزارش��ي راجع به وضعيت افتتاحها،
برنامهها و مس��ائل مطرح ش��ده در س��تاد
زنجيره فوالد ،تصري��ح کرد :آمادگي داريم
از نظرات تشکلها در موارد مهميهمچون
تعرفه و عوارض بهره مند ش��ويم تا تحقق
رونق صنعت فوالد کش��ور و دس��تيابي به
هدف  55ميليون تن تسريع شود.
دستاوردهاي افتتاح

وي در تش��ريح دستاوردهاي ماههاي
گذش��ته در ح��وزه معدن و صناي��ع معدني
گفت :خوشبختانه افتتاح مجموعههاي آهن
اس��فنجي و ديگ��ر طرحها موجب ش��ده تا
زنجيره فوالد به حرکت صعودي خود ادامه

توليدکنندگانداخلي
با توجه به اشتغال و
ظرفيتي که دارند
حمايت شود

دهد .خبرهاي خوش افتتاح همچون افتتاح
طرحهاي ف��والدي توس��ط رئيس جمهور
و ديگ��ر پروژهها در اس��تانهاي کرمان و
يزد رويدادهايي اس��ت ک��ه در حوزه معدن
و صناي��ع معدني رقم خورده اس��ت.ر ئيس
هيات عام��ل ايميدرو افزود :خوش��بختانه
پروژههاي فوالدي در مسير تحقق ظرفيت
 55ميلي��ون تن حرکت ميکند.کرباس��يان
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود ضمن
تاکيد بر توس��عه صادرات افزود :نکته مهم
اين اس��ت که با يک سياستگذاري باثبات،
از توليدکنندگان داخلي با توجه به اش��تغال
و ظرفيتي که دارند حمايت شود.وي يادآور

ش��د :در دولتهاي نهم و دهم براي بيش
از  120ميلي��ون تن ظرفي��ت جديد ،مجوز
صادر ش��ده که متاسفانه بس��ياري از آنها
اجرا نش��ده و اما با توج��ه به اينکه اين نوع
مجوزها ،نگرانيهايي ايجاد کرده ،ضروري
اس��ت که در ستاد فوالد مورد بازنگري قرار
گيرد.
مصوبات ستاد زنجيره فوالد

در اين جلس��ه طبق گزارش معاونت
امورمعادن و صنايع معدني وزارتخانه تاکيد
ش��د؛ با توجه به مشکل آب و حمل و نقل،
بايد ايجاد و توسعه زنجيره فوالد در حاشيه
خليج ف��ارس و درياي عم��ان در اولويت
قرار گيرد .در اين باره قرار ش��د س��از وکار
آن توس��ط معاونت ط��رح و برنامه وزارت
صنع��ت مع��دن و تجارت ارايه و ش��رايط

تس��هيل صدور اين مجوزها اعالم ش��ود.
همچنين در اين جلس��ه مقرر شد ظرفيت
واحده��اي جدي��د اقتصادي تعريف ش��ود
و در عي��ن ح��ال از اج��راي ظرفيتهاي
غيراقتص��ادي ممانع��ت به عم��ل آيد .در
نهايت گ��زارش اقدامات اين بخش نيز به
ستاد زنجيره فوالد ارايه شود.عالوه بر اين
اعضاي ستاد زنجيره فوالد مقرر کردند در
جلس��ه آتي ،بحث ج��دي حمل با راه آهن
با حضور رئيس کل راه آهن مطرح ش��ود.
همچني��ن نيازهاي زنجي��ره فوالد به ويژه
بخش اکتشاف و س��نگ آهن مورد بحث
و تصميم قرار گيرد .در ستاد زنجيره فوالد
تصميم بر آن ش��د که موضوع عوارض بر
صادرات س��نگ آهن و موارد مشابه ،بنابر
بر پيشنهاد رئيس اتحاديه توليدکنندگان و

صادرکنندگان س��نگ آهن مطرح شود.در
ادامه اين جلسه گزارشي در مورد صادرات
فوالد در  10ماهامس��ال ارايه شد و جايگاه
و آينده صادرات ايران و ديگر کشورها طي
س��الهاتي آتي مورد بررس��ي قرار گرفت.
در اين زمينه راهکارهاي کارشناس��ي شده
در راس��تاي جلوگي��ري از اف��ت صادرات
فوالد و اس��تفاده از ابزاره��اي حمايتي از
صادرکنندگان اين ح��وزه مورد تاکيد قرار
گرفت.همچنين مقرر شد ايميدرو با کمک
واحدهاي زير مجموعه خود اين مس��ئله را
پيگيري و ب��ه طور منظم گزارش آن را به
س��تاد ارايه کند.بنابراين گ��زارش در مورد
نيازهاي پايين دست فوالد ،شمش و ورق
و نيازه��اي آنها جمع بندي و مقرر ش��د
جلسه اي با حضور معاون بازرگاني داخلي
و اقتصادي وزارتخانه و با حضور روس��اي
تشکلها و توليدکنندگان اين حوزه برگزار
ش��ود و جمع بندي خ��ود را به اطالع وزير
برسانند تا با توجه به سياست دولت و بويژه
وزارتخانه ،تصميمات الزم اتخاذ وشود.در
اين نشست گزارشي نيز توسط معاون طرح
و برنامه وزارتخانه ارايه و مقرر ش��د آيين
نامه اي ب��راي طرحهاي راکد و طرحهاي
شروع نشده ارايه ش��ود .قرار شد با کمک
انجمنه��ا ،جم��ع بندي اي��ن موضوع در
جلسه بعدي س��تاد مطرح شود که اينگونه
طرحه��ا لغو ي��ا تصميم��ات الزم بر آنها
اتخاذ شود.

دکتر کرباسيان در مجمع ساالنه طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي اعالم کرد:

فعال کردن  32هزار ميليارد تومان پروژه جديد و نيمه تمام در دولت يازدهم
دانش نفت :رئيس هيات عامل ايميدرو
گف�ت :جذب  8هزار ميلي�ارد تومان نقدينگي
براي پروژهه�ا و فعال کردن  32هزار ميليارد
تومان پروژه جديد و نيمه تمام جزو افتخارات
ايميدرو طي  4سال گذشته است.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل
از رواب��ط عموميايمي��درو ،دکت��ر مهدي
کرباس��يان که در مجم��ع عموميعادي به
ط��ور فوق العاده مربوط به طرحهاي تملک
داراييه��اي س��رمايه اي ايميدرو س��خن
ميگفت؛ افزود :مشکالت در واگذاريها به
نام رد ديون در دولت نهم و دهم موجب شد
مناب��ع مالي ايميدرو به ش��دت کاهش يابد.
وي افزود :ام��ا در حال حاضر چندين طرح
ايميدرو با مناب��ع اختصاصي و با مدلهاي
مختلف س��رمايه گ��ذاري دنبال ميش��ود.
رئيس هيات عامل ايميدرو با بيان اينکه 51
طرح ،واحد يا نيمه تمام با مش��ارکت بخش
خصوصي و غيردولتي ايجاد ش��ده اس��ت،
گف��ت 7 :طرح ف��والدي نمونه مش��ارکت
دول��ت و بخش خصوصي اس��ت که نتيجه
آن ،افتتاح  4کارخانه آهن اسفنجي در سال

جاري اس��ت .در حالي که پي��ش از آن در
وضعيت س��کون قرار داشتند .وي خبر داد:
فوالد سبزوار نيز در مدار توليد قرار گرفته و
در آس��تانه افتتاح قرار دارد.کرباسيان افزود:
افتخ��ار ميکنيم طي  5س��ال؛ بيش از 10
هزار ش��غل در مناطق مختلف کشور ايجاد
ش��د و پيش بيني ميش��ود در س��ال آينده
نيز تا  6هزار فرصت ش��غلي در اين بخش
ايجاد ش��ود.وي در بخش ديگري با اش��اره
به دستاوردهاي ايميدرو در بخش اکتشاف،
عنوان کرد :برنامه اکتشافي سازمان در 250
هزار کيلومتر مربع دنبال ميشود و تاکنون
ذخاير  500ميليون تني سنگ آهن و زغال
س��نگ و  40تن طال شناسايي شده است.
رئيس هيات عام��ل ايميدرو با اعالم اينکه
 50ميلي��ارد دالر ب��ه ذخاير قطعي کش��ور
اضافه ش��ده است ،گفت :در دولت دوازدهم
چند برنامه منس��جم مورد توجه قرار گرفته
است که يکي از آنها تشکيل ستاد زنجيره
فوالد از س��نگ آهن تا پايين دس��ت فوالد
است.کرباس��يان با اش��اره ب��ه اينکه اکنون
بجاي خام فروش��ي ،صادرات فوالد داريم،

افزود :امسال صادرات  8ميليون تني فوالد
رقم خواه��د خورد که اين مهم؛ دس��تاورد
بزرگي اس��ت .وي در بخش ديگري با بيان
اينکه  400ميليون تن ذخيره معدن تيتانيوم
کشور است ،گفت :سال گذشته تامين منابع
مالي تيتانيوم از بازار س��رمايه را در دس��تور
کار ق��رار داديم و حتي تا مرحله چاپ اوراق
پي��ش رفتيم که متاس��فانه ب��ه دليل برخي
سياس��تهاي غلط بانکي در آن سال؛ اين
موضوع به س��رانجام نرس��يد اما در نهايت
قرارداده��ا منعق��د و برنامه پيش س��اخت
آغاز ش��ده اس��ت .همچنين در اين راس��تا
کنسرس��يوم بخ��ش کنس��انتره ،به صورت
فعال در حال اجراي پروژه است.
ارايه تسهيالت ويژه پروژههاي باالي 60
درصد

از سوي ديگر معاون توسعه مديريت،
منابع امور استانهاي وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت گفت :در بازس��ازي و نوس��ازي
صناي��ع براي اولي��ن بار؛ تس��هيالت ارزان
قيمت با بازپرداخت  4درصد براي پروژههاي
با پيش��رفت فيزيکي باالي 60درصد تعيين

ش��د.يونس الس��تي اف��زود :رقميبالغ بر 2
هزار ميليارد در قالب مش��وقهاي صادراتي
براي توليدات صادرات محور در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .وي اف��زود :اولين ب��ار اجازه
انتش��ار اوراق صک��وک ب��راي پروژههاي
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت صادر ش��د
در حال��ي که پيش از اين تنه��ا پروژههاي
نفت و پتروشيميشامل اين طرح ميشدند.
الس��تي گفت :همچنين سازمانهاي توسعه
اي از سال آينده ميتوانند از منابع صندوق
توس��عه ملي استفاده کنند که اين خبر قابل
توجهي ب��راي فعاالن حوزه معدن و صنايع
معدني است.
پيشنهاد تخصيص  100درصد منابع
عموميپيش بيني شده در سال 97

در ادامه س��ميه خلوصي مدير برنامه
ري��زي و نظ��ارت راهب��ردي ايمي��درو ب��ا
تشريح طرحهاي عمراني(طرحهاي تملک
داراييهاي س��رمايه اي) گفت :زيربناهاي
الزم در مع��ادن ب��زرگ و مناط��ق معدني،
ايج��اد مناطق ويژه اس��تقرار صنايع انرژي
بر در س��واحل جنوبي ،احداث واحد تيتانيوم

کهن��وج و نفتلين س��ينيت س��راب از جمله
طرحه��اي عمراني س��ازمان اس��ت.وي با
اش��اره به عملکرد تامين مالي از سال  93تا
 96افزود :تخصي��ص اعتبار  1.078ميليارد
ري��ال و تحقق  23درص��د از کل بودجه در
نظر گرفته شده به مبلغ  4.647ميليارد ريال
عملک��رد تامين مالي س��ازمان در اين بازه
زماني است.خلوصي پيشنهاد داد :با توجه به
کاهش  50درصدي منابع عموميدر اليحه
بودجه  97در خواس��ت ما از اعضاي مجمع
تخصيص  100درص��د منابع عموميپيش
بيني ش��ده در سال  97اس��ت.در پايان اين
جلس��ه گزارش حسابرس مستقل طرحهاي
تمل��ک داراييهاي س��رمايه اي در  16بند
اعالم ش��د و مجريان طرحها و مس��ئوالن
مالي ايميدرو پاس��خگوي سواالت اعضاي
مجم��ع بودند.مجم��ع عموميهمچني��ن با
تشکر از مديران ايميدرو و مجريان پروژهها
از پيشرفت پروژهها ابراز رضايت و عملکرد
س��ال  1395طرحهاي س��ازمان توس��عه و
نوس��ازي معادن و صنايع معدي��ن ايران را
تصويب کردند.

ارائه  30راهکار براي افزايش صادرات فوالد

دانش نفت :کميته نظارت بر بازار و توسعه صادرات
ايميدرو  30راهکار براي افزايش صادرات فوالد ارائه داد.

به گ��زارش رواب��ط عموميس��ازمان توس��عه و
نوس��ازي معادن و صنايع معدني اي��ران ،کميته نظارت
بر بازار و توس��عه ص��ادرات ايميدرو با توج��ه به برنامه
جهش صادرات در  ،1400شرايط الزم براي دستيابي به
اين اهداف را برش��مرد و در قالب راهکارهايي با اولويت
«نخس��ت» و «بعدي» مطرح کرد.از جمله راهکارهاي
رش��د صادرات فوالد ايران با اولويت نخس��ت ش��امل
کاه��ش هزينههاي بانکي مرتبط با ص��ادرات و امکان
گشايش اعتبار اس��نادي براي مش��تريان و کشورهاي
هدف صادراتي ،ارائه تس��هيالت مال��ي با بهره پايين يا
بدون بهره ب��راي خريد و انتقال فناوري فوالدس��ازي،
ارائه مش��وقهاي مالي -بانک��ي و معافيتهاي مالياتي
جدي��د دولتي براي صادر کنن��دگان نمونه ،به روزآوري
اس��تانداردها با هدف ارتقاي کيفيت محصول و افزايش
رقاب��ت پذي��ري آن ،شناس��ايي ظرفيته��اي خالي در
زنجيره فوالد و تعيين تا س��قف  10درصد مش��وقهاي
صادراتي متناس��ب با رش��د ارزش افزوده و قابل تسويه
حساب با ماليات بر ارزش افزوده و نيز افزايش بازارهاي
صادراتي از طريق توسعه زنجيره فروش محصوالت در
کشورهاي هدف است.از ديگر راهکارهاي رشد صادرات
فوالد با اولويت نخس��ت ميتوان ب��ه تقويت و حمايت

موث��ر از صندوق ضمانت صادرات ب��ا هدف ارايه اعتبار
به صادرکنندگان و مشتريان ،موافقتنامههاي تجارت دو
طرفه بين ايران و کشورهاي عمده طرف تجاري ايران
در بخ��ش مع��دن و صنايع معدني ش��امل چين ،عراق،
قزاقس��تان ،افغانس��تان ،اتحاديه اروپا با هدف تس��هيل
ص��ادرات محصوالت ايراني ب��ه بازارهاي هدف ،ايجاد
خطوط تولي��د محصوالت پايين دس��تي زنجيره فوالد
ايران در کش��ورهاي هدف به منظور ثبات در بازارهاي
صادرات��ي ايران ،ايج��اد خطوط حمل و نق��ل دريايي،
ارائه تس��هيالت ويزا و ارتباط بانکي با کشورهاي هدف
صادراتي ،حذف مالي��ات (عوارض) آاليندگي بر فروش
محصوالت صادراتي ،رفع کمبود مواد اوليه محصوالت
صادراتي ،تعيين قيمت مواد اوليه براس��اس س��بد بيلت
فوالدي تعدادي ش��رکت براي افزاي��ش رقابت پذيري
س��اير ش��رکتها ،صدور مجوز بهره ب��رداري صادراتي
از اسکله س��نگ آهن فوالد خوزس��تان توسط سازمان
بنادر (اختصاصي فوالد خوزس��تان) ،تس��هيل در امکان
صدور ويزاي ورود براي مش��تريان خارجي در فرودگاه،
تمرک��ز اطالع��ات بازاره��اي صادراتي و به اش��تراک
گذاري مناس��ب و صدور مجوز بهره برداري صادراتي از
اس��کله سنگ آهن فوالد خوزستان توسط سازمان بنادر
اش��اره کرد.همچنين ،راهکارهاي رش��د صادرات فوالد
در اولويت بعدي مش��تمل بر گس��ترش خدمات بورس

کاالي ايران مش��ابه دني��ا و ارتباط آن ب��ا بورسهاي
معتبر بخصوص س��نگاپور و لندن ،تامين مالي صادرات
ش��رکتهاي زنجيره فوالد ،کاه��ش هزينههاي بندري
مرتبط با صادرات ،ح��ذف دريافت هزينههاي مرتبط با
کاالي صادرات��ي از طرف مناط��ق ويژه ،کاهش هزينه
حم��ل ريلي ب��راي محص��والت صادراتي ،اس��تراتژي
بلندم��دت اعم��ال تعرفههاي صادرات��ي روي ماده خام
در صورت نياز کش��ور ،آم��وزش ،تبليغ��ات و برگزاري
همايش در زمينه توسعه بازارهاي صادرات ،تغيير مسير
توليد فوالدهاي س��اختماني به س��اير فوالدها با توجه
به ش��رايط کنوني جه��ان ،تغيي��رات الزم در بندر امام
خميني (ره) (اليروبي اس��کلهها با هدف افزايش عمق
و امکان پهلوگيري کشتيهاي بزرگتر ،حذف يا کاهش
هزينه حفاظت و پاکسازي در مناطق ويژه بندري براي
کااله��اي صادرات��ي ،افزايش تعداد دي��زل در راه آهن
بندر امام براي مانور س��ريع تر واگنهاي باردار ،اولويت
دادن به پهلودهي کش��تيهاي صادراتي ،افزايش تعداد
اس��کلههاي بار ،افزايش امکانات و تجهيزات بندري از
جمله تعداد جرثقيلهاي ساحلي) ،رفع مساله کمبود برق
در فصل تابس��تان همزمان با اوج مص��رف و صادرات
فوالد و کنترل عوامل کاهش دهنده صادرات و از دست
دادن بازار صادراتي توليدکنندگان (مانند شکايات صنايع
پايين دس��تي از صنايع باالدستي) ،به روزآوري و تثبيت

