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گزارش دانش نفت از قرارداد همکاري شرکت ملي حفاري و شرکت ملي اکتشاف؛

دو قرارداد مهم حفاري خشکي در سال
حمايت از کاالي ايراني

صفحه4
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در ميزگرد حمايت از قير ايراني مطرح شد؛

حمایت از کاالی ایرانی
 3000تومان

م
امارات  5دره 

برند قير ايراني زير سلطه واردات ته مانده
ضايعاتپااليشگاههايعراق!
صفحه16
نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

دغدغههاینفتیدرسال97
از چالش تامين سرمايه ،قراردادهاي جديد نفتي ،بهبود وضع معيشتي کارکنان قراردادي مدت موقت تا  ...اجراي کامل ماده  ۱۰قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در گفتگو با مدیران ارشد نفت؛

صف

حات  8و9

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي
در مراسم توديع و معارفه عنوان کرد:

 10راهبرد
براي سازمان
مديريت صنعتي
در افق جديد

دان�ش نف�ت :در پ�ي حکم انتص�اب دکتر

ابوالفض�ل کيان�ي بختياري به عن�وان مديرعامل
س�ازمان مديريت صنعتي از س�وي رييس هيات
عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،
مراس�م معارفه مديرعامل جديد سازمان برگزار
صفحه13

شد...

یادداشت های تحلیلی
مناطق نفتخيز جنوب
و يوسين بولت
جامائيکايي!

احمد مددي


صفحه2

گزارش دانش نفت از همايش گزارش عملکرد سال  ۹۶شرکت مهندسي و توسعه گاز:

صادرات بيش از  9ميليارد
دالر محصوالت معدن و
صنايع معدني

همه تعهدهاي شرکت ملي گاز
در سال  ۹۶محقق شد

دکتر مهدي کرباسيان


صفحه11

تشديد تنشهاي
ژئوپليتيکي و پيشبيني
نفت  ۱۰۰دالري در آينده
نزديک

گاليههاي مهندس عراقي از حذف آبونمان

مهندس سيد شمس الدين مومني


صفحه6

صفحه15

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت اول

مناطق نفتخيز جنوب
و يوسين بولت جامائيکايي!
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احمد مددي

-1يكي از مديران ارشد نفت اخيراً به من
گفت :مناطق نفتخيز جنوب در حال حاضر روزي
بيش از  ٣ميليون بش��كه نفت توليد ميكند اما
حال و روز بودجه اي اش اصال خوب نيس��ت و
احتمال دارد با افت جدي توليد نفت مواجه شود.
نگارنده معتقد اس��ت كه حت��ي اگر همه چيز در
قراردادهاي جديد نفتي موس��وم به  IPCخوب
پي��ش ب��رود كهاميدواريم چنين هم بش��ود ،به
زحمت بتوانيم  ٣ميليون بش��كه كنوني مناطق نفتخيز را در سالهاي آينده
پوش��ش دهيم .دانس��تن اين مهم که کش��ور عمان با يکي از معتبرترين
ارزهاي دنيا فقط روزي  ٦٠٠هزار بشكه نفت توليد ميکند ،به فهم بيشتر
موضوع کمک مينمايد .بيترديد توجه ويژه به توليد نفت و محيط پيراموني
آن تحت لواي عمل به مس��ووليتهاي اجتماعي ،کمک ش��ايان توجهي به
توليد پايدار و با ثبات نفت در پايتخت نفتي ايران خواهد کرد .المحاله دل
خوش كردن به افزايشهاي  ١٠الي  ١٥هزار بشكه اي در ميادين نفتي کم
بازده و «سخت برداشت» دردها و مصائب صنعت نفت را به تنهايي رتق و
فتق نميكند .شايد وضعيت امروز مناطق نفتخيز جنوب به اين مثال نزديک
باشد که؛ «يوسين بولت جامائيکايي ،سريعترين دونده جهان ،در  3المپيک
گذش��ته مجموعا کمتر از  2دقيقه دويد و  9مدال طال کس��ب کرد و 119
ميليون دالر بدست آورد ،اما براي رسيدن به آن  2دقيقه بيش از  20سال
تالش و تمرين کرد! بر اين اساس ،نميتوان پاهاي نفت را بست اما انتظار
اول ش��دن از او را داشت!وقتي ميشنويم بدهي جاري شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب به عن��وان متولي اصلي توليد نفت در مناطق نفتخيز حدود
يک هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان است ،ناخودآگاه تنمان به لرزه ميافتد که اگر
بدهي جاري اين مقدار است ،پس حتما پولي براي توسعه و نگهداشت توليد
نفت در عددهاي کنوني وجود ندارد!
 -2قاچاق ماي ه تباهي توليد داخلي است .اين حرف قاطبه مسوولين
کش��ور اس��ت که در س��ال حمايت از کاالي ايراني بيش از پيش ش��نيده
ميش��ود .اما براي مبارزه با قاچاق که گفته ميشود ساليانه ميلياردها دالر
ارز را ب��ه خارج از مرزها ميبرد و به مثابه س��ميبر ضد توليد داخلي عمل
ميکند ،تنها حرف کافي نيس��ت و بايد عمل کرد .نظارت شديد بر مبادي
ورودي و گمرک و اسکلههاي دريايي از جمله راهکارهايي است که ميتواند
راهگشا باشد .در اينکه حمايت از کاالي ايراني نه تنها وظيف ه شرعي بلکه
وظيفه ملي و ناش��ي از عِرق ملّيت است شکي نيست اما تمام ارکان نظام
از مجل��س ت��ا دولت و نيروي انتظاميبايد در مب��ارزه با قاچاق و تهييج به
اس��تفاده از کاالي ايراني در سطح صنعت و جامعه عزم خود را جزم کنند.
حمايت از کاالي ايراني در صنعت نفت نيز کامال روشن است و مديران و
تدبيرپردازان نفتي در اين خصوص بايستي جامه عمل پوشيده و به ميدان
بيايند .صرف مصاحبه و تاييد و تاکيد ،براي صنعتگر و توليد کننده داخلي
آب و نان نميشود!
 -3بان��ک جهاني درگزارش«ث��روت درحال تغيير ملتها» به نتايج
جالبي در مورد ثروت کشورها رسيده است .اين نتيجه در مورد ايران از همه
جالب تر اس��ت .بانک جهاني گفته که ايران از مجموع  ۱۵کش��ور اروپايي
بزرگتر و  ۳۸برابر کل اروپا ذخاير معدني و  ۵۶برابر ذخاير نفت و گاز کشف
شده دارد و از اين نظر از کل اروپا ثروتمندتر است .بانک جهاني کل ذخاير
سوخت فسيلي ايران را  ۲.۴تريليون دالر برآورد و اعالم کرد :ايران چهارمين
کش��ور ثروتمند از اين نظر در جهان اس��ت .اين بانک همچنين پيشبيني
کرده که ذخاير نفتي ونزوئال  345سال ديگر ،ايران  155سال ،عراق ،110
کويت  ،98امارات  ،97عربستان  ،80قطر  49سال ديگر دوام بياورد .به باور
نگارنده دل خوش کردن بهامار و ارقامهاي بانک جهاني نبايد قند در دلمان
آب کند چه اينکه از قوه به فعل درآوردن اين س��رمايههاي خدادادي مايه
نعمت ايران است و اين ثروت اگر دستاوردي براي مردم نداشته باشد فقط
مايه نقمت است .بر اين اساس ،برآوردهاي بانک جهاني اين نکته را گوشزد
ميکندکه کش��ورمان براي به فعلي��ت درآوردن اين ثروتهاي خدادادي و
عظيم نيازمند جذب سرمايه است .جذب سرمايه به رشد اقتصادي ميانجامد
و سبب ايجاد رونق توليد داخلي و اشتغال ميگردد .در اين باره کارشناسان
معتقدند که رش��د  ۸درص��دي اقتصاد که بتواند چرخه��اي کارخانجات و
کارگاههاي بزرگ و متوس��ط و کوچک صنعت��ي را بچرخاند ،نيازمند ۷۰۰
هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري داخلي و خارجي است .اينجاست که پاسخ
اين سوال روشن ميش��ود که چرا پردرآمدترين شرکت ايران ،پول ندارد!؟
خوب ،علت در نبود س��رمايه و س��رمايه گذار اس��ت .بر اين اساس ،کمبود
سرمايه مورد نياز براي توسعه ميادين نفت و گاز همواره بر شانههاي صنعت
نفت سنگيني کرده و به عبارتي پاشنه آشيل اين صنعت محسوب ميشود.
به طوريکه بعد از تکنولوژي ،عدم وجود سرمايه کافي سد راه توسعه منابع
نفتي و گازي ش��ده و تهديدي براي اين ثروت ملي محسوب ميشود .اين
را در کنار تهديدهاي روزانه اياالت متحده بگذاريد که سرمايه گذاران را به
عدم سرمايه گذاري در ايران ترغيب ميکند .اخيرا هم راديو فرانسه به نقل
از کمپاني کوفَس صراحتا گفته :در ايران س��رمايه گذاري نکنيد ،خطرناک
است!️راديو فرانسه به نقل از «کوفَس»،کمپاني بيمۀ تجارت خارجي فرانسه
اعالم کرد :ايران از پرخطرترين کش��ورها براي تجارت و سرماي ه در جهان
ي سنجش و برآورد خطرات و ايمني
است️ .کوفَس جزء مهمترين سازمانها 
داد و س��تد و سرمايه گذاري در جهان است و ارزيابيهاي آن پايۀ فعاليت
شرکتها و بانکهاي بزرگ قرار ميگيرد.
 -4ش��وربختانه چالشه��اي نفتيها تمام نش��دني اس��ت .معضل
تکنول��وژي و س��رمايه را کن��ار بگذاري��م ،چالشهاي زيس��ت محيطي،
محروميته��اي اجتماعي و بي آبي مناطق نفتخيز اي��ران را به طور جدي
تهديد ميکند .به عنوان تنها يک مثال به غيزانيه؛ منطقهاي نفتي بدون آب
آشاميدني اشاره ميکنم .در اين خصوص صداي استاندار خوزستان هم در
آمده است .وي خطاب به مسئوالن شرکت آب و فاضالب روستايي گفته:
«مردم غيزانيه که منطقهاي داراي  ۲۰۰تا  ۳۰۰حلقه چاه نفت اس��ت ،آب
ندارند و در بدترين شرايط قرار دارند .مشکل آب غيزانيه تبعات اجتماعي و
امنيتي دارد .بايد جرأت و عرضه تصميمگيري داشته باشيد ،نه اينکه دست
روي دس��ت بگذاريد» .او در بخش ديگري از س��خناناش افزود« :عدهاي
در مخالفت با ارائه خدمات در مناطق حاش��يهاي ميگويند خدماترس��اني
در اين مناطق انگيزهاي براي مردم ميش��ود تا بيشتر در مناطق حاشيهاي
سکونت يابند پس نبايد در اين مناطق خدمات ارائه داد تا مردم نيز ساکن
نشوند» .گفتني است که دهستان غيزانيه در بخش مرکزي اهواز ،بر اساس
سرشماري مرکز آمار در سال  ۱۳۹۵نزديک به  ۲۵هزار نفر جمعيت دارد.

تحلیل
گفتمان

از سوي وزير نفت تشريح شد؛

مهمترين فعاليتهاي صنعت نفت در سال ۹۶

روسيه نيز در حال انجام است.

دان�ش نف�ت :وزي�ر نفت در نشس�ت
مشترک با اعضاي کميس�يون انرژي مجلس

تقدير رئيس کميسيون انرژي مجلس
شوراي اسالمياز وزارت نفت

ش�وراي اسلامي ،مهمتري�ن فعاليته�اي
صنع�ت نفت در س�ال  ۹۶را تش�ريح کرد و
گف�ت :مذاک�رات نهايي ب�راي امض�اي چند
قرارداد ديگر با شرکتهايي از اندونزي ،چين
و روسيه در حال انجام است.

بيژن زنگنه در اين نشس��ت که عصر
روز سهش��نبه ۲۸ ،فروردين ماه برگزار شد،
با بي��ان اين که توليد نفت و ميعانات گازي
ايران در س��ال  ۹۶روند افزايش��ي داشت،
تصريح ک��رد :ميانگين صادرات نفت خام و
ميعانات گازي ايران در سال  ۲ ،۹۶ميليون
و  ۵۰۰هزار بشکه در روز بود.وي به افتتاح
 ۶فاز متع��ارف پارس جنوبي در س��ال ۹۶
اشاره کرد و با بيان اين که ايران در برداشت
گاز از مي��دان گازي پ��ارس جنوبي از قطر
پيش افتاده اس��ت ،افزود :فازهاي باقيمانده
پ��ارس جنوب��ي به جز فاز  ۱۱و بخش��ي از
فاز  ۱۴امس��ال تکميل ميشود.وزير نفت با
بيان اي��ن که با افزايش تولي��د گاز ،ميزان
مصرف س��وخت مايع در نيروگاهها کاهش
يافت و در س��ال گذشته با وجود رشد حدود
 ۱۰درصدي مص��رف نيروگاهه��ا به کمتر
از  ۱۰درصد رس��يد ،خاطرنش��ان کرد :اين
در حالي اس��ت که س��وخت مايع مصرفي
در نيروگاهه��ا در س��ال  ۴۳ ،۹۲درصد بود.
زنگنه به ميدانهاي مش��ترک غرب کارون
نيز اش��اره کرد و با بيان اين که توليد ايران
هماکن��ون از اين ميدانها بيش��تر از عراق
اس��ت ،افزود :ب��راي حفظ اي��ن وضع ،بايد
س��رمايهگذاري الزم در اين ميدانها انجام
ش��ود.وي همچنين از گازرس��اني روستايي

در س��ال  ،۹۶بهعن��وان ي��ک کار بزرگ و
مهم نام ب��رد و اظهار ک��رد :هماکنون ۹۳
درص��د جمعي��ت کل کش��ور زير پوش��ش
شبکه گازرساني قرار دارد که اين رقم براي
روس��تاها به طور ميانگين  ۸۲درصد است.
وزير نفت با بيان اينکه کار ساخت بخشي
از خط شش��م سراس��ري به پايان رسيده و
صادرات گاز به عراق نيز از س��ال گذش��ته
آغاز ش��ده اس��ت ،گفت :هم اکنون روزانه
 ۱۰ميلي��ون مترمکعب گاز ب��ه بغداد صادر
ميشود و ايران براي صادرات گاز به بصره
نيز آماده اس��ت.زنگنه همچني��ن به افتتاح
پتروش��يميهاي مرواري��د ،ف��از  ۲کاويان،
تخت جمش��يد عس��لويه و انتخاب در سال

 ۹۶اش��اره کرد و افزود :امس��ال هم افتتاح
چند واحد پتروش��يميدر برنامه است.وي از
افتتاح فاز نخس��ت پااليش��گاه ستاره خليج
ف��ارس بهعنوان ديگر رخ��داد مهم صنعت
نفت در س��ال  ۹۶نام ب��رد و با بيان اينکه
فاز دوم اين پااليش��گاه ني��ز هم اکنون در
حال توليد است ،تصريح کرد :انتظار ميرود
توليد فاز  ۲اين پااليشگاه در يک ماه آينده
تثبيت ش��ود.وزير نفت با اشاره به اينکه در
س��ال  ،۹۶توليد بنزي��ن  ۱۷,۵ميليون ليتر
افزايش پيدا کرد ،يادآور شد :همان طور که
پيشتر هم عنوان کردم ،راهحل خودکفايي
بنزين با توجه به رشد مصرف ساالنه حدود
 ۹ميليون ليتر بنزين در کش��ور از اين پس

وزير انرژي روسيه خبر داد:

پيش بيني افزايش صادرات نفت ايران در آوريل؛

تمديد  ۵ساله قرارداد نفتي ايران و روسيه
دانش نفت :وزير انرژي روس�يه گفت مسکو سرگرم
کار ب�ا تهران براي تمديد مدت توافق عرضه نفت ايران به
روس�يه تحت برنام�ه نفت در برابر کاال به مدت پنج س�ال
ديگر است.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نق��ل از خبرگزاري
تاس ،الکس��اندر نواک ،وزير انرژي روس��يه ،در مسکو به
خبرنگاران گفت :نخس��تين عرضه انجام ش��ده و عرضه
بعدي نيز برنامهريزي ش��ده است .اين توافق موثر بوده و
در کل ما بر اين باور هستيم بايد به مدت پنج سال ديگر
تمديد ش��ود و روي اين موضوع کار ميکنيم.پيش از اين
گزارش ش��ده بود که عرضه نفت ايران تحت برنامه نفت
در براب��ر کاال به پنج ميليون تن در س��ال بالغ ميش��ود.

در پااليشگاهها نيست ،بلکه در کارخانههاي
خودروسازي و سياست خودروسازان است و
بايد در آنجا بررسي ش��ود.زنگنه بهامضاي
 ۳قرارداد در قال��ب مدل جديد قراردادهاي
نفتي در س��ال  ۹۶هم اش��اره کرد و افزود:
قرارداد فاز  ۱۱پارس جنوبي با کنسرس��يوم
توت��ال فرانس��ه ،سيانپيس��يآي چين و
پتروپ��ارس ايران ،ق��رارداد توس��عه آبان و
پايدار غرب با کنسرسيوم زاروبژنفت روسيه
و ش��رکت دانا انرژي ايران و قرارداد توسعه
ميدانهاي جفير و سپهر با شرکت گسترش
انرژي پاسارگاد ايران امضا شد.به گفته وي،
مذاکرات نهايي ب��راي امضاي چند قرارداد
ديگر با ش��رکتهايي از اندون��زي ،چين و

در همي��ن ح��ال ،رئيس کميس��يون
انرژي مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه
موفقيتهاي وزارت نفت ،موفقيت براي کل
کشور به شمار ميآيد ،گفت :وزارت نفت در
سال  ۹۶در بخشهاي مختلف اين صنعت،
اقدامهاي مثبت و سازندهاي انجام داده که
ستودني است .فريدون حسنوند ،در نشست
مشترک وزير نفت و معاونان وي با اعضاي
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميکه
عصر سهشنبه ( ۲۸فروردينماه) برگزارشد،
از تالشها و پيگيريهاي مسئوالن وزارت
نفت براي برطرف کردن حل مشکالت اين
صنعت تش��کر و قدرداني کرد .وي با اشاره
به اينکه ه��دف از برگزاري اين نشس��ت
ارائه برخي راهکارها براي حل مش��کالت
با همفکري و همدلي اس��ت ،افزود :وزارت
نفت پارس��ال در بخشه��اي مختلف اين
صنعت ،اقدامهاي مثبت و سازندهاي انجام
داده که س��تودني اس��ت .رئيس کميسيون
انرژي مجلس ش��وراي اس�لاميادامه داد:
پارس��ال در زمينه نفت خ��زر موفقيتهاي
بزرگي کسب کرديم ،همچنين قراردادهايي
که با حضور وزير نف��ت و رئيس جمهوري
با ديگر کش��ورها در اين بخش امضا ش��د
ني��ز موفقيتهاي بزرگي بودند؛ معتقدم اين
موفقيتها يک پيروزي براي کش��ور تلقي
ميش��ود .حس��نوند تصريح کرد :واگذاري
برخ��ي قراردادها به ش��رکتهاي داخلي و
اعتماد به ت��وان نيروهاي بومينيز موفقيت
ديگر وزارت نفت به شمار ميرود.

نخس��تين تحويل در نوامبر سال  ۲۰۱۷انجام گرفت و به
يک ميليون تن بالغ ش��د.ايران و روس��يه در ماه مه سال
 ۲۰۱۷براي آغ��از عرضه نفت تحت برنامه نفت در برابر
کاال که در سال  ۲۰۱۴و در دوران تحريمهاي ضد ايراني
غرب مطرح ش��ده بود به توافق رسيدند .توافق شده بود
حجم اين قرارداد  ۱۰۰هزار بش��که در روز باش��د.پيشتر
الکس��اندر نواک ،وزير انرژي روسيه ،گفته بود که برنامه
نفت در برابر کاال به عنوان مکانيزميبراي افزايش تجارت
ميان دو کشور ديده ميشود ،زيرا عايدي حاصل از فروش
نفت براي خريد کاالهاي ساخت روسيه و خدمات روسي
استفاده ميشود .نواک گفته بود نفت ايران به کشورهايي
که چنين نفتي را خريداري ميکنند براي پااليش ميرود.

ايران در ماه مارس  ۲ميليون و  ۱۰۰هزار بشکه نفت خام
صادر کرد
دان�ش نفت :اي�ران در ماه مارس ح�دود  ۲ميليون
و  ۱۰۰ه�زار بش�که نف�ت خام به کش�ورهاي آس�يايي و
اروپايي صادر کرده اس�ت ،پيشبيني ميشود اين رقم در
ماه آوريل افزايش يابد.