هم��ه واحدهاي تابعه اين س��ازمان در
حوزه اچ اس ايي مميزي ش��دند .طي س��ال
جاري ،ايرادهاي مرتبط با محيط زيس��ت را
عالوه بر بهداش��ت و ايمني شناسايي کرديم
و اين موضوع به واحدها ابالغ شده و از آنها
درخواس��ت کرديم گزارش اقدامات کنترلي
و بهب��ودي را به ما دهن��د ،همچنين آنها را
نظ��ارت و اقدام��ات را در سيس��تم نظارتي
پوينتر ثبت ميکنيم .انتظار داريم مديران ارشد شرکتها ،مجتمعها
و طرحهاي تابعه ،اين موارد را پيگيري کرده و به س��رانجام برسانند
تا آنچه مطلوب ما و قانون گذار در حوزه محيط زيست است محقق
ش��ود .تصور عموم مردم و حتي برخي متخصصان محيط زيست از
معدن و صنايع معدني دارند اين است که اين بخش ،مخرب محيط
زيست اس��ت و قابليت کنترل ندارد ،اما ايميدرو و واحدهاي تابعه با
اقداماتي که طي س��الهاي گذشته انجام داده ،ثابت کرده است که
ميتوان هم حاميمحيط زيست بود و هم مالحظات زيست محيطي
را براي به حداقل رس��اندن آسيبهاي زيست محيطي رعايت کرد.
به عنوان مثال ،مجتمعهايي نظير مجتمعهاي سرب و روي مهدي
آب��اد ،س��نگان ،آلوميناي اي��ران و غيره با اقدامات��ي همچون ايجاد
آبش��خور ،نگهباني از محيط ،کنترل رفت و آمدها ،تهيه علوفه ،کار
گذاش��تن دوربينهاي تله اي و غيره ،امني��ت منطقه را باال بردهاند
تا زيس��تگاه حيات وحش در کنار معدن حفظ ش��ود .بر اين اساس،
دکتر کرباسيان ،رييس هيات عامل ايميدرو بر انجام همه هزينههاي
زيس��ت محيطي تاکيد دارد و اين وظيفه ما است که پيگيري کنيم،
طي س��ال جاري در واحدهاي تابعه 7 ،سيس��تم پايش آنالين نصب
ش��ده که به لحظه ميتوان ميزان خروجي آالينده را نشان داد و آن
را با مقدار مجاز مقايس��ه کرد و طبق دسترس��ي داده شده ،سازمان
حفاظ��ت محيط زيس��ت ميتواند به صورت لحظ��ه اي آن را رصد
کند و مطمئن ش��ود که ما استانداردها را رعايت ميکنيم .در همين
حال 2 ،تصفيه خانه بهداشتي در مجتمع فروکروم سبزوار و سرب و
روي انگوران ايجاد ش��ده و در حال استفاده است .تصفيه خانههاي
سنگان و فالت مرکزي در حال ساخت بوده و تصفيه خانه زرشوران
نيز در حال بهينه س��ازي تا حد مجاز اس��ت .البته اغلب واحدهاي از
سالهاي گذش��ته داراي تصفيه خانه هستند .با کنترلهاي صورت
گرفته در حوزه گرد و غبار ،سرو صدا ،ايجاد محدوديت براي انفجار
و غيره ،کمک ميکنيم تا محيط زيس��ت بيش��تر حفظ شود .ضمن
اينکه تعامل مناسبي با ادارات حفاظت محيط زيست استانهايي که
حضور داريم ،داريم و همهامور کارشناس��ي مطرح ش��ده را پيگيري
ميکني��م .براي سيس��تمهاي کنترل گرد و غبار و سيس��تم کنترلي
گازها هزينههاي زيادي اختصاص داده شده و دستگاههاي متعددي
نصب و راهاندازي شده يا در حال نصب و راهاندازي است .همچنين،
پروژهه��اي زيادي تعريف ش��ده که در حال انجام اس��ت .به عنوان
مث��ال ،اکنون روي سيس��تم گرد و غبار س��نگان کار ميکنيم و به
زودي ب��ا انتخاب پيمانکار ،تجهيزات نصب خواهد ش��د تا درنتيجه،
خروجي س��نگ شکنها به حد مجاز برس��د .در اين زمينه در فالت
مرک��زي و جالل آب��اد اقدامات مطلوبي صورت گرفته اس��ت .براي
حفاظت گونههاي زيس��ت محيطي ،در حال راهاندازي سيستم جيغ
در واحدهاي مختلف هس��تيم ،اين سيستم  2سال پيش در مجتمع
سنگان راهاندازي شد .کاربرد اين سيستم به نحوي است که صداي
ايجاد شده ،وحوش را از منطقه دور ميکند و آنها را شرطي ميسازد
ت��ا در زمان انفج��ار ،منطقه را ترک کنند و درنتيجه آس��يب نبينند.
دوربينهاي تله اي از اقدامات ديگري است که در سنگان خريداري
شده و براي واحدهاي ديگر نيز خريداري ميشود .خوشبختانه نتيجه
رصد دوربينهاي تله اي ما نش��ان ميدهد زندگي مسالمت آميزي
ايجاد ش��ده و گونهه��اي مختلف وحوش آنجا وج��ود دارند و تحت
حمايت معادن به راحتي زندگي ميکنند و حفاظت ش��ده هستند .در
اين نمايش��گاه عکسهاي به دست آمده از دوربينها ارايه ميشود.
حتي ب��ه گفته رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ،در معادني
مانند مهدي آباد ،تعداد حيوانات وحش��ي نس��بت به گذشته افزايش
زيادي يافته اس��ت .در جاهاي��ي که راهبري مع��ادن را به پيمانکار
واگذار کردهايم ،تالش شده با اقدامات نظارتي ،اين اطمينان حاصل
ش��ود که همه مالحظات زيست محيطي رعايت ميشود .شرکتها
و مجتمعه��اي تابعه عالوه بر بودجهه��اي اختصاصي براي محيط
زيس��ت ،براساس قانون معادن بخشي از حق بهره برداري معادن را
در محيط زيست استفاده ميکنند.

پنجمين همايش جايزه بهره وري معادن و
صنايع معدني ايران؛ دوشنبه

دانش نفت :پنجمين همايش جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني

قوانين و مقررات مرتبط با صادرات در افق  10س��اله و
تعهد به اجرا و بازسازي بندر و اسکلههاي بندر خرمشهر
براي افزايش ظرفيت صادرات فوالد به بازارهاي منطقه
است.
صادرات بيش از  30درصد فوالد دنيا

طي س��ال  2017مي�لادي ،يک ميلي��ارد و 675
ميليون تن فوالد در دنيا توليد ش��د که  519ميليون تن
آن ( 31درصد) صادر ش��ده اس��ت 80 .درصد محصول
صادراتي دنيا طي س��ال  2017مرب��وط به  8محصول
عم��ده بوده ک��ه ش��رکتهاي ايراني قابلي��ت توليد و
صادرات آن را دارند .همچنين سهم محصوالت فوالدي
از ب��ازار جهاني ش��امل ورقهاي نورد گ��رم و کويلها
( 18.3درصد) ،ش��مش و محصوالت نيمه نهايي (11.3
درصد) ،ورق گالوانيزه ( 9.6درصد) و ميلههاي نورد گرم
( 9درصد) ،لولههاي فوالدي و اتصاالت ( 7.5درصد) و
مفتول ( 6.6درصد) بود.

ايران دوشنبه هفته جاری  14اسفند از سوي ايميدرو برگزار ميشود.

به گ��زارش روابط عموميس��ازمان توس��عه و نوس��ازي معادن
و صناي��ع معدني اي��ران ،پنجمين همايش جايزه به��ره وري معادن و
صنايع معدني ايران با شعار «بهره وري بنيان ،رقابت پذيري در اقتصاد
مقاومتي» و با حضور ش��رکتهاي بخش معدن و صنايع معدني برگزار
ميش��ود.در اين همايش ،از شرکتهاي بهره ور بخش معدن و صنايع
معدن��ي و پاي��ان نامههاي برتر انجام ش��ده در بخ��ش معدن و صنايع
معدني تقدير ميش��ود .همچنين در همايش امسال ،از پروژههاي برتر
بهب��ود به��ره وري که در ش��رکتهاي بخش مع��دن و صنايع معدني
اجرا ش��ده اس��ت ،قدرداني بهعمل خواهد آمد.انتخاب شرکتهاي برتر
براس��اس مدل بهرهوري ايميدرو است که پس از طي فرآيند ارزيابي و
ني��ز تهيه اظهارنامه بهره وري توس��ط ارزيابان آموزش ديده و مجرب،
امتياز هر شرکت تعيين و در نهايت ،شرکتهاي برتر انتخاب ميشوند.
پنجمين هماي��ش جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني ايران مورخ
 14اس��فند طي ساعات  8:30تا  13:30در سالن همايش جابربن حيان
دانشگاه تربيت مدرس برگزار ميشود.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

سرمايه گذاري در ارزهاي رمز نگاري شده و
ديجيتال؛ آري يا خير؟
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الدن جوهری

اگ��ر اين روزه��ا قصد س��رمايه گ��ذاري در
بازارهاي مالي را داشته باشيد و يا با فعالين بازارهاي
مالي در ارتباط باشيد ،به طور يقين يکي از داغترين
و ب��ه روزترين مباحثي که در بين اهالي اين بازارها
مطرح اس��ت؛ سرمايه گذاري در ارزهاي رمز نگاري
ش��ده و ديجيتال و در راس آنها بيت کوين خواهد
بود .تبليغات گس��ترده و انتظار س��ودهاي نجوميو
بازدهي سريع و رشدهاي غير قابل مقايسه با ساير بازارهاي سرمايه گذاري
موازي ،همگي داليلي اس��ت که سرمايه گذران را ترغيب به انتقال سرمايه
خود از ساير بازارها به بازار ارزهاي ديجيتالي جديد يا همان ارزهاي رمزنگاري
ش��ده ميکند.ارزهاي رمز نگاري ش��ده (  ) CryptoCurrencyبه شکلي از
داراييهاي مالي گفته ميشوند که در قالب يک سري الگوريتمهاي رياضي
و توس��ط شبکه اي از اطالعات توسط سرورها کنترل ميشوند .هيچ مرجع
نظارتي به عنوان يک ارگان باالدس��تي پش��توانه و تضمين کننده اين ارزها
نيست و بر خالف ساير ارزهاي جهاني ،بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف
جهان هيچ توانايي اي در کنترل و نظارت بر سازو کار اين ارزها در بازار ندارند
و شايد يکي از تدابيري که دولتها در جهت مقابله با رشد اين نوع ارزها در
پيش گيرند ،ارائه ارزهاي مجازي دولتي باشد که تبعا تحت نظارت بانکهاي
مرکزي خودشان قرار داشته باشد.
داليل رشد ارزهاي رمز پايه
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هجوم هيجاني سرمايه گذاران تازه وارد به بازار به دليل جذابيت باالي
اين نوع از ارزها  -محدوديت در تعداد بيت کوين موجود در دنيا که به نوعي در
اختيار داشتن آن را ارزشمند ميکند – درصد باالي تغييرات قيمتي در بازههاي
زماني کوتاه مدت – فراگير شدن بيت کوين در شبکههاي پرداخت آنالين –
به رسميت شناخته شدن بيت کوين توسط بسياري از دولتها – دريافت مجوز
خري��د و فروش برخي از ارزهاي ديجيتال در برخي بورسهاي مطرح جهاني
مانند بورس شيکاگو و ...همگي از آن دست مواردي بوده که موجب رشد باور
نکردني ارزهاي رمزپايه از ابتداي سال  2017تا کنون شده است.از سوي ديگر
ارزهاي رمز پايه توانستهاند تا حدودي نقدينگي موجود در ساير بازارهاي مالي
را به سمت خود سوق دهند و جايگاه خود را با سرعتي باور نکردني در بين ساير
بازارهاي سرمايه گذاري محکم سازند .اين مساله تا جايي پيش رفته است که
بازار ارزهاي رمز پايه که از ابتداي سال  2017با ارزشي نزديک به  19ميليارد
دالر ارزش گذاري ميش��د حتي تا مرز  450ميليارد دالر نيز توانست افزايش
پيدا کند .يکي از داليل افزايش حجم بازار اين ارزها ،خاصيت نقد ش��وندگي
آس��ان و س��هولت در فرآيند خريد و فروش و قابليت تبديل به واحد پولهاي
سنتي است؛ که از نگاه سرمايه گذران دليل محکميبراي حرکت سرمايهها به
سمت ارزهاي رمز پايه شده است.اما يکي ديگر از مهمترين داليلي که ارزهاي
رمزپايه در بين سرمايه گذاران محبوبيت خاصي پيدا کرده است ،نوظهور بودن
اين نوع سرمايه گذاري در بازارهاي مالي است که بنيان آن تقريبا در قرن 21
شکل گرفته اس��ت و به نوعي نماد سرمايه گذاري مدرنيته در عصر کسب و
کارهاي مجازي است .از اين منظر احتمال اينکه کماکان جا براي رشد بيشتر
اين ارزها وجود داش��ته باشد باال خواهد بود .از طرف ديگر ارزهاي رمز پايه تا
ح��دودي خود را در جايگاه ارزهاي رزرو قرار دادهاند و در کنار طال و ين ژاپن
در زمان وقوع بحرانهاي سياس��ي و نظاميدر جهان با افزايش تقاضا روبرو
ميشوند و همين مساله با توجه به ادامه دار بودن تنشهاي ميان کره شمالي
و آمريکا در س��ال  ،2018احتمال اينکه تمايل سرمايه گذاران براي در اختيار
داش��تن اين ارزها را باال نگه دارد کماکان وجود خواهد داش��ت؛ زيرا بسياري
از دارندگان ارزهاي رمزپايه عليرغم تمايل به کس��ب س��ود ،اين نوع سرمايه
گذاريها را به ديد حفظ داراييهايي خود در زمان بحرانها و در دست داشتن
يک دارايي امن انجام ميدهند.اما همانطور که قبل تر نيز اشاره شد ،بزرگترين
تهديد پيش پاي ارزهاي رمزپايه عدم کنترل و س��ازماندهي توسط بانکهاي
مرکزي کشورهاس��ت و از آنجايي که اين ارزها در يک نظام ارزي آزاد شناور
بر اس��اس عرضه و تقاضا معامله ميشوند صرفا نگاه خريداران و فروشندگان
و تعداد معامالت خريد و فروش آنها باعث رش��د و يا کاهش ارزش اين نوع
ارزها ميشود و از لحاظ اقتصادي عدم وابستگي اين ارز بهامارها و متغيرهاي
کالن اقتصادي کش��ورها به نوعي مانع از پيش بيني صحيح قيمتهاي اين
ارزها در آينده ميشود و بيشتر خوش بيني در مورد به رسميت شناخته شدن
اين ارزها در بورسهاي جهاني و يا توسط دولتهاي مختلف ،باعث رشد بيشتر
آنها ميش��ود.اما در بين تمام ارزهاي رمز پايه ،بيت کوين هم از محبوبيت و
اعتبار بيشتري برخوردار است و هم سابقه خريد و فروش آن از قدمت طوالني
تري برخوردار اس��ت و در کنار موارد ذکر ش��ده از ابتداي سال  2017سودي
باالتر از  1000درصد ( تا زمان نوش��تن اين مقاله ) براي سرمايه گذاران خود
به همراه داشته است .اين ارز ديجيتال که در ابتداي سال  2017ارزشي برابر
با هزار دالر آمريکا داشت ،تا نرخ برابري هر بيت کوين برابر با  20هزار دالر
نيز افزايش پيدا کرد و در اين ميان نوسانات بااليي را نيز تجربه کرد .اما همان
گونه که هر رشد سريع نياز به استراحت دارد ،پس از فتح قله  20هزار دالر در
مدت کمتر از يک هفته تا مرز نزديک به  11هزار دالر کاهش پيدا کرد و به
طرز باور نکردني ارزش خود را از دس��ت داد که اين کاهش ارزش براي ساير
ارزهاي رمز پايه نيز صورت گرفت؛ که نشان از نوسانات باال و بسيار خطرناک
ارزهاي رمزپايه در اين روزها دارد و در همين حين بود که مساله وجود حباب
در ارزهاي رمز پايه قوت بسيار زيادي گرفت و به اعتقاد برخي از کارشناسان
اقتصادي در آن لحظه اولين مرحله از فروپاش��يدن حباب بيت کوين را شاهد
بودهايم .از طرفي به احتمال زياد در س��ال  2018کماکان ش��اهد رشد قيمت
ارزه��اي رمز پايه و علي الخصوص بيت کوين خواهيم بود ولي از آنجايي که
اين رشدها همواره با دامنه نوسانات بااليي همراه هستند و در اين ميان کماکان
امکان فرو پاش��يدن حباب افزايش نمايي قيمت بيت کوين در هر رشد وجود
خواهد داشت؛ توصيه ميش��ود با مديريت صحيح سرمايههاي خود در خريد
ارزهاي رمز پايه و همچنين کنترل هيجانات و دوري کردن از هر گونه تبليغات
عوام فريبانه در مورد سرمايه گذاري در ارزهاي رمز پايه ،به سرمايه گذاري در
بازارهاي مالي بپردازيد.در انتها بايد خاطر نشان کرد که طبق آمارهاي اعالم
ش��ده توسط  Chainalysisدر حال حاضر حدود  22درصد از بيت کوينهاي
موجود در دنيا در دست اشخاصي است که به نيت سرمايه گذاري استراتژيک
بي��ت کوين را نگهداري ميکنند و اين حجم از بيت کوينها ،هنوز در چرخه
خريد و فروش روزانه اين ارز ديجيتال وارد نش��دهاند و همين مس��اله نشان از
توانايي باالي کنترل اين بازار توسط عده محدودي از سرمايه گذاران دارد که
همواره بايد مدنظر قرار گيرد.

گزارش

اولين نشست کابلي نکسانس به منظور توسعه همکاريهاي صنعتي و تجاري برگزار شد؛

گزارش دانش نفت از حضور بزرگترين سازندگان کابل دنيا در ايران
گزارش :الهه طائمه

دان�ش نف�ت :اولي�ن نشس�ت کابل در
ايران به منظور توس�عه همکاريهاي صنعتي
و تج�اري و برگزاري مالقاته�اي رودررو با
مديران صنايع کش�ور در تاريخ  8اسفند ماه
 1396با هيئتي متش�کل از  40نفر از مديران
و کارشناسان بزرگترين س�ازندگان کابل در
جهان ،در هتل آزادي تهران برگزار شد.

به گ��زارش دانش نفت؛ همان گونه
که ادامه ي حيات انس��ان ناشي از ارتباط
صحيح و ه��ر لحظه ي ش��بکه ي رگها
است .ش��بکه ي کابل س��ازي نيز تامين
کننده ي پويايي و تضمين کننده ي آينده
ي صنعت جهان ميباش��د .نگاهي نافذ از
ناحيه ي س��طحي به اتفاقات پيچيده ي
تکنولوژي به ناوگانها يا کارخانجات غول
پيکر ،پااليش��گاهها زير ساختهاي شهري
يا حت��ي يک ات��اق کوچک ي��ا اتومبيل
شخصي ما را به شبکه ي حيرت انگيزي
از ارتباطات کابلي متوجه ميسازد به طور
مثال؛ در يک ديتا سنتر  100کيلومتر ،در
يک قطار بين ش��هري  128کيلومتر ،در
يک هواپيماي مسافر بري  650کيلومتر و
در يک س��کوي نفتي  1500کيلومتر و در
يک مزرعه ي بادي  1750کيلومتر کابل
به کار رفته اس��ت .ش��ايد اگر کيلومترها
ش��بکه ي ارتباط��ي را با کاب��ل قارهها را
ب��ه يکديگر متصل نميک��رد؛ دهکده ي
جهاني و عصر ارتباطات رويايي بيش نبود.
اقتصاد در حال توسعه ي ايران اين کشور
را به يکي از مهمترين کش��ورهاي منطقه
ي خاورميانه و آس��يا تبديل کرده اس��ت.
باتوجه به زيرساختهاي متنوع صنعتي اين
امکان در اختيار ايران قرار دارد که با جذب
سرمايههاي داخلي در آينده اي نه چندان
دور به عنوان قطب اصلي صنعت تجارت
منطقه تلقي گردد .کابل به عنوان شريان
حيات��ي انتقال ان��رژي و دادهها در صنايع
هدفگذاري شده ي برنامه ي ششم توسعه
ي اقتصادي ايران نقش بس��زايي خواهد
داش��ت .از ميان صناي��ع مهميکه ايران
قصد س��رمايه گذاري بيشتر در آن را دارد
ميتوان به صنايع باالدست و پايين دست
نفت و گاز ،شبکه ي ريلي و ساخت واگن
و لوکوموتيو ،توس��عه ي صنعت ارتباطات
و فناوري اطالعات و ايجاد ديتا س��نترها،
صنايع معدني توس��عه ي زيرس��اختهاي
شهري و شبکه ي برق اشاره نمود .الزمه
ي عملکرد بهينه ي اين شاهراه ارتباطي
داده و ان��رژي در هري��ک از اين صنايع،
اس��تفاده از کابلهاي تخصص��ي ،طراحي
صحيح سيس��تمها و بکارگيري تجهيزات
فناوران��ه و کارا ميباش��د .نکس��انس ب��ا
ارائ��ه ي پيش��رفتهترين و متنوعتري��ن
سيس��تمهاي کابلي موج��ود در جهان در
کنار ايران قرار ميگي��رد تا بهترين بهره
وري ممک��ن را در صناي��ع حس��اس و
اس��تراتژيک رقم بزند .ميزبانان نشس��ت
کاب��ل ،آق��اي بنجامين فيتوس��ي ،معاون
ارشد اجرايي در خاورميانه ،روسيه ،آفريقا
و عضو هي��ات مديره و آقاي ژروم لروي،
مدير عامل ترکيه و مدير کل نکسانس در
منطقه بودند و آقاي فرانسوا سنمود ،سفير
فرانس��ه در ايران ،دکت��ر منصور معظمي،
رئيس س��ازمان توسعه و نوسازي صنعتي
اي��ران و دکتر حميد حس��يني ،نماينده ي
ش��رکت اپکس ايران ( اتحاديه ي صادر
کنندگان صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي) و
مشاور اتاق بازرگاني ايران و رئيس هيات
مدي��ره گروه م��رآت به عن��وان ميزبانان
افتخاري اين نشست حضور داشتند.

شرکت نکسانس به عنوان رهبر جهاني،
تجربياتش را در اختيار نمايندگان ايراني
قرار ميدهد

بنجامين فيتوسي ،معاون ارشد اجرايي
در خاورميانه ،روس��يه ،آفريقا و عضو هيات
مديره شرکت نکس��انس گفت :بدون سيم
و کابل دسترس��ي به ان��رژي و حمل و نقل
مقدور نميباش��د و ما سعي ميکنيم انرژي
را به جمعيت انس��اني برس��انيم و نيازهاي
اساسي آنها را برطرف کنيم .کابل نکسانس
به مش��تريان بخش صنعتي در ايران امکان
مطرح کردن چالشه��اي کليدي در رابطه
با انتق��ال داده و ان��رژي را ميدهد .در اين
مراس��م ،نکس��انس ،به عنوان رهبر جهاني
راهکارهاي پيشرفته کابل سازي و ارتباطي،
تخص��ص و تجربي��ات خ��ود را در اختي��ار
نمايندگان برخي از مهمترين ش��رکتهاي
ايران��ي در بخشهاي متن��وع صنعت قرار
ميدهد.
وي افزود :اي��ن همايش متخصصين
را از اقص��ي نقاط کش��ور براي ش��رکت در
مجموعه کارگاههاي تخصصي جهت تبادل
موثر دانش و تجربيات موفق بين مشتريان
کابله��اي صنعتي و متخصصين کابل گرد
هم ميآورد و در اين کارگاهها سخنرانهاي
متخص��ص و همي��ن ط��ور بي��ان تجرب��ه
مشتريان در رابطه با جديدترين نوآوريهاي
صنعت کابل و گرايشهاي نوين در ش��ش
بخش کليدي از جمله صنايع خطوط ريلي،
صنايع باال دستي و پايين دستي نفت و گاز،
شبکههاي برق ،معدن ،ش��بکههاي بزرگ
سازماني و مراکز داده را بررسي ميشود.
بنجامي��ن فيتوس��ي در ادام��ه عنوان
کرد  :اقتصاد ايران از س��ال  ۱۳۹۴پيشرفت
چشمگيري داشته اس��ت و رشد دو رقميدر
توليد ناخالص ملي که از جمله داليل افزايش
چش��مگير آن در تولي��د و ص��ادرات نفت در
دوران پس��ابرجام ميباش��د که تجربه کرده
اس��ت .دولت ايران نيز توسعه ي ريلي کشور
را با هدف کاه��ش ميزان ترافيک و آلودگي
هوا را سر لوحه ي برنامههاي خود قرار داده
است .نشست کابلي نکس��انس فرصت ايده
آلي براي برجس��ته کردن نقش فناوريهاي
پيش��رفته در راهکارهاي کابلي در کمک به
اقتصاد کش��ور در راس��تاي ادامه حرکت به
س��وي توسعه در طيف وسيعي از بخشهاي
صنعتي ميباش��د .جزئيات اين شش کارگاه
که در نشس��ت کاب��ل برگزار ميش��وند ،به
ترتيب زير ميباشد:
 -امني�ت ش�بکه ريل�ي :چگونگ��ي

پش��تيباني کابلها از عملکرد و ايجاد امنيت
در وسايل نقليه و زير ساخت ريلي.
-صناي�ع باالدس�تي نف�ت و گاز:

راهکاره��اي کابل��ي ب��راي محيطهايي با
شرايط سخت عملياتي ،سکوهاي فراساحل
و زيردريايي.
 -صناي�ع پايي�ن دس�تي نف�ت و گاز:

راهکاره��ا و خدمات جام��ع کابلي به منظور
بهره وري و امنيت ايده آل.
 ش�بکههاي ب�رق :روياروي��ي ب��اچالشهاي ش��بکههاي برق ش��امل گستره
کامل��ي از راهکاره��ا ب��راي مص��ارف ولتاژ
متوس��ط ،ولتاژ قوي و ولتاژهاي بسيار قوي
ش��امل ش��بکههاي زمين��ي ،هواي��ي و زير
دريايي.
 صناي�ع معدني :راهکارهاي سفارشيکابلي جهت عملکرد مطمئن و بهينه معدني.
 -ش�بکههاي س�ازماني بزرگ و مراکز

داده :راهکاره��اي بدي��ع و هوش��مند براي

نکسانس با ارائه
ي پيشرفت هترين و
متنو 
عترينسيست 
مهاي
کابلي موجود در
جهان در کنار ايران
قرار م 
يگيرد تا بهترين
بهره وري ممکن را
در صنايع حساس و
استراتژيک رقم بزند

زيرساخت ديجيتال است.
بنجامي��ن فيتوس��ي در مورد ش��رکت
نکس��انس بيان کرد :نکس��انس ب��ه عنوان
رهبر جهاني راهکارهاي پيش��رفته کابلي و
اتصاالت به وسيله گستره وسيعي از بهترين
کالس محص��والت و خدم��ات نوآوران��ه،
ان��رژي را به زندگ��ي ميآورد .ب��راي بيش
از  ۱۲۰س��ال ن��وآوري به عن��وان بارزترين
ويژگ��ي ش��رکت نکس��انس ام��کان ايجاد
آينده اي ايمن تر ،هموش��مندتر و کارآمدتر
را در کنار مش��تريان خود ب��ه ارمغان آورده
اس��ت .امروزه ،گ��روه نکس��انس متعهد به
تس��هيل انتقال انرژي و پش��تيباني از رش��د
فزاين��ده دادهه��ا از طري��ق توانمندس��ازي
مش��تريان در چه��ار بخش اصل��ي تجاري
ميباشد که شامل؛ س��ازه و منطقه سکونت
از جمله  :خدمات ،ش��بکههاي هوش��مند و
وس��ايل نقليه الکترونيک��ي ،ولتاژهاي باال و
پروژهها ماننده؛ پ��ارک توربينهاي دريايي،
اتصاالت زيردريايي ،ش��بکههاي ولتاژ قوي
خش��کي ،ديتا و مخابرات شامل :انتقال ديتا،
ش��بکههاي مخابراتي ،مراک��ز داده عظيم و
ش��بکههاي محلي و صنعت و راهکار مانند:
صنايع انرژيهاي تجديد پذير ،حمل و نقل،
نفت و گاز ،اتوماسيون و ...ميباشد.
وي در خصوص مسئوليتهاي اجتماعي

اين شرکت تصريح کرد :مسئوليت اجتماعي
سرلوحه اصلي فعاليتهاي تجاري و اقدامات
درون سازماني شرکت نکسانس ميباشد .در
سال  ۲۰۱۳نکس��انس به اولين توليد کننده
کابلي تبديل شد که اقدام به تاسيس سازماني
ب��ه منظور حماي��ت از اقدام��ات الزم جهت
دسترسي جوامع محروم به انرژي نمود .تعهد
اين گ��روه به توليد کابلهايي با کيفيت باال و
دوستدار محيط زيست از طريق حضور فعال
در بس��ياري از انجمنهاي پيشرو صنعتي از
جمل��ه  ،Europacableانجمن جهاني توليد
کنن��دگان قطع��ات الکتريک��ي (،)NEMA
فدراس��يون بين الملل��ي توليدکنندگان کابل
( )CFو ( )CIGREو بسياري ديگر نمود پيدا
ميکند .نکسانس با بيش از  ۲۶هزار کارمند
و حضور صنعتي در  ۳۴کشور و فعاليتهاي
بازرگاني -تجاري در سراس��ر دنيا در س��ال
 ۲۰۱۷مي��زان فروش  ۶٫۴ميليارد يورو را به
ثبت رسانده اس��ت .همچنين اين شرکت در

تاالر اصلي ب��ورس  Euronextپاريس قرار
گرفته اس��ت .همچنين ش��رکت نکسانس با
محيط زيس��ت همگام شد و  300اصله نهال
را به مناس��بت برگزاري نشس��ت مطبوعاتي
کابل در ميدان آزادي کاشت.
نکسانس پتانسيل بااليي در استفاده از
انرژيهاي پاک دارد

در ادامه ي اين نشس��ت ،مهندس يونس
نوروزي مهندس تحقيق و توس��عه ولتاژ باالي
ش��رکت نکس��ان اظهار کرد :با توجه به اينکه
جمعيت تهران هر روز افزايش پيدا ميکند نياز
ما به انرژي افزايش پيدا ميکند؛ س��اليانه  3تا
 4درصد نياز ما به ان��رژي افزايش مييابد و با
منابع��ي که در اختيار داريم بايد عنوان کنم که
ايران پتانس��يل بااليي دارد مثال؛ نيروگاههاي
آبي ما هم اکنون دچار مشکل کم آبي است که
ميتوان در اين خصوص خورش��يد را جايگزين
کرد ،زيرا به طور متوسط  2900ساعت در سال
خورش��يد داريم که طبق نقش��ه ي خورشيدي
در ايران بدترين جاي ايران که ش��ايد ش��مال
باش��د؛ بهترين ناحيه نسبت به بهترين نقطه ي
آلمان محس��وب ميشود که شايد جنوب آلمان
باش��د و اين پتانسيلي بزرگي اس��ت که ايران
دارد .نکته ديگر اين اس��ت ک��ه ايران از لحاظ
جغرافيايي يک نقطه ي بسيار استراتژيک است
که ميتواند کشورهاي شرق مانند؛ چين و هند
و پاکستان و ..را از طريق ترکيه به اروپا وصل
کند و حتي در جنوب کش��ور ،ش��هرهاي حوزه
ي خليج فارس بهترين نقطه براي اس��تفاده از
نور خورش��يد است و نکسانس در اين خصوص

ميزبانان نشست کابل،
آقاي بنجامين فيتوسي،
معاون ارشد اجرايي در
خاورميانه ،روسيه ،آفريقا
و عضو هيات مديره و آقاي
ژروم لروي ،مدير عامل
ترکيه و مدير کل نکسانس
در منطقه بودند و آقاي
فرانسوا سنمود ،سفير
فرانسه در ايران ،دکتر
منصور معظمي ،رئيس
سازمان توسعه و نوسازي
صنعتي ايران و دکتر حميد
حسيني ،نماينده ي شرکت
اپکس ايران ( اتحاديه ي
صادر کنندگان صنايع نفت،
گاز و پتروشيمي) و مشاور
اتاق بازرگاني ايران و
رئيس هيات مديره گروه
مرآت به عنوان ميزبانان
افتخاري اين نشست حضور
داشتند

راهکارهايي ميتواند داشته باشد.
وي اف��زود :در اي��ران بيش��تر از خط
هواي��ي به ج��اي کاب��ل اس��تفاده کنيم که
براي اين مس��ئله ه��م راهکار وج��ود دارد؛
هم��ان گونه که دکلهاي برق��ي را در کنار
جادهها ميبينيد .حوزه ي تخصصي بنده در
ولتاژهاي فشار باال ميباشد مثال؛  765کيلو
ولت  ACيا  DCجريان مستقيم است .پس
از نکاتي که بيان ک��ردم در دو طرف اتوبان
همت دکلهاي برق رد شده است و شنيدهام
که در اي��ن مورد با بيلبوردهاي ش��هرداري
مش��کل داش��تند و فضاي کافي ب��راي اين

دو نبوده اس��ت ي��ا در خيل��ي از خيابانهاي
تهران اينه��ا ميتوانند با کاب��ل جايگزين
ش��وند .يعني ديگر کابلها را نميبينيم و فقط
از طري��ق تونلها کابله��ا را رد ميکنيم از
داخل مترو هم اينها ميتوانند رد ش��وند و
فک��ر اينکه ب��راي جان انس��انها ضرر دارد
يا نه ،ش��ده اس��ت براي اين کابلها از مواد
خاصي اس��تفاده ش��ده که آتش نميگيرند.
م��ا در ارتباط با کش��ورهاي ديگ��ر در نقطه
ي اس��تراتژيکي هس��تيم که با کابل و خط
هوايي به کش��ورهاي ديگر وصل ميشويم.
البته هم اکنون هم با برخي از کشورها نظير
افغانس��تان و ترکمنس��تان ارتب��اط داريم در
خطوط هوايي نيز ميتوانيم دکلهاي هوايي
را تقوي��ت کنيم تا ب��ه بهترين نحو کار کند.
در حوزههايي که نکس��انس فعاليت ميکند
مانن��د؛ کابلهاي زمين��ي و خطوط هوايي و
از تولي��د تا انتقال و توزيع و  ACو DCتوليد
ميکني��م و تي��م ما در اي��ران نقش حمايت
کننده را دارد و تعدادي ش��رکت هس��تند که
در ايران با محصوالت نکسانس کار ميکنند
و تقريبا در همه جاي دنيا پخش هستند اين
خيلي حائذ اهميت است؛ که بگويم نکسانس
از جايي که برق توليد ميشود تا جايي که به
دست مشتري ميرسد؛ فول رينج را دارد که
به ماش��ينها و منازل و هر جايي که فکرش
را بکني��م .بنابراين نه تنه��ا کيفيت براي ما
داراي اهميت اس��ت و عالوه بر گس��تردگي
دامن��ه ي خدمات بلکه کيفي��ت هم به نحو
احسن است.