چين و هن��د بزرگترين مش��تريان نف��ت ايران
هس��تند که در مجموع بيش از يک ميليون بشکه نفت
خ��ام از ايران دريافت ميکنند .پيشبيني ميش��ود اين
رقم در ماه آوريل ب��ه نزديک يک ميليون و  ۳۰۰هزار
بش��که در روز برس��د و چين و هند ب��ه ترتيب جايگاه
خود را ب ه عنوان نخس��تين و دومين واردکنندگان نفت
ايران حفظ کنند.توتال ،ش��ل ،اني ،هلني��ک پتروليوم،

ساراس و ...نيز از مشتريان نفت ايران در اروپا هستند.
اي��ران همچنين در ماه مارس حدود  ۴۰۰هزار بش��که
در روز ميعانات گازي صادر کرده اس��ت که کره جنوبي
با خريد نيمياز آن ،بزرگترين مش��تري ايران به شمار
ميآيد.البت��ه کرهجنوب��ي خواهان درخواس��ت ميعانات
گازي بيش��تري از اي��ران اس��ت ،اما به دلي��ل افزايش
مص��ارف داخلي و تخصيص آن به پااليش��گاه س��تاره
خلي��ج فارس امکان تحق��ق درخواس��ت کرهجنوبي از
س��وي ايران وجود ندارد .کره جنوبي هم اکنون روزانه
حدود  ۲۰۰هزار بش��که ميعانات گازي از ايران دريافت
ميکند.

کاهش  ۲۱هزار بشکهاي توليد نفتخام ايران طي  ۷ماه
دان�ش نف�ت :ن�گاه اجمالي ب�ه نمودار
توليد نفت ايران در حدود ش�ش ماه گذش�ته
حاکي از نوس�ان توليد نفت کش�ور است .به
طوريک�ه در برخي ماهها ش�اهد کاهش توليد
 ۱۱ه�زار بش�کهاي و در برخي ديگر ش�اهد
افزايش توليد سه هزار بشکهاي بوديم.

بر اس��اس آمار منابع ثانويه توليد نفت
خام ايران در اکتب��ر  ۲۰۱۷به  ۳.۸۲۳هزار
بش��که رس��يد که در مقايس��ه با م��اه قبل
(س��پتامبر)  ۱۱هزار بش��که کاهش داشته
است .توليد نفت خام ايران در ژانويه ۳.۸۲۹
بود که در مقايس��ه با  ۳.۸۳۲ميليون بشکه
در روز در دس��امبر س��ال ميالدي گذشته،
 ۳۴۰۰بش��که در روز کاهش داش��ت.توليد
نفت ايران در فوريه به  ۳.۸۱۳ميليون بشکه
در روز رسيد که در مقايسه با  ۳.۸۱۸ميليون
بشکه در روز در ژانويه ،حدود  ۵۰۰۰بشکه
در روز کاهش داش��ت .آخرين آمار اوپک بر
مبناي اطالعات منابع ثانويه نش��ان داد که
توليد نفت ايران در مارس به  ۳.۸۱۴ميليون
بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۰
ميليون بشکه در روز در فوريه ۳۳۰۰ ،بشکه
در روز افزايش داش��ت .با اين حال آخرين
ميزان توليد نفت خام ايران که همان توليد
 ۳.۸۱۴هزار بش��کهاي در مارس بود نسبت
به س��پتامبر سال  ۲۰۱۷که  ۳.۸۳۵بوده که
حدود  ۲۱هزار بشکه کاهش داشته است.

در مقايس��ه با  ۳.۸۳۳ميليون بشکه در روز
در سه ماهه سوم ،کمتر بوده است .ميانگين
توليد نفت ايران در س��ال  ۲۰۱۷به ۳.۸۱۱
ميليون بش��که در روز در مقايسه با ۳.۵۱۵
ميليون بشکه در روز در سال  ۲۰۱۶رسيد.

کاهش  ۱۱هزار بشکهاي توليد نفتخام

در گ��زارش ماهانه اوپ��ک که در ۲۳
آبان ماه س��ال  ۱۳۹۶منتش��ر شد بر اساس
آم��ار منابع ثانويه توليد نف��ت خام ايران در
اکتبر س��ال  ۲۰۱۷به  ۳.۸۲۳ميليون بشکه
در روز رسيد که در مقايسه با  ۳.۸۳۵ميليون
بش��که در روز در س��پتامبر همان سال ۱۱
هزار بشکه کاهش داشته است.به طور کلي
ميانگين توليد نفت خام ايران در س��ه ماهه
سوم س��ال  ۲۰۱۷به  ۳.۸۳۳ميليون بشکه
در روز بال��غ ش��د که در مقايس��ه با ۳.۷۹۳
ميليون بش��که در روز در سه ماهه دوم ۴۰
هزار بشکه در روز افزايش داشت.بر اساس
آماري که از س��وي ايران اعالم شده است،
توليد نفت کش��ور در اکتب��ر  ۳.۸۱۰ميليون
بش��که در روز بود که در مقايسه با ۳.۸۴۸
ميليون بش��که در روز در سپتامبر ۳۸ ،هزار
بشکه کاهش داشت.
کاهش  ۳۴۰۰هزار بشکهاي توليد نفتخام

آم��ار اوپک ب��ر مبناي اطالع��ات منابع
ثانوي��ه در  ۲۳بهم��ن  ۱۳۹۶نش��ان داد توليد
نفت ايران در ژانويه س��ال ج��اري به ۳.۸۲۹
ميليون بش��که در روز رس��يد که در مقايسه با
 ۳.۸۳۲ميليون بش��که در روز در دسامبر سال
ميالدي گذش��ته ۳۴۰۰ ،بشکه در روز کاهش
داش��ت.توليد نفت ايران در س��ه ماهه چهارم
س��ال ميالدي گذش��ته  ۳.۸۲۲ميليون بشکه

افزايش  ۳۳۰۰هزار بشکهاي
توليد نفت خام

در روز ب��وده که در مقايس��ه با  ۳.۸۳۳ميليون
بش��که در روز در سه ماهه س��وم ،کمتر بوده
است .ميانگين توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۷
به  ۳.۸۱۱ميليون بش��که در روز در مقايسه با
 ۳.۵۱۵ميليون بش��که در روز در س��ال ۲۰۱۶
رس��يد.اما بر اس��اس آماري که از سوي ايران
اعالم شده اس��ت ،توليد نفت کشور در ژانويه
 ۳.۸۱۷ميليون بشکه در روز بود که در مقايسه
با  ۳.۸۱۱ميليون بش��که در روز در دسامبر۶ ،
هزار بشکه در روز افزايش داشته است.
کاهش پنج هزار بشکهاي توليد نفت خام

آمار اوپک منتش��ر شده در  ۲۴اسفند

 ۱۳۹۶بر مبناي اطالعات منابع ثانويه نشان
داد تولي��د نفت ايران در فوري��ه به ۳.۸۱۳
ميليون بش��که در روز رسيد که در مقايسه
ب��ا  ۳.۸۱۸ميليون بش��که در روز در ژانويه،
حدود  ۵۰۰۰بش��که در روز کاهش داشت.
اما براساس آماري که از سوي ايران اعالم
ش��ده اس��ت ،توليد نفت در فوري��ه ۳.۸۱۰
ميلي��ون بش��که در روز بود که در مقايس��ه
ب��ا  ۳.۸۱۷ميليون بش��که در روز در ژانويه،
 ۷۰۰۰بش��که در روز کاهش داش��ت.توليد
نفت ايران در سه ماهه چهارم سال ميالدي
گذشته  ۳.۸۲۲ميليون بشکه در روز بوده که

طبق جديدترين گزارش ماهانه اوپک
در  ۲۵فروردين ماه  ،۱۳۹۷توليد نفت ايران
طي ماه ميالدي گذش��ته  ۳۳۰۰بش��که در
روز افزاي��ش داش��ت.آمار اوپ��ک بر مبناي
اطالع��ات منابع ثانويه نش��ان داد که توليد
نف��ت ايران در م��ارس ب��ه  ۳.۸۱۴ميليون
بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۰
ميليون بشکه در روز در فوريه ۳۳۰۰ ،بشکه
در روز افزايش داش��ت.ميانگين توليد نفت
ايران در سه ماهه اول سال ميالدي جاري
 ۳.۸۱۳ميلي��ون بش��که در روز ب��ود که در
مقايس��ه با  ۳.۸۲۲ميليون بشکه در روز در
سه ماهه چهارم سال ميالدي گذشته کمتر
بوده اس��ت .توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۷
ب��ه طور ميانگين  ۳.۸۱۱ميليون بش��که در
روز در مقايس��ه ب��ا  ۳.۵۱۵ميليون بش��که
در روز در س��ال  ۲۰۱۶بود.بر اس��اس اين
گزارش ،توليد نفت ايران در سال جاري نيز
تغيي��ري نخواهد ک��رد و در مرز ۳ميليون و
 ۹۰۰هزار بشکه باقي خواهد ماند.

تحلیل
گفتمان
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وزير نفت:

نظارت وزارت نفت بر عملياتهاي پروازي افزايش مييابد
دانش نفت :وزير نفت با اشاره به
حادثه س�قوط بالگرد اجارهاي ش�رکت
نفت فلات ق�اره از تمهي�دات نظارتي
بيش�تر اي�ن وزارتخانه ب�ر عملياتهاي
پروازي خبر داد.

به گ��زارش دانش نف��ت به نقل
ازخبرگزاري صدا و س��يما ،بيژن زنگنه
در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت گفت:
پس از آنکه يکي از کارکنان ما روي
سکوي رسالت دچار سکته شد بالگرد
بل  ۲۱۲به محل س��کو اعزام شد ،اما
متاسفانه به دليل نامعلوميسقوط کرد.
وي اف��زود :امدادگران بالفاصله س��ه
تن را در آب پيدا کردند ،اما متاس��فانه
نگ

اه تحلیلی

بيمار ،پزشکيار و همراهش فوت کردند
و هنوز خبري از  ۲نفر ديگر در دس��ت
نيس��ت .وزير نفت با تاکيد بر اجارهاي
بودن اي��ن بالگرد ک��ه متعلق به يک
ش��رکت حرفهاي باس��ابقه خصوصي
س��ازي شده است ،تصريح کرد :ايمني
پروازها به عهده شرکتهاست که بايد
موارد ايمني را به خوبي و دقيق رعايت
کنن��د .وي اف��زود :بهنظر ميرس��د با
توجه به حوادث اخير و تعدد پروازهاي
وزارت نف��ت ،الزم باش��د از طري��ق
بنگاههاي��ي معتبر بهطور مس��تقيم بر
کيفيت و ايمني نظارت را اعمال کنيم.
وزير نفت گفت :پس از س��قوط بالگرد

اجارهاي متعلق به سپاه در درياي خزر
و بالگردي ديگر در جزيره خارک اين

پس از سقوط بالگرد
اجارهاي متعلق به
سپاه در درياي خزر
و بالگردي ديگر در
جزيره خارک اين
سومين حادثه سقوط
در سا 
لهاي اخير
بوده است

سومين حادثه سقوط در سالهاي اخير
بوده است.

کليد خوردن صادرات گاز به عمان به تيرماه موکول شد

دانش نف�ت :توافقنام�ه صادرات
گاز از اي�ران به عمان در  ۲۵اس�فندماه
سال  ۱۳۸۳امضاء شد .طبق اين قرارداد
 ۲۵س�اله صادرات گاز ب�ه عمان بايد تا
س�ال  ۲۰۰۸ب�ا  ۳۰ميلي�ون مترمکعب
آغ�از و در س�ال  ۲۰۱۲ب�ه  ۷۰ميلي�ون
مترمکعب ميرسيد ،اين قرارداد تاکنون
اجرا نشده است و درحالي که وزير نفت
ق�ول اجرا ش�دن آن را در س�ال ۱۳۹۷
داده ب�ود ،مديرعام�ل ش�رکت ملي نفت
آن را غيرممک�ن دانس�ت .ب�ا اي�ن حال
طبق آخرين اخبار ،زمان آغاز اجراي اين
پروژه اول تيرماه تخمين زده شده است.

به گزارش ايسنا ،صادرات گاز به
عمان از سال  ۱۳۸۳تا کنون اجرا نشد
تا اينکه مع��اون اول رئيس جمهوري،
اواي��ل مهرم��اه س��ال  ۱۳۹۵در ديدار
علي بن سعود السنيدي ،وزير بازرگاني
و صناي��ع عمان نف��ت ،گاز و انرژي را
زمينههاي مناسب همکاري ميان ايران
و عمان دانس��ت و گفت :خوش��بختانه
احداث خط انتق��ال گاز ايران به عمان
مراحل نهايي را ط��ي ميکند که بايد

هرچه س��ريعتر موانع پي��ش روي اين
پروژه برطرف و ب��ه مرحله اجرا درآيد.
زنگنه نيز در اواخر سال  ۱۳۹۵درمورد
ص��ادرات گاز به عمان اعالم کرده بود
مدل صادرات گاز به عمان تا  ۱۰اسفند
مش��خص ميش��ود ،اما اي��ن موضوع
تحق��ق نيافت.بي��ژن زنگن��ه ني��ز در
برنامهاي که به عنوان وزير پيشنهادي
نفت در دول��ت دوازدهم ارائه کرد ذکر
کرده بود صادرات گاز به عمان از سال
 ۱۳۹۷و ب��ا  ۱۰ميلي��ون مترمکعب در
روز آغ��از خواهد ش��د که اي��ن ميزان
در س��الهاي  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹ب��ه ۲۵
ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.
همچني��ن در بازهه��اي زماني مختلف
تاکيد کرد اين موضوع دنبال ميشود و
تقريبا بحث نقشهبرداري آن تمام شده
است .مش��اور اسناد مناقصه و پيشنهاد
خ��ود را تهيه و ارائه ميکند که در اين
زمين��ه مناقصه برگزار ش��ود.از س��وي
ديگر اعالم ش��د گازپ��روم احتماال در
پروژه احداث خطوط گاز ايران –عمان
ش��رکت ميکند و اين ش��رکت عالقه

زيادي در چشم انداز احداث خطوط گاز
ايران-پاکس��تان-هند و ايران–عمان
دارد.با اين حال علي کاردر ،مديرعامل
ش��رکت ملي نفت اي��ران درمورد اين
موضوع به ايس��نا گفت :گازپروم قصد
دارد اي��ن موض��وع را مطالع��ه کند و
معلوم نيست صد در صد حضور داشته
باش��د يا ن��ه.وي به اين س��وال که آيا
ص��ادرات گاز به عمان از س��ال ۱۳۹۷
آغاز خواهد ش��د ي��ا خير ،پاس��خ داد:

جذب سرمايه  ۲۸ميليارد دالري پروژههاي
بادي در اروپا
دانش نفت :س�رمايهگذاري در تجهيزات و
م�زارع بادي جدي�د اروپا پس از افت ش�ديد در
س�ال  ،۲۰۱۷امس�ال افزايش يافت�ه و به ۲۸.۷
ميليارد دالر ميرسد.

گروه «وين��د يوروپ» در گ��زارش مالي
خود پيش بيني کرده هزين��ه روي پروژههاي
بادي امس��ال  ۴درصد رش��د کرده و به ۲۳.۲
ميليارد يورو معادل  ۲۸.۷ميليارد دالر ميرسد.
ميزان س��رمايهاي که پروژههاي بادي در سال
 ۲۰۱۷درياف��ت کردن��د به دلي��ل رويکرد اين
بخش به س��وي مزايدهه��اي رقابتي به جاي
درياف��ت يارانههاي دولت��ي ۱۹ ،درصد کاهش
يافت.
طب��ق برآورده��ا ،انتظ��ار م��يرود
سرمايهگذاري در سال آينده به  ۲۶ميليارد يورو
افزايش يافته و سپس در سال  ۲۰۲۰به ۲۴.۲

ميلي��ارد يورو کاهش پي��دا کند.اروپا در بخش
نيروي بادي ،خانه ش��ماري از بازيگران بزرگ
جهان ش��امل سازندگان پروژه و توليدکنندگان
تجهيزات ش��امل وستاس ،اورس��تاد ،زيمنس
گامس��ا ،ENBW ،نوردک��س و اينوج��ي
است».ويند يوروپ» اعالم کرد سرمايهگذاري
به ميزان  ۲۲.۳ميلي��ارد يورو در ظرفيت بادي
جديد ،تاکن��ون بزرگترين عامل محرک هزينه
روي پروژههاي انرژي تجديدپذير در اين قاره
در س��ال  ۲۰۱۷بوده اس��ت.بر اساس گزارش
رويترز ،در برآورد هزينه روي داراييهاي جديد،
فاينانس مجدد ،ادغام و خريد و اس��تقراض در
اي��ن صنعت منعکسکننده نش��ده اس��ت و با
احتساب اين آمار ،مجموع سرمايهگذاري بادي
در س��ال  ۲۰۱۷به  ۵۱.۲ميليارد يورو بالغ شد
که باالترين رکورد به شمار ميرود.

فک��ر نميکنم صادرات گاز به عمان از
س��ال  ۱۳۹۷آغاز شود .اين موضوع در
مرحله مطالعه قرار دارد و بايد بررس��ي
ش��ود خط از کدام نقط��ه بايد بگذرد تا
طراحي ش��ود.اين درحالي است که به
نقل از برخي رسانهها زنگنه اواخر هفته
گذشته پس از ديدار با محمد الرومحي،
وزي��ر نفت عم��ان گفت که ت��ا پايان
ماه ژوئن ( ۹تي��ر) توافق براي احداث
خط انتقال گاز ايران به س��لطان نشين

عمان نهايي ميشود.وي درمورد علت
تاخيرهاي مکرر ب��راي حصول توافق
توضي��ح داده ب��ود مش��کالت زيادي
وج��ود دارد .بايد ب��ا پيمانکاري قرارداد
ببنديم که دو کش��ور اي��ن پيمانکار را
قبول داشته باشند عالوه بر آن مسايل
حقوقي متعددي بر اين موضوع مترتب
اس��ت که نيازمند دق��ت و مالحظات
بيش��تر در اين خصوص است.بر اساس
اين گ��زارش ،زنگنه عصر چهارش��نبه
پس از شرکت در شانزدهمين اجالس
مجم��ع جهان��ي انرژي در هن��د براي
پيگيري روند احداث خط لوله گاز ايران
به س��لطان نش��ين عمان ،به مس��قط
سفر کرد.تهران و مسقط توافق کردند
روزانه ي��ک ميليارد فوت مکعب گاز از
ايران به عمان صادر ش��ود؛ قرار است
بخش��ي از ظرفي��ت اين خ��ط لوله در
عم��ان به گاز طبيعي مايع (ال ان جي)
تبديل و به بازارهاي هدف صادر ش��ود
و باق��ي مانده ظرفيت خط به بازارهاي
آتي در کش��ورهاي جنوب خليج فارس
اختصاص يابد.

مجلس ميزبان وزراي اقتصاد ،نفت و رييسکل
بانک مرکزي در هفته جاری
دانش نف�ت :نماين�دگان مجلس ش�وراي در
هفت�ه ج�اري طي روزه�اي يکش�نبه ،سهش�نبه و
چهارش�نبه ميزب�ان وزراي ام�ور اقتص�اد و داراي�ي
و نف�ت براي پاس�خ به س�واالت نماين�دگان مردم
هم�دان و مش�هد هس�تند همچني�ن ميزب�ان وزير
اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي براي ارائه گزارش
در خص�وص رفع موانع تولي�د و واگذاري بنگاههاي
تحت تملک بانکي هستند.

نمايندگان مجل��س در هفته جاري گزارش
کميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات در مورد
عملکرد قانون هدفمن��دي يارانهها و تبصرههاي
مرب��وط ب��ه آن در قواني��ن بودجه س��نواتي طي
سالهاي  ۱۳۸۹لغايت  ،۱۳۹۵گزارش کميسيون
کش��اورزي ،آب و منابع طبيع��ي مبني بر تصويب
تقاض��اي تحقي��ق و تفحص از عملکرد س��ازمان
جنگله��ا و مرات��ع و آبخيزداري کش��ور ،گزارش

کميس��يون فرهنگ��ي مبني بر تصوي��ب تقاضاي
تحقيق و تفحص از بررسي منابع و مصارف و نظام
مديريت دو باش��گاه پرسپوليس و استقالل در ۱۰
سال اخير ،گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد
ملي و نظارت بر اجراي اصل  ۴۴قانون اساسي در
م��ورد نحوه اجراي قان��ون «نحوه پيگيري تحقق
سياس��تهاي کلي اقتص��اد مقاومت��ي» ،گزارش
کميس��يون انرژي در م��ورد نحوه اج��راي قانون
اصالح الگ��وي مصرف انرژي ،بررس��ي تقاضاي
عدهاي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لاميدر
مورد تش��کيل کميس��يون ويژه فضاي مجازي و
گ��زارش وزير امور اقتص��اد و دارايي و رييس کل
بانک مرک��زي جمهوري اس�لاميايران در مورد
«اج��راي مواد  ۱۵و  ۱۶قان��ون رفع موانع توليد و
واگ��ذاري بنگاههاي تحت تمل��ک بانکي» نيز در
دستور هفته جاري قرار دارد.