ایدرو
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مشارکت فعال تر شرکتهاي فرانسوي را در
همکاري با شرکتهاي ايراني خواهانيم

گزارش دانش نفت از پانزدهمين همايش اعطاي جايزه ملي تعالي سازماني:

رئيس هيئت عامل ايدرو تصريح کرد :شرکتهاي خارجي نبايد فقط

نگاه صادراتي به ايران داش�ته باش�ند و بايد در خصوص سرمايه گذاري و

ابراز نگراني رئيس هيات عامل ايدرو:

بدنه دولت به شدت از نيروهاي کيفي خالي شده است
دانش نفت :رئيس هيات عامل س�ازمان گس�ترش
و نوس�ازي صناي�ع اي�ران در پانزدهمي�ن همايش تعالي
س�ازماني گفت :اس�تفاده از خرد جمعي و کار مشارکتي از

ما بايد به سمت کارآمدي
بيشتر حرکت کنيم و
بنگا ههاي ما نيز بايد به
سمت بزرگ شدن و باال
رفتن قدرت و رقابت
بروند و بايد براي سنجش

ضروريات است

به گ��زارش دانش نفت ،دکتر منص��ور معظميدر
پانزدهمين همايش اعطاي جايزه ملي تعالي س��ازماني
با اش��اره به دو نکته کليدي ش��رايط بين المللي و بحث
بهره وري گفت :ما بايد به سمت کارآمدي بيشتر حرکت
کنيم و بنگاههاي ما نيز بايد به سمت بزرگ شدن و باال
رفتن قدرت و رقابت بروند و بايد براي سنجش خودمان
با بزرگان بنگاهها بسنجيم و به سمت برندسازي حرکت
کنيم .مع��اون وزير صنعت معدن و تج��ارت با تاکيد بر
بزرگ شدن و کارامدي بنگاهها و شرکتها گفت :توسعه
يافتن الزمه برند س��ازي اس��ت و امروز به برند س��ازي
و قابلي��ت پذيري در س��طح بين الملل توجه بيش��تري
ميشود .معظميبا اش��اره به آثار مثبت برجام بر اقتصاد
و صادرات کشور تصريح کرد :يقين ًا الزم است ارتباطات
م��ا با جه��ان ارتباطات��ي منطقي براس��اس حفظ منافع
کش��ور باش��د و اين در تقابل و خالف ارزشها نيست و
نخواهد بود .رئيس هيات عامل ايدرو تأکيد کرد :س��عي
کنيم هزينههاي رفتاريم��ان را کاهش دهيم که براي
کش��ور الزم است و اجازه دهيم حرفها از بستر خودش
گفته شود مس��ايل خارجي مسايل نظاميامنيتي و غيره
از جايگاه خودش باشد که تداخل اينها هزينهزاست .وي
ادامه داد :انقالب صنعتي و حاکميت ديجيتال در بنگاهها
بس��يار جدي است و اس��تفاده از اين فناوري در بنگاهها
ضروري اس��ت .رئيس ايدرو همچنبن تصريح کرد :بدنه

خودمان با بزرگان
بنگاهها بسنجيم و به سمت
برندسازي حرکت کنيم

تا ۶۵۰
شرکت فوالد خوزستان تنديس سيمين ۱
شرکت توليدي صنعتي فراسان تنديس سيمين ۲
تنديس سيمين در بخش ساخت و توليد و در سطح
سازمانهاي بزرگ در بازهامتيازي  ۵۵۰تا ۶۰۰
ش��رکت مهندس��ي و س��اخت توربين مپنا (توگا)
تنديس سيمين ۳
تندي�س بلوري�ن در بخ�ش س�اخت و توليد و در س�طح


سازمانهاي بزرگ در بازهامتيازي  ۵۰۱تا  ۵۵۰اعطاء ميشود
به:

بدنه دولت به شدت از

نيروهاي کيفي خالي شده
و اين جاي نگراني دارد.
اکثريت قاطع مديران

سرماي ههاي کشور و داراي

تجربه و دانشاند و ما بايد
اينها را پاس بداريم

دولت به شدت از نيروهاي کيفي خالي شده و اين جاي
نگراني دارد .اکثريت قاطع مديران سرمايههاي کشور و
داراي تجرب��ه و دانشاند و م��ا بايد اينها را پاس بداريم.
معظميب��ا بيان اينکه از پروژه تربيت  ۵۰۰مدير آن طور
که شايس��ته بود اس��تقبال نش��ده ،اظهار کرد :سازمان
مديريت صنعتي براي تربيت مديران صنعتي بنگاههاي
کش��ور بدون چشم داش��ت اقتصادي آماده است و اين
فرصتي براي بنگاهها و به نفع آنهاست چرا که هيچگاه
از آموزش و بهنگا م کردن ضرر نميبينيم.معظمييادآور
شد :مديران استراتژيک بايد بتوانند قابليت انطباق بنگاه
با شرايط بينالملل را داشته باشند .چرا که در حالت عدم
اطمينان کامل به ش��رايط بينالمللي کار بس��يار سخت
و ريس��ک اس��ت در اين حالت مدي��ران بنگاهها بايد به
صالح دانايي ،آموزش و آخرين تکنيکها مجهز باشند.
رييس س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين
هماي��ش تصريح کرد :به��رهوري براي س��رآمد کردن
بنگاهها ضروري اس��ت و بخش خصوصي در اين زمينه
دغدغه و حساسيت بيشتري نسبت به بخش دولتي دارد
مش��ارکت کنيم و با اس��تفاده از خ��رد جمعي ببينيم که
چگونه ميتوان تبادل افکار را صورت داد و تجارت مثبت
در عين رقابت در اختيار ديگران قرار داد.
سازمانهاي سرآمد کشور معرفي شدند

بر اس��اس اين گزارش ،سازمانهاي سرآمد کشور
در سه سطح تنديس ،تقديرنامه ،و گواهي تعهد به تعالي
معرفي ش��دند .در پانزدهمين همايش تعالي سازماني از
س��ازمانها و ش��رکتهاي ايراني در پنج بخش ساخت
و توليد ،خدمات ،س�لامت ،آموزش و بخش عموميکه
پس از انجام خودارزيابي بر اساس الگوي تعالي سازماني
متقاضي جايزه ملي تعالي س��ازماني شده و مورد ارزيابي
قرارگرفتهاند ،تجليل به عمل آمد.امس��ال  ۱۶س��ازمان
در س��طح تنديس ۳۵ ،سازمان در سطح تقديرنامه براي
تعالي ۱۸ ،س��ازمان براي گواهي تعهد به تعالي از ميان
ش��رکتهاي بزرگ و معتبر کش��ور متقاضي جايزه ملي
تعالي سازماني بودهاند.
تنديس س��يمين س��ال  ۱۳۹۶در بخش ساخت و
توليد و در سطح سازمانهاي بزرگ در بازهامتيازي ۶۰۱

شرکت مادر تخصصي (هلدينگ) توسعه معادن و
صنايع معدني خاورميانه (ميدکو) تنديس بلورين ۴
شرکت پتروشيميپارس تنديس بلورين ۵
تندي��س بلوري��ن در بخ��ش خدمات و در س��طح
سازمانهاي متوسط در بازهامتيازي  ۵۰۱تا ۵۵۰
شرکت کارگزاري بيمه سايپا تنديس بلورين ۶
تنديس بلورين در بخش ساخت و توليد و در سطح
سازمانهاي بزرگ در بازهامتيازي  ۴۵۱تا ۵۰۰
ش��رکت طراحي مهندس��ي و تامين قطعات ايران
خودرو (ساپکو) تنديس بلورين ۷
شرکت مهندس��ي و س��اخت ژنراتور مپنا (پارس)
تنديس بلورين ۸
شرکت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا – پرتو
تنديس بلورين ۹
تندي��س بلوري��ن در بخ��ش خدم��ات در س��طح
س��ازمانهاي بزرگ در بازهامتي��ازي  ۴۵۱تا  ۵۰۰اعطاء
ميشود به:
شرکت گاز استان مازندران تنديس بلورين ۱۰
شرکت سايپا يدک تنديس بلورين ۱۱
تقديرنامه چهار ستاره

الف) تقديرنامه چهار ستاره براي تعالي در بخش ساخت


و توليد :

ش��رکت پاالي��ش نف��ت بندرعباس جن��اب آقاي
مهندسهاشم نامور تقديرنامه  ۴ستاره
ش��رکت صنعتي نيرومحرکه جناب آقاي مهندس
حسن کاظم اويني تقديرنامه  ۴ستاره
ش��رکت س��ازه پوي��ش جن��اب آق��اي مهندس
ميرغالمرضا مرتضوي تقديرنامه  ۴ستاره
ش��رکت فوالد اميرکبير کاش��ان جناب آقاي دکتر
عزيز قنواتي تقديرنامه  ۴ستاره
تقديرنامه سه ستاره

الف) تقديرنامه سه ستاره براي تعالي در بخش خدمات


به ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

ش��رکت بهره برداري قطار ش��هري مشهد جناب
آقاي مهندس قاسم طاهري تقديرنامه  ۳ستاره
شرکت ريل پرداز س��ير جناب آقاي دکتر فرهنگ
طلوعي تقديرنامه  ۳ستاره
ش��رکت کارت اعتباري ايران کي��ش جناب آقاي
مهندس صادق فرامرزي تقديرنامه  ۳ستاره
ش��رکت گاز اس��تان مرکزي جناب آقاي مهندس
جواد مهندس تقديرنامه  ۳ستاره
ب) تقديرنامه س�ه س�تاره براي تعالي در بخش ساخت و


توليد به ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

شرکت آهن و فوالد صنيع کاوه تهران جناب آقاي
مهندس مرتضي صديقيان کاشي تقديرنامه  ۳ستاره
تقديرنامه دو ستاره

الف) تقديرنامه دو س�تاره براي تعالي در بخش س�اخت و


توليد به ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

ش��رکت فرآوران زغال س��نگ پابدانا جناب آقاي
مهندس مهرداد صفوي تقديرنامه  ۲ستاره
ش��رکت ف��والد س��يرجان ايرانيان جن��اب آقاي
مهندس رمضان قربان ابراهيميتقديرنامه  ۲ستاره
ب) تقديرنامه دو ستاره براي تعالي در بخش خدمات به


ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

سازمان جهاد کشاورزي استان فارس جناب آقاي
دکتر محمدمهدي قاسميتقديرنامه  ۲ستاره
ش��رکت بهره برداري و تعميرات مپنا جناب آقاي
مهندس سيدمحمدرضا شريفي تقديرنامه  ۲ستاره
ش��رکت بيمه دي جناب آقاي مهندس سيدمجيد
بختياري تقديرنامه  ۲ستاره
شرکت حمل و نقل ريلي رجا جناب آقاي مهندس
محمد رجبي تقديرنامه  ۲ستاره
ش��رکت گاز اس��تان ايالم جناب آق��اي مهندس
عباس شمس الهي تقديرنامه  ۲ستاره
شرکت گاز استان فارس جناب آقاي دکتر هوشنگ
محمدي تقديرنامه  ۲ستاره

کلباسي تقديرنامه  ۱ستاره
ش��رکت گس��ترش و توس��عه بهپرور جناب آقاي
مهندس غالمعلي فارغي تقديرنامه  ۱ستاره
مجتمع ذوب و احياء روي قش��م جناب آقاي دکتر
امير رحيميقاضي کاليه تقديرنامه  ۱ستاره
ب) تقديرنامه يک س�تاره براي تعالي در بخش خدمات


به ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

مشارکت با طرفهاي ايراني بيش از پيش فعال شوند و در اين ميان انتظار
از شرکتهاي فرانسوي بيش از سايرين است.

رئيس هيئت عامل ايدرو در نشست کابلي شرکت نکسانس فرانسه
با اش��اره به آمار رسميرشد  ۵/۴درصدي اقتصاد کشور در سال جاري و
همچنين پيش بيني  ۴الي  ۵درصدي رش��د اقتص��ادي در آينده گفت:
رشد اقتصادي ايران از ميانگين رشد اقتصادي جهان باالتر است .منصور
معظميبا اش��اره به بازار گس��ترده ايران در حوزه مختلف و حضور خوب
شرکتهاي فرانس��وي در ايران از جمله در صنعت خودرو گفت :اکنون
ميتوان گفت س��طح روابط اقتصادي دو کشور به دوران پيش از تحريم
رسيده است.معاون وزير صنعت ،معدن وتجارت با بيان اينکه در صنعت
ريلي قدمهاي خوبي در کش��ور برداشته ش��ده و بزودي قراردادهاي آن
بهامضاء خواهد رسيد گفت :بخش��ي از اين قراردادها نيز با شرکتهاي
فرانس��وي خواهد بود.معظميهمچنين با اشاره به اينکه در بودجه سال
آينده تس��هيالت خوبي در بخش صنعت ديده ش��ده و دولت و مجلس
منابع خوبي را در اين خصوص براي س��ال آينده ت��دارک ديدهاند ،ابراز
اميدواري کرد :وضعيت اقتصادي س��ال آينده بهتر از س��ال  ۹۶باشد و
انتظار ميرود ش��رکاي اس��تراتژيک ما نيز از نگاه يک س��ويه به ايران
دست بردارند تا حضور و مشارکت آنها را در حوزه مختلف شاهد باشيم.
رئي��س هيئت عامل ايدرو تصريح کرد :ش��رکتهاي خارجي نبايد فقط
نگاه صادراتي به ايران داش��ته باشند و بايد در خصوص سرمايه گذاري
و مش��ارکت با طرفهاي ايراني بيش از پيش فعال شوند و در اين ميان
انتظار از ش��رکتهاي فرانسوي بيش از سايرين است.شرکت نکسانس
( )Nexansبه عنوان يکي از پشتازان صنعت کابل جهان نشستي را به
منظور آشنايي و تبادل نظر با حضور متخصصان کابل و ديگر صاحبان
صنايع مرتبط در هتل پارسيان آزادي برگزار کرد.

اعالم آمادگي ايدرو براي حمايت و همراهي
صنايع مختلف اسپانيايي در ايران

شرکت تعاوني اعتبار کارکنان گروه صنعتي ايران
خ��ودرو جناب آق��اي مهندس مهدي حس��ين زادهامام
تقديرنامه  ۱ستاره
شرکت س��مند ريل جناب آقاي مهندس اميررضا
طاهريان تقديرنامه  ۱ستاره
گواهي تعهد به تعالي

الف) گواهي تعهد به تعالي در بخش س�اخت و توليد به


ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

شرکت مهندسي و س��اختمان صنايع نفت جناب
آقاي مهندس بهزاد محمدي گواهي تهعد به تعالي
شرکت صنعت فوالد شادگان جناب آقاي مهندس
عباس تفضلي گواهي تهعد به تعالي
ش��رکت لوله گس��تر خادميجناب آقاي مهندس
محمدرضا خادميگواهي تهعد به تعالي
ب) گواه�ي تعه�د ب�ه تعالي در بخ�ش خدمات به ترتيب


حروف الفبا اعطاء ميشود به:

ش��رکت ايده پردازان صنعت ف��والد جناب آقاي
محمد رضا پاکباز گواهي تهعد به تعالي
از پروژه تربيت  ۵۰۰مدير آن
طور که شايسته بود استقبال
نشده ،سازمان مديريت
صنعتي براي تربيت مديران
صنعتي بنگاههاي کشور بدون
چشم داشت اقتصادي آماده
است و اين فرصتي براي
بنگاهها و به نفع آنهاست
چرا که هيچگاه از آموزش و
بهنگا م کردن ضرر نم 
يبينيم

تقديرنامه يک ستاره

الف) تقديرنامه يک س�تاره براي تعالي در بخش س�اخت


و توليد به ترتيب حروف الفبا اعطاء ميشود به:

ش��رکت آلوميناي ايران جناب آقاي مهندس تورج
زارع تقديرنامه  ۱ستاره
ش��رکت توکا رنگ فوالد س��پاهان جن��اب آقاي
مهندس محمد صفائي راد تقديرنامه  ۱ستاره
ش��رکت صنايع برش ورق فوالدي مبارکه جناب
آقاي مهندس علي اديبي نيا تقديرنامه  ۱ستاره
شرکت کاشي مرجان جناب آقاي مهندس حسين

اخبار

شرکت آب کوثر  ۱۱۶جناب آقاي مهندس محمد
حسين خوشنويس انصاري گواهي تهعد به تعالي
شرکت بهره برداري و تعميرات نيروگاه صبا جناب
آقاي مهندس مرتضي برومندفر گواهي تهعد به تعالي
ش��رکت پرداخ��ت اول کي��ش (جيرين��گ)
جن��اب آق��اي مهندس مه��رداد خطيب��ي گواهي تهعد
به تعالي
ش��رکت توکا ريل جناب آقاي مهندس محس��ن
سعيد بخش گواهي تهعد به تعالي
شرکت خدمات مش��اوره اي حاميايرانيان جناب
آقاي مهندس افشين اقبالي گواهي تهعد به تعالي
ش��رکت س��رمايه گذاري هالل احمر ايران جناب
آقاي دکتر سيد محمد احمدي گواهي تهعد به تعالي
ش��رکت گاز استان بوش��هر جناب آقاي مهندس
غالمعباس حسيني گواهي تهعد به تعالي
ش��رکت نقش اول کيفيت جن��اب آقاي مهندس
محمدمهدي عباسخاني گواهي تهعد به تعالي
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند جناب آقاي دکتر
محمدرضا رستميگواهي تهعد به تعالي
ب) گواهي تعهد به تعالي در بخش سالمت اعطاء ميشود


به:

مديري��ت درم��ان تامين اجتماعي اس��تان کرمان
جناب آقاي دکتر امين فخر گواهي تهعد به تعالي

در دي�دار مقامات ات�اق بازرگاني و کنفدراس�يون صنايع اس�پانيا با
مديرکل امور بين لملل ايدرو نحوه همکاري صنايع ايران و اسپانيا بررسي
شد.

علي عراقچي ،مدير امور بين الملل س��ازمان گسترش و نوسازي
صناي��ع ايران در خصوص فعاليتهاي اي��درو در زمينه مختلف از جمله
صناي��ع ريلي ارائه کرد.جوزه وينس��نت گونزالس مدي��ر بين الملل اتاق
بازرگاني اس��پانيا هم در اين ديدار در خص��وص نحوه همکاري صنايع
ايران و اسپانيا و چگونگي سرمايه گذاري در حوزههاي مختلف از قبيل
نفت و گاز ،خودرو ،کش��تي سازي و آموزش مديران صنعتي توضيحاتي
را ارائه کرد.در اين مذاکرات مقرر شد امضاي توافقنامه همکاري بين دو
کشور ،چگونگي و نحوه همکاري و سرمايه گذاري و فاينانس پروژههاي
همکاري بين دو کشور بررسي شود.

سازمان گسترش در چهار سال آينده
 ۲۰۷هزار ميليارد ريال در  ۲۰استان کشور
سرمايه گذاري ميکند

اجراي  ۵۴پروژه در  ۲۰استان کشور در برنامه  ۴سال آينده سازمان

توسعه اي ايدرو هدف گذاري و پيش بيني شده است.

رييس هيات عامل سازمان گس��ترش و نوسازي صنايع ايران در
گردهمايي روساي سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت و مديران عامل
شرکت شهرکهاي صنعتي به تدوين برنامه چهار ساله سازمان گسترش
و نوس��ازي صنايع اي��ران – ايدرو افق  – ۱۴۰۰اش��اره کرد و گفت :بر
اس��اس اين برنامه قرار اس��ت  ۲۰۷هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در
 ۲۰استان صورت پذيرد .منصور معظميبا تاکيد بر اينکه اين پروژهها بر
اس��اس تأکيد وزير صنعت ،معدن و تجارت بر حمايت از توليد و اشتغال
مناط��ق محروم و سياس��تهاي  ۶گانهاي��درو در حوزههاي نفت و گاز،
صنايع حمل و نقل ،توسعه مناطق محروم ،توسعه مديريت برنامه ريزي
ش��ده است ،گفت :پروژه توس��عه فاز  ۱۴پارس جنوبي با ميزان سرمايه
گذاري  ۵.۲ميليارد دالر و اشتغال  ۵هزار نفر از جمله طرحهاي پيمانکاري
عموميدر حال اجراي ايدرو اس��ت.معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت
دو پروژه عمده در حوزه نفت و گاز را قرارداد پروژه توليد اتيلن اکسايد در
بندر ماهشهر با سرمايه گذاري  ۱.۷ميليارد دالر و پروژه اکريلونيتريل با
سرمايه گذاري مشترک با شرکت نفت و گاز پارس برشمرد .معظميدر
خص��وص پروژههاي صناي��ع ريلي هم به پروژه تامين و س��اخت ۶۳۰
دس��تگاه واگن و توليد  ۵هزار واگن ب��ا ارزش  ۶ميليارد دالر براي مترو
کالنش��هرها اش��اره کرد .به گفته رئيس هيئت عامل ايدرو ،پروژه توليد
بالگرد غيرنظاميبه صورت مش��ارکت ايدرو با راشن هليکوپتر روسيه از
سال آينده آغاز ميشود و سهم بخش خصوصي  ۶۰درصد و سهم ايدرو
 ۴۰درصد در اين قرارداد اس��ت.همچنين تجاري سازي تکنولوژي توليد
غش��اي ممبران ،بيواتانول سوختي و ايجاد مرکز ايمپلنت در استانهاي
کش��ور از جمله طرحهاي سرمايه گذاري در دست اجراي ايدرو در حوزه
فناوري است.منصور معظميطرح نوسازي خط ريسندگي شرکت صنايع
بلوچ ،توليد الس��تيک تاير راديال در زابل ،لرس��تان و کردستان و طرح
فوالد اس��فراين را از طرحهاي سرمايه گذاري در دست اجراي ايدرو در
مناطق محروم عنوان کرد .رئيس هيئت عامل ايدرو در خصوص موضوع
توسعه مديريت نيز به طرح پرورش  ۵۰۰مدير صنعتي در کالس جهاني
و ارائه  ۲۰ميليون س��اعت نفر آموزش تخصصي و کاربردي در س��طوح
مختلف نيروي انساني با هدف ارتقاي شايستگيها اشاره کرد.

گزارش
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آغاز افزايش نظارت بر جايگاههاي عرضه سوخت
منطقهتهران
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نظ�ارت و کنترل بر جايگاهها ب�ه منظور توزيع و

دانش نفت گزارش ميدهد؛

بهره برداري رسمياز پروژه افزايش ظرفيت و بهبود کيفيت بنزين
پااليشگاه بندرعباس با حضور رئيس جمهوري
پروژه افزايش ظرفيت
و بهبود کيفيت بنزين

پااليشگاه بندرعباس با
،حضور رئيس جمهوري
 معاون وزير،وزير نفت
نفت در امور پااليش و

،پخش فرآوردههاي نفتي
استاندار هرمزگان و جمعي
از مديران صنعت نفت و
مقامهاي استاني به

 بهره برداري رسم
يرسيد

گازرس��اني به پنج شهر اس��تان هرمزگان
شامگاه چهارشنبه (نهم اسفندماه) با حضور
رئيس جمهوري و از طريق ويدئوکنفرانس
 همزمان با س��فر دکت��ر روحاني.آغاز ش��د
 عملي��ات اجرايي طرحهاي،ب��ه بندرعباس
گازرس��اني در اس��تان هرمزگان به صورت
عمليات اجرايي.ويدي��و کنفرانس آغاز ش��د
 ميليارد تومان۱۰۰ اين طرحها که ح��دود
 با،هزين��ه براي انجام آنها پيشبيني ش��ده
دس��تور رئيسجمهوري به ص��ورت ويدئو
 معاون،کنفرانس از سوي حميدرضا عراقي
وزير نفت در امور گاز و مديرعامل ش��رکت
عراقي در اين باره توضيح.ملي گاز آغازشد
 اين طرحهاي گازرس��اني در شهرهاي:داد
 بس��تک و خمير و، قش��م، درگهان،رودان
فاز پنجم ش��هر بندرعباس اجرا ميش��وند
۳۵  بيش از،ک��ه با بهرهب��رداري از آنه��ا
هزار خانوار از نعم��ت گاز طبيعي بهره مند
.خواهند شد

 طرح عظي��م و تحولس��از صادرات،۹۹ س��ال
نفت از جاس��ک افتتاح خواهد شد و با مشارکت
 بندر شهيد رجايي به سيرجان،بخش خصوصي
 روحاني با بيان اينکه طي اين.متصل ميش��ود
 ه��زار ميليارد۴  طرح مهم به ارزش۱۵ ،س��فر
،توم��ان در اس��تان هرم��زگان افتتاح ميش��ود
 ميليون ليتر۳۶  بهزودي روزان��ه:تصريح ک��رد
 ميليون ليتر۳  ميليون ليتر گازوئيل و۱۴ ،بنزين
سوخت هواپيما در استان هرمزگان توليد خواهد
رئيس جمهوري با اش��اره به اينکه استان.ش��د
 گردش��گري، فوالد،هرمزگان اس��تان ان��رژي
 فاز دوم: گفت،و مردميغيور و بانش��اط اس��ت
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس بهار سال آينده
وي با بيان اينکه بخشي از منابع.افتتاح ميشود
مورد نياز براي راهاندازي فاز س��وم پااليش��گاه
ستاره خليج فارس از صندوق توسعه ملي تامين
 ميليون۱۲  هم اکنون روزانه: افزود،خواهد ش��د
ليت��ر بنزين در پااليش��گاه س��تاره خليج فارس
توليد ميشود و روند توسعه اين پااليشگاه ادامه
.خواهد يافت

 شهر استان۵ آغاز عمليات گازرساني به
هرمزگان از سوي رئيس جمهوري از طريق
ويدئوکنفرانس

 عمليات اجرايي پروژه،در همين حال

One hundred years old
Part 13
In any case, the “bookcase” efforts
were effective, and the minister and
the bookmaker understood each other
well. The score was followed by the
king’s approval. Moshir al-Dawlah and
Engineer al-MAMALEK, in addition
to the Minister, signed the license, and
each earned their salaries from Darcy.
TheKETABCHI earned such a profit
through the mediation that he and his
family lived for many years and lived
in Europe. Also, the three aristocrats
signed the contract, and each of them,
in addition to ten thousand golds of
gold, also owned a significant amount
of corporate shares.
The first steps are the discovery of oil
When Mariot’s happy telegraph arrived at Darcy. Darcy started working
without waste of time. Among all his
friends, he was looking for a person
who has a lot of perseverance and determination, to know the requirements
of working in the eastern lands and to
be familiar with the drilling industry.
George Reynolds was a graduate of the
Royal College of Engineering in India
who had previously been involved in
several drilling operations in the Southeast. Darcy picked up some Polish
drillers along with drilling equipment
and sent them to Mission for Reynolds.
According to reports by geologists that
Darcy had deployed to Iran in 1900
and 1901, Qasr Shirin Palace on the
western border of Iran and Turkey was
the first potential oil extraction facility.
The Reynolds Group camped over Qasr
Shirin more than a year after the contract, and began drilling operations. In
the summer of 1903, after 507 meters
of drilling, gas was extracted with oil
from the ground.

Translator: Mojgan valadkhani

 کاهش،۴ براس��اس اس��تانداردهاي يورو
،انتش��ار آاليندهه��اي زيس��ت محيط��ي
 اس��تفاده،بهينهس��ازي مص��رف ان��رژي
 فراهم ش��دن،حداکث��ري از ظرفيته��ا
زمين��ه اش��تغال مولد و ايج��اد زمينههاي
الزم براي تربي��ت نيروهاي متخصص از
.مزاي��اي بهرهبرداري از اين طرح اس��ت
۶۰۲ ب��راي راهاندازي اي��ن دو واحد براي
،نفر بهطور مستقيم شغل ايجاد شده است
 ش��امل،بخش دوم واحد ايزومريزاس��يون
 قرار اس��ت،ايزومرس��ازي نفتاي س��بک
. به بهرهبرداري برسد۹۷ تيرماه
فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس بهار
سال آينده افتتاح ميشود

رئي��س جمه��وري ب��ا بي��ان اينک��ه به
 ميليون ليتر۱۴ ، ميلي��ون ليتر بنزي��ن۳۶ زودي
 ميلي��ون ليتر س��وخت هواپيما در۳ گازوئي��ل و
 فاز: گفت،اس��تان هرمزگان توليد خواهد ش��د
دوم پااليش��گاه س��تاره خليج فارس بهار سال
 در، دکتر حس��ن روحاني.آينده افتتاح ميش��ود
جم��ع مردم بندرعباس با اش��اره به اينکه همه
کشورهاي منطقه ميتوانند در سايه صلحخواهي
 به فکر اتحادي بزرگ براي،و قدرت ملت ايران
 در: گفت، انرژي و گردش��گري باش��ند،اقتصاد

 وزير،بندرعباس با حضور رئيس جمهوري
 معاون وزير نف��ت در امور پااليش،نف��ت
 اس��تاندار،و پخ��ش فرآوردهه��اي نفتي
هرم��زگان و جمع��ي از مدي��ران صنعت
نفت و مقامهاي اس��تاني به بهره برداري
 واحد بنزين سازي و بخش.رسميرس��يد
) واح�� ِدLNHT( س��بک
تصفي��ه نفت��اي
ِ
ايزومريزاسيون پااليشگاه بندرعباس بعداز
ظهر چهارش��نبه (نهم اسفندماه) با حضور
 رئيس جمهوري به،دکتر حس��ن روحاني
بهرهبرداري رسميرس��يد؛ اين دو واحد از
واحدهاي طرح افزاي��ش ظرفيت و بهبود
کيفيت بنزي��ن پااليش��گاه بندرعباس به
براي س��اخت اي��ن واحدها.ش��مار ميآيد

عمليات اجرايي پروژه

گازرساني به پنج شهر استان
هرمزگان شامگاه چهارشنبه
(نهم اسفندماه) با حضور
رئيس جمهوري و از طريق
ويدئوکنفرانس آغاز شد

و واحده��اي جانبي م��ورد نياز اين بخش
 دو، دس��تگاه مخزن استوانه اي۹ ،شامل
 يکدس��تگاه آب،دس��تگاه مخ��زن کروي
 سه دس��تگاه مشعل گازهاي،شيرين کن
 يک دستگاه برج خنک کننده و يک،مازاد
 ميليون يورو۶۰۰ ،واح��د توليد نيت��روژن
ظرفيت پااليش واحد.هزينه ش��ده اس��ت
 هزار بشکه و واحد۲۵ بنزين سازي روزانه
 هزار بش��که در روز۲۰ ايزومريزاس��يون
 ميليون ليتر بنزين۱۲ توليد روزانه.اس��ت

 رئيس جمهوري به منظور:دانش نف�ت
 طرح صنعتي و عمران�ي با هزينه15 افتت�اح
 هزار ميليارد تومان روز چهارش�نبه۴ بيش از
 به گزارش.گذشته به اس�تان هرمزگان رفت
 در بدو ورود، دکتر حسن روحاني،دانش نفت
 ضمن ابراز،به فرودگاه بينالمللي بندرعباس
خرسندي از سفر به استان هرمزگان و ديدار
: گفت،با مردم خونگرم و مرزدار اين استان
خوش�حالم امروز در س�ومين س�فر اس�تاني
 در استان هرمزگان و در بندر،دولت دوازدهم
عب�اس به عنوان يک بندر مهم و راهبردي در
.جمهوري اسالميايران حضور دارم

 مردم اس��تان:رئيس جمهوري افزود
هرمزگان همواره مدافعان خوب س��رزمين
.ايران بوده و در برابر استعمار مقابله کردهاند
 طرح۱۵ وي با بي��ان اينکه در اين س��فر
 طرح۱۵ مه��م افتت��اح و عمليات اجراي��ي
 براي: تصريح کرد،ديگر نيز آغاز ميش��ود
طرحهايي که در اين س��فر افتتاح ميش��ود
 هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه۴ بي��ش از
 هزار ميلي��ارد تومان اعتبار نيز۲ و بي��ش از
ب��راي طرحهايي که عملي��ات اجرايي آنها
. در نظر گرفته ش��ده اس��ت،آغاز ميش��ود
رئيس جمه��وري اظهار امي��دواري کرد با
افتتاح اين طرحها ش��اهد آباداني و توس��عه
افزايش.بي��ش از پيش اين اس��تان باش��يم
 آغ��از عملي��ات مرحله،تولي��د ف��والد صبا
 مجتمع،جديد توس��عه بندر ش��هيد رجايي
 طرح افزايش کيفيت،فرآورش��ي گاز هنگام
و توليد بنزين پااليشگاه نفت بندرعباس از
ش��اخصترين طرحهايي است که با حضور
.رئيس جمهوري افتتاحشدند
افتتاح رسميپروژه افزايش ظرفيت و
کيفيت بنزين پااليشگاه بندرعباس

 پ��روژه افزاي��ش،ب��ر اي��ن اس��اس
ظرفيت و بهبود کيفيت بنزين پااليش��گاه

 از پانزدهم اسفند ماه تا پايان،عرضه مطلوب س�وخت
.تعطيالت نوروزي شدت بيشتري ميگيرد

 مدير شرکت ملي پخش،کرامت ويس کرمي
 اين نظارت و:فرآوردههاي نفتي منطقه تهران گفت
کنترل هم از سوي مالکان و متصديان جايگاه و هم
از سوي گروههاي نظارتي ويژه شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي انجام
 در ايام:وي همچنين درباره عرضه سوخت در ايام نوروز تصريح کرد.ميشود
نوروز که به دليل ازدياد س��فرهاي مردم در س��طح کشور تردد بسيار بااليي
 شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه تهران بايد به طور،انجام ميشود
 گشتهاي ويژهاي شامل، به گفته وي.مطلوب و پايدار سوخترس��اني کند
 در... اچاسيي و، س��امانه هوشمند سوخت، کنترل کمي،گروه کنترل کيفي
مرکز و نواحي مختلف استان تشکيل ميشود که بهطور روزانه از نيمه اسفند
ويس کرميبا.تا پايان تعطيالت از جايگاههاي عرضه سوخت بازديد ميکنند
بي��ان اينکه اين گروهها به طور روزانه بر جايگاهها در نقاط مختلف اس��تان
 همچنين در اسفندماه تعداد نفتکشهاي جادهپيما: تاکيد کرد،نظارت ميکنند
وي با اشاره به اينکه پيک مصرف.را براي توزيع س��وخت افزايش ميدهيم
ف��رآورده بهطور معمول در روزهاي پاياني س��ال و روز دوازدهم فروردين هر
 ميليون۱۴,۵  پارسال ميانگين مصرف بنزين استان تهران: افزود،سال است
 ميليون۲۰ ليتر در روز بود که روز دوازدهم فروردين و روزهاي آخر اسفند به
 درصدي ميانگين مصرف۶  با توجه به افزايش،به گفته وي.ليتر هم رسيده بود
 ميليون ليتر در۲۱  امسال ممکن است پيک مصرف به،بنزين در سال جاري
.روز هم برسد
 مطلوب بود۹۶ عملکرد منطقه تهران در سال

 در:مدير ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطق��ه تهران گفت
 توانستيم سوخترساني مطلوب و مناسبي را که هدف نهايي شرکت۹۶ سال
کرميبا بيان اينکه ماموريت اصلي ما در.است به نحو شايستهاي انجام دهيم
 به دو مورد،سوخترساني مطلوب به همه بخشهاي مصرف خالصه ميشود
: اشاره کرد و گفت۹۶ از شاخصترين اقدامهاي انجام شده اين منطقه در سال
زلزله تهران و برف و س��رماي شديد هوا سبب شد مصرف سوخت در استان
ويس کرميبا.تهران باال برود و اين موضوع فعاليتهاي شرکت را افزايش داد
 ميليون ليتر بنزين در استان تهران طي يک۲۸ بيان اينکه توزيع و مصرف
 يک روز پس از زلزله اين آمار مصرف رقم خورد: گفت،روز بيسابقه بوده است
که خدا را شکر کارکنان ما توانستند به خوبي از عهده مديريت و توزيع مناسب
، نفتکشها، انبارها، در ايام بحران،به گفته وي.سوخت در استان تهران برآيند
جايگاهها و و همه بخشهاي شرکت توانستند سوخت مورد نياز مردم را عرضه
کرمياز نوسازي.کنند و حتي به خودروهاي در راه مانده نيز سوخترساني شود
 س��ال دارد به عنوان يکي ديگر از اقدامهاي۶۰ انبار نفت ري قدمتي حدود
 مهمترين طرح آن که: نام برد و اظهار ک��رد۹۶ مه��م اين منطقه در س��ال
. امسال به بهرهبرداري رسيد،نوسازي سکوهاي بارگيري و تخليه فرآورده بود
مدير شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي منطقه تهران همچنين به افزايش
تعداد جايگاههاي عرضه سوخت مايع و سيانجي در استان تهران اشاره کرد
 جايگاه عرضه س��وخت مايع و سيانجي به جايگاههاي عرضه۱۳ :و افزود
.پيشين اضافه شد که پنج جايگاه عرضه سوخت در کالنشهر تهران بوده است

Peyvandi, at the thirty-first World Summit on Nitrogen and Gas Synthesis:

The key role of natural gas to
continue the development of
Iran›s petrochemical industry

Petroleum Science: Engineer
Mohammad Hassan Payvandi, at the
opening ceremony of the thirty-first
Nitrogen and Synthetic Gas Summit, organized by the CRU Research
Institute and the IEBC Center for
Trade and Economic Cooperation
in Europe The city of Gothenburg,
Sweden, was attended and delivered
a speech as the speaker of the
conference.
The oil and gas and petrochemical

chief executive officer and chairman
of the board, Topiquo, said on Tuesday February 27 at a meeting about
the key role of natural gas and feed
as the cheapest raw material for the
development of the petrochemical
industry Iran, and especially the key
to the development of downstream
industries.
Referring to the creation of added
value for natural gas through MTO
/ MTP processes and the SYN GAS
process and the continuation of the
process chain of propylene in order
to produce feeds for downstream industries, Engineer peyvandi said at
the conference, the implementation
of the above processes, Will provide
a great opportunity for the development of downstream industries and
job creation. It is worth mentioning
that at the conference, more than
700 of the world›s largest petrochemical companies were present.

Iran, India to Enhance Energy
Ties: Spokesman
The energy ties between Iran and
India will increase in such areas as
Makran Coasts and Chabahar Port,
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi said.
Briefing reporters on Monday on
the achievements of President
Rouhani›s recent visit to New Delhi,
Ghasemi said: «The Cooperation
between Iran and India will develop
especially in the energy sector
and in areas such as Makran and

Chabahar.»He said there are many
grounds for cooperation with
regional countries which «we hope
will be materialized.»Certain topics
regarding energy, oil and gas were
discussed during President›s visit
to India, he said, adding, «Iran and
India will continue their cooperation in energy grounds especially
in Makran region.»»We hope such
cooperation will benefit all the regional countries,» Ghasemi added.