بازدید سرپرست شرکت سهامیپتروشیمیبندرامام از مجتمع پتروشیمیکارون

دان�ش نف�ت :مهن�دس
نش�ان زاده ،سرپرس�ت شرکت
سهامیپتروش�یمیبندرامام ب�ه
همراه مدیران ارشد این شرکت
از مجتم�ع پتروش�یمیکارون
بازدید نمودند.

در ابت��دا مهندس نش��ان
زاده ،سرپرس��ت ش��رکت
سهامیپتروش��یمیبندرامام به
هم��راه مهن��دس صدیقی زاده
مدیرعام��ل پتروش��یمیکارون
و همچنی��ن مدی��ران ارش��د
شرکتها از واحدهای تولیدی
و عملیات��ی پتروش��یمیکارون
بازدی��د کردن��د و بع��د از آن

جلس��ه ای مشترک را با حضور
مدیران ارش��د هر دو ش��رکت
تش��کیل و مس��ائل مختلف��ی
را م��ورد نق��د و بررس��ی قرار
دادن��د.در آغاز جلس��ه مهندس
صدیق��ی زاده ،مدیرعام��ل
پتروش��یمیکارون ضم��ن خیر
مقدم به مدیران ارش��د شرکت
سها میپتر و ش��یمیبند ر ا ما م
اظه��ار داش��ت :پتروش��یمی
بندرم��ام هم��واره در کن��ار
پتروشیمیکارون حضور داشته
اس��ت و از زحم��ات مدیران و
کارکنان این ش��رکت قدردانی
نمود.در ادامه جلس��ه مهندس

نش��ان زاده سرپرس��ت شرکت
سها میپتر و ش��یمیبند ر ا ما م
اظه��ار داش��ت :در گ��زارش
ساالنه  ۱۳۹۶پتروشیمیکارون
حمای��ت از کاالی ایران��ی
کامال مش��هود ب��ود و انتظار

میرود با توجه به س��ال جدید
ک��ه س��ال حمای��ت از کاالی
ایران��ی توس��ط رهب��ر انقالب
اس�لامینامگذاری شده است
در همی��ن مس��یر ب��ا جدی��ت
حرکت کرده و بی��ش از پیش

کاالهای ایرانی را مورد استفاده
قرار دهید.مهندس نش��ان زاده
خاط��ر نش��ان کرد :ش��رکت
سها میپتر و ش��یمیبند ر ا ما م
بعنوان س��هامدار عمده همواره
ش��رکت پتروشیمیکارون را به
لحاظ رعایت مسائل و مباحث
 ،HSEایمن��ی ،محی��ط
زیس��ت ،بهداشت و همچنین
کرامت انسانی کارکنان حمایت
کرده اس��ت .وی افزود مبحث
پرورش خالقیت اس��تعدادها و
به��ره وری در نیروی انس��انی
باعث میشود که هر سازمانی
بر چالشه��ای بزرگ پیش رو

فائ��ق آید.در پایان سرپرس��ت
پتروش��یمیبندرامام بیان کرد:
با توکل بر ذات مقدس احدیت
و با بهره گیری از پتانسیلهای
مشترک دو شرکت میتوانند از
تجارب یکدیگر بهره گرفته و با
ه��م افزایی ،درایت و توانمندی
متخصصان و کارشناس��ان خود
موجب��ات افزایش ظرفیت تولید
واحدهای مختلف را فراهم سازند.
ش��ایان ذکر اس��ت بیش از ۹۸
درصد از سهام پتروشیمیکارون
متعل��ق ب��ه ش��رکت س��هامی
پتروشیمیپتروش��یمیبندرامام
است.

یادداشت

سياستهاي نفتي آمريکا؛ دستيابي به اهداف خاص
شعيب بهمن

رئيس موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر

در حالي که کشورهاي توليدکننده نفت عضو و غير عضو اوپک
ميکوشند با اتخاذ تدابير خاص از جمله اجراي طرح کاهش و تثبيت
س��طح توليد ،ثبات را به ب��ازار قيمت نفت بازگردانن��د ،دولت ترامپ
ت�لاش ميکند با افزايش توليد ،بازاره��اي جهاني را تحت تاثير قرار
دهد.
اين سياست در شرايطي از سوي دونالد ترامپ در پيش گرفته شده کهامريکا براي توليد
نفت ش��يل خود نيازمند افزايش قيمت نفت اس��ت و کاهش قيمت نفت نميتواند توليد نفت
ش��يل را براي آمريکا از لحاظ اقتصادي به صرفه کند .حال اين سوال پيش ميآيد کهامريکا
در حالي که نيازمند قيمت باالي نفت براي به صرفه ش��دن توليد نفت شيل است ،بر اساس
چه سياس��تي با افزايش توليد نفت خود ،رويکرد متضادي را برگزيده اس��ت.مطابق پيشبيني
اداره اطالعات انرژي آمريکا ،مقدار توليد نفت اين کشور در اواخر سال  ۲۰۱۹به  ۱۱ميليون
بش��که در روز خواهد رس��يد .اين مقدار که به واسطه پافشاري دولت ترامپ بر افزايش توليد
نفت ش��يل روي خواهد داد ،داراي پيامدهاي قابل توجهي اس��ت که از جمله آنها ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 -۱توليد  ۱۱ميليون بش��که نفت در روز ميتواند موجب پيشي گرفتن آمريکا از روسيه
به عنوان بزرگترين توليدکننده نفت جهان شود.
 -۲افزايش توليد نفت آمريکا ،از واردات نفت اين کش��ور در طول يک دهه حدود ۲۰
درصد ميکاهد و موجب کاهش وابستگي اين کشور به نفت خارجي خواهد شد.
 -۳افزايش ميزان توليد ،آمريکا را که از س��ال  ۱۹۵۳ب��ه بعد واردکننده خالص انرژي
بوده ،از سال  ۲۰۲۲به صادرکننده خالص انرژي تبديل خواهد کرد.
 -۴توليد  ۱۱ميليون بشکه نفت در روز ميتواند آمريکا را از درگير شدن در بحرانهاي
نفت��ي همانند دهه  ۷۰ميالدي رها کند و آزادي عمل بيش��تري براي سياس��ت خارجي اين
کشور ايجاد کند.
 -۵افزايش توليد موجب پررنگتر شدن نقش آمريکا در بازارهاي جهاني خواهد شد.
اهداف خاص
افزون بر موارد يادش��ده ،دولت ترامپ چند هدف عمده ديگر را نيز از طريق سياس��ت
انرژي خود دنبال ميکند:
 .۱افزاي��ش توليد نفت در آمري��کا داراي پيامدهاي اقتصادي و سياس��ي قابل توجهي
در فض��اي داخلي اين کش��ور خواه��د بود و هم ميتوان��د ترامپ را در عم��ل به وعدههاي
انتخاباتي کمک کند و راه را براي انتخابات مجدد او هموار س��ازد .زيرا اين سياس��ت موجب
ايجاد فرصتهاي ش��غلي به ويژه در مناطق روس��تايي خواهد شد .هم اکنون ميزان صادرات
انرژي آمريکا  ۱.۷ميليون بش��که نفت خام و حدود  ۳.۸ميليارد فوتمکعب گاز طبيعي است،
افزاي��ش س��طح توليد نفت ميتواند به افزايش در صادرات منجر ش��ود ک��ه اين موضوع به
نوب��ه خود تاسيس��ات بهرهبرداري و خطوط انتقال انرژي را توس��عه ميدهد و س��بب ايجاد
فرصتهاي شغلي و رونق اقتصادي در مناطق روستايي و دورافتادهامريکا خواهد شد .افزون
بر موارد يادش��ده ،افزايش س��طح توليد موجب کاهش بهاي انرژي مصرفي در داخل آمريکا
نيز خواهد ش��د .چنانکه قيم��ت گازوييل و بنزين براي مصرف داخلي به نس��بت گرانترين
دوره که س��ال  ۲۰۰۸بود ،حدود  ۳۷درصد کاهش مييابد .همچنين سياس��ت افزايش توليد
نفت ميتواند به اس��تفاده از گاز ش��يل به جاي ذغال سنگ در نيروگاهها بينجامد و با کاهش
ميزان توليد گازهاي گلخانهاي از دغدغه مخالفان زيستمحيطي ترامپ نيز بکاهد .در نتيجه
آن چه دولت آمريکا در بخش نفت و گاز دنبال ميکند ،موجب ايجاد ش��غل ،افزايش رفاه و
نقشآفريني آمريکا در بازارهاي جهاني خواهد ش��د که همگي در جهت وعدههاي انتخاباتي
ترامپ قابل ارزيابي هستند.
 .۲يکي از اهداف پنهان دولت ترامپ از سياست افزايش عرضه نفت و کاهش بهاي آن
ميتواند تصاحب سهام شرکت ملي نفت عربستان «آرامکو» باشد .دولت عربستان به منظور
جبران کسري بودجه هنگفت خود قصد دارد به عرضه سهام شرکت آرامکو بپردازد .با توجه
به آنکه بورس عربستان براي شرکت بزرگي مانند آرامکو کوچک است ،احتمال عرضه اين
س��هام در بورس نيويورک وجود دارد .ش��رکت آرامکو دس��ت کم  ۲هزار و  ۵۰۰ميليارد دالر
ارزش دارد و قيمت  ۵درصد سهام آن به  ۱۲۵ميليارد دالر ميرسد که بيشتر از ارزش شرکت
انگليسي بريتيش پتروليوم و شرکت توتال فرانسه است .دولت سعودي در تعيين ارزش سهام
شرکت آرامکو ،ارزش ذخاير نفتي و گازي عربستان را هم محاسبه خواهد کرد که اين اقدام
به معناي فروش مالکيت بخشي از ذخاير نفتي و گازي عربستان به طرفهاي خارجي است.
در چنين شرايطي کاهش بهاي نفت ميتواند موجب کاهش ارزش سهام شرکت آرامکو شود
و ترامپ از طريق شرکتهاي تحت حمايت خود به خريد ارزان اين سهام بپردازد.
اين معامله در حالي اتفاق خواهد افتاد که محمد بن سلمان ،هم براي جانشين شدن به
جاي پدر و هم به منظور پيشبرد سياستهاي به اصطالح اصالحطلبانه خود ناگزير به اعطاي
امتيازات گس��ترده بهامريکاييهاس��ت .زي��را او عمال پايههاي س��نتي دوام و بقاي حکومت
خاندان سعودي را که همان حمايت شاهزادهها و علماي وهابيون بوده از دست داده و بدون
حمايت ضلع س��وم يعني بازيگران خارجي نميتواند اهداف بلندپروازانه خويش را پيش ببرد.
آنچه اين گمانهزني را تقويت ميکند ،صحبتهاي خالد الفالح وزير انرژي عربستان است که
در پاسخ به پرسشي درباره اينکه «آيا عربستان سعودي نگران وعده ترامپ درباره استقالل
در حوزه انرژي نيست؟» گفته است« :ما با افزايش عرضه داخلي نفت آمريکا مشکلي نداريم.
من بارها بر اين موضوع تاکيد کردهام که اين افزايش عرضه به موازات افزايش تقاضا براي
نفت خام رخ ميدهد و ما از اين شرايط استقبال ميکنيم .ترامپ سياستهايي دارد که براي
صنعت نفت جهان خوب اس��ت و بايد از اين سياس��تها قدرداني ک��رد!» اين اظهارات مقام
نفتي آل س��عود در حالي مطرح شده که عربستان سعودي در دو سال اخير ،هدف خود مبني
بر مقابله با توليد نفت شيل را پنهان نکرده بود.
ب��ا اين اوص��اف ،ميتوان پيشبيني کرد که معاملهاي ميان دولت ترامپ و عربس��تان
سعودي در حال شکلگيري است و بر مبناي آن ،چرخش سياست سعوديها در قبال افزايش
توليد نفت ش��يل آمريکا که ميتواند به کاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني منجر ش��ود،
دچار تغيير شده است.
دورنما

اگرچه کاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني ميتواند سبب کاهش نرخ بهرهوري توليد
نفت ش��يل در آمريکا ش��ود ،افزايش توليد براي دولت ترامپ مزاياي زيادي دارد ،زيرا از يک
س��و ميتواند ترامپ را براي دس��تيابي به وعدههاي انتخاباتياش ياري دهد و از سوي ديگر
به کنترل بازارهاي جهاني ازس��وي آمريکا منجر ش��ود .دولت امريکا به هيچ وجه قصد ندارد
همچون گذشته نقش يک مصرفکننده صرف را در بازارهاي جهاني داشته باشد ،بلکه ورود
به عرصه توليد و صادرات هم اين کشور را از تهديدهاي بحرانهاي انرژي در جهان مصون
نگه ميدارد و هم ميتواند به عاملي براي کنترل شرکا و رقباي واشنگتن بدل شود .به عنوان
مثال امريکا با ورود چشمگير به بازار صادرات نفت ميتواند بر سياستهاي انرژي کشورهاي
اروپايي ،روسيه ،چين و عربستان سعودي تاثيرگذار باشد.
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یادداشت

ذخاير نفت ايران سبب اقتدار است
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هوتن ساالري

معاون مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران در بازاريابي
و عمليات فرآورده نفتي

ايران صاحب ذخاير نفت عظيمياست که تا  ۱۵۵سال ديگر
پايدار خواهد بود و اين موضوع س��بب اقتدار و ثبات ايران ش��ده
است.ايران با ذخاير  ۱۵۷,۸ميليارد بشکه نفت يکي از بزرگترين
دارندگان ذخاير نفتي دنياس��ت ،اين ذخاير که تا  ۱۵۵سال پايدار
است ،سبب اقتدار و ثبات ايران شده است .هيدروکربن تنها نفت
خ��ام نيس��ت و گاز طبيعي هم در اين ميان بس��يار مهم اس��ت،
تصري��ح کرد :ايران با  ۳۴تريلي��ون مترمکعب ذخاير گاز ،جايگاه
نخست را در جهان دارد .بخش عمدهاي از توليد گاز ميدان گازي
پ��ارس جنوبي بهعنوان بزرگترين منبع گازي جهان در ايران به
مصرف داخلي ميرسد و هم اکنون دورافتادهترين نقاط ايران نيز
از نعمت گاز طبيعي برخوردارند .بخش��ي از گاز توليدي ايران نيز
به صادرات اختصاص مييابد ،همسايگان ايران متقاضي دريافت
گاز از ايران هستند و اين موضوع براي ما اميدوارکننده است تا در
آين��ده نيز به صادرات گاز ادامه دهيم .البته صادرات الانجي نيز
در اين ميان نبايد ناديده گرفته ش��ود .در اين گزارش ،ايران رتبه
پنجم ذخاير نفت جهان را از آن خود کرده اس��ت و تا  ۱۵۵سال
آينده نيز از ذخاير نفت بهرهمند خواهد بود که رقميبزرگ و قابل
مالحظه محس��وب ميشود و ثبات کشور را به همراه دارد .ايران
بهعنوان چهارمين دارنده ذخاير هيدروکربوري پس از عربس��تان،
روسيه و چين است و با افزايش توليد نفت ايران در سال  ۲۰۱۴و
 ،۲۰۱۵شاهد افزايش صادرات بوديم .پس از لغو تحريمها ميزان
ص��ادرات نفت ايران به بيش از  ۲ميليون بش��که در روز رس��يد
و اين ميزان کماکان ثابت نگه داش��ته ش��ده است و کشورهاي
آس��يايي و اروپايي مش��تريان نف��ت ايران هس��تند و هم اکنون
ح��دود ۴۰درصد نفت ايران به بازارهاي اروپايي صادر ميش��ود.
در همي��ن حال ،چين و هند بهعنوان بزرگترين مش��تريان نفت
خام ايران و از کره جنوبي بهعنوان بزرگترين مش��تري ميعانات
گازي ايران هس��تند و بخشي از ميعانات گازي توليدي در ايران
به مصارف داخلي ميرسد و بخشي ديگر نيز به چين و هند صادر
ميشود.

یادداشت

نرخ باالي خوراک
علت پايين بودن صادرات برق

پيام باقري

نايب رئيس هيات مديره سنديکاي صنعت برق ايران

نرخ باالي خ��وراک اختصاص داده
ش��ده براي توليد برق صادراتي ،سرمايه
گذاري براي احداث نيروگاه در اين زمينه
را توجي��ه پذير نميکن��د .يکي از داليل
عدم حض��ور پررن��گ اي��ران در بخش
ص��ادرات ب��رق را اختالف نظ��ر وزارت
نفت و نيرو بر س��ر نرخ خ��وراک گازي
نيروگاههاي حرارتي اس��ت و نرخ خوراکي که وزارت نفت براي
نيروگاهه��اي حرارتي تخصيص ميده��د ،تقريبا نزديک به نرخ
صادراتي گاز اس��ت ک��ه براي توليد برق ،رقم بااليي محس��وب
ميش��ود .به همين دليل س��رمايه گذاري براي احداث واحدهاي
نيروگاهي حرارتي جديد به منظور توسعهامر صادرات برق ،توجيه
اقتصادي پيدا نميکند .اين در حالي است که کشورهاي همسايه
که ميتوانند بازار صادراتي خوبي براي برق ايران محسوب شوند،
به س��رعت نياز خود به ب��رق را از طرق مختل��ف رفع ميکنند.
همچنين انحصار صادرات برق در دست بخش دولتي يکي ديگر
از عوامل موثر بر رونق کم صادرات برق کش��ور اس��ت و بخش
خصوصي هيچ نقش��ي در حوزه صادراتي برق ندارد؛ اين در حالي
است که ظرفيت نصب شده نيروگاههاي کشور  ۸۰هزار مگاوات
اس��ت؛ حال آنکه مجموع صادرات برق ايران به کش��ورهايي که
ب��ا آنها مرز زمين��ي داريم حدود  ۱۳۰۰تا  ۱۴۰۰مگاوات اس��ت.
به اين ترتيب ميتوان گفت ايران به س��رعت در حال از دس��ت
دادن زمان براي حضور در بازارهاي صادراتي برق اس��ت .صنعت
برق کش��ور در بخش توليد تجهي��زات و همچنين ارائه خدمات
فني و مهندس��ي از مزيتهاي مناس��ب و قابل رقابتي برخوردار
اس��ت که دولت ميتواند با تسهيل روند و زيرساختهاي حمايت
از ص��ادرات غيرنفتي به صورت همزم��ان از توليد کاالي ايراني
حمايت کند .با وجود آنکه به نظر ميرس��د مسئوالن در راستاي
اجراي سياس��تهاي رونق صادرات غيرنفتي تالش ميکنند اما
نگاهي بهامار در س��الهاي گذش��ته نش��ان ميدهد که اين امر
نيازمند همت بيش��تري است چرا که سال  ۹۶را با تراز صادراتي
منف��ي به پايان برديم چنانچه در س��ال گذش��ته ميزان صادرات
کش��ور  ۴۷ميليارد دالر بوده اس��ت در حالي ک��ه ميزان واردات
رق��م  ۵۴ميليارد دالري را به خود اختصاص داده اس��ت .به طور
کلي روند صادراتي کش��ور نشان ميدهد که طي سالهاي گذشته
ميزان صادرات کش��ور بين  ۴۰تا  ۵۰ميليارد دالر محبوس بوده
است .صنعت برق از پتانسيل مطلوبي در زمينه صادرات برخوردار
اس��ت .اين صنعت با تکيه به پتانسيلي که دارد ميتواند گام قابل
توجهي در بخش صادرات تجهيزات و خدمات فني و مهندس��ي
برداش��ته و در نتيجه ارزش افزوده و ارزآوري بسيار بااليي براي
کشور به ارمغان بياورد که اين امر حمايتهاي مسئولين به ويژه
در بخش ديپلماس��ي صادرات و ايجاد زيرس��اختهاي عملياتي
بانکي را ميطلبد چرا که در بخش صادرات صنعت برق همچنان
مشکالت انتقال ارز گش��ايش خطوط اعتباري و صدور تضامين
پابرجاس��ت .به دليل اينکه ايران امکان توليد برق با نرخ رقابتي
خوب��ي را دارد ميتواند نقش مهميدر زمينه ص��ادرات برق ايفا
کن��د بنابراين ميتوان گفت يک��ي از روشهاي حمايت دولت از
کاالي ايران��ي در اين صنعت ،کمک به معطوف کردن نگاهها و
ظرفيتها به بخش صادرات و بازارهاي خارج از کشور است.

گزارش

گزارش دانش نفت از قرارداد همکاري شرکت ملي حفاري و شرکت ملي اکتشاف؛

دو قرارداد مهم حفاري خشکي در سال حمايت از کاالي ايراني
مهندس هندي :در اين قرارداد بر الزاماتي از جمله کاهش زمان حفاري ،افزايش بهرهوري در کار و ارتقاي کيفيت تاکيد ميکنم
مهندس سپهري :شرکت ملي حفاري با نگرشي جديد به دنبال ايفاي نقش بهتر در بازارهاي حفاري داخل و خارج از کشور است
الهه طائمه
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مهندس مهران مکوندي،
معاون پروژههاي حفاري
شرکت ملي حفاري ايران:

همکاري به منظور تامين دو دس�تگاه حفاري
خشکي  HP2000همراه خدمات جانبي براي
 8حلقه چاه اکتش�افي و خدم�ات لوله مغزي

حفر چاه اکتشافي در
اهواز خاميدر سالهاي
گذشته نمود عيني

س�يار جهت  10عمليات دو چاه اکتش�افي در
خليج فارس بين ش�رکت مل�ي حفاري ايران
و مديريت شرکت ملي اکتشاف منعقد شد.