Mirage TAPI!
Ahmad madadi
The pipeline, which seemed unlikely due to the investment and security problem of its 1814-kilometer route,
surprisingly surprised by the experts, has come to the
operational stage.
The gas pipeline transport pipeline (Turkmenistan,
Afghanistan, Pakistan and India), one of which was due
to the ambiguity of having been struck by the two main
security problems of the pipeline pipe line and the lack
of competition among investors for participation, The
second phase in Afghanistan has been implemented by
four presidents in a new phase. Interestingly, although
the Taliban›s promises and appointments can not be
counted as such, the group, despite many differences, has
promised the central government of Afghanistan to secure
the pipeline! And it›s interesting that the central government of Afghanistan has been counting on the Taliban›s
promise, regardless of the catastrophes that the Taliban
create every day in Afghanistan!
Accordingly, the pipeline is scheduled to deliver approximately 33 billion cubic meters of gas per year to
Turkmenistan through Pakistan through Pakistan. While
Turkmenistan, as the world›s fourth-largest gas supplier,
has always been in trouble because of the dependence
of its export revenues to a particular country, which has
a significant share of its income, so the diversification
of the export basket is one of The country›s priorities
have been in this area. The pipeline will begin from
Turkmenistan›s Dovlat-Abad gas field, parallel to the
Herat Highway, from Afghanistan to Kandahar, followed
by Pakistan from Quetta to Multan, India. It is said that
the length of the pipeline is 1,814 kilometers, of which
200 kilometers are from Turkmenistan, 735 kilometers
from Afghanistan and 800 kilometers from Pakistan, and
from there to the region Fadelka will stretch along the
border with India.
But, as noted above, despite the operation of this pipeline,
which is a serious rival to the peace pipeline, which is the
source of Iran›s gas, the author believes security remains
a major challenge for the TAPI pipeline, with almost all
the routes that « The TAPI is to go through them, is in the
hands of anti-government militant groups (the Taliban
and perhaps ISIS), and with a small difference in these
violent groups, with the governments of Afghanistan and
Pakistan, this pipeline and the capital of its investors are

Note

threatened Will be serious. The question now is whether
the investors are willing to pay only one tribute to the
Taliban group and pay their big money to the TAPI!
Accordingly, the latest estimates of the cost of the construction of the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India
(TOPI) gas pipeline have increased from $ 7.5 billion to
$ 10 billion. The question is whether investors who are
willing to endure the project with a slight potential threat
are willing to continue with this project! I believe that,
although the second episode of Tapio Plus and the United
States have supported the project, but until the issue of
securing the «topi» is not guaranteed, the completion of
this $ 10billion Surrey scheme is not. Perhaps there are
concerns that Pakistani Foreign Ministry spokesman Mohammad Faisal, after the recent agreement between TAPI,
has also stated that Iran›s gas pipeline to Pakistan is still
alive and has not been suspended.
In any case, among the criticisms of the fair and unbiased
critics that the implementation of the TAPI is due to the
persistence and optimism of the current managers of the
Ministry of Oil, and maybe some also make some kind of
political engagement, but the author still believes ; The
final performance of the «Tapie» is not so simple on the
paper, and it is definitely the story of the construction of
a pipeline that exceeds 1,500 kilometers from the most
dangerous parts of the world, and is undoubtedly the
security of the category It›s not about contracting and
understanding. The
Meanwhile, though, in the past two decades, the United
States has always laid the pillars of the pipeline, which
has led Iran and Iran to Pakistan and India, and by pressure on the two countries, they tried to withdraw from
the construction. This pipeline has been in place, but
sooner or later these countries will realize that there is no
substitute for «peace», the peace that the world is dreaming to achieve. TheMeanwhile, the question that carries
the mindset of the writer is that the Iranian oil industry›s
planners in various governments have done their best to
conclude a peace treaty, and even once in the government,
the «ribbon» Peace «was cut off by the presidents of the
two countries, but that Pakistan does not step forward and
has different pretexts for peace, what about the Iranian oil
industry and its planners ?
It is not a bad thing to have some fairness in our critique
and remarks. Just as much!

Translator: Mojgan valadkhani

نفتخیز

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب:

 ۸پروژه بزرگ نمک زدايي نفت خام عملياتي شد
دانش نف�ت :مديرعامل ش�رکت مل�ي مناطق
نفتخي�ز جن�وب از پايان مراح�ل پيشراهان�دازي و
عملياتي ش�دن هش�ت پروژه ب�زرگ نمکزدايي اين

با توجه به کاهش
ضخامت ستون نفتي
مخزن ،چا ههاي
توليدي به سوي نمکي
شدن پيش ميروند
که با احداث تسهيالت
نمکزدايي ،دبي
توليدي تثبيت شد

شرکت خبر داد.

مهن��دس بيژن عالي پور گف��ت :اين طرحها
ش��امل احداث فاز نخس��ت واحد نمکزدايي اهواز
متمرکز ،احداث واح��د نمکزدايي بي بي حکيمه،۱
احداث واحد نمکزدايي گچس��اران  ،۳احداث واحد
نمکزدايي هفتکل  -نفت س��فيد ،توسعه نمکزدايي
مارون ،۱توسعه و تجهيز واحدهاي نمکزدايي اهواز
 ۲و  ۳و  ،۴اح��داث واحد نمکزدايي رگ س��فيد ۱و
احداث واحد نمکزدايي اهواز  ۲بنگس��تان هس��تند
ک��ه پس از تکمي��ل و راهان��دازي و تاييد عملکرد
 ۷۲س��اعته ،تحويل شرکتهاي بهرهبردار شد.وي
تصري��ح ک��رد :راهان��دازي اين طرحه��ا افزون بر
افزايش توليد ،س��بب تثبيت توليد ،ارتقاي کيفيت
نفتخ��ام توليدي ،افزاي��ش مان��ور عملياتي ،رفع
محدودي��ت تولي��د و همچني��ن ام��کان ترخيص
تأسيس��ات قديميبدون تحمل بار کاهش��ي براي
انجام تعميرات اساسي شده است.مديرعامل شرکت
ملي مناطق نفتخي��ز جنوب درباره واحد نمکزدايي
اه��واز متمرکز گفت :اي��ن واحد ک��ه بزرگترين
مجتمع و تاسيسات نمکزدايي کشور است ،ظرفيت
ف��رآورش روزانه بي��ش از  ٢٢٠هزار بش��که نفت

نمکي را دارد و فاز نخست آن با ظرفيت  ۱۱۰هزار
بش��که در روز عملياتي شد.وي با اشاره به روند رو
ب��ه افزايش ميزان نفت نمکي در ميدان آس��ماري
اه��واز افزود :با راهاندازي اي��ن واحد ،ظرفيت الزم
براي اس��تمرار توليد نفت با کيفيت از ميدان اهواز
آسماري فراهم ميشود.عاليپور درباره احداث واحد
نمکزدايي ش��ماره  ۳گچس��اران گفت :اين واحد با
ظرفيت  ۱۱۰هزار بشکه در روز براي فرآورش نفت
نمکي واحد بهرهبرداري ش��ماره  ۳و نيز بخشي از
نفت نمکي واحد بهرهبرداري ش��ماره  ۴گچساران

طراحي و احداث ش��د.وي اظهار ک��رد :با توجه به
کاه��ش ضخامت س��تون نفتي مخ��زن ،چاههاي
توليدي به س��وي نمکي شدن پيش ميروند که با
احداث تس��هيالت نمکزدايي ،دبي توليدي تثبيت
شد.عاليپور احداث يک واحد نمکزدايي به ظرفيت
 ۴۵هزار بش��که در روز در ج��وار واحد بهرهبرداري
جديد هفتکل را از ديگر طرحهاي مهم اين شرکت
عن��وان کرد و گفت :اين واح��د به منظور فرآورش
نفت نمکي ميدانهاي نفتي هفتکل و نفت سفيد و
تثبيت دبي توليدي آنها اجرا شده است .وي تصريح

ک��رد :از ديگر طرحهاي راهاندازي ش��ده در بهمن
ماهامس��ال توس��عه و تجهيز نمکزداي��ي مارون،۱
توسعه و تجهيز واحدهاي نمکزدايي اهواز  ۲و  ۳و
 ،۴احداث واحد نمکزدايي  ۵۵هزار بش��کهاي رگ
سفيد ۱و احداث واحد نمکزدايي  ۳۰هزار بشکهاي
اهواز  ۲بنگستان است که به منظور بهبود کيفيت
فرآورش نفت نمک��ي و جلوگيري از کاهش توليد
نفت ميدانهاي مارون و اهواز اجرا شدهاند.

با برگزاري نشستي تخصصي در دانشگاه صنعتي شريف؛

تالشگران مهار فوران چاه  ۱۴۷رگ سفيد تجليل شدند

دان�ش نف�ت :دانش�گاه صنعت�ي ش�ريف ب�ا
برگزاري نشس�تي تخصصي ،از تالش�گران شرکت
ملي حف�اري اي�ران و ش�رکت ملي مناط�ق نفتخيز
جنوب در مهار فوران چاه  ۱۴۷رگ س�فيد قدرداني
کرد.

نشس��ت تخصصي بررس��ي ابعاد فني فوران
چ��اه  ۱۴۷رگ س��فيد همزم��ان ب��ا روز مهندس
(شنبه ،پنجم اسفند ماه) به همت شاخه دانشجويي
انجمن بينالمللي مهندس��ان نف��ت در آمفي تئاتر
مرکزي دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.در آغاز
به کار اين نشس��ت تخصصي ،ضمن بزرگداش��ت
روز مهن��دس ،حاضران ي��اد و خاطره فرزاد ارزاني
و محم��د س��ليمي ،کارکنان جان باخته ش��رکت
ملي حفاري ايران در اين حادثه را گراميداش��تند.
بر اس��اس اعالم شرکت ملي حفاري ايران ،سپهر
س��پهري ،مديرعامل اين ش��رکت در اين نشست،
ضمن تش��ريح حادثه فوران چاه  ۱۴۷رگ س��فيد،
عن��وان ک��رد :عملي��ات مه��ار ف��وران ،کنترل و
ايمنس��ازي اين چاه در فاصله چند ساعت پس از
حادثه با بسيج امکانات اين شرکت و شرکت ملي
مناطق نفتخيز جنوب و اعزام گروههاي تخصصي،
مهندس��ي ،عملياتي و پش��تيباني و برنامهريزي و

جدول زمانبندي با حضور مديران عامل و ارشد دو
شرکت و نظارت مقام عالي وزارت نفت ،مديرعامل
شرکت ملي نفت ايران و معاون مديرعامل شرکت
نفت در امور توليدآغاز ش��د.وي افزود :همزمان با
ايجاد زيرس��اختها و شروع پاکس��ازي محوطه،
موض��وع بس��تن چاه (کش��تن) از س��طح (TOP
 )KILLو مهار چ��اه از عمق ()BOTTOM KILL
در دس��تور کار قرار گرفت و اجرايي شد.س��پهري
ادامه داد :دس��تاندرکاران مهار و کنترل اين چاه
با بهکارگيري روشهاي پيچيده مهندسي و تکيه
عل��م و عمل و بهرهگيري از تجارب ارزش��مند در
م��دت  ۵۸روز ب��ا دس��تيابي به رکورده��اي قابل
توجه در ايجاد زيرس��اختها ،محل نصب دستگاه
حف��اري ،برپاي��ي دکل و عمليات حف��اري موفق
ش��دند اين چ��اه را مهار و ايم��ن کنند.مديرعامل
و رئي��س هيئت مديره ش��رکت ملي حفاري ايران
گفت :همي��اري و همکاري مديران و متخصصان
و نيروهاي حاضر در اين عمليات مثالزدني است
و نق��ش تاثيرگ��ذاري در تحقق اين مهم داش��ت
که تحس��ين برانگير بود ،ب��ه خصوص اينکه اين
عمليات با وجود دش��واري و شرايط و رفتار چاه به
طور کامل براس��اس اصول و استانداردهاي ايمني

اجرا شد و به نتيجه رسيد.وي با بيان اينکه مهار و
کنترل فوران چاهها به تخصص و دانش تخصصي
خاصي نياز دارد ،افزود :ش��رکت ملي حفاري ايران
ب��ا برخورداري از متخصص��ان مجرب و همکاري
ب��ا مراک��ز علميتخصصي بينالملل��ي هم اکنون
سازمان منتخب بينالمللي کنترل فوران چاههاي
نفت و گاز ( )IWCFدر منطقه است کهامکان ارائه
و برگزاري دورههاي آموزشي را براي متخصصان
صنع��ت نفت و حفاري دارد.س��پهري ب��ا تاکيد بر
روزآمدس��ازي آموزشه��ا و اس��تمرار آن ،اظهار
ک��رد :مرکز آموزش و تجهيز نيروي انس��اني اين
ش��رکت و مرکز آموزش علمي -کاربردي حفاري
نقش موث��ري در تربيت نيروه��اي متخصص در
مباحث تخصص��ي مرتبط با صنع��ت حفاري ايفا
ميکند.رئيس دانش��کده ش��يميو نفت دانش��گاه
صنعتي ني��ز ضم��ن قدردان��ي از برگزارکنندگان
اين نشس��ت تخصصي ،از حماسهس��ازان عمليات
مه��ار فوران چ��اه  ۱۴۷رگ س��فيد تقدي��ر کرد.
محمدجعف��ر عبدخدايي گفت :مهارگران چاه ۱۴۷
نش��ان دادند که با کاربس��ت دانش فني و تجارب
ارزن��ده مهندس��ان و متخصص��ان صنع��ت نفت
کش��ور و اتکا ب��ه توانمنديه��اي داخلي ميتوان

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله ای)
شركت ملي نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
نوبت اول

به موفقيته��اي بزرگ در مه��ار و کنترل فوران
چاهه��اي نفت و گاز که دان��ش تخصصي بااليي
نياز دارد ،دس��ت يافت.وي با اش��اره به زمينههاي
همکاري ميان اين دانشگاه و شرکت ملي حفاري
ايران ،خواس��تار تقويت و توس��عه همکاريها در
زمينه ارتباط ميان صنعت و دانش��گاه شد.در ادامه
اين نشست ،به پرس��شهاي مطرح شده از سوي
حاض��ران دربارهاموزشهاي ايمن��ي ،بهرهوري و
انگيزش کارکنان ،دورههاي پيشرفته کنترل فوران
 ،IWCFصحت عملکرد تجهيزات و ماشينآالت،
آزمايشه��اي دورهاي و ...پاس��خ داده ش��د و در
پايان با حضور سيدحسن حسيني ،معاون فرهنگي
و اجتماعي و برخي ديگر از مسئوالن اين دانشگاه،
با اهداي لوح از سپهر سپهري ،مديرعامل شرکت
ملي حف��اري ايران ،مه��ران مکون��دي ،فرمانده
عمليات مهار فوران چاه در ش��رکت ملي حفاري،
تقي قاس��ميبابا احمدي ،جانش��ين فرمانده ميدان
در عملي��ات مه��ار فوران چاه و ديگر تالش��گران
قدرداني ش��د .همچنين ضمن اهداي  ۲تنديس به
ش��رکت ملي حفاري ايران و شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب ،به رس��م يادبود  ۲لوح تقدير نيز به
خانوادههاي فرزاد ارزاني و محمد سليمياهدا شد.

شماره مجوز1396.5664:

موضوع :مناقصه شماره م م ن 96/077 /مربوط به پروژه احداث موقعيت و جاده دسترسي
چاه  E009Nميدان هما (به صورت )C

شركت نفت مناطق مركزي ايران (سهامي خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله
ای) به شركتهاي واجد شرايط ،واگذار نمايد.
تأييد صالحيت شده سازمان برنامه و بودجه كشور.
الف) شرح مختصر كار
 -3داشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي .1395
پروژۀ فوق الذكر مختصرا ً ش�امل :محوطه س�ازي محل چاه ،احداث جاده
 -4داش�تن توانائ�ي ارائۀ ضمانتنامۀ بانكي به مبل�غ 000/-ر000ر492ر2
دسترس�ي به محل چاهه�ا ،احداث س�لر چاه(حوضچه) ومحوط�ه بتني پیرامون
آن ،اح�داث گ�ودال آب و گل و ایزوالس�یون آن ،احداث گودال س�وخت و جاده ريال به عنوان تضمین شركت در مناقصه.
 -5تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت WWW.ICOFC. IR
دسترس�ي به محل آن ،تهی�ه ،حمل و احداث خط لوله آت�ش ،حمل و نصب لوله
د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
كنداكتور و نیز تهیه ،حمل و نصب لوله زهكشي مي باشد.
متقاضي�ان واج�د ش�رايط من�درج در بند «ج» ک�ه آمادگي اج�راي پروژه
ب) مدت ،محل و برآورد اوليه اجراي كار
م�دت اج�راي پ�روژه ( 6ش�ش) ماه ب�وده و ب�رآورد تقريبي اج�راي كار را دارن�د م�ي توانن�د فرمهای اس�تعالم ارزیابی کیف�ی آن مناقص�ه را از پایگاه
000/ر000ر600ر 58ريال و محل اجرای پروژه واقع در استان فارس ،منطقه اینترنت�ی این ش�رکت به نش�اني ( )WWW.ICOFC.IRدریافت و بر اس�اس آنعملیاتی هما مي باشد.
م�دارك الزمه ش�امل س�وابق و م�دارک کاری و مالی  5س�ال اخی�ر را تکمیل و
ج) شرايط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)
در قال�ب ی�ک عدد ( CDلوح فش�رده) ب�ه انضم�ام «نامه اعلام آمادگي جهت
 -1داش�تن شخصيت حقوقي و ارائۀ مدارك ثبت شركت شامل :اساسنامه ،شركت در مناقصه فوق الذكر» حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه ،مورخ
آگهي روزنامه رس�مي تأس�يس ش�ركت و آخرين تغيي�رات آنُ ،كد اقتصادي و  96/12/27به این شركت به نشاني :تهران -خيابان طالقاني -خيابان حافظ–
خيابان رودس�ر غربي– پالك ( 30س�اختمان خلیج فارس) -طبقه پنجم تسلیم
شماره شناسه ملي شرکت ،آدرس دقيق پستي ،تلفن ثابت و نمابر (فكس).
 -2داش�تن حداقل پايه  5در رش�ته راه و ترابري طبق س�ايت پيمانكاران نمايند.
درصورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفنهاي ( 87520داخلي  1045و يا  )4441تماس حاصل نمایند.