به گ��زارش خبرنگار دان��ش نفت ،در
اين قرارداد که بهامضاي مديران دو شرکت
رسيد ،ش��رکت ملي حفاري ايران بر اساس
ق��رارداد امضا ش��ده با مديريت اکتش��اف،
وظيفه تامين دو دس��تگاه حفاري خش��کي
( )HP۲۰۰۰هم��راه با ارائ��ه خدمات جانبي
براي هش��ت حلقه چاه اکتشافي را به مدت
سه س��ال بر عهده دارد و بر اساس قرارداد
دوم ،ش��رکت مل��ي حفاري باي��د براي۱۰
عملي��ات در دو چاه اکتش��افي در آبهاي
خليج فارس را به م��دت  ۳۰ماه با خدمات
لوله مغزي س��يار تامين کند .اين دو قرارداد
در س��اختمان مرک��زي مديريت اکتش��اف
ش��رکت ملي نفت ايران بهامضاي مهندس
س��پهر س��پهري مديرعامل و رئيس هيات
مديره شرکت ملي حفاري ايران و مهندس
س��يد صالح هندي مدير اکتش��اف شرکت
ملي نفت ايران رسيد .در آيين امضا و مبادله
اين قرارداد که معاونان و مديران ارش��د دو
مجموعه حضور داشتند ،مهندس سيد صالح
هن��دي مدير اکتش��اف ش��رکت ملي نفت
گف��ت :در قالب اين ق��رارداد که به صورت
پروژه در مدت سه سال اجرا ميشود ،تامين
دو دس��تگاه حفاري به همراه ارائه خدمات
جانبي از سوي ش��رکت ملي حفاري ايران
پيش بيني شده است.

همکاري اين شرکت
با مديريت اکتشاف به
شمار ميرود

مهندس حميدرضا خوشايند،
معاون عمليات حفاري
شرکت ملي حفاري ايران:

مديريت اکتشاف از بابت
تامين دکل و هرگونه

تجهيزات در مسير اجراي
قراردادهاي امضا شده
آسوده خاطر باشد

مهندس صالح هندي به تغيير رويکرد
در مديريت اکتشاف و تصميم براي استفاده
حداکث��ري از توان پيمانکاران فعال در حوزه
حفاري اش��اره کرد و گفت :ق��رارداد تامين
 ۲دس��تگاه دکل حفاري خشکي HP۲۰۰۰

و خدم��ات جانبي ب��راي هش��ت حلقه چاه
اکتشافي ،سه ساله است و غالب حفاريها در
استان خوزس��تان منطقه دشت آبادان انجام
خواهد ش��د .البته تمايل و سياست مديريت
اکتشاف مبتني بر آن است که در حد امکان،
در ه��ر فعاليت��ي ک��ه مجري��ان پروژههاي
حف��اري توان انج��ام آن را دارند ،ورود نکند
و مس��ئوليت بيش��تري به پيمانکاران واگذار
کند .مهن��دس هندي همکاري با ش��رکت
ملي حف��اري ايران را ماي��ه اطمينان خاطر
و مباهات اع�لام کرد و حرفهايگري و باال
بودن سطح دانش و تجربه را از ويژگيهاي
اين ش��رکت برش��مرد .اين مقام مسئول در
عين حال ب��ر الزاماتي از جمله کاهش زمان
حفاري ،افزايش به��رهوري در کار و ارتقاي
کيفي��ت تاکي��د کرد.مهندس س��پهري نيز
ضمن ابراز خرسندي از همکاري با مديريت
اکتش��اف ش��رکت ملي نفت ايران ،امضاي
قرارداد اين مديريت با ش��رکت ملي حفاري
ايران را همسو با اهداف نامگذاري امسال با

عنوان «س��ال حماي��ت از کاالي ايراني» از
سوي مقام معظم رهبري عنوان کرد و اظهار
کرد :واگذاري کار به ش��رکتهاي ايراني به
معن��اي حماي��ت از کارگ��ر ،محص��والت و
زنجيره کار داخلي اس��ت و با اي��ن قرارداد،
به نوعي ب��راي پيمانکاران جز م��ا نيز بازار
کار فراهم ش��ده است .همانطور که مديريت
اکتش��اف به عنوان مجموعهاي پويا و نوآور،
تغييراتي را در برخي رويکردهاي خود لحاظ
کرده است ،ملي حفاري نيز با نگرشي جديد
به دنب��ال ايفاي نق��ش بهت��ر در بازارهاي
حفاري داخل و خارج از کشور است.مهندس
مهران مکوندي ،مع��اون پروژههاي حفاري
شرکت ملي حفاري ايران نيز در اين نشست
خاطر نشان کرد :حفر چاه اکتشافي در اهواز
خاميدر سالهاي گذشته نمود عيني همکاري
اين ش��رکت با مديريت اکتش��اف به ش��مار
ميرود ،مخزني که تالشهاي شرکتهاي
خارجي براي حفر چاه اکتشافي در آن پيش
از انقالب اس�لاميبه نتيجه نرسيده بود اما

کار متخصصان شرکت ملي حفاري با بيش
از پنج هزار متر حفاري در مخزني با فش��ار
 ۱۳۷۰۰پياسآي به نتيجه رس��يد.مهندس
حميدرضا خوش��ايند ،معاون عمليات حفاري
شرکت ملي حفاري ايران نيز در اين نشست
عنوان کرد :مديريت اکتشاف از بابت تامين
دکل و هرگون��ه تجهيزات در مس��ير اجراي
قراردادهاي امضا ش��ده آس��وده خاطر باشد.
به گزارش دانش نفت ،پروژه حفاري هشت
حلقه چاه اکتش��افي در پي برگزاري مناقصه
از سوي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت
ايران به شرکت ملي حفاري به عنوان برنده
مناقصه واگذار ش��ده است .بر اساس برنامه
ش��رکت ملي حف��اري ايران دس��تگاههاي
حفاري  ۳۲و  ۳۳فتح آماده انتقال به منطقه
اکتش��افي هس��تند .در ضمن اين ش��رکت
آمادگي افزايش تعداد دس��تگاههاي حفاري
را در هر زمان که مديريت اکتش��اف اعالم
نياز کند ،دارد.

سقوط بالگرد شرکت نفت فالت قاره ايران و...؛

گزارش دانش نفت از يک حادثه تلخ

دان�ش نفت :س�اعت  ۲۰:۵۰ش�امگاه ۲۸
فروردين ماه حادثه اي اسفناک براي شرکت نفت
فالت ق�اره ايران رخ داد ،حادث�ه اي که کام ملت
اي�ران را تلخ کرد« .ب�ل  »۲۱۲ارابه مرگ کارکنان
ش�رکت نفت فالت قاره ايران ش�د .اي�ن بالگرد
اجارهاي ش�رکت نفت فالت قاره اي�ران با عنوان
«بل  »۲۱۲با پنج سرنشين ،در فاصله  ۵۰۰متري

س�کوي رس�الت اين ش�رکت در منطقه عملياتي
الوان دچار سانحه شد و سقوط کرد .اين بالگرد به
منظور انتقال يکي از کارکنان س�کوي ( R۱ميدان
رس�الت) که دچار حمله قلبي شده بود ،عازم سکو
ش�د و دقايقي پس از ترک س�کو به منظور انتقال
بيمار به مراکز درماني در جزيره کيش دچار سانحه

بود به همراه سه نفر سرنشين از منطقه عملياتي
الوان به سمت سکوي رس��الت اعزام شد .اين
بالگرد در س��اعت  ۲۰و  ۴۵دقيقه پس از س��وار
کردن بيمار و يک نفر همراه ،در مجموع با پنج
نفر سرنش��ين ،س��کو را به مقصد جزيره کيش
ترک ميکند که متاسفانه در فاصله تقريبي کمتر
از يک مايل از سکو در ساعت  ۲۰و  ۵۰دقيقه به
درون آب سقوط ميکند.وي در پاسخ به پرسشي
درب��اره وضع سرنش��ينان بالگرد عن��وان کرد:
خوشبختانه کارکنان فداکار و زحمتکش سکوي
رس��الت با کم��ک قايق نجات س��کو به همراه
ش��ناور آمادهباش «ماکان  »۲با وجود ش��رايط

و روي آبهاي خليج فارس شناور شد.

اي��ن حادثه س��اعت  ۲۰:۵۰ش��امگاه ۲۸
فروردي��ن م��اه رخ داد و ب��ا اعزام ش��ناورهاي
س��کو به محل حادثه ،سه نفر از سرنشينان پيدا
ش��دهاند که در اي��ن ميان ،ج��واد کارانديش ،از
کارکنان تعميرات دريايي س��کو (بيمار) و بهروز
اشکان (پزشکيار) فوت شده بودند و سيدمحمود
س��هيلي ،کاپيتان دوم بالگرد در سالمت به سر
ميبرن��د و تا هنگام تنظي��م اين خبر یک پیکر
پیدا شد و جستوجو براي يافتن یک سرنشين
بالگرد س��انحهديده ادام��ه دارد .مهندس حميد
بورد ،مديرعامل ش��رکت نفت فالت قاره ايران
بالفاصله عازم محل حادثه ش��د ت��ا از نزديک
موض��وع را بررس��ي کند .وي گف��ت :عمليات
جستوجوي سرنشينان بالگرد سانحه ديده اين
ش��رکت با بهکارگيري و بس��يج همهامکانات با
جديت ادامه دارد .حميد بورد که در محل سانحه
(س��کوي رس��الت در  ٥٠مايلي جزي��ره الوان)
حضور يافته بود ،به تش��ريح جزييات اين حادثه
پرداخت و گفت :در س��اعت  ۲۰و  ۱۵دقيقه روز
سهش��نبه  ۲۸فروردينماه ،يک فروند بالگرد بل
 ۲۱۲ش��بپرواز مجهز به سيس��تم FULL IFR
به هم��راه خلبانان ماه��ر داراي مدرک ATPL
هليکوپتر متعلق به شرکت هليکوپتري ايران
(در اجاره شرکت نفت فالت قاره ايران) و تاييديه
پرواز از سازمان هواپيمايي کشوري براي انتقال
يکي از کارکنان سکو که دچار عارضه قلبي شده

اين حادثه ساعت ۲۰:۵۰
شامگاه  ۲۸فروردين ماه رخ
داد و با اعزام شناورهاي سکو
به محل حادثه ،سه نفر از
سرنشينان پيدا شدهاند که در
اين ميان ،جواد کارانديش،
از کارکنان تعميرات دريايي
سکو (بيمار) و بهروز اشکان
(پزشکيار) فوت شده بودند و
سيدمحمود سهيلي ،کاپيتان
دوم بالگرد در سالمت به سر
ميبرند

ب��د جوي بالفاصل��ه در موقعيت حاضر و موفق
شدند سه تن از سرنشينان بالگرد سانحهديده را
از آب بيرون بکشند که خوشبختانه حال يکي از
آنان مس��اعد بود اما متاسفانه دو نفر ديگر فوت
کرده بودند .در اين راس��تا جس��توجو و تالش
براي يافتن دو سرنشين باقيمانده با توجه شرايط
نامساعد جوي و مواج بودن دريا ادامه دارد.بورد
درباره اقدامهاي فني و لجس��تيکي که تاکنون
انجام شده توضيح داد :با هماهنگي انجام شده
با منطقه الوان شرکت نفت فالت قاره ايران و
مسئوالن سکوهاي نفت و گاز مستقر در محل

س��انحه ،اين ش��رکت در مجموع هفت شناور
جستجوگر ش��امل شناورهاي تندرو ،تدارکاتي و
غواصي تحت اجاره ش��رکت نف��ت فالت قاره،
همچنين ش��ناورهاي ناج��ي س��ازمان بنادر و
دريانوردي و س��پاه را به موقعيت س��انحه اعزام
کرد و تاکنون عمليات جس��تجو و نجات براي
يافتن دو سرنشين ديگر با وجود شرايط نامساعد
جوي و طوفاني بودن دري��ا ادامه دارد.اين مقام
مسئول از تشکيل کميتههاي بحران در سطوح
مختلف براي فرماندهي ش��رايط اضطراري در
اين زمينه خبر داد و افزود :اين کميتهها و س��تاد
بحران در س��ه سطح ستاد مرکزي شرکت نفت
فالت قاره ايران ،منطقه عملياتي و سکوي نفتي
رسالت تشکيل ش��ده و بر اساس استانداردها و
روشهاي اجرايي نوين بينالمللي ،عملياتهاي
مختل��ف فني و تخصصي براي مديريت بحران
شامل تحليل شرايط جوي و جريان آب ،استفاده
از شناورهاي جستجو و نجات پيشرفته مجهز به
سيستمهاي ،SONAR SIDE SCAN، ROV
غواصي عمي��ق ( )SATURATION UNITبا
همکاري و هماهنگي واحدهاي مختلف شرکت
نف��ت فالت قاره ايران ش��امل عمليات دريايي،
عمليات هوان��وردي ،HSE ،امور فني ،مش��اور
پزش��کي ،روابط عمومي ،حراس��ت و مسئوالن
شرکت هليکوپتري ايران ،همچنين تيم بررسي
س��وانح س��ازمان هواپيمايي کش��وري فعاليت
ميکند.وي با ي��ادآوري اين که عمليات امداد و
نجات و برنامهريزي الزم براي يافتن  ٢سرنشين
ديگر با باالتري��ن امکانات و به بهترين نحو در
دست اقدام است ،پرهيز از انتشار اخبار غيرموثق
ي��ا تحليله��اي غي��ر تخصصي را ب��ه منظور
جلوگيري از تش��ويش اذه��ان عموميضروري
عن��وان کرد و گفت :ش��رکت نف��ت فالت قاره
ايران س��عي ميکند به صورت منظم و صحيح
اخبار موثق را در اختي��ار همگان قرار دهد .وي
از همه مسئوالن وزارت نفت ،نيروهاي نظاميو
انتظام��ي ،س��ازمان بنادر و دريان��وردي و ديگر
ادارهه��ا و نهادهاي ذيربط که همکاري الزم در
مديريت اين بحران را با شرکت نفت فالت قاره
ايران داشتهاند ،قدرداني کرد.

آ
خرین خبر

پیکر یکی از سرنشینان بالگرد سانحهدیده در خلیجفارس پیدا شد

با تالش گسترده تیمهای جستجوی شرکت نفت فالت قاره ایران ،پیکر یکی از سرنشینان

بالگرد سانحهدیده در خلیجفارس پیدا شد.

️به گزارش روابط عمومیشرکت نفت فالت قاره ایران ،به کمک ربات پیشرفته زیر دریایی
( )ROVو جس��تجوی دقی��ق و نقطهبهنقط��ه حوالی محل حادثه ،دقایق��ی پیش پیکر یکی از
سرنش��ینان ناپدید شده بالگرد س��قوط کرده در آبهای خلیجفارس پیدا و به سکو منتقل شد️.
این گزارش حاکی است ،با هماهنگی انجام شده با منطقه الوان شرکت نفت فالت قاره ایران
و مس��ئوالن س��کوهای نفت و گاز مستقر در محل سانحه ،این شرکت در مجموع هفت شناور
جس��تجوگر شامل ش��ناورهای تندرو ،تدارکاتی و غواصی تحت اجاره شرکت نفت فالت قاره،
همچنین شناورهای ناجی سازمان بنادر و دریانوردی و سپاه را به موقعیت سانحه اعزام کرده و
عملیات جستجو برای یافتن دومین سرنشین ناپدید شده بالگرد با وجود شرایط نامساعد جوی
و طوفانی بودن دریا ادامه دارد️.از نخس��تین س��اعات بروز این حادثه ،مهندس بورد مدیرعامل و
جمعی از مدیران این شرکت در محل حضور داشته و بر چگونگی انجام عملیات امداد و نجات
نظارت میکنند.
پيام تسليت وزير نفت براي درگذشت
کارکنان فالت قاره و هليکوپتري ايران

در همين حال ،وزير نفت در پياميدرگذشت
تعدادي از کارکنان سختکوش شرکت «نفت فالت
قاره» و ش��رکت «هليکوپتري ايران» را تس��ليت
گف��ت.در متن پيام بي��ژن زنگنهامده اس��ت :خبر
درگذش��ت تعدادي از پرس��نل عزيز و سختکوش
شرکت «نفت فالت قاره» و شرکت «هليکوپتري
ايران» در سانحه سقوط بالگرد ،سبب اندوه و تألم
فراوان ش��د.اين ضايعه را به خانوادههاي داغدار و
همکارانم��ان در اين ش��رکتها تس��ليت عرض
نم��وده ،از درگاه خداوند متعال براي درگذش��تگان
آمرزش و علو درجات مس��ئلت مينمايم.از مديران
ذيربط ميخواهم ضمن بررسي علت وقوع حادثه
و رسيدگي به خانوادههاي عزادار ،تماميتالش خود
را براي حفظ ايمني و سالمت پرسنل بهکار گيرند.
مديرعامل شرکت نفت فالت قاره ايران پيام
تسليت صادر کرد

مديرعام��ل ش��رکت نفت ف�لات قاره
ايران در پي سانحه سقوط بالگرد در آبهاي

خليجفارس و جان باختن تعدادي از همکاران
اين ش��رکت و ش��رکت هليکوپتري ايران،
پيام تس��ليتي صادر ک��رد .در پيام حميد بورد
آمده است« :سانحه تاس��فبار سقوط بالگرد
در آبهاي خليج فارس که منجر به کش��ته
ش��دن تعدادي از همکاران گرانقدر ش��رکت
نفت فالت قاره ايران و شرکت هليکوپتري
ايران شد موجي از اندوه و ناراحتي را در ميان
کارکنان اين ش��رکت بهوج��ود آورد.بيترديد
جانباختگان اين حادثه دلخراش از بهترين و
کارکش��تهترين نيروهاي کشور بوده و تالش
آنه��ا براي ب��ه حرک��ت در آوردن چرخهاي
اقتصادي ميهن عزيزمان بينظير و شايس��ته
قدرداني اس��ت.ضمن تس��ليت اين مصيبت
دردناک به خانوادههاي داغدار اين بزرگواران،
کارکنان ش��رکت نف��ت فالت ق��اره ايران و
صنعت نف��ت کش��ور ،از درگاه خداوند متعال
براي درگذشتگان اين حادثه غمانگيز ،آمرزش
و ب��راي بازمان��دگان آنان صبر و ش��کيبايي
خواستارم».

تحلیل
گفتمان

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در گفتگو با دانش نفت خبر داد:

احداث نخستين واحد بازيافت پساب صنعتي در مناطق نفتخيز جنوب
دانش نفت :مديرعامل ش�رکت
ه�دف اس�تفاده صحي�ح از منابع آب،

بررسيهاي فني و اقتصادي
و تشريفات مناقصه براي
احداث اين واحد انجام شده
و در سال  ۹۷تجهيزات مورد
نياز تأمين و عمليات اجرايي
آن آغاز خواهد شد .با توجه
به اينکه در کارخانههاي
نمکزدايي حجم قابل توجهي
پساب توليد ميشود ،ايجاد
تصفيهخانههايصنعتي
براي دفع آاليندهها بسيار
ضروري است

حف�ظ محي�ط زيس�ت و پيش�گيري
از انتش�ار آاليندهه�ا ،واح�د تصفيه و
بازيافت پس�اب صنعت�ي در مجاورت
واحد نمکزدايي شماره  ۳اهواز احداث
ميشود.

اين طرح ،در فرآين��د پيچيدهتري به
آب کشاورزي تبديل شود.
فلرهاي نفتي در اهواز
هنوز فعال هستند و

اگر به خاطر تحريم
و نقدينگي نبود حتما
زودتر کارها

جمع آوري آنها
پيش ميرفت

خواهد داش��ت.وي تاکي��د کرد :اين
امکان وجود دارد تا در فازهاي بعدي

فلرهاي نفتي هنوز فعال هستند

مديرعامل شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب در ادامه اين گفتگو از
فع��ال بودن فلرهاي نفتي در اهواز و
تداوم آاليندگي آنه��ا خبر داد .بيژن
عاليپ��ور اظهار کرد :اعتراف ميکنيم
فلره��اي نفتي در اه��واز هنوز فعال
هس��تند و اگر ب��ه خاط��ر تحريم و
نقدينگ��ي نب��ود حتما زودت��ر کارها
جم��ع آوري آنه��ا پي��ش ميرف��ت.
وي اف��زود :چاههاي��ي که ب��ه توليد
ميرسيد ،نفت اطراف آن ميسوخت
و آلودگي ش��ديدي ايجاد ميکرد که
خوش��بختانه ب��ا دس��تگاههاي توليد

هر سه ماه يک بار،
گزارش فلرها را به
استاندار و محيط
زيست م 
يدهيم .عمده
مشکالت ما ،ارزي
است و در حال حاضر
حدود يک هزار و
 ۸۰۰ميليارد تومان
بدهي جاري داريم

مل��ي و همچنين وارداتي ديگر نفتي
س��وخته نميشود .موردي که اکنون

وج��ود دارد يکي فلر مي��دان اهواز۳
اس��ت که تا آخ��ر ارديبهش��ت ماه
قطع ميش��ود و ديگري ميدان نفتي
اهواز ۲اس��ت که در جاده ماهش��هر
قرار دارد و تا س��ه تا چهار ماه آينده
قطع ميشود.عاليپور بيان کرد :حدود
 ۱۲ميليون ف��وت مکعب گاز همراه
نفت را به شرکتي فروختيم که ديگر
سوخته نميش��ود و پتروشيميآن را
ب��ه مواد توليدي تبديل ميکند براي
ميدانهاي نفتي منص��وري ،مارون
 ۳و  ۶ني��ز ش��رکتي برن��ده مناقصه
ش��ده و آنه��ا نيز ح��دود  ۴۵ميليون
فوت مکع��ب گاز را جمع آوري و به
پتروشيميميدهد.مديرعامل شرکت
مل��ي مناطق نفتخيز جن��وب عنوان
کرد :هر س��ه ماه يک ب��ار ،گزارش
فلرها را به اس��تاندار و محيط زيست
ميدهيم .عمده مش��کالت ما ،ارزي
اس��ت و در حال حاض��ر حدود يک
ه��زار و  ۸۰۰ميلي��ارد تومان بدهي
جاري داريم.

توافق ايران و آذربايجان در سايه همدلي داخلي حاصل شد؛

دکتر دالويز :پيشنهاد توسعه سردار جنگل روي ميز شرکت ملي نفت

دانش نفت :مديرعامل ش�رکت نفت خزر از
وج�ود فضاي همدلي و پرهي�ز از نگاههاي جناحي

نس�بت به اهميت و ضرورت توس�عه صنعت نفت

مذاکرات سختي در
پيش داشتيم و سرانجام

در خ�زر به عنوان پش�توانه اصلي حص�ول توافق
اخي�ر همکاري ايران و آذربايج�ان نام برد و ابراز
اميدواري کرد که اين سند همکاري اجرايي شود.

دکت��ر محس��ن دالويز روز سهش��نبه۲۸ ،
فروردين ماه در نشس��ت مش��ترک وزير نفت و
معاون��ان اي��ن وزارتخانه با اعضاي کميس��يون
انرژي مجلس ش��وراي اس�لامي ،درباره توافق
اخير ايران و آذربايجان ب��ه منظور بهرهبرداري
مش��ترک از ذخاي��ر هيدروکرب��وري خ��زر،
توضيحاتي ارائه داد و گفت :هر زماني در کشور،
فضاي همدلي حاکم بوده و با پرهيز از نگاههاي
جناحي نس��بت به مس��ائل برخورد شده است،
کارهاي بزرگي ص��ورت گرفته که توافق ايران
و آذربايجان در خزر نيز از اين دس��ت اقدامها به
ش��مار ميرود.وي با اشاره به اهميت اين توافق
و دس��تاوردهاي راهبردي بسياري که از اجراي
آن نصيب کشور ميشود ،از همراهي بخشهاي
مختلف به ويژه رياس��ت جمهوري ،وزارت امور
خارج��ه ،ش��وراي عال��ي امنيت مل��ي ،مجلس
شوراي اسالميبهويژه دکتر الريجاني و اعضاي

فارغ از مقوله رژي 
مهاي
حقوقي ،درباره

بهرهبرداري مشترک از
ذخاير هيدروکربوري

مشترک دو کشور توافق
حاصل شد
کميسيون انرژي قدرداني و ابراز اميدواري کرد
که با پيگيري طرفين ،مقدمات اجراي اين سند
فراهم ش��ود.دالويز در اين زمينه از حمايتهاي
بيدريغ وزير نفت و ديپلماسي قوي معاون امور
بينالمل��ل و بازرگان��ي وزارت نفت در پيش��برد
مذاک��رات ياد ک��رد و افزود :مذاکرات س��ختي
در پي��ش داش��تيم و س��رانجام ف��ارغ از مقوله

رژيمهاي حقوقي ،درباره بهرهبرداري مش��ترک
از ذخاير هيدروکربوري مشترک دو کشور توافق
حاصل شد .وي با بيان اينکه به اين منظور در
ايران کارگروههاي مرتبط تش��کيل شده است،
به پيش��نهاد ش��رکت  ORGنروژ براي توسعه
ميدان س��ردار جنگل اشاره کرد و گفت :با توجه
به اهميت برداش��ت از ذخاير راهبردي خزر ،اين

مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي ايران:

پيش��نهاد در حال بررس��ي اس��ت.بر اساس اين
گ��زارش ،رئي��س و اعضاي کميس��يون انرژي
مجلس ش��وراي اس�لامينيز در اين نشس��ت
از تالشه��اي وزارت نفت و ش��خص وزير در
حص��ول توافق اي��ران و آذربايج��ان به منظور
برداشت مش��ترک از ذخاير هيدروکربوري خزر
قدرداني کردند.

خطوط لوله قديمينفت بازرسي و تخليه ميشوند

دانش نفت :مديرعامل ش�رکت پايانهه�اي نفتي ايران گفت:
بازرس�ي و تخلي�ه خط�وط لوله دريايي کش�ور ک�ه در زمان جنگ
تحميل�ي عهدهدار صادرات نفت کش�ور بودند در دس�تور کار قرار
گرفته است.

تهديدها و فرصتهاي ارز الکترونيکي «بيتکوين»

حجت سيد علي حسيني

پژوهشگر مطالعات اسالمي

مل�ي مناطق نفتخي�ز جن�وب گفت :با

به گزارش دانش نفت ،مهندس
بيژن عاليپور گفت :بررسيهاي فني
و اقتصادي و تشريفات مناقصه براي
اح��داث اي��ن واحد انجام ش��ده و در
س��ال  ۹۷تجهيزات مورد نياز تأمين
و عملي��ات اجرايي آن آغ��از خواهد
ش��د .وي درب��اره ض��رورت احداث
اين واح��د گفت :با توج��ه به اينکه
در کارخانهه��اي نمکزداي��ي حج��م
قابل توجهي پس��اب توليد ميش��ود،
ايج��اد تصفيهخانههاي صنعتي براي
دفع آاليندهها بس��يار ضروري است.
عاليپور با بيان اينکه استفاده بهينه
از مناب��ع آب و ايج��اد چرخه بازيابي
از اولويته��اي ش��رکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب اس��ت ،اف��زود :در فاز
نخست اين طرح امکان تصفيه روزانه
 ۵هزار بشکه پساب نمکزدايي فراهم
شده که آب صنعتي حاصل از تصفيه
دوب��اره در فرآين��د نمکزداي��ي نفت
خام ب��ه مصرف ميرس��د.مديرعامل
ش��رکت ملي مناط��ق نفتخيز جنوب
گف��ت :خروجي واحد تصفيه پس��اب
نمکزداي��ي اف��زون ب��ر آب صنعتي،
مقادير زيادي نمک و امالح است که
ميتوان از آنها اسيدکلريدريک ،اسيد
سولفوريک و نمک خالص تهيه کرد
که س��ودآوري قابل توجهي به دنبال

یادداشت

س��يدپيروز موس��وي گفت :بازرس��ي و تخليه خطوط لوله
دريايي کش��ور ک��ه در زمان جنگ تحميلي عه��دهدار صادرات
نفت کش��ور بودن��د يکي از اهداف اصلي اين ش��رکت در حوزه
عمليات فني و مهندسي در سال جاري است.وي با بيان اينکه
اين عمليات بس��يار پيچيده اس��ت و ريس��ک زيادي دارد و به
اي��ن منظور با ش��رکتهاي دولتي مذاکراتي انجام ش��ده ،ابراز
امي��دواري کرد اين پروژهامس��ال اجرايي شود.موس��وي گفت:
بازرسي و تخليه اين خطوط لوله دريايي که به اسپيام منتهي
ميشود ضروري است ،زيرا نفت از سال  ۶۲تاکنون در آن باقي
مانده اس��ت.به گفته وي ،اميد اس��ت با تکيه ب��ر توان داخلي و

بهرهگيري از توان مهندس��ان و فناوريهاي داخل کش��ور و با
توجه به منويات مقام معظ��م رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي
و حمايت از سرمايههاي داخلي کشور ،اين پروژه اجرايي شود.
آمادهسازي تاسيسات براي افزايش و تنوعبخشي به صادرات
نفت خام

مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي از آمادهسازي تاسيسات
ب��راي افزايش و تنوعبخش��ي ب��ه صادرات نفت خام کش��ور و
نوس��ازي کامل اس��کله آذرپاد ،ب��ه عنوان اولويته��اي ديگر
اين ش��رکت در س��ال جديد نام برد.موس��وي با اشاره به نقش
مه��م پرورش و آموزش نيروي انس��اني متخصص در ش��رکت
پايانههاي نفتي ايران خاطرنش��ان کرد :اين شرکت در سال ۹۷
برنامهه��اي جامع و عملياتي براي ارتق��اي دانش علميو فني
نيروي انس��اني خود در دس��تور کار دارد و آموزشمحور ش��دن
نيروي انساني متخصص را دنبال ميکند.

امروزه تعامالت اقتصادي از روند س��نتي خود پا فراتر گذاشته و پولهاي فضاي مجازي
و بدون پش��توانه مانند شبکههاي اليت کوين و «بيتکوين» در رقابت با ارزهاي متعارف در
بازار جهاني توجه بس��ياري را به خود جلب نموده که نوش��ته پيشرو درصدد بررسي چيستي و
چگونگي اين مسئله است.
در عصر نوين جهاني ،گس��ترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،مرزهاي زمان و مکان را
درنورديده و اين پيشرفتهاي علميعامل جهانيشدن تعامالت بشري در عرصههاي مختلف
ازجمله معامالت اقتصادي ش��ده که ميتوان گفت :امروزه تعامالت اقتصادي از روند س��نتي
خود پا فراتر گذاشته و پولهاي فضاي مجازي و بدون پشتوانه مانند شبکههاي اليت کوين و
«بيتکوين» در رقابت با ارزهاي متعارف در بازار جهاني توجه بسياري را به خود جلب نموده
که نوشته پيشرو درصدد بررسي چيستي و چگونگي اين مسئله است.ساتوشي ناکاموتو که اسم
ژاپني مستعار فرد يا افرادي است که پروتکل اوليه بيتکوين را در سال  2008طراحي کردند
و آن را در س��ال  2009وارد ش��بکه نمودند و خود را در برابر طراحي نرمافزار اصلي بيتکوين
مسئول ميدانستند اما هيچگاه هويت اصلي آن مشخص نشد .ناکاموتو واحد پولي خلق کرد و
آن را بيتکوين ناميد که ترکيبي از کلمات بيت به معناي واحد اطالعات کامپيوتري و کوين
که به معني س��که اس��ت .البته پول اختراعشده توسط او هيچ ش��باهتي به سکه يا اسکناس
نداشت ،هيچ اثري از کاغذ ،مس ،نقره يا طال در ساخت اين پول عجيب نبود .نوآوري اينترنتي
که طراحان اصلي آن توانس��تهاند آنرا در مدت کوتاهي از يک ايده به يک واقعيت اثرگذار بر
دنياي اقتصاد تبديل کنند.
چيستي بيتکوين

در مورد چيس��تي بيتکوين تعاريف متفاوتي عرضهش��ده اس��ت .معمو ًال :به بيتکوين
پول ديجيتال ،ارز مجازي ،ارز الکترونيکي يا ارز رمزنگاريش��ده ميگويند .بر اس��اس بر خي
گزارشها نظام پرداختي بيتکوين يک س��امانه خصوصي است که هيچ موسسه مالي سنتي
متعارف��ي در تراکنشه��ا وجود ندارد؛ و اين نظام کام ً
ال غيرمتمرکز اس��ت نظ��ام مالي که از
مرزهاي بانکداري س��نتي فراتر رفته و بدون پش��توانه و وجود نهاد قانونگذار جاي خود را در
سيستم مالي دنيا باز کرد است و همه تراکنشها توسط کاربران اين سيستم انجام ميشود.
علت محبوبيت بيتکوين

بيتکوين با روشهاي س��نتي متفاوت اس��ت ،بهطوريکه براي ايجاد يک حس��اب در
سيستم بانک داري سنتي بايد با يک بانک قرارداد بست و تماميتراکنشها به بانک نياز دارد
بهنحويکه هر دو طرف تراکنش را در بانک نش��ان ميدهد؛ اما در شبکه بيتکوين هيچيک
از اي��ن محدوديتها وجود ندارد و افراد بهمنظور ايجاد يک ش��بکه مالي جديد نيازي به هيچ
مج��وزي ندارند.پرداخت و دريافت فوري هر مبلغ از بيتکوين در هر موقع از ش��بانهروز و در
هرکجاي جهان امکانپذير است و هيچ روزي تعطيل و هيچ محدوديتي در کار نيست.کارمزد
بسيار پايين و بيتأثيري تحريم بر باز کردن حساب بيتکوين از ويژگيهاي اين اعتبار است.
 .4بيتکوين قابليت تبديلش��دن به س��اير ارزها در فضاي واقعي را دارد.بيتکوين پول يا ارز
مخصوص و تراکنشها را با واحد پولي جديد اين سيستم انجام ميگيرد.
تهديدهاي پول مجازي

مش��کالت فني زيادي ازجمله پيچيدگيهاي فني اين پروژه اس��ت که راه را براي وقوع
بحرانهاي غيرقابلپيشبيني باز ميکند .پيش��ينه بيتکوين نش��ان ميدهد که اين طرح دو
بار در س��ال  2010و  2013دچار مشکل فني و باعث کاهش فوري و شديد ارزش بيتکوين
ش��د.طبق نظر بس��يار از کارشناس��ان اطالعاتي رواج اس��تفاده از بيتکوين ميتواند کش��ف
جرائميمانند دزدي هويت را بس��يار س��ختتر کند ،چون تراکنشها توسط سرور منتشرکننده
قابلرديابي نيس��تند.همانگونه که ذکر ش��د پولهاي مجازي ماهيت فيزيکي نداشته و روي
رايانه ش��خصي ذخيره ميش��وند؛ لذا اي��ن امکان وج��ود دارد که با دزديده ش��دن کامپيوتر
ياهاردديس��ک ،بيت کوينها از دست برود و يا توسط هکرها دزديده شود و ازاينجهت امنيت
پاييني دارد.فقدان مرکزيت بيتکوين امکان نظارت و کنترل روي آنرا بس��يار دشوار ميکند و
قابليت اطمينان اين پول را براي کس��اني که ميخواهند از آن اس��تفاده کنند بهشدت کاهش
ميدهد.هرچند بيتکوين تاکنون با س��رعت زيادي توسعهيافته است ،اما هيچ تضميني وجود
ندارد که ازاينپس نيز همچنان به رشد خود ادامه دهد.
جايگاه سياسي بيتکوين

پ��ول ازجمله ابزارهاي اعمال کنترل بر اقتصاد کالن کش��ورها و بخش مهمياز زندگي
انسانهاس��ت ،طي دهههاي گذش��ته تاکنون فن��اوري اطالعات و ارتباط��ات بهنظام بانکي
خدمات بزرگي عرضه کرده اس��ت .بانکداري الکترونيکي بهترين ش��اهد اين مدعاس��ت .در
بين کش��ورهاي جهان س��ه کش��ور برتر اقتصادي مانند آمريکا ،چين و آلمان در کشاکش رد
ي��ا قبول اين پديده اس��ت بر خي ماهيت ارز و پول ب��ودن بيتکوين را رد ميکند و ميگويند
بيتکوين يک کاالي مجازي خاص اس��ت که جايگاه حقوقي معادل ارز را ندارد و نميتواند
بهعنوان ارز در بازار جريان يابد ،زيرا توسط يک مرجع پولي منتشر نميشود .در مقابل برخي
ديگ��ر بيتکوي��ن را بهعنوان يک ابزار مال��ي جديد و بهمثابه يک ارز ش��خصي و در جايگاه
يک واحد محاس��به به ش��مار ميآورد .بر همين اساس صاحبنظران ،دو آينده کام ً
ال متناقض
يعني شکس��ت نظام بيتکوين يا تحقق نظام اقتص��ادي جهاني جديد بيتکوين را پيشبيني
کردهاند؛ اما درهرصورت آينده بيتکوين وابس��ته به تأثير و تأثر عوامل پيراموني آن اس��ت اما
چه بيتکوين موفق به تحقق آينده مطلوب ايجادکنندگانش شود و چه کام ً
ال از هم فروپاشد،
در برهه کنوني تأثيرپذيري نظام جهاني از اين سيستم حکايت دارد.
تحليل و بررسي

اقتصاددانان در مورد بقا و دوام بيتکوين چندان خوشبين نيس��تند و رش��د سريع آن را
نيز بهحساب هيجان غير عقاليي کاربران گذاشتهاند که به سراغ بيتکوين آمدهاند؛ زيرا وقتي
بتوانيم يک واحد پولي الکترونيک خصوصي داش��ته باش��يم ،معنايش اين است که ميتوانيم
واحدهاي پولي متعددي از اين نوع را داشته باشيم همانگونه که تابهحال حدود  63نوع پول
مج��ازي به بازار اقتصاد ورود پيدا نمودهاند ،بهاينترتيب هيچ تضميني وجود ندارد که ديگران
همان واحد پولي را که شما استفاده ميکنيد ،بپذيرند .درهرصورت حاميان بيتکوين معتقدند
س��اختار غيرمتمرکز اين واحد پولي باعث ميش��ود تعقيب آن براي دولتها و مراجع قانوني
بهطور تقريبي غيرممکن باش��د همچنين رفتارهاي متضاد کش��ورهايي نظير ،آمريکا ،چين و
آلمان بهعنوان سه اقتصاد برتر دنيا با اين پديده نوظهور نشان ميدهد که اين پول مجازي را
بهعنوان يک ارز در گردش با پش��توانه نپذيرفتهاند.از طرف ديگر همين گسترش فناوريهاي
تازه و ارتباطات جهاني مبتني بر «شبکه» را ميتوان از مهمترين نماد «جهانيشدن» دانست
بهعبارتديگ��ر فنآوريهاي ارتباطي را ميتوان قانون «فرا حاکميتي» خواند و به روند رو به
رش��د آن خوشبين بود زيرا که تشکيل ش��بکههاي ارتباطي ميتواند روند قانونگذاريهاي
انحصاري در دنياي اقتصاد را مختل نمايد و از طريق شبکههاي مجازي بههمپيوستهاي افراد
به تعامالت خود توافق نموده و با س��رعتي باورنکردني ،عرصههاي مختلفي از شئون سياسي،
اقتصادي و حاکميتي متني بر قدرتطلبي را تضعيف نمايد و تقسيم قدرت اقتصادي با ارزهاي
بدون پش��توانه را بهجاي واحدهاي اعتباري موجود به رسميت ملل برسانند .بااينوجود چنين
به نظر ميرس��د که در آينده در عرصه اقتصاد جهاني اينچنين ش��رکتها رونق گيرد و اعتبار
قدرتهاي اقتصادي را در هم شکند.

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

مدير گازرساني شرکت ملي گاز:
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فاز نخست گازرساني به نيروگاه چابهار خردادماه
اجرايي ميشود

گزارش دانش نفت از نشست مشترک وزارت نفت با اعضاي کميسيون انرژي:

گاليههاي مهندس عراقي از حذف آبونمان

مدير گازرس�اني ش�رکت مل�ي گاز گف�ت :فاز

نخس�ت گازرس�اني ب�ه ني�روگاه چابه�ار تا خ�رداد
ماهامسال با هدف انتقال روزانه يک ميليون مترمکعب
گاز راهاندازي ميشود.