تاریخ چاپ نوبت اول 1396/12/12 :و نوبت دوم 1396/12/19

روابط عمومیشرکت نفت مناطق مرکزی ایران

یادداشت

«پتروشيميصنعت تاثيرگذار و تاثير پذير»

وحيد شاهرضائي

کارشناس روابط عموميو امور بين الملل هلدينگ پتروشيميخليج فارس

سرزمين ايران اسالميدر منطقه خاورميانه با امنيت مثال زدني
که دارد مس��تعد س��رمايه گذاري در بخشهاي مختلف ميباش��د .با
توجه به اينکه س��اختار اقتصاد اي��ران دولتي بوده و بخش خصوصي
ق��درت عمل زيادي ن��دارد لزوم جذب س��رمايه گ��ذاري خارجي از
اولويتهاي اساس��ي جهت توس��عه اقتصادي کشور به نظر ميرسد.
در هر کش��وري سياس��ت زدگي به مانند يک آفت همه بخشها را
تحت تاثير قرار ميدهد و دليل اصلي آن اهميت بيش از حد متعارف
به مس��ائل سياس��ي ميباشد .طوري که س��اير موضوعات از جمله مس��ائل اقتصادي کم و
کمرنگتر شده است .چه بخواهيم و چه نخواهيم جهان امروزي متاثر از تصميمات سياسي
شده است .تصميماتي که خواسته يا ناخواسته زندگي مردم عادي را تحت الشعاع قرار داده و
چه بسا در فرهنگ ،هنر ،ورزش و بيش از همه اقتصاد هر کشوري نفوذ پيدا کرده و جوامع را
دچار سياست زدگي شديد کرده است .با روي کارآمدن دولت تدبير و اميد و عملکرد مناسب
در حوزه سياست خارجي ،بسترهاي الزم جهت سرمايه گذاري و اعتماد سازي و بحث امنيت
و اقدام��ات الزم ب��راي تامين آن ب��ه ميزان قابل توجهي فراهم و اجرائي به نظر ميرس��يد.
هرچند با روي کار آمدن دولت ترامپ موانعي در را تحقق اين هدف بوجود آمده است .يکي
از بخشهاي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد کشور صنعت پتروشيميميباشد ،صنعتي که پيشتاز
در کشور و ارزش آفرين ميباشد.
نگاهي به تاريخچه اين صنعت که چيزي بيش از نيم قرن از عمر آن ميگذرد حکايت
از آن دارد که آغاز حياط آن در ايران از سال  1342با بهره برداري از واحد توليد کود شيميايي
مجتمع پتروشيميشيراز آغاز شده و روند توسعه آن پس از پيروزي انقالب اسالميب ِويژه پس
از پايان جنگ تحميلي با رش��د چش��مگيري همراه بوده است .توسعه اين صنعت با توجه به
ارزش افزوده بس��يار بااليي که دارد و همچنين اثرات مثبتي که بر حوزههاي ديگر از جمله
ايجاد اشتغال و کاهش رکود دارد ،بسيار حائز اهميت باشد.
يکي از موضوعات تاثيرگذار و مهم در فرآيند توس��عه اين صنعت تعيين قيمت خوراک
ميباشد که همواره در سالهاي اخير دغدغه مسئولين کشور و مديران صنعت پتروشيميبوده
اس��ت .موضوعي که اگر کارشناس��ي به آن نگاه نشود و افراد متخصص آن را ارزيابي نکنند
نتيج��ه اي جز توقف يا کاهش س��رمايه گذاري در اين صنعت را به همراه نخواهد داش��ت.
قيمت خوراک بايد به گونه اي باشد که هم حاشيه سود مجتمعهاي پتروشيميرا تضمين کند
و هم س��رمايه گذاران خارجي را عالقه مند به سرمايه گذاري در اين صنعت نمايد تا بتوانيم
حداکثر بهره برداري از اين صنعت ارزش آفرين را داشته باشيم.
موض��وع تاثيرگ��ذار ديگر ،خصوصي س��ازي غي��ر واقعي و غي��ر اصولي در صنعت
پتروشيميميباش��د.عده اي از کارشناس��ان و صاحب نظران در حوزه نفت و انرژي معتقدند
خصوصي سازي صنعت پتروشيميرا به نابودي کشاندهاما در نگاهي معتدالنه تر اين اقدام را
عامل اصلي توقف توسعه آن ميدانند.
در جه��ان امروزي نگراني بش��ر از تخريب محيط زيس��ت و افزايش ميزان آاليندهها
بيش از پيش ش��ده که يکي از داليل عمده آن اس��تفاده بيش از حد از منابع طبيعي و آلوده
کردن محيط زيست ميباشد .از ويژگيهاي بارز کشورهاي توسعه يافته که همواره از اهميت
خاصي برخوردار بوده ،اعتقاد به توس��عه پايدار ميباش��د .رعايت حفظ محيط زيست و توسعه
همراه با کنترل آاليندگي و توجه ويژه به علم مديريت  HSEکه بي ش��ک نقش به س��زا و
نگاه ويژه اي به محيط زيس��ت دارد از نکات بارز توس��عه پايدار ميباشد .حفظ محيط زيست
و مس��ائل مربوط به آن در جهان امروز و کش��ورهاي توسعه يافته از اهميت بااليي برخوردار
اس��ت .در دين مبين اس�لام هم ميتوان دريافت که محيط زيست و تالش براي به حفظ و
حمايت از آن ،براي بهره مندي بش��ر از محيط زيس��تي سالم جهت رسيدن به کمال و تعالي
مورد توجه قرار گرفته است.
يکي از مباحثي که در اين صنعت بايد به آن نگاه جدي ش��ود  HSEميباش��د .رعايت
اصول حفظ محيط زيس��ت ،س�لامت کارکنان شاغل در آن مناطق ،به روز رساني تجهيزات
ايمني و آتش نشاني و ....از مهمترين مباحث مربوط در اين علم ميباشد و عدم توجه به آن
ميتواند اثرات مخربي براي محيط زيس��ت و افراد ش��اغل در آن داشته باشد .توسعه صنعت
پتروشيميتوأم با حفظ محيط زيست را بايد مهم تلقي کرد.
حوزه نفت و انرژي يکي از حوزههايي اس��ت که اگر نگاه کارشناس��ي به آن نش��ود در
آلودگي طبيعت نقش پررنگي ايفا ميکند .با توجه به تکثر تعداد ش��رکتهاي پتروش��يميدر
منطقه ماهش��هر و عسلويه به عنوان دو قطب اصلي صنعت پتروشيمي ،رعايت حفظ محيط
زيس��ت و کنترل آاليندگي بس��يار حائز اهميت ميباش��د.حرکت و جهش در مس��ير توسعه
پاي��دار اين صنعت ب��دون توجه به اي��ن مقوله عمال غير ممکن ميباش��د .توس��عه فضاي
متناس��ب با شرايط بوميبا هدف صيانت از محيط زيس��ت از اصول استراتژيک شرکتهاي
پتروشيميموجود در اين مناطق ميباشد.
با تمام اين تفاس��ير و مش��کالت پيش رو بايد گفت هلدينگ پتروشيميخليج فارس به
عنوان نخس��تين هلدينگ تخصصي صنعت پتروش��يميبا اجراي اصل  44قانوني و واگذاري
به بخش خصوصي توانس��ته مسير رش��د و تعالي خود را ادامه داده و در جديدترين همايش
 100 IMIدر ش��اخصهاي باالترين ارزش افزوده ،بيش��ترين س��ودآوري ،بيشترين صادرات
و باالترين ارزش بازار موفق به کس��ب رتبه اول ميان پانصد ش��رکت برتر ايران را به خود
اختصاص دهد.همچنين در هش��تمين جايزه تعالي صنعت پتروش��يمي پتروشيميهاي فجر،
پارس ،بوعل��ي ،مبين ،تندگويان از زيرمجموعههاي هلدينگ خليج فارس موفق به کس��ب
تنديس بلورين ش��دند.در زمينه حفظ محيط زيس��ت مديرعامل اين ش��رکت ،حفظ موازين
زيس��ت محيطي را خط قرمز اين مجموعه دانسته است و زيرمجموعههايي هلدينگ را ملزم
به رعايت و اجراي باالترين استانداردهاي موجود براي صيانت از محيط زيست کرده و تعامل
سازنده با شرکتهاي منطقه و دولت را از برنامههاي اصلي خود ميداند.
ش��رکتهاي پتروش��يميپارس و ايالم از زيرمجموعههاي هلدين��گ خليج فارس در
نوزدهمين همايش واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز موفق به دريافت تنديس سيمين و لوح
صنعت س��بز ش��دند.از ديگر اقدامات موثر هلدينگ خليج فارس پيش بيني ،تدوين و اجراي
مجموعهاموزشي هدفمند  HSEبراي نيروهاي پيمانکاري با هدف کاهش حوادث ضمن کار
و حفظ س��رمايه-هاي مادي و معنوي ش��رکت¬ها در منطقه ماهشهر و عسلويه براي تعداد
 8000نفر نيروهاي پيمانکاري و افزايش ضريب ايمني سالمت کارکنان ميباشد.
نهال هلدينگ خليج فارس به درخت تنومندي تبديل شده که هم اينک به بار نشسته
و با تکيه بر دانش بوميکارمندان و گارگران غيور و سيس��تم مديريتي صحيح که شفافيت و
رضايت مندي را سرلوحه کار خود قرارداده توانسته فراتر از حد انتظار پيش رود.
ذکر اين نکته حائز اهميت اس��ت که پس از پيروزي انقالب اس�لاميتا به حال شاهد
افزايش تحريمهاي بين المللي عليه کش��ورمان بودهايم.تحريمهايي که اقتصاد کش��ور ما را
دچار سختيهاي متعددي کرده است ولي با گذشت  40سال از عمر انقالب يقينا با مديريت
جهادي و يک رنگي و اتحاد مردم و مسئولين شاهد رشد و شکوفايي ايران عزيزمان خواهيم
بود انشاهلل.
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ابراهيم طالقاني

سرپرست پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران

صنعت نفت ميتواند از دانشگاهها به عنوان مشاوري مطمئن استفاده کند؛
هرچند عدهاي معتقدند دانش��گاهها هنوز به آن نقطه قابل قبول نرس��يدهاند ،اما
حاال ديگر وقت اعتماد کردن اس��ت .در همين حال ،قراردادهاي ميدانمحور با
دانشگاهها و صنعت نفت ،اتفاقي نوآورانه و دگرگونکننده بود ،از ابتدا شايعههايي
را درس��ت کرده بودند که اين کار همان «پوس��ت خربزهاي اس��ت که نفت زير
پاي دانش��گاهانداخته است» و اين روند به قدري جدي شده بود که حتي برخي
دانش��گاهها هم با وج��ود امضاي قرارداد ،باور ک��رده بودند که نفت قصد همکاري ن��دارد ،اما در عمل
متوجه ش��دند که وزير نفت و مديرعامل ش��رکت ملي نفت و ديگر مديران ارش��د براي اين قراردادها با
دانش��گاهها حس��ابي ويژه باز کردهاند و منتظر تکميل و تصميمگيري بر اساس اين نتايج هستند .بر اين
اساس ،تاکنون طرحهاي پژوهشي ما مبناي تصميمگيري مديران نبوده است و حتي اين باور هم وجود
نداش��ت ،اما در اين قراردادها اين رويکرد ايجاد ش��ده اس��ت .براي نمونه در ميدان نفتي سروش که با
شرکت نفت فالت قاره همکاري ميکنيم در جلسهاي با وزير نفت ،نتايج را در قالب جدولي ارائه داديم
و چن��د روش مختلف ازدياد برداش��ت را مطرح و براي هر ک��دام آثار و تبعات را هم اعالم کرديم .آقاي
وزير نفت اعالم کرد «اين همان موضوعي اس��ت که ميخواس��تم و با اين جدول به فکر فرو رفتم که
چه ظرفيتي وجود دارد» و از ما خواس��ت که در آن طرح مطالعات امکانس��نجي را انجام دهيم تا پس
از  ۶م��اه ب��راي انتخاب روش قطعي اعالم نظر کنيم .در مورد ديگ��ر ،در ميدان آزادگان اتفاقهايي رخ
داده که پاس��خ ناش��ناختههاي ما را ميدهد .براي نمونه پيشتر چاه افق��ي حفر ميکرديم ،اما توليدش
از چ��اه عم��ودي کمتر بود ،يا چاه عمودي ميزديم ،اما توليدش از چاه کنار آن کمتر ميش��د و ما دليل
اين اتفاقها را نميدانس��تيم و در اين مطالعات اين پرس��شها پاسخ داده شد و در نتيجه با اين الگوها و
مطالعات ميتوانيم تصويري درس��ت داشته باشيم .در پروژههاي پيشين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت
نفت چنين مطالعاتي وجود داش��ته اس��ت ،اما براي مطالعات دانش��گاهي اين جايگاه را قائل نميشدند.
برخي کارها براي رسيدن به مرحله بلوغ نيازمند زمان است .دورهاي حدود  ۱۵ساله از تاسيس مديريت
پژوه��ش و فناوري ش��رکت ملي نفت ميگذرد و در اين مدت زيرس��اختهاي علميرا در دانش��گاهها
فراهم کردهايم و اکنون به اين نتيجه رس��يدهايم که ميتوانيم از دانش��گاهها به عنوان مشاوري مطمئن
اس��تفاده کنيم؛ هرچند عدهاي معتقدند دانشگاهها هنوز به آن نقطه قابل قبول نرسيدهاند ،اما حاال ديگر
وقت اعتماد کردن اس��ت .به نظر در ابتدا اصطکاکهاي��ي وجود دارد ،اما بايد حمايت کنيم و بهويژه به
مقررات و پرداختها توجه بيش��تري داش��ته باشيم .در مورد زمينههاي عملياتي دخيل کردن دانشگاهها
در قرارداده��اي ميدانمحور بايس��تي گف��ت :در الگوي جديد قراردادهاي نفت��ي بهطور حتم يک نفر از
دانش��گاه در مذاک��رات حضور دارد که گيرنده فناوري در آن قرارداد باش��د .به عن��وان نمونه ،در ميدان
منصوري که يکي از ميدانهاي موضوع مذاکره در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي اس��ت ،نماينده
دانش��گاه ش��يراز در مذاکرات کميته فني حضور دارد و به دليل آشنايي که دارد رياست کميته تخصصي
زيرمجموعه با نماينده دانش��گاه شيراز است .در همه اين قراردادهاي ميدانمحور فاز نخستي به نام فاز
«ش��ناخت ميدان» پيشبيني ش��ده که تاکنون همه دانش��گاهها اجرا کردهاند و افزون بر آن گفتهايم به
عنوان کاري زيرس��اختي براي چالشهاي ميدان ،فناوريهاي پيش��نهادي را بررسي و ارائه کنند .براي
نمونه درباره شناخت و مقابله با رسوب آسفالتين که در برخي ميدانها ما وجود دارد وارد شوند و ببينند
تا به حال چه کس��اني چه اقدامهايي کردهاند و چه نتايجي داش��ته است تا اشکال را برطرف کنند .اين
فاز ش��ناخت ميدان ،مرحله مهمياس��ت که بايد در اين  ۱۰۰س��ال آغاز ميکرديم و اکنون اندکي دير
ش��ده است .شرايط و امکانات و سطح علميمتفاوت دانش��گاهها در اين قراردادها به يک عامل رقابتي
تبديل ش��ده اس��ت تا خودشان را هر چه بيشتر و زودتر به سطح باالتر برسانند .ما تنها مراقبت ميکنيم
که ارتباطات اين دانش��گاهها با داخل و خارج از کش��ور در حوزه عملياتي آن ميدان تعهد ش��ده باشد و
انتقال فناوري بهطور حتم انجام ش��ود .رقابت مطلوبي ميان دانش��گاهها برقرار است و آنها گزارشهاي
خوبي ارائه ميدهند و هر کدام در بخشهاي متفاوتي متناس��ب با طرح خود پيشرفتهاي خوبي دارند،
بهطوري که ميتوانيم توانمندي و عمق ش��ناخت دانش��گاه را در اين گزارشها به دس��ت بياوريم .البته
چالشهايي در اين زمينه وجود دارد .توقفها در اين طرحها بس��يار کم ش��ده اس��ت و در اين سه سال
ش��رکتهاي عملياتي و دانشگاهها دس��تاوردهاي مطلوبي داشتهاند ،اما نگرانيهايي درباره مسائل مالي
دارند ،در اين حال ما هم مش��کالتي با شوراي اقتصاد براي تامين بودجه داريم و همزمان بايد مديريت
منابع کنيم .نحوه پرداختها اصالح شده است و پرداخت به دانشگاهها و شرکتهاي عملياتيهماکنون
بر اس��اس پيش��رفت و نتايج پروژه اس��ت .پيشتر فرآيندي بود و براي رس��يدن به خروجي مورد نظر
درصدي از اعتبار را ميگرفتند و آنها از اين روند وقتگير گاليه داش��تند .اکنون مس��ئوليت با خودشان
است و ما بدون دخالت تنها نظارت و همکاري داريم .مسئله مهم اين است که دانشگاهها سرانجام بايد
از کار خود دفاع کنند و در ادامه کار هم بايد بمانند و مس��ئوليت پيش��نهاد را بپذيرند .در ش��رايط کنوني
ميزان اشتغالزايي در قراردادهاي ميان دانشگاهها و صنعت نفت چندان زياد نيست ،اين طرحها ظرفيت
باالي��ي دارد و در مرحله اجرايي در ارتباط با توليدکنندهها و س��ازندهها و اجراي کار افراد زيادي به کار
گرفته ميش��وند ،ضمن اينکه دانش��گاهها هم بر اس��اس اين طرحها ،نيروهاي جديدي را استخدام و
بورس��يه کردهاند که اين هم به نوعي اش��تغالزايي است .در عين حال به دانشگاهها گفتهايم که بايد از
ش��بکه پژوهشي کشور اس��تفاده و آن را تقويت کنند .براي نمونه اگر شبکه آزمايشگاهي در دانشگاه يا
ش��رکتي وجود دارد ،براي آزمايشهاي خودشان از اين شبکه استفاده کنند و به نظر ميرسد تعدادي از
پروژهزاييها و اشتغالها در همين مسير خواهد بود .در مجموع عملکرد دانشگاه و شرکتهاي عملياتي
طرف قراردادهاي ميدانمحور ،خوب ارزيابي ميشود« .بهکارگيري در صنعت نفت»« ،ايجاد زيرساخت
و ش��ناخت»« ،همکاري با شرکت فرعي» هر کدام ش��اخصهايي هستند که دانشگاهها و شرکتهاي
درگي��ر کار در يک��ي از آنها به خوبي پي��ش رفتهاند .براي نمونه بهمنظ��ور بهکارگيري در صنعت نفت،
طرفهاي درگير در ميدان سروش و آزادگان جلوتر هستند و از نظر ايجاد زيرساختها ،دانشگاه صنعتي
ش��ريف و مراکز پژوهشي اقدامهاي خوبي داش��تهاند .دانشگاه سهند هم کارهاي خوبي انجام داده و به
اين ترتيب هر کدام در بخشهايي پيشرفت داشتهاند .در اين ميان دانشگاه آزاد ،انستيتو مهندسي نفت
را در اين مدت راهاندازي کرده است و از همه واحدهاي مستقر در کشور استفاده ميکند .اين قراردادها
به قراردادهاي خروجيمحور تغيير يافته اس��ت؛ با توجه به اين که اين قراردادها اوايل امس��ال ابالغ شد
از نظر برنامه زمانبندي تاخيري در کار وجود ندارد .البته در اين مدت اقدامهاي زيادي انجام ش��د و هم
اکنون برنامهها تقريبا در موعد مقرر انجام ميشود ،هرچند پرداختهاي ما متناسب با اين اقدامات نبوده
اس��ت .پرداختها به سه دانش��گاه در مرحله ارائه اسناد است و دو تا سه دانش��گاه ديگر را هم تا پايان
س��ال پرداخت ميکنيم و بقيه را هم در ابتداي سال  ۹۷پرداخت خواهيم کرد .ماهيت قرارداد روي رقم
مش��خصي قطعي نش��ده اس��ت ،زيرا ماهيت اين پروژهها به طور دقيق مشخص نيست که در ادامه کار
چه برنامهاي با چه هزينهاي قرار اس��ت پيشنهاد و اجرا شود و به همين دليل دست دانشگاه و مجموعه
عملياتي را براي ارائه پيش��نهاد و اجراي کار باز گذاش��تهايم .در عين حال کميتهاي را درنظر گرفتهايم
که برنامههاي س��ال بعد را بررس��ي ميکند و به کميته راهبري پيشنهاد ميدهد و سرانجام موضوع در
هيئت مديره نفت تصويب ميش��ود و اگر آنجا تصويب ش��ود آن برنامه در  ۱۸ماه اجرا خواهد ش��د .به
اين ترتيب هيچ محدوديت مالي يا خودسانس��وري يا نگراني درباره پول نداريم ،اما بايد در س��ازوکاري
تاييد ش��ده باشد .تاکيد ما استفاده دانشگاهها و مجموعههاي عملياتي از تجربههاي جهاني است ،برخي
دانش��گاهها مثل دانشگاه س��هند در همان مرحله ابتدايي از وجود يک همکار خارجي استفاده کردند ،اما
بقيه دانشگاهها به دنبال پشت سر گذاشتن مراحل بعدي و اخذ اعتبارات ارزي بهمنظور اعالم و انتخاب
مشاور هستند .ما نيازمند استفاده از تجربه کشورهاي اروپايي هستيم ،به عنوان نمونه ميخواهيم بدانيم
در ميدان دارخوين که گاز تزريق ميش��ود ،گاز تزريق ش��ده به چه ترتيب در زمين توزيع و از چاههاي
توليدي بيرون ميآيد .براي اين کار به «تريس��ر»هايي ني��از داريم که اين کار را انجام ميدهد و براي
اين کار يک شرکت نروژي فعال است .البته قراردادهايي که تا به حال اجرايي شده ميدانمحور بودهاند،
و امضاي قراردادهاي اکتش��افمحور تا پايان س��ال عملياتي خواهد ش��د .اين در حالي است که مسئله
اکتشاف مهم است و توانمندي دانشگاهها صرفا در حوزه علوم زمين کافي نيست.