سعيد مومني درباره گازرساني به نيروگاه چابهار
به خبرنگار شانا گفت :بر اساس قرارداد ميان شرکت
ملي گاز ايران و پيمانکار اجراي طرح ،فاز نخس��ت
گازرس��اني به نيروگاه چابهار ،اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد امسال راهاندازي
ميش��ود.وي افزود :گازرس��اني به نيروگاه چابهار در دو فاز تعريف شده که فاز
نخست براي گازرساني يک ميليون مترمکعب در روز و فاز دوم براي گازرساني
روزانه  ۲ميليون مترمکعب است.مومني درباره گازرساني به مناطق جنوبشرق
کشور توضيح داد :هدف اصلي گازرساني به منطقه جنوب سيستان و بلوچستان
افزون بر گازرساني به نيروگاه چابهار ،فراهم کردن شرايط مساعد براي صادرات
گاز ايران به عمان است .ايران و عمان در سال  ۱۳۹۲يادداشت تفاهميدر زمينه
ص��ادرات گاز طبيع��ي امضا کردند که با اج��راي آن ،گاز ايران با يک خط لوله
به صورت مس��تقيم از بس��تر خليج فارس به عمان صادر شود.ايران براي توليد
س��االنه يک ميليون و  ۵۰۰هزار تن الانجي در تاسيسات الانجي عمان به
اين کش��ور گاز صادر ميکند.ظرفيت انتقال گاز با خط لوله صادرات گاز ايران
به عمان روزانه يک ميليارد و  ۵۰۰ميليون فوت مکعب خواهد بود.قرار اس��ت
بخش��ي از ظرفيت اين خط لوله در عمان به گاز طبيعي مايع (الانجي) تبديل
و به بازارهاي هدف صادر شود و باقيمانده ظرفيت خط لوله به بازارهاي آتي در
کشورهاي جنوب خليج فارس اختصاص يابد.
گازرساني به زابل از طريق سيانجي

مومني ،با بيان اينکه گازرس��اني به ش��هر زابل در اس��تان سيس��تان و
بلوچستان نيز از طريق س��يانجي اجرايي ميشود ،ادامه داد :روش گازرساني
سيانجي به زابل تا زمان احداث و بهرهبرداري خطوط انتقال گاز ادامه خواهد
داش��ت.وي اظهار کرد :شرکت مهندسي و توسعه گاز که متولي احداث خطوط
انتقال گاز اس��ت ،مراحل تکميل خط انتقال گاز ايرانش��هر به چابهار را مطابق
برنامه اجرا ميکند.
مديرعامل شرکت انتقال گاز:

خطوط ششم و نهم سراسري ،ميهمان امسال شبکه
انتقال گاز هستند

دانش نفت :نشس�ت مش�ترک وزارت
نفت ب�ا اعض�اي کميس�يون ان�رژي مجلس
شوراي اسلاميدر حالي عصر روز سهشنبه،
 ۲۸فروردي�ن ماه برگزار ش�د ک�ه مديرعامل
ش�رکت ملي گاز به اب�راز گاليههاي جدي از
حذف آبونمان گاز پرداخت.

مهندس حميدرضا عراقي گفت :تامين
پايداري گاز و اجراي طرحهاي گازرس��اني
نيازمند تامين منابع مالي است؛ در حالي که
پارس��ال با حذف آبونمان يک هزار ميليارد
تومان از منابع شرکت ملي گاز ايران کاسته
ش��د .حميدرضا عراق��ي به ارائه گزارش��ي
درب��اره فعاليت ش��رکت ملي گاز در س��ال
 ۹۶پرداخ��ت و تاکيد کرد :انجام پروژههاي
گازرس��اني و ديگ��ر طرحه��اي گاز نيازمند
تامين منابع مالي هستند ،در صورتي که اين
منابع مالي در اختيار ش��رکت ملي گاز قرار
بگيرند امسال نيز همچون سال  ۹۶آمادگي
داريم ت��ا به احداث ،اج��را و بهرهبرداري از
طرحهاي گاز بپردازيم .وي دريافت آبونمان
از طري��ق قبضهاي گاز را يک��ي از منابع
مالي ش��رکت ملي گاز اعالم ک��رد و ادامه
داد :ح��ذف آبونمان از قبوض گاز يک هزار
ميليارد تومان از بودجه ش��رکت ملي گاز را
کاه��ش داد ،در حال��ي که اي��ن مبلغ براي
حفظ ،نگهداري ،سرويسدهي ،امدادرساني،

باقيمانده خط شش�م و بخشي از خط نهم سراسري
به جمع خطوط انتقال گاز کشور اضافه ميشود.

مديرعامل شرکت بازرگاني گاز:

به دنبال بازارهاي هدف جديد براي
صادرات  LPGهستيم

مديرعامل شرکت بازرگاني گاز گفت :شرکت
بازرگاني گاز وظيف�ه صادرات فرآوردههاي گازي را
برعه�ده دارد و اکن�ون نيز در پي يافت�ن بازارهاي
هدف جديد براي صادرات الپيجي هستيم.

محمدعل��ي برات��ي ،در حاش��يه س��ومين
کنفرانس  LPGش��رکت آرگوس ک��ه روزهاي
سهشنبه و چهارشنبه  ۲۸و  ۲۹فروردين در تهران
برگزار شد ،گفت :تماميماموريتهايي که از سوي شرکت ملي گاز برعهده
ش��رکت بازرگاني گاز در زمينه صادرات  LPGگذاشته شد ،به خوبي انجام
ش��ده اس��ت.وي با بيان اينکه بازار ايران ،بازار بس��يار خوبي براي عرضه
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيميبه بازارهاي جهاني است ،تصريح کرد:
ش��رکت بازرگاني گاز تا انتهاي سال  ،۹۵مسئوليت صادرات  LPGفاز  ۴و
 ۵مجتمع گاز پارس جنوبي و گاز مايع توليدي پااليش��گاههاي فجرجم و
س��رخون و قش��م را برعهده داشت و اين مهم را به خوبي به انجام رساند.
براتي اظهار کرد :براساس مأموريت محوله از سوي شرکت ملي گاز در سال
 ۹۶و اعمال تغييرات در برنامهريزي صادرات  ،LPGبازاريابي و فروش کل
 LPGپارس جنوبي و گوگرد توليد شده در فازهاي مختلف پارس جنوبي به
عهده ش��رکت بازرگاني گذاشته شد و به منظور تخصصي کردن صادرات،
تأمين و فروش کاالهاي وارداتي از حوزه وظايف ما خارج ش��د و در واقع،
ش��رکت بازرگاني گاز به موقعيت اصلي خود که همان صادرات فرآوردهها
بود بازگشت.به گفته مدير عامل شرکت بازرگاني گاز ،بر همين اساس آمار
فروش و صادرات  LPGبرخي از فازهاي پارس جنوبي به رشد صددرصدي
در سال  ۹۶رسيده است.

معاون وزير نفت در امور
گاز :حذف آبونمان از
قبوض گاز يک هزار ميليارد
تومان از بودجه شرکت ملي
گاز را کاهش داد ،در حالي
که اين مبلغ براي حفظ،
نگهداري ،سروي 
سدهي،
امدادرساني ،مقاو مسازي،
پوشش ،جلوگيري از
خوردگي و ايمني شبکه
گاز سراسر کشور استفاده
ميشد

مقاومسازي ،پوشش ،جلوگيري از خوردگي
و ايمني ش��بکه گاز سراس��ر کشور استفاده
ميش��د.عراقي تاکيد کرد :اجراي صحيح و
به موق��ع طرحهاي گاز در ص��ورت تامين
مناب��ع مال��ي مورد ني��از ش��رکت ملي گاز
امکانپذير است.
تزريق گاز به هزار کيلومتر خط انتقال در
يک سال بيسابقه است

مع��اون وزير نفت در امور گاز ،با بيان
اينکه در س��ال  ۹۶يک هزار کيلومتر خط

انتقال گاز به ش��بکه اضافه و تزريق گاز در
آنها انجام ش��د ،گفت ۶۵۰ :کيلومتر از اين
مقدار ،خ��ط  ۵۶اينچ بوده و تمامياين هزار
کيلومت��ر خطوط راهبردي و مهم هس��تند.
وي با اش��اره به اينکه تزريق به يک هزار
کيلومتر خط انتقال گاز تنها در يک س��ال،
موضوعي بيسابقه در طول فعاليت شرکت
ملي گاز بوده ،ادامه داد :راهاندازي خط ششم
سراسري بسيار سخت بود؛ اين خط از تمام
رودخانههاي خوزس��تان و کوهها و مناطق
سختگذر عبور کرد و در موعد مقرر تزريق
گاز ش��د.مديرعامل ش��رکت ملي گاز اظهار
کرد :پارسال  ۴هزار روستا گازرساني شدند،
افزون بر اين ،ايس��تگاههاي تقويت فشار و

توربينهاي جديد نيز به ش��بکه انتقال گاز
کش��ور پيوس��تند.عراقي ،وجود مش��کالتي
مانن��د قراردادهاي  ،BOTتامي��ن لولهها و
منابع مالي را از جمله مشکالت شرکت ملي
گاز براي اجراي پروژهها اعالم کرد.
خط کياسر  -نکا سبب پايداري گازرساني
در شمال کشور شد

مديرعامل ش��رکت مل��ي گاز تصريح
کرد :براي راهاندازي خط دامغان  -کياسر -
ساري  -نکا شبانهروز و سخت کار کرديم،
در غير اين صورت با قطع گاز ترکمنستان،
گاز ش��مال کشور در زمس��تاني که گذشت
قطع ميشد.وي اجراي صادرات گاز به بغداد
را از ديگر موفقيتهاي شرکت گاز در سال

تزريق به يک هزار کيلومتر
خط انتقال گاز تنها در يک
سال ،موضوعي ب 
يسابقه
در طول فعاليت شرکت
ملي گاز بوده است.
همچنين راهاندازي خط
ششم سراسري بسيار سخت
بود؛ اين خط از تمام
رودخانههاي خوزستان و
کوهها و مناطق سختگذر
عبور کرد و در موعد مقرر
تزريق گاز شد

 ۹۶عن��وان کرد و گفت :م��ا آماده صادرات
گاز ب��ه بص��ره هس��تيم و پ��س از آمادگي
طرف عراقي ،اين صادرات نيز انجام خواهد
شد.عراقي با بيان اينکه تامين گاز کشور به
پايداري رسيده است ،اظهار کرد :با احتساب
پااليشگاههاي عسلويه حدود  ۱۴پااليشگاه
گازي ۷۰ ،ايس��تگاه تقوي��ت فش��ار و ۲۸۰
توربوکمپرس��ور در کشور تعمير و نگهداري
ش��دند که تمامياين تعمي��رات بدون حتي
يک مورد توقف فعاليت انجام شد.

گزارش دانش نفت از همايش گزارش عملکرد سال  ۹۶شرکت مهندسي و توسعه گاز:

مديرعامل ش�رکت انتق�ال گاز گفت :امس�ال

سعيد توکلي ،درباره برنامههاي شرکت انتقال
گاز در س��ال  ،۹۷به خبرنگار ش��انا گفت :امس��ال
باقيمانده خط لوله انتقال گاز ششم سراسري ،بخشي
از خط نهم سراسري شامل دهگالن تا مياندوآب و
همچنين خطوط فرعي مانند خط کاشمر راهاندازي
ميش��ود.وي جمع اين خطوط را حدود هزار کيلومتر خط انتقال گاز فشار قوي
اع�لام کرد و افزود :طول خط��وط انتقال گاز در حال حاض��ر  ۳۶هزار و ۲۰۰
کيلومتر است که در افق  ،۱۴۰۴به  ۴۵هزار کيلومتر ميرسد.مديرعامل شرکت
انتقال گاز ادامه داد :دستيابي به اين هدف ايجاب ميکند تا مراکز بهرهبرداري
به  ۶۰مرکز و  ۸۱ايس��تگاه کنوني به  ۱۳۰ايستگاه تقويت فشار ارتقا يابد .وي
افزود :بر اس��اس برنامهريزيهاي انجام ش��ده براي امسال ،شرکت انتقال گاز
موظف به انجام  ۶۵مورد تعميرات اساسي توربوکمپرسورها و واحدهاي تقويت
فش��ار ،تعويض پوش��ش براي بي��ش از  ۲۵۲کيلومتر از خط��وط لوله و اجراي
پروژههاي خ��رد در تماميمناطق عملياتي انتقال گاز اس��ت.وي افزود :اجراي
پيگراني هوش��مند در بيش از ي��ک هزار و  ۸۵۰کيلومتر خ��ط لوله انتقال گاز
فش��ار قوي ،از ديگر برنامههاي امس��ال است که در زمينه انتقال گاز از اهميت
فراواني برخوردار است ،زيرا امنيت شبکه انتقال ارتباط مستقيم با سالمت خطوط
دارد و پيگراني هوش��مند سبب کنترل دقيق کيفيت شبکه خطوط انتقال است.
مديرعامل ش��رکت انتقال گاز ،تغيي��ر کالس  ۲۸کيلومتر از خطوط انتقال را از
ديگر برنامههاي اين ش��رکت اعالم کرد و گف��ت :همه خطوط پس از کنترل
هميش��گي ،در صورتي که دچار خردگي يا افت کيفيت و ضخامت الزم ش��ده
باش��ند ،براي دستيابي به کيفيت استاندارد تعويض ميشوند.توکلي اظهار کرد:
امس��ال هفت ايستگاه تقويت فش��ار به همراه واحدهاي يدک در نقاط مختلف
شبکه انتقال گاز راهاندازي خواهند شد .اين ايستگاهها در سمنان ،کريدور  ۴و ۸
و همچنين منطقه  ۱۰عمليات انتقال گاز نصب و راهاندازي ميشوند.

گاز
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دانش نفت :مع�اون وزير نفت در امور گاز

همه تعهدهاي شرکت ملي گاز در سال  ۹۶محقق شد

بعدازظهر سهشنبه ( ۲۸فروردينماه) در همايش
گزارش عملکرد س�ال  ۹۶ش�رکت مهندس�ي و
توس�عه گاز گفت :در سال  ۹۶موفق شديم همه
تعهده�اي ش�رکت ملي گاز از جمله خط شش�م
سراسري را در موعد مقرر اجرايي کنيم.

مهندس حميدرضا عراقي اظهار داشت:
در سال  ۹۶موفق شديم همه تعهدهاي خود
را در موع��د مق��رر اجرايي کني��م.وي افزود:
موفقيت ش��رکت ملي گاز در سال  ۹۶سبب
ش��د تا رئيس جمهوري در سخنراني خود از
ش��رکت ملي گاز تش��کر کنند و اين شرکت
را افتخار دولت بدانن��د؛ اين موضوع براي ما
بس��يار ارزشمند است.مديرعامل شرکت ملي
گاز ايران درباره تالشهاي شرکت مهندسي
و توس��عه گاز در س��ال  ۹۶اظه��ار کرد :اين
ش��رکت در سالي که گذش��ت براي اجرايي
شدن طرحهاي صنعت نفت از جمله خط لوله
انتقال گاز شش��م سراس��ري از همه ظرفيت
خود اس��تفاده کرد و در ساخت و بهرهبرداري
طرحها از جمله خط شش��م سراسري موفق
شده است.
پروژههاي صنعت گاز در زمان مقرر به
بهرهبرداريميرسند

در همي��ن ح��ال ،مديرعامل ش��رکت
مهندس��ي و توس��عه گاز در اين مراسم گفت:
متعهد هستيم تا همه پروژههاي صنعت گاز در
س��ال  ۹۷را در موعد مقرر و زمان تعيين شده
به بهرهبرداري رسانيم.حسن منتظر تربتي گفت:
در يک سال اخير تالش کردهايم تا مناقصات
خود را از س��طح محدود به سمت عموميارتقا
دهي��م البت��ه در اين زمين��ه نگرانيهايي هم
وجود دارد زيرا پيمان��کاران زيادي در مناقصه
شرکت ميکنند.وي افزود :براي اجرايي شدن
طرحهاي ش��رکت مهندسي و توسعه در سال
 ۹۷نگرانيهايي وجود دارد ،اگرچه مسير برنامه
شرکت مهندسي و توسعه گاز مسير بهبود است
و در اين مس��ير چالشه��اي فراواني از جمله
تامين منابع مالي طرحه��ا وجود دارد.تربتي با
تاکيد بر اينکه ش��رکت مهندسي و توسعه گاز
متعهد شده تا امسال پروژهها را در زمان مقرر
به بهرهبرداري برساند ،اظهار کرد :زمان دقيق
اجراي پروژهها را به عنوان يکي از شاخصهاي
شرکت مهندسي و توسعه گاز مطرح ميکنيم.
مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ،شفاف
سازي و ايجاد فرصتهاي برابر را رويکرد مهم
اين ش��رکت در س��ال  ۹۷عنوان کرد و گفت:
بهبود فرايندهاي موجود در جهت کاهش زمان،
اس��تفاده از فناوريها و روشهاي جديد براي
کاهش هزينهها و بهبود روشهاي طراحي و
مسيريابي خطوط و استفاده از روشهاي جديد
اجراي خط��وط از جمله برنامههاي ش��رکت

جنوب��ي ۶۳ ،کيلومتر خط انتقال بندرعباس-
ماهشهر  ۳۶اينچ ۲۱ ،کيلومتر خط انتقال گاز
سنندج ۵۴۷ ،کيلومتر خط انتقال گاز دماوند و
امامزادههاش��م ۷۱ ،کيلومتر خط انتقال و ۲۷
کيلومتر خط تغذيه کاش��مر به قطر  ۱۶اينچ،
 ۱۲۷کيلومتر خط انتقال سربيشه و نهبندان از
جمله طرحهاي شرکت مهندسي و توسعه گاز
براي امسال هستند که در کنار تعداد ديگري
از طرحه��اي خطوط انتقال ،بالغ بر يک هزار
و  ۲۶کيلومتر خط لوله ميشود.فارس��يباف
درباره احداث و راهاندازي تاسيس��ات تقويت
فشار گاز براي سال  ۹۷توضيح داد :تاسيسات
تقويت فش��ار ط��رح خط انتقال گاز شش��م
سراسري ،ش��امل  ۱۸واحد کمپرسور با توان
 ۴۵۰مگاوات به بهرهبرداري ميرسد.
پروژههاي  ۴پااليشگاه پارسجنوبي و ۱۱
ايستگاه تقويت فشار امسال کامل ميشوند

مهندس��ي و توس��عه گاز براي امسال است.به
گفته تربتي ،استقرار مديريت راهبردي ،بررسي
روشهاي بهينهسازي حريم خطوط ،انتخاب
و تعيين الگوي عملياتي تامين مالي پروژهها،
بهبود روشهاي طراحي و س��اخت تاسيسات
تقوي��ت فش��ار ،از جمله رويکرده��اي بهبود
عملکرد شرکت مهندس��ي و توسعه گاز براي
سالهاي  ۹۷و  ۹۸معين شده است.
سال  ۹۶بدون وقوع حادثه مهم در
پروژههاي گاز سپري شد

همچنين رئي��س بهداش��ت ،ايمني و
محيط زيس��ت شرکت مهندس��ي و توسعه
گاز گفت :به س��بب افزايش مميزي و پايش
 ،HSEس��ال  ۹۶بدون رخ دادن حادثه مهم
در طرحه��اي در دس��ت اجراي گاز س��پري
ش��د.بهنام ديناري به ارائه گزارشي در حوزه
 HSEپرداخت و گفت :تا پايان س��ال  ۹۵به
ازاي هر چهار واحد پروژه ،يک حادثه مهم در
پروژهها اتفاق افتاده است.وي با بيان اينکه
حوادث مهم در زمينهايمني حوادثي هس��تند
که منجر به فوت ميش��وند ي��ا در حين کار
اتفاق ميافتند ،گفت :خوشبختانه در سال ۹۶
هيچ حادثه مهميدر زمان اجراي طرحها رخ
نداد.رئيس بهداش��ت ،ايمني و محيط زيست
ش��رکت مهندس��ي و توس��عه گاز ادامه داد:
بازرسي و مميزي انرژي سال  ۹۶در مقايسه
با س��ال  ۹۵دو برابر و نيم افزايش داش��ت و
اين موضوع به کاهش تعداد حادثههاي مهم،
کمک شاياني کرده است.ديناري درباره ميزان
ش��اخص بهبود وضعيت ايمني ،بهداش��ت و
محيط زيست در پروژههاي اجرا شده ،توضيح
داد :حدود  ۴۷طرح از نظر بهداشت ،ايمني و
محيط زيس��ت پايش شدند ،بر اين اساس از

ابتدا تا انتهاي سال  ،۹۶طرحهايي که داراي
پيوست  HSEبودند  ۶.۲درصد بهبود داشتند،
ام��ا طرحهايي که پيوس��ت  HSEنداش��تند
از ابت��دا تا پايان س��ال تنها يک درصد بهبود
يافتند.
بيش از هزار کيلومتر خط انتقال گاز تا پايان
امسال به بهرهبرداري ميرسد

در همين ح��ال ،مدي��ر برنامهريزي و
کنترل طرحهاي ش��رکت مهندسي و توسعه
گاز گفت :س��ال  ۹۶يک ه��زار کيلومتر خط
انتقال تزريق گاز ش��د و تا پايان امس��ال نيز
بيش از يک هزار کيلومتر خط لوله انتقال گاز
به شبکه خطوط گاز کش��ور افزوده ميشود.
محسن فارسيباف ،گفت :سال  ۹۶يک هزار
کيلومتر خط��وط انتقال گاز ب��ه بهرهبرداري
رسيد و تزريق گاز شد؛ خط دامغان-کياسر -
ساري  -نکا ،خط بافق  -بهاباد ،خط صادرات
گاز ب��ه ع��راق و همچنين خط لوله ش��رق
زاه��دان به طول يک هزار و  ۴۲۴کيلومتر از
جمله اين خطوط هستند.وي افزود :تاسيسات
خورموج و آبپخش در قالب طرح خط انتقال
گاز ششم سراس��ري با توان  ۱۰۰مگاوات و
همچنين طرح تاسيس��ات تقويت فش��ار گاز
خرم��دره ،قزوين ،نيزار ،س��منان و پارچين با
توان  ۱۲۵مگاوات از ديگر طرحهاي شرکت
مهندسي و توسعه گاز در سال  ۹۶بودند.
 ۱۷پروژه در سال  ۹۶به شرکت ملي گاز
تحويل داده شد

مدير برنامهري��زي و کنترل طرحهاي
ش��رکت مهندسي و توسعه گاز با بيان اينکه
اين ش��رکت س��ال گذش��ته هر ماه به طور
ميانگين يک تا پنج پ��روژه را به صنعت گاز
کشور تحويل داده اس��ت ،گفت :سال  ۹۶در

مجموع  ۱۷پروژه از س��وي شرکت مهندسي
و توس��عه گاز به پايان رسيد و به شرکت ملي
گاز تحوي��ل شد.فارس��يباف درب��اره مراحل
پيش��رفت طول خطوط انتقال گاز در  ۶سال
اخير توضيح داد ۱۲۶ :کيلومتر خط انتقال گاز
در س��ال  ۲۴۱ ،۹۰کيلومتر خط انتقال گاز در
سال  ۱۲۱ ،۹۱کيلومتر خط انتقال گاز در سال
 ۳۲۷ ،۹۲کيلومتر خط انتقال گاز در سال ،۹۳
 ۳۳۷کيلومتر خط انتقال گاز در سال ۶۱۶ ،۹۴
کيلومت��ر خط انتقال گاز در س��ال  ۹۵و يک
هزار کيلومتر خط انتقال گاز در س��ال  ۹۶به
بهرهبرداري رسيد و تزريق گاز شد.وي درباره
هزينه راهاندازي خطوط انتقال گاز در سال ۹۶
اظهار کرد :پارسال يک هزار کيلومتر خط لوله
انتقال گاز با هزين��ه يک هزار و  ۵۰۰ميليارد
تومان اجرايي ش��د ،همچنين براي تاسيسات
اصلي و واحدهاي تکميلي  ۴۵۰ميليارد تومان،
براي  ۵۴۰کيلومت��ر خطوط مخابراتي و فيبر
نوري  ۱۵ميلي��ارد تومان و مرکز بهرهبرداري
سرخس  ۱۵ميليارد تومان اختصاص يافت.
براي ساخت هزار کيلومتر خط لوله و
تاسيسات تقويت فشار برنامهريزي شده
است

مدير برنامهري��زي و کنترل طرحهاي
ش��رکت مهندس��ي و توس��عه گاز ،درب��اره
طرحهاي امس��ال شرکت مهندسي و توسعه
گاز توضي��ح داد :بر اس��اس برنامهريزيهاي
انجام شده ،امسال  ۲۳۰کيلومتر خط دهگالن
به مياندوآب با قطر  ۵۶اينچ ۵۹۹ ،کيلومتر خط
تکميلي انتقال گاز ششم سراسري به قطر ۵۶
اين��چ و  ۷۵کيلومتر خط انتقال کوهدش��ت-
خرمآب��اد تکمي��ل و راهاندازي ميش��ود.وي
افزود ۲۷ :کيلومتر رابط س��ايت  ۱و  ۲پارس

وي درب��اره برنامهري��زي براي تکميل
پروژهها در س��ال  ۹۷گفت :افزون بر خطوط
انتقال گاز و تاسيسات تقويت فشار ،پروژههاي
پااليشگاهي ش��امل ميترينگ پارسجنوبي
در پااليش��گاههاي اول ،دوم ،س��وم و پنجم
هس��تند ،همچنين واحد تولي��د مرکاپتان با
ظرفي��ت  ۸۰۰تن در س��ال ب��ه بهرهبرداري
ميرسد.به گفته فارسيباف ،احداث ساختمان
پشتيبان مرکز ديسپچينگ اصفهان ۲ ،هزار و
 ۳۷۵کيلومتر خطوط مخابراتي و فيبر نوري و
همچنثن راهاندازي مراکز بهرهبرداري کرمان
و خرمآباد از ديگر پروژههايي هس��تند که تا
پايان امسال بايد به شرکت ملي گاز تحويل
ش��ود .مدير برنامهريزي و کنترل طرحهاي
شرکت مهندسي و توس��عه گاز ،اجراي ۲۰۰
کيلومتر خطوط لوله انتق��ال گاز را در مرحله
اجرا ،يک ه��زار و  ۳۰۰کيلومتر از خطوط را
در مرحله پيمانس��پاري و نيز  ۳هزار و ۳۰۰
کيلومتر از خطوط را در مرحله طراحي اعالم
کرد و افزود :احداث  ۱۱مورد تاسيسات تقويت
فشار گاز براي شرکت مهندسي و توسعه گاز
تعريف شده اس��ت که اکنون مرحله طراحي
را سپري ميکنند.فارسيباف ،ادامه خط لوله
س��وم رش��ت  -الوند به طول  ۱۴۵کيلومتر
را از ديگ��ر طرحهاي پيشبيني ش��ده براي
امسال برشمرد و تصريح کرد :خط دهگالن
 س��نندج به ط��ول  ۳۴کيلومتر ،خط انتقالگورزين  -الف��ت  -بندرعباس به طول ۵۰
کيلومت��ر ،خط انتقال ايرانش��هر  -چابهار به
طول  ۲۴۵کيلومتر و خط انتقال گاز سرخون
 اه��واز ب��ه ط��ول  ۱۱۴کيلومت��ر از جملهطرحهايي هستند کهامسال بايد اجرايي شوند.
ش��ايان ذکر اس��ت که تعدادي از طرحهاي
يادشده بر اساس برنامهريزي اين شرکت در
سال  ۹۸و سال  ۹۹به پايان ميرسند.
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سيدحسين موسويان

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيميخبر داد:

طرح احداث پااليشگاه بيدبلند خليج فارس امسال به نتيجه ميرسد
مديران ارشد دانست.طرح احداث پااليشگاه
گاز بيدبلن��د خلي��ج ف��ارس در زمين��ي به
مساحت  ۲۵۰هکتار به بهرهبرداري ميرسد
ک��ه از اين رقم  ۱۰۵هکت��ار با هدف عمل
به تعهدهاي زيستمحيطي ،به فضاي سبز
اختصاص مييابد.

دان�ش نف�ت :مديرعامل ش�رکت ملي
صنايع پتروشيميپيش�برد طرحها بر اساس
برنام�هاي دقي�ق را حائ�ز اهميت دانس�ت و
گفت :رون�د احداث پااليش�گاه بيدبلند خليج
فارس هم اکنون پيش�رفت مطلوب�ي دارند و
امسال به نتيجه ميرسد.

رضا نوروززاده در بازديد از تاسيس��ات
و زيرس��اختهاي ش��رکت پاالي��ش گاز
بيدبلن��د خليج ف��ارس ،مقدار پيش��رفت و
روند ساختوس��از اين طرح را بررسي کرد.
وي ب��ا تاکيد بر اهمي��ت تعيين زمانبندي
دقي��ق و برآورد صحي��ح از هزينه پروژهها،
يک��ي از مهمترين س��رمايههاي کش��ور را
پس از دانش��گاهها ،ش��رکتهاي مهندسي
داخل��ي برش��مرد و بر اهمي��ت همکاري با
آنها در پروژههاي در حال اجرا تاکيد کرد.
معاون وزير نفت در امور پتروش��يميضمن
اش��اره به اهميت حمايت از اين شرکتها،
رعايت اصل  ۴۴را يکي از مهمترين ارکان
توس��عه و تقوي��ت ت��وان داخلي برش��مرد.
نوروززاده ضمن قدرداني از تالش کارکنان
شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس در
مس��ير پيش��رفتهاي اين طرح ،صيانت از
س��رمايههاي مل��ي را از مهمترين وظايف

پااليشگاه گاز بيدبلند خليج فارس به
تنهايي برابر  ۲فاز پارس جنوبي است

مع��اون وزي��ر نف��ت در ام��ور
پتروش��يميهمچنين يادآور ش��د که بايد با
ايجاد مجتمعهاي پاييندس��تي جديد مانند
اتيلن اکس��ايدها ،اکس��االتها ،پليالفينها
و ايزوس��ياناتها ارزش افزوده بيشتري در
صنعت پتروش��يميايجاد کنيم.ن��وروززاده
اف��زود :اوره و آموني��اک عمده محصوالت
توليدي ما را تشکيل ميدهند .البته در ،۱۰
۱۵سال گذش��ته به تدريج واحدهاي ديگر
پتروش��يمينيز به بهرهبرداري رسيدهاند .با
نگاهي به سبد ارزي کشور متوجه ميشويم
که صادرات پتروشيميعمده سهم صادرات
کش��ور را به خود اختصاص ميدهد ،از اين
رو با حرکت هرچه بيش��تر به سوي زنجيره
پاييندس��ت پتروش��يميميتوانيم ارزش
افزوده بيش��تري توليد کنيم.وي با اش��اره

ب��ه اين که درگذش��ته اتان هم��راه با متان
به عنوان س��وخت مصرف ميش��د ،يادآور
ش��د :طرحهايي نظي��ر پااليش��گاه بيدبلند
خليجفارس با اين هدف ايجاد ميشوند که
با جداس��ازي اتان ،خوراک پتروشيميها را
تامين کنند .از اين رو بايد در آينده با ايجاد
مجتمعه��اي پاييندس��تي جدي��دي مانند
اتيلن اکس��ايدها ،اکس��االتها ،پليالفينها
و ايزوس��ياناتها ،ارزش افزوده بيشتري در
مقايسه با مواد پليمري معمولي ايجاد کنيم.
معاون وزير نفت در امور پتروشيميگفت :به
همين دليل اس��ت که بر سرمايهگذاري در

حوزه اتيلن و زنجي��ره آن ،هيدروژنزدايي
پروپ��ان ،پليپروپيلن و فرآيند تبديل گاز به
الفين و پايين دس��ت آنها تاکيد داريم .اين
روند ب��ه نوعي صيانت و به��رهوري بهينه
از مناب��ع انرژي کش��ور به ش��مار ميرود و
ارز حاص��ل از آن ميتوان��د در ح��ل ديگر
مشکالت کش��ور کارگشا باشد.وي با اشاره
ب��ه اينکه ط��رح اح��داث پااليش��گاه گاز
بيدبلند خلي��ج فارس به تنهايي برابر دو فاز
از فازهاي پارس جنوبي اس��ت ،عنوان کرد:
طرحهايي از اين دس��ت ميتوانند با تامين
خوراک ديگ��ر طرحهاي پتروش��يميمانند

پتروشيميگچس��اران ،زمينهس��از توس��عه
مجتمعه��اي پاييندس��تي بيش��تري
ش��وند.مديرعامل ش��رکت مل��ي صناي��ع
پتروش��يميهمچنين طرحهاي پااليش��گاه
بيدبلند خليجفارس و پتروشيميگچس��اران
را به دليل نياز به سرمايهگذاري براي تهيه
يوتيليتيه��ا ( )utilitiesو انتقال خوراک
و محصوالت به مس��افتهاي دوردست ،از
طرحهاي بزرگ در حال اجرا دانس��ت.وي
گفت :برخالف عس��لويه ،مش��کالتي نظير
نب��ود زيرس��اختهاي الزم ،تامين نيروي
انس��اني ،امکانات و تجهي��زات الزم براي
نگهداشت کارگاه ،به ثمر رساندن طرحهاي
يادشده را با برخي دشواريها روبهرو کرده
اس��ت .اميدواريم با همت و تالش مديران
اي��ن طرحه��ا ،دو طرح پااليش��گاه بيدبلند
خليجف��ارس و پتروشيميگچس��اران در
چرخه توليد کش��ور قرار گيرند.ن��وروززاده
با اش��اره به اين که دو طرح ياد ش��ده هم
اکنون س��رعت و پيش��رفت مطلوبي دارند،
اف��زود :ط��رح اح��داث پااليش��گاه بيدبلند
خليج فارس امس��ال به نتيجه ميرسد ،اما
پتروشيميگچس��اران ب��ه رف��ع موانعي در
زمينه تامين اعتبار مالي نياز دارد.

مهندس ربيعي مطرح کرد؛

نقشآفريني بازار سرمايه در تامين مالي طرحهاي صنعت پتروشيمي
دانش نف�ت :تامين مالي از طريق بازار س�رمايه در
سياس�تگذاريهاي هلدين�گ خليجف�ارس داراي اهميت
وي�ژهاي اس�ت و در آين�ده نزديک بازار س�رمايه س�هم
ويژهاي را در اين زمينه برعهده خواهد گرفت.

بازگش��ايي معامالت روز يکشنبه  ۲۶فروردينماه
بورس ته��ران ،در قال��ب مراس��مينمادين و با حضور
مديران ش��رکت صنايع پتروشيميخليجفارس انجام شد
و زنگ آغاز معامالت به صدا درآمد.اين مراس��م نمادين
که در بورسهاي مطرح دنيا نيز مرسوم است ،در روزها
و مناسبتهاي خاص به ناشران و اعضاي بورس اجازه
ميدهد تا در بازگش��ايي بازار مش��ارکت داش��ته باشند.
ب��ورس اوراق به��ادار تهران نيز با هدف تعامل بيش��تر
با ناش��ران پذيرفته ش��ده و يادآوري ارتباط و همکاري
نگاه

ناش��ر با بازار سرمايه اقدام به برگزاري اين مراسم کرد.
جعفر ربيعي ،مديرعامل هلدينگ خليجفارس در نشست
خبري پنجمين سالروز عرضه اوليه سهام اين شرکت در
بورس تهران ،گفت :براي اجراي اهداف سرمايهگذاري
کالن از س��ه روش تامين مالي استفاده ميکنيم و بازار
س��رمايه در اين ميان نقش پررنگي دارد.وي مش��ارکت
ش��رکتهاي خارجي در پروژههاي ش��رکت را اولويت
اصل��ي براي تامين مالي دانس��ت و گف��ت :قصد داريم
با برنامهريزيهاي انجام ش��ده سهم بيشتري از تامين
مالي را با مش��ارکت ش��رکتهاي خارجي محقق کنيم.
ربيع��ي فايناس ارزي خارج از کش��ور را دومين مس��ير
تامين مالي شرکت صنايع پتروشيميخليجفارس عنوان
کرد و گفت :از آنجايي که تامين مالي در داخل کش��ور

هزينهه��اي زي��ادي دارد ،يکي از راهبردهاي ش��رکت
ب��راي تامي��ن مالي ،اس��تفاده از فاينان��س ارزي تبيين
ش��ده تا از اي��ن طريق گام بزرگي را براي پيادهس��ازي
اهداف سرمايهگذاري شرکت برداريم.مديرعامل صنايع
پتروش��يميخليجفارس به نقش بازار س��رمايه در تامين
مالي اين ش��رکت نيز اش��اره کرد و افزود :س��ومين راه
تامين مالي را از طريق بازار س��رمايه در سياستگذاريها
تعيين کردهايم و با اس��تفاده از ابزارهاي مالي اين بازار،
بورس نقش مهميدر تامين مالي شرکت برعهده دارد و
در آينده نزديک بازار س��رمايه سهم ويژهتري را در اين
زمينه برعهده خواهد گرفت.ربيعي گفت :بايد دستورعمل
و قوانين بازار سهام از ثبات بيشتري برخوردار باشد و هر
از چندگاهي شاهد تغيير در مقررات نباشيم تا شرکتها

بتوانند از همه فرصته��ا و ظرفيتهاي موجود در اين
بازار اس��تفاده کنند و به نوعي ن��گاه جديتري به بازار
سرمايه داشته باشند.

روند تغييرات در هلدينگ خليج فارس ادامه دارد؛

عبادزاده ،مدیر عامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس؟

 ۱۹اسفند ماه سال گذش��ته بود که طي حکمياز
سوي رئيس هيات مديره شرکت صنايع پتروشيميخليج
فارس ،جعفر ربيعي به عنوان مديرعامل ش��رکت صنايع
پتروشيميخليج فارس منصوب ش��د تا عادل نژادسليم
پس از نزديک به پنج س��ال از اين هلدينگ خداحافظي
کند.نژاد س��ليم در مراس��م معارفه مديرعامل هلدينگ
خليج فارس که در  ۲۰اس��فند  ۱۳۹۶برگزار ش��د گفت
زماني که من هلدينگ را تحويل گرفتم  ۷شرکت زيان
ده داش��تيم .در حال حاضر برن��د هلدينگ خليج فارس
جهاني ش��ده و خارجيها مثل لينده ،توتال و BASF
خيلي خوب ما را ميشناسند.

در زمين��ه س��رمايهگذاري و مديريت ب��ر مجتمعهاي
پتروش��يميو کارخانج��ات ش��يميايي ،همچنين توليد
مواد ش��يميايي و محصوالت پتروشيميفعاليت ميکند.
اين شرکت در س��ال  ۱۳۸۹توسط شرکت ملي صنايع
پتروشيميايران و با سرمايهگذاري بالغ بر  ۸۰۰ميليارد
تومان راهاندازي ش��د .اين شرکت در سال مالي ١٣٩۴
درآم��دي بالغ بر  ۲۵هزار ميليارد تومان کس��ب کرد و
بهعنوان دومين ش��رکت اي��ران بر پايه مي��زان درآمد
شناخته شد .شرکت پتروش��يميخليج فارس هماکنون
با دارا بودن  ۱۵ش��رکت تولي��دي و خدماتي ،بهعنوان
يکي از بزرگترين هلدينگهاي پتروشيميدر خاورميانه
ش��ناخته ميشود.ش��رکت ملي صنايع پتروشيميايران
با در اختيار داش��تن  ۲۰درصد ،ش��رکت سرمايهگذاري
صندوق بازنشس��تگي صنعت نفت  ۱۷درصد و شرکت
سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيميتأمين ۸٫۵درصد
از سهام شرکت صنايع پتروشيميخليج فارس ،بهعنوان
بزرگترين س��هامداران آن ش��ناخته ميشوند ،همچنين
 ۴۰درصد از مالکيت اين گروه متعلق به س��هام عدالت
است.

ش��رکت صناي��ع پتروش��يميخليج ف��ارس يکي
از بزرگتري��ن ش��رکتهاي هلدينگ ايران اس��ت که

ربيعي ،کارشناس��ي مهندس��ي صنايع از دانشگاه
صنعتي ش��ريف اس��ت و کارشناس��ي ارش��د مديريت

دان�ش نف�ت :بزرگترين و س�ودآورترين ش�رکت
تجاري پتروشيميکش�ور در روزهاي پاياني س�ال گذشته
بع�د از حدود پنج س�ال ش�اهد تغيير در باالترين س�طح
مديريتي خود بود و جعفر ربيعي به جاي عادل نژاد س�ليم
بر صندلي بزرگترين هلدينگ پتروشيميکش�ور نشس�ت
اما س�يل تغييرات در اين هلدينگ با پايان س�ال به پايان
نرس�يد و همچن�ان ش�اهد تغيي�رات مدي�ران ديگر اين
هلدينگ هستيم.

جايگاه کنوني پتروشيميخليج فارس

نگاهي به پرونده کاري ربيعي

( )MBAخ��ود را نيز از همين دانش��گاه دريافت کرده
اس��ت .وي پيش از اي��ن در در رزومه کاري خويش در
مس��ووليتهايي چون معاون طرح و برنامه کارخانجات
س��ازمان صنايع دف��اع ،رييس بازرس��ي ويژه طرحهاي
رياس��ت جمه��وري ،مدي��رکل خدمات مديري��ت دفتر
تش��خيص مصلحت نظام ،عض��و هياتمديره و معاون
ط��رح و برنامه ش��رکت بهرهب��رداري مت��روي تهران،
معاون و عضو هياتمديره شرکت متروي تهران ،عضو
هياتمدي��ره و معاون پش��تيباني ش��رکت بهرهبرداري
متروي تهران ،عضو هياتمديره ش��رکت واگنس��ازي
تهران ،مدير مسوول نشريه همسفر شرکت بهرهبرداري
متروي تهران ،مديرعامل و عضو هياتمديره ش��رکت
بهرهبرداري متروي ته��ران ،عضو هياتمديره مديريت
و بهرهبرداري عظام ،مش��اور برنامهريزي و توسعه منابع
انساني و معاون کسبوکار شرکت گسترش الکترونيک
مبين ايران ،مديرعامل ش��رکت س��رمايهگذاري ساتا و
عضويت هياتمديره موسس��ه اعتب��اري کوثر به ايفاي
نقش پرداخته است.
موج تغييرات در هلدينگ خليج فارس

ح��دود  ۱۰روز بع��د از انتصاب ربيع��ي به عنوان
مديرعام��ل ،اولي��ن تغيي��ر در هلدين��گ خلي��ج فارس
ب��ا انتص��اب حس��ن نش��انزاده ب��ه س��مت مديرعامل

پتروش��يميبندر امام اتفاق افتاد .نش��انزاده که پيش��تر
مدير توليد پتروشيميبندر امام بود ،جانشين رضا اميري
مديرعامل اين مجموعه ش��د .عليرضا ش��ميم که عضو
هيات مديره پتروش��يميمبين بود ،به عنوان مديرعامل
اين مجموعه انتخاب ش��د .ش��اپور ياوري ،نايب رئيس
هي��ات مديره پتروش��يميفجر ب��ه عن��وان مديرعامل
پتروشيميپاسارگاد تعيين شد .جليل قساميکه معاونت
رئيس تعميرات پتروشيميپارس را در سوابق خود دارد،
به عن��وان مديرعامل پتروش��يميپارس و تقي صانعي
که سرپرس��تي کارخانه مجتمع نوري را در کارنامه خود
دارد ،به عنوان مديرعامل پتروشيمينوري معرفي شدند.
نش��انهها حاکي از اين اس��ت که تغييرات در بزرگترين
هلدينگ پتروشيميايران ادامه دار خواهد بود .بر اساس
ش��نيدهها رضا عبادزاده که پيش از اين مسئوليتهايي
همچون مديرعاملي ش��رکت صانير(ش��رکت صادرات
تجهي��زات و خدمات صنايع آب و برق ايران) و معاونت
بازرگاني ش��رکت مل��ي گاز ايران را عه��ده دار بوده و
در ح��ال حاضر نيز معاون ارش��د تامين مالي «ش��رکت
گسترش انرژي پاسارگاد» است ،تا چند روز آينده توسط
ربيعي ب��ه عنوان مدير عامل «ش��رکت تجارت صنعت
خليج فارس» منصوب خواهد شد.
منبع :ايسنا

در جلسه کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي؛

ظرفيتهاي عظيم بخش پتروشيميبررسي شد

دانش نفت :سياس�تگذاريها و ظرفيتهاي عظيم
بخش پتروش�يميدر جلس�ه عصر ديروز کميسيون انرژي
مجلس شوراي اسالميبررسي شد.