دانش نفت :مهندس محمد حسن پيوندي ،در
مراسم افتتاحيه سي و يکمين اجالس جهاني نيتروژن
()Nitrogen and synthesis gas

و گاز س�نتز

مشاور ويژه مدير عامل
شستا در نفت ،گاز و
پتروشيميو رئيس هيات
مديره تاپيکو ،روز سه شنبه
 ۲۷فوريه در اين اجالس
در مورد نقش کليدي گاز
طبيعي و خوراک به عنوان
ارزانترين مواد اوليه
براي ادامه توسعه صنعت
پتروشيم 
يايران و بخصوص
کليد توسعه صنايع
پايين دستي ،سخنراني کرد

ک�ه توس�ط موسس�ه تحقيقات�ي  CRUو مرک�ز
همکاريهاي اقتصادي تجاري ايران و اروپاIEBC
در ش�هر گوتنبرگ س�وئد برگزار گرديد ،حضور
يافت و به عنوان س�خنران اصلي اين کنفرانس،
به ايراد سخنراني پرداخت.

به گزارش دانش نفت ،مش��اور ويژه مدير
عامل شس��تا در نفت ،گاز و پتروشيميو رئيس
هيات مديره تاپيکو ،روز س��ه شنبه  ۲۷فوريه در
اي��ن اجالس در مورد نق��ش کليدي گاز طبيعي
و خوراک به عن��وان ارزانترين مواد اوليه براي
ادامه توسعه صنعت پتروشيميايران و بخصوص
کليد توسعه صنايع پايين دستي ،سخنراني کرد.
مهندس پيوندي ضمن تش��ريح چالشهاي
پيش روي صنعت پتروش��يميجهان که سرمايه
گذاريه��اي جديد را دچار چالش کرده اس��ت ،از
رقاب��ت ش��يل گاز امريکا با  LNGخ��اور ميانه،
حمل اتان به اروپا و افزايش مش��تقات اتيلني و
رقابت با پل��ي اتيلن خاورميانه نامبرد و در ادامه
تصريح کرد :در اروپا همچن��ان تغييرات قيمت
خوراک به عنوان عاملي در کند ش��دن سرمايه
گذاري است و در خاور دور نقش ذغال سنگ و
محدوديتهاي زيست محيطي در توليد متانول
از ذغ��ال س��نگ چي��ن را در رقابت ب��ا متانول
خاورميانه و ايران از  SYN GASحاصل از گاز
طبيعي دچار محدوديت کرده اس��ت و اين مهم،
چالشي مثبت براي متانول ايران است.

مهن��دس پيوندي تنش در خاورميانه را در
جذب سرمايه گذاري موثر دانست وامنيت ايران
را عامل مهميدر جذب سرمايه گذاري دانست.
وي سپس به قدرت و توانمندي ايران در داشتن
باالترين ذخاي��ر گاز در جهان و در حقيت متان
در کنار اکس��يژنو نيتروژن هوا به عنوان بسته
ارزانتري��ن خ��وراک و در کنار س��واحل خليج
ف��ارس و درياي عمان براي ايجاد ارزش افزوده
در زنجي��ره توليد پروپيلن ،اي��ران را در موقعيت
ممتازي دانس��ت که ميتواند با سرمايه گذاري
در توليد پروپيلن و از طريق فرايند SYN GAS

و متان��ول ،هم کمبود پروپيلن دنيا را ناش��ي از
افزاي��ش کراکرهاي اتان جبران کند و همچنين
موقعيتي استثنايي براي تامين مواد اوليه توسعه
صنايع پايين دس��تي صنعت پتروش��يميفراهم
نماي��د .پيوندي همچنين ب��ه  7خوراک کليدي
حاص��ل از پروپيلن براي توس��عه صنايع پايين
دستي اشاره کرد.
مهن��دس پيون��دي ،تولي��د کيوم��ن،
اکريلونيتريل ،اکس��يد پروپيلن ،اکريليک اسيد،
بوتير الدييد ،ايزوپروپانل ،وپلي پروپيلن را عامل
توسعه صنايع پايين دستي دانست .وي همچنين

نقش پروپان اي��ران را در توليد پروپيلن درکنار
فراين��د  SYN GASمتانول مهم واس��تثنايي
دانس��ت .مهندس پيوندي در اي��ن کنفرانس با
اش��اره به ايجاد ارزش اف��زوده براي گاز طبيعي
از طري��ق فراينده��اي  MTO/MTPو فراين��د
 SYN GASوادام��ه زنجيره فرايندي پروپيلن
به منظور توليد خ��وراک مورد نياز صنايع پايين
دس��تي گفت :اجراي فرآينده��اي فوق ،فرصت
بزرگي براي توسعه صنايع پايين دستي و ايجاد
اشتغال فراهم خواهد کرد .شايان ذکر است؛ در
اين کنفران��س ،بيش از  ۷۰۰نف��ر از بزرگترين
ش��رکتهاي مرتبط با صنعت پتروش��يميجهان
حضور داشتند.

ميتوانيم شاهد جهش سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران باشيم ،اگر...؛

پاسخ «مهدي عسلي» به  ۳سوال روز بازار نفت
گفت و گو :رويا خالقي
دانش نفت :کارشناس ارشد اقتصاد انرژي
ب�ر ض�رورت س�رمايهگذاري جهان�ي در صنعت
نفت همس�و ب�ا فناوريه�اي روزآمد دني�ا تاکيد
ميکن�د و ميگويد :در ش�رايط قيمتهاي پايين
نفت ،کشورهاي عضو اوپک بهويژه ايران و ديگر
کش�ورهاي ح�وزه خليج ف�ارس بهت�ر ميتوانند
در رقاب�ت با کش�ورهاي غيراوپک س�رمايهها و
فناوريه�اي دني�ا را جل�ب کنند .اگ�ر ....مهدي
عس�لي ک�ه هم اکن�ون بهعن�وان اس�تاد اقتصاد
سياس�ي ان�رژي و ب�ازار نف�ت و گاز در يک�ي از
دانش�گاههاي خ�ارج از ايران تدري�س ميکند،
به سه پرسش ش�انا درباره «تالش رياض براي
ص�دور نفت ش�يل آمريکا ب�ه آس�يا»« ،ضرورت
ظرفيتس�ازي س�ازمان کش�ورهاي صادرکننده
نف�ت» و «سرنوش�ت توافق اوپ�ک و غيراوپک»
پاسخ گفت.گفتوگو با مديرکل سابق امور اوپک
و روابط با مجامع انرژي در ادامه ميآيد:

آقاي دکتر ،ش�بکه خبري بلومبرگ بهتازگي به


نق�ل از منابع آگاه مدعي ش�ده اس�ت ک�ه آرامکو از

طريق يکي از ش�رکتهاي وابس�ته خود در آمريکا،
امکان ارس�ال نفت خام آمريکا به بازار آس�يا در ماه

فوريه را بررسي کرده است .ارزيابي شما از تالش
رياض براي صدور نفت ش�يل آمريکا به کشورهاي
آسيايي چيست؟

ميتوان گفت عربس��تانيها خود را براي
عرضه س��هام شرکت آرامکو در بازارهاي مالي
دنيا آماده ميکنند و س��عودي آرامکو به تدريج
مانند ديگر شرکتهاي نفت و گاز عمل ميکند
که س��هام آنها در بازار عرضه شده و ارزش آن
به مديريت حرفهاي و سودآوري اين شرکتها
در بازارهاي جهاني نفت بس��تگي دارد .با اين
تفاوت که احتماال منابع مالي آرامکو از بسياري
از شرکتهاي نفت و گاز دنيا بيشتر است ،زيرا
تولي��د و صادرات نفت خ��ام و فرآوردههاي آن
بيش��تر است .اين اقدامها را شايد بتوان بخشي
از راهبرده��اي عربس��تان براي آماده ش��دن
آرامکو ب��راي ايفاي نق��ش بينالمللي قويتر
دانست .از سوي ديگر ،اين اقدام براي تضمين
مناف��ع بلندمدت اي��ن ش��رکت و بهطور کلي
عربستان است .به نظر من ،عربستان نميتواند
تولي��د خ��ود را افزايش دهد ،يا ب��ه داليلي که
اع�لام نش��ده اس��ت تولي��د خ��ود را افزايش
نميدهد و از سطح ذخيرهسازيهاي نفت خام
خود در خش��کي طي  ۲سال گذش��ته به طور
مستمر کاسته است .به همين دليل براي حفظ
مش��تريان خود در بازارهاي در حال گس��ترش
آس��يا از يک سو و حضور در بازار انرژي آمريکا
از س��وي ديگ��ر ،اين راهب��رد هوش��مندانه را
اتخاذ کرده اس��ت .هم اکنون حضور عربستان
در صنع��ت نفت ش��يل آمريکا به اين کش��ور
اطالع��ات الزم را ب��راي موضعگيري بهتر در
س��ازمان کش��ورهاي صادرکننده نفت (اوپک)

تا زمان 
ي که عربستان سعودي
نتواند توليد خود را افزايش
دهد يا به داليلي مايل به
افزايش توليد نباشد ،سعي
ميکند توافق اوپک و غير
اوپک را تمديد کند تا سهم

بازارش را به نفع رقباي داخل
و خارج اوپک از دست ندهد
و قيمتهاي نفت را در سطح
دلخواه خود نگه دارد

خواه��د داد ت��ا از طريق آن بر ب��ازار نفت خام
تاثير گذارد .مثال هم اکنون بحث آن است که
نفت شيل آمريکا در چه سطح قيمتي ميتواند
دوباره به س��رعت افزايش يابد و سبب سقوط
قيمتها شود .حضور آرامکو در بازار نفت شيل
آمريکا اطالعات درون��ي دقيقي از هزينههاي
توليد ،فرآيند و دينامي��ک ارتقاي فناوريهاي
تولي��د و س��رمايهگذاريهاي بازاره��اي مالي
در اين صنعت ،س��ودآوري و ريس��کهاي اين
س��رمايهگذاريها را در اختيار عربس��تان قرار
خواه��د داد که ميتواند ب��ه موضعگيريهاي
موثرتري در بازارهاي نفت و اوپک و در نتيجه
مديريت تصميمهاي اوپک به نفع آن کش��ور
کمک کند.
نبود س�رمايهگذاري در کش�ورهاي توليدکننده


نف�ت يکي از نگرانيهاي عمده مصرفکنندگان در
آينده است ،در شرايط کنوني چقدر ظرفيتسازي

اوپک ضروري به نظر ميرسد؟

بر اس��اس گ��زارش آژان��س بينالمللي
انرژي ،س��رمايهگذاري در حوزه انرژي از جمله
س��رمايهگذاريها در صناي��ع نفت و گاز جهان
طي سه سال گذشته به دليل قيمتهاي پايين

نفت (نسبت به سالهاي  )۲۰۱۱-۲۰۱۴بهطور
ميانگين حدود  ۲۰درصد در سال کاهش يافته
اس��ت .البته عملکرد کشورهاي عضو اوپک به
طور نس��بي بهتر از کشورهاي غيرعضو اوپک
بوده اس��ت ،آن هم به دلي��ل هزينههاي کمتر
توليد نفت اوپک در مقايس��ه با غيراوپک است
که به کش��ورهاي عضو اوپک بهويژه اعضاي
خاورميانهاي اين س��ازمان امکان س��ودآوري
حتي در قيمتهاي پايي��ن را ميدهد .از اينجا
ميتوان به نگراني مصرفکنندگان پي برد ،زيرا
تصور ميکنند با رشد تقاضا از سوي کشورهاي
آس��يايي و نبود ظرفيتسازيها ،قيمت نفت در
س��الهاي آينده جهش ديگ��ري را تجربه کند
که به برخي از اين کش��ورها فش��ار اقتصادي
زي��ادي وارد ميکن��د .باي��د به اي��ن نکته هم
توجه کرد ک��ه اتفاقا در قيمتهاي پايين نفت،
کش��ورهاي عضو اوپک بهوي��ژه ايران و ديگر
کشورهاي حوزه خليج فارس بهتر ميتوانند در
رقابت با کشورهاي غيرعضو اوپک سرمايهها و
فناوريهاي جهاني را در صنايع نفت و گاز خود
ج��ذب کنند و اگر اين اتف��اق نميافتد ،حداقل
در مورد کشورهايي مانند عراق و شمال آفريقا
به دليل ريس��ک باالي س��رمايهگذاري در اين
کشورها و ناشي از بيثباتي سياسي و اجتماعي
در آنهاس��ت .درب��اره اي��ران به نظر ميرس��د
چنانچه روابط بينالمللي کشور عادي و با ثبات
ش��ود و مراودات مالي کشور با مراکز مالي دنيا
به حال عادي بازگردد ،ميتوانيم شاهد جهشي
در سرمايهگذاريهاي خارجي در صنعت نفت و
گاز کشور باشيم که براي بازسازي و روزآمدي
فناوريه��اي توليد و پااليش بهش��دت به اين
سرمايهگذاريهاي بينالمللي نياز دارد.
سرنوش�ت توافق اوپک و غير اوپک چه خواهد


بود و اقتصادي ش�دن توليد ش�يل اويل چقدر اين

توافق را تهديد ميکند؟

تواف��ق بين کش��ورهاي عض��و اوپک و
غي��ر اوپک براي حف��ظ توافق کاه��ش توليد
نس��بت به س��طح توليد پايي��ز  ۲۰۱۶تا پايان

س��ال  ۲۰۱۸تمديد ش��ده و به ظاه��ر رعايت
ميش��ود .گزارشها حاکي از اع��اده تعادل در
بازار نفت و نزديک ش��دن سطح انبارهاي نفت
و فرآوردههاي کشورهاي توسعه يافته به سطح
ميانگين پنج س��اله گذش��ته است .تا زماني که
عربستان س��عودي نتواند توليد خود را افزايش
دهد يا به داليلي مايل به افزايش توليد نباشد،
سعي ميکند توافق اوپک و غير اوپک را تمديد
کند تا س��هم بازارش را ب��ه نفع رقباي داخل و
خارج اوپک از دس��ت ندهد و قيمتهاي نفت
را در س��طح دلخواه خود نگه دارد که به تازگي
گزارشهاي��ي آن را ح��دود  ۷۰دالر براي هر
بش��که دانسته است .اما نبايد فراموش کرد که
در ب��ازار کنوني ،عامل نفته��اي غيرمتعارف
يا ش��يل اويل در عم��ل اثربخش��ي اوپک در
قيمتهاي باال را از بين برده است و اتفاق نظر
وجود دارد اگر قيمتهاي نفت براي مدت زمان
الزم ب��راي س��رمايهگذاريهاي ايجاد ظرفيت
جدي��د توليد نفت ش��يل باال بمان��د با افزايش
تولي��د نفت ش��يل که چرخه س��رمايهگذاري-
توليد کوتاهتري نس��بت به نف��ت متعارف دارد،
قيمتها بار ديگر کاهش خواهد يافت ،بنابراين
عقل س��ليم حکم ميکند که ب��راي جلوگيري
از اين وضع ناخوش��ايند ،اوپک و متحدان غير
اوپک ،با افزايش توليد مانع افزايش قيمتهاي
نفت به س��طوحي ش��وند که به توليد بيش از
اندازه نف��ت خام غيرمتع��ارف و کاهش تقاضا
براي نفت خ��ام اوپک بينجامد .به همين دليل
ني��ز در روزهاي اخير مقامهاي مس��ئول روس
از جمل��ه وزير ان��رژي آن کش��ور از ضرورت
انعطافپذير بودن کشورهاي عضو اوپک و غير
اوپ��ک متعاهد درباره کاهش س��طح انبارهاي
نفت و گاز سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
( )OECDبه س��طح پنج س��ال گذشته سخن
گفته و يادآوري کردهاند که رش��د اقتصادي و
افزايش س��طح تقاضاي جهاني ضرورت حفظ
انباره��اي نف��ت باالتر از ميانگين س��طح پنج
سال گذش��ته را ايجاب ميکند .نبايد فراموش
ک��رد که مديريت عرضه نفت از س��وي اوپک
و تاکي��د بر رعاي��ت س��هميههاي توليد براي
زمان��ي ک��ه قيمتهاي نفت کاه��ش مييابد،
معن��ي پيدا ميکند و در ش��رايط ثب��ات بازار و
افزاي��ش تدريج��ي قيمتهاي نف��ت ،افزايش
توليد کش��ورهاي عضو نس��بت به سهميههاي
توليد توافقي اگر هم تش��ويق نشود با اغماض
و چش��م پوش��ي روبهرو ميش��ود .بنابراين در
ماهه��اي آينده احتم��اال ش��اهد افزايش توليد
روسيه ،قزاقستان و حتي آن عده از کشورهاي
اوپ��ک که قادر به افزايش توليد خود هس��تند،
مانن��د عراق ،خواهيم بود .اين ش��رايط فرصت
خوبي براي کشور ما براي افزايش ظرفيتهاي
توليد نفت خود بود ،زيرا ميتوانس��ت به سهم
بازار خود بدون تاثير منفي بر قيمتها بيفزايد.