اس��داهلل قرهخاني با بي��ان اين مطلب ،به جلس��ه
عص��ر روز يکش��نبه ۲۶ ،فروردينم��اه کميس��يون
انرژي مجلس ش��وراي اس�لاميکه با حضور س��يدرضا
ن��وروززاده ،معاون وزير نفت و مديرعامل ش��رکت ملي

صنايع پتروش��يميبرگزار ش��د ،اش��اره کرد و گفت :در
اين جلس��ه مديرعامل ش��رکت ملي صنايع پتروشيمي،
برنامهريزيهاي اين صنعت را تش��ريح کرد.س��خنگوي
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميبه دغدغههاي
اعض��اي کميس��يون در بخش پتروشيمياش��اره کرد و
اف��زود :با توجه به افزايش توليد گاز و موقعيت کش��ور و
ظرفيتهاي خوبي که وجود دارد در اين نشست گزارشي

درباره نحوه اس��تفاده از ظرفيتها ارائه شد.وي تصريح
کرد :سياس��تگذاري و فعاليتهاي توس��عه و پشتيباني
مستلزم بودجه است که بايد به اين موضوع توجه جدي
ش��ود ،همچنين با وج��ود اينکه خوراک پتروش��يميها
تکنرخي ش��ده ،نح��وه تعيين قيمت خ��وراک نيز بايد
ش��فافتر شود .تصميم کميس��يون اين است که نظارت
در بخش پتروشيميها ارتقا يابد.قرهخاني عنوان کرد :در

جلسه عصر ديروز همچنين توجه به تکميل مجتمعهاي
ن را خريداري
پتروش��يمينيمهتمام که م��ردم س��هام آ 
کردهاند ،بررس��ي و مقرر ش��د راهکارهايي براي تکميل
پروژهها به کميس��يون ارائه شود.س��خنگوي کميسيون
ان��رژي مجل��س ش��وراي اس�لاميگفت :باي��د بخش
رگوالتوري در حوزه پتروشيميهمس��و ب��ا نظارت موثر
براي رعايت وضع استانداردها و قيمتها ايجاد شود.

انتخاب مايک پمپئ��و و جان بولتون از
سوي پرزيدنت ترامپ ،به ترتيب براي تصدي
پستهاي وزارت خارجه و مشاور امنيت ملي،
ميتواند پاياني ب��ر تظاهر دولت آمريکا براي
«ترميم» برجام تلقي شود .در حالي که ترامپ
مدتهاس��ت تمايلش براي خ��روج از توافق
اتميبا ايران را برمال س��اخته ،پمپئو و بهويژه
بولتون ،مدافع ديرباز سياستهاي تغيير رژيم در ايران از جمله توسل
به جنگ بودهاند .در آس��تانه نزديکش��دن به  ۲۲ارديبهش��ت ،زمان
تمديد تعليق تحريمهاي ذيل برجام ،پنج سناريو براي رزمنام ٔه ترامپ
در مورد «اصالح يا لغو» توافقنامه هس��ته اي ،محتمل است.نخست،
اينکه اروپا تس��ليم خواس��تههاي ترامپ ش��ود و با او در تحريمهاي
جدي��د عليه ايران به خاطر فعاليتهاي منطقهاي و برنامهٔ موش��کي،
همراه ش��ود .در اين صورت ،منافع اقتص��ادي ايران از برجام حداقلي
خواهد شد؛ بهويژه اينکه در شرايط کنوني که با تحريمها و تهديدات
آمريکا ،بهرهمندي ايران از مزاياي اقتصادي برجام ،دچار مشکل شده
ضمن اينک��ه هيچ تضميني هم وجود ندارد که ترامپ از طرق ديگر،
توافق اتميرا مختومه نکند .درصورت چنين سناريويي ،ايران ممکن
اس��ت در برجام بماند ام��ا به عنوان تالفي ،از هم��کاري با غرب در
موضوعات منطقهاي خودداري کند .طي ماههاي اخير ،ديپلماتهاي
ايراني ديدارهايي با همتايان اروپاييش��ان ،از جمله در لندن و مونيخ،
داشته و در مورد مسائل منطقهاي گفتوگو کردند .حميد بعيدينژاد،
سفير ايران در لندن ،اخيرا ً گفت« :ايران و بريتانيا تصميمات مهميدر
خص��وص پايان دادن به بح��ران [يمن] اتخاذ کردن��د» .اگر اروپا با
تحريمهاي جديد غيرهس��تهاي موافقت کند ،مسير ديپلماتيک بسيار
مهميکه باز شده است ،ممکن اس��ت به حال تعليق درآيد.سناريوي
دوم ،ميتواند اين باشد که ترامپ به شعارهايش عمل کند و از برجام
بي��رون رود؛ اما مانع همکاريهاي اقتص��ادي و بازرگاني اروپاييها با
ايران نشود .در اين س��ناريو ،عکس العمل ايران ،بستگي به عملکرد
گ��روه  ۱+۴خواهد داش��ت .اقدامات عملي روس��يه ،چي��ن و از همه
مهمتر ،اروپا ،در حفظ برج��ام و همکاريهاي فعال اقتصادي با ايران،
مش��وقي براي باقي ماندن تهران در تواف��ق خواهد بود .با اين حال،
ترامپ با خروج از برجام ،شانس هرگونه گفتوگو و همکاري احتمالي
ميان آمريکا و ايران بر س��ر مس��ائل منطق��هاي را از بين خواهد برد
و اي��ران را بي��ش از پيش ،در موض��ع رويارويي با مناف��ع آمريکا در
منطق��ه قرار خواهد داد .با توجه به اي��ن که اياالت متحده هماکنون
در باتالقهاي متعددي ،از جمله در افغانس��تان و يمن گرفتار اس��ت،
ايران ميتواند به جاي تسهيل خروج آبرومندانهامريکاييها ،به دنبال
افزايش هزينه حضور آنها باشد.
س��ومين حالت اين اس��ت ک��ه ترام��پ از برجام خارج ش��ود و
تماميتحريمه��اي هس��تهاي اي��ران ،از جمله تحريمه��اي ثانويه که
بازرگان��ي بينالمللي با ايران را هدف ميگي��رد ،را مجددا اعمال کند.
در اي��ن صورت ،تجارت اروپا با ايران مخت��ل و ايران با برجام منهاي
جهان غرب مواجه خواهد ش��د زيرا ممکن اس��ت کش��ورهاي اروپايي
قادر به ايس��تادگي در براب��ر اياالت متحده نبوده و اقداماتش��ان براي
استمالت از ايران ،نيز نمايشي و بي خاصيت باشد .در اين حالت ممکن
اس��ت ايران هم از برجام خارج ش��ود اما در معاهده ان.پي.تي (معاهده
منع گس��ترش سالحهاي هستهاي) باقي بماند .اين باعث پايان تدابير
داوطلبان��ه حداکثري خواهد ش��د که ايران ذيل برج��ام پذيرفته؛ مانند
اج��راي پروتکل الحاقي و محدوديتهاي برنامه غنيس��ازي اورانيوم -
ش��امل نگهداشتن سطح غنيسازي زير  ۵درصد .براي مثال ،علياکبر
صالحي ،رئيس سازمان انرژي اتميايران ،گفته است که اگر کشورش
چنين تصميميبگيرد ،در تاسيس��ات هستهاي مس��تحکم فردو «تنها
چهار روز زمان الزم اس��ت تا به غنيس��ازي  ۲۰درصدي بازگرديم».
چون در اين س��ناريو چون ترامپ مقصر شکس��ت برج��ام خواهد بود،
قدرتهاي بلوک ش��رق بويژه روسيه و چين با برنامه هستهاي ايران در
چارچوب معاهده ان.پي.تي منعطف برخ��ورد خواهند کرد .معالوصف،
آمريکا چنين وضعيتي را ممکن اس��ت تحمل ننموده و به سياستهاي
خصمانهت��ري -منهاي جنگ -دس��ت بزند .در اين ص��ورت ،ايران به
ائتالف��ي ب��زرگ با چين و روس��يه عليه اهداف غ��رب در خاورميانه و
مناطق ديگر ،س��وق داده خواهد ش��د.چهارمين سناريوي محتمل اين
اس��ت که ترامپ از برجام خارج شده و فشار حداکثري بر ايران شامل
پيمودن راههاي جنگطلبانه را در دس��تور کار قرار دهد .اين س��ناريو
باعث ش��نيده شدن صداهاي قدرتمند در ايران خواهد شد که خواستار
خروج از معاهده ان.پي.تي و پيگيري مدل کره ش��مالي باش��ند تا از
اي��ن طريق اياالت متحده را به ميز مذاکره بکش��انند .درک عمومياز
مسئله کره شمالي اين است کهامريکا به اين کشور حمله نميکند زيرا
پيونگيانگ داراي س�لاح هستهاي است؛ و به همين دليل هم ترامپ
ميخواهد با کره ش��مالي مذاکره کند .در عين حال فش��ار بر ايران را
افزايش ميدهد ،چون ايران فاقد س�لاح هستهاي است .قدرت چنين
گزينه اي در تهران کم نخواهد بود زيرا مدافعان آن ميتوانند استدالل
کنن��د که ايران از حقوق��ش طبق معاهده ان.پي.تي برخوردار نيس��ت
و اين معاهده تنها به وس��يلهاي براي تنبيه ايران تبديل ش��ده اس��ت.
همچنين ممکن اس��ت چنين ش��رايطي موجب ش��ود که براي مقابله
با جنگطلبان در واش��نگتن ،تلآويو و رياض ،نظاميان ايران نقش��ي
پررنگتر در سياس��ت کش��ور ايفاء کنند .اين س��ناريو ميتواند بدترين
وضعي��ت در تاري��خ روابط اي��ران و آمريکا را رقم بزن��د و منادي يک
درگي��ري ويرانگر ديگر در خاورميانه باش��د؛ منازعهاي که هزينههاي
جن��گ عراق ب��راي آمريکا در براب��ر آن ناچيز خواه��د بود.پنجمين و
عاقالنهترين س��ناريو اين اس��ت که اروپا ،ترامپ را براي اجراي کامل
برج��ام قانع کند و در عوض ايران با قدرتهاي اروپايي در کنار س��اير
اعضاء ش��وراي امنيت س��ازمان ملل ،چين و روس��يه و آمريکا ،بر سر
موضوع��ات منطقهاي به طور ج��دي گفتگو کند .واقعيت اين اس��ت
ک��ه ايران کام ً
ال به تعه��دات خود طبق برجام پايبن��د بوده و آژانس
بينالمللي انرژي اتمينيز اين موضوع را بارها تاييد کرده اس��ت؛ ضمن
اينک��ه برجام يک تعهد بينالمللي آمريکاس��ت زيرا قطعنامهٔ ش��وراي
امنيت س��ازمان ملل متحد دارد.اين س��ناريو ،دورنم��اي يافتن راه حل
سياس��ي براي س��اير بحرانهاي منطقهاي را به همراه خواهد داش��ت
که ميتواند اتهامات مکرر ترامپ در مورد نقش منفي ايران در منطقه
را ني��ز مرتفع کند .اين س��ناريو همچنين ام��کان آن را ميدهد که از
سرمايه برجام براي ايجاد يک منطقه عاري از سالحهاي هستهاي در
خاورميانه ،نيز استفاده شود.
منبع :المانيتور
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پي�ش بيني ميش�ود با تکميل ف�از اول زنجيره تولي�د هر يک از

مجموع شاهد برداش�ت روزانه سه ميليارد فوت مکعب گاز (معادل ۸۴
ميليون مترمکعب) از ميدان مشترک پارس جنوبي باشيم.

در حال حاضر س��اخت  ۱۰عرش��ه دريايي فازهاي  ۱۴ ،۱۳و
 ۲۴-۲۲پارس جنوبي در حال س��اخت اس��ت ،س��کوي دريايي ،۲۲
اس��فندماه سال گذشته بارگيري ش��د و در مراحل نهايي مهاربندي
قرار دارد .همچنين س��کوي  ۲۴Aب��ه زودي آماده بارگيري و نصب
ميشود.
توسعه  ۸۹درصدي فاز ۱۳

نصب دومين سکوي دريايي فاز  ۱۴در ارديبهشت ماه

هم اکنون پيش��رفت ساخت فاز  ۱۴پارس جنوبي در دو بخش
پااليش��گاه س��احلي و تاسيس��ات دريايي به حدود  ۸۵درصد رسيده
که ويژگي تکميل مراحل توس��عه اين فاز مش��ترک گازي ،نصب و
راهاندازي اولين س��کوي دريايي آن در س��ال  ۹۶با ظرفيت برداشت
روزانه  ۵۰۰ميليون فوت مکعب گاز است.بر اين اساس با راهاندازي
اولين س��کو و احداث خطوط لوله دريايي و خش��کي ،گاز ترش اين
سکو به پااليشگاههاي پارس جنوبي براي شيرين سازي و انتقال به
شبکه سراسري انتقال داده شده است.از سوي ديگر پيش بيني شده
بر اس��اس برنامه زمان بندي دومين سکوي دريايي اين فاز مشترک
گازي ارديبهش��ت ماهامس��ال براي نصب و راهاندازي روانه آبهاي
خليج فارس شود.
زير و بم فرآيند تکميل فاز ۲۴_۲۲

به گزارش ايسنا ،همچنين طرح توسعه فازهاي  ٢٢-٢٤پارس
جنوبي براي توليد  ۵۶ميليون متر مکعب گاز ترش از ميدان مشترک
و تولي��د روزانه  ۵۰ميليون متر مکعب گاز متان ۲۹۰۰ ،تن گاز مايع
( ۲۷۵۰ ،)LPGت��ن اتان ۷۵ ،هزار بش��که ميعانات گازي و  ۴۰۰تن
گوگرد طراحي شده است .اين پروژه از سوي کنسرسيوميمتشکل از
شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) و شرکت پتروسينا آريا و در حال
اجرا اس��ت.عمليات انتقال عرش��ه  ٢٢طرح توسعه فازهاي ٢٢-٢٤
پارس جنوبي اواخر اسفند سال  ۱۳۹۶از يارد شرکت صنعتي دريايي
ايران (صدرا) انجام شد.عرش��ه اصلي  ۲۲-SPDنخس��تين سکوي
دريايي اين طرح است که با پيشرفت ۹۵.۵درصدي ،پس از عمليات
بارگيري و مهاربندي ،براي نصب به موقعيت دريايي خود در مخزن
مش��ترک پارس جنوبي هدايت ميشود.اين س��کو پس از بارگيري
توس��ط جرثقيل  ۵۰۰۰تني  HLبر روي شناور  FLB۱۲۴قرار خواهد
گرفت و بعد از عمليات مهاربندي ،راهي آبهاي خليج فارس ميشود
تا به همراه پل ارتباطي اين س��کو ،در موقعيت فاز  ٢٢نصب ش��ود.
س��ه پايه مشعل عرش��ه ٢٤Aپارس جنوبي نيز در نوروز در موقعيت
مخزني اين عرش��ه نصب ش��د .اين سه پايه که  ٢٢اسفندماه از يارد
ش��رکت صنعتي دريايي ايران(صدرا) در بوش��هر بارگيري شده بود،
پس از عملي��ات مهاربندي و حمل ،چهارم فروردين ماه در موقعيت
پارس جنوبي نصب ش��ده است .س��ه پايه مشعل دو سکوي ديگر از
مجموع  ٤س��کوي طرح توس��عه فازهاي  ٢٢تا  ٢٤پارس جنوبي در
س��ال ٩٦نصب شده بود .آخرين سه پايه مربوط به سکوي  ٢٤Bاين
طرح درحال توسعه ،ارديبهشت ماهامسال در موقعيت مخزن اين فاز
در دريا نصب ميشود.ميزان سرمايهگذاري در سکوهاي فاز  ۲۲تا۲۴
پارس جنوبي ۶۵۰ميليون دالر اس��ت و تا کنون در ساير بخشهاي
اي��ن فازها به ميزان پنج ميليارد و  ۲۰۰ميليون دالر س��رمايهگذاري
انجام شده اس��ت.طبق آخرين اخبار طرح توسعه فازهاي  ۲۲تا ،۲۴
۸۸درصد پيشرفت داشته است .گاز استخراجي اين فاز با دو خط لوله
 ۳۲اينچ��ي به منطقه اختر کنگان منتقل و پس از شيرينس��ازي در
محل احداث پااليشگاه جديد به شبکه سراسري گاز تزريق ميشود.
بر اساس اين گزارش پيش بيني شده تا ابتداي سال  ۹۸زنجيره دوم
توليد طرحهاي در حال توسعه ميدان مشترک پارس جنوبي تکميل
و محقق شود.از ابتداي توسعه ميدان مشترک پارس جنوبي تا کنون
 ۷۲ميليارد دالر در اين ميدان سرمايه گذاري شده است و پيش بيني
ميشود اين رقم به  ۸۷ميليارد دالر افزايش يابد .در حال حاضر ۷۰
درصد گاز مصرفي کشور از پارس جنوبي تأمين ميشود که با توليد
روزانه نفت خام کشور برابري ميکند.
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از چالش تامين سرمايه ،قراردادهاي جديد نفتي ،بهبود وضع معيشتي کارکنان قراردادي مدت موقت تا  ...اجراي کامل ماده  ۱۰قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در گفتگو با مدیران ارشد نفت؛

فازه�اي  ۱۴ ،۱۳و  ۲۴-۲۲پ�ارس جنوب�ي در نيمه اول س�ال  ،۹۷در

در اين راستا پيش از اين نيزپيش بيني شده بود عمليات ساخت
و راهاندازي رديف دوم شيرين سازي پااليشگاه فاز  ۱۳پارس جنوبي
تا آخر فروردينماه در مدار توليد قرار گيرد.نخس��تين رديف ش��يرين
سازي پااليشگاه فاز  ۱۳در آخرين روز سال  ۱۳۹۶با دريافت روزانه
 ۷ميليون مترمکعب گاز ترش از خط لوله انتقال گاز پنجم سراسري
و تزريق گاز ش��يرين به خط لوله انتقال گاز ششم سراسري در مدار
توليد قرار گرفت .با توجه بهاماده بودن واحد صادرات گاز ،گاز تصفيه
ش��ده در همان روز در رديف نخس��ت شيرينسازي ،پس از افزايش
فش��ار تا  ۹۰بار به خط لوله ششم سراسري تزريق شد.طبق آخرين
اخبار طرح توس��عه فاز  ۱۳پارس جنوبي  ۸۹درصد پيشرفت داشته و
پيش��رفت بخش خشکي تا پايان س��ال  ۱۳۹۶به بيش از  ۹۲درصد
رس��يده است .پيشرفت
س��اخت س��کوهاي
درياي��ي طرح توس��عه
پيش بيني ميشود با تکميل
فاز  ۱۳پارس جنوبي به
فاز اول زنجيره توليد هر
 ۸۵درصد ،خطوط لوله
يک از فازهاي  ۱۴ ،۱۳و
دريا  ۷۸درصد و بخش
 ۲۴-۲۲پارس جنوبي
حفاري چاههاي دريايي
در نيمه اول سال ،۹۷
در
نيز به  ۸۶درصد رسيده
مجموع شاهد برداشت
است.همچنين ساخت
س��کوهاي  Bو  Dاين
روزانه سه ميليارد فوت
ط��رح در يارد بوش��هر
مکعب گاز (معادل ۸۴
شرکت صدرا  ۹۲درصد
ميليون مترمکعب) از ميدان
پيشرفت داشته است و
مشترک پارس جنوبي باشيم
با نصب اين دو س��کو
تا آذرماه س��ال ۱۳۹۷
عمليات دريافت گاز از
موقعيت مخزني اين سکوها و ارسال آن به پااليشگاه انجام شود.
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هانيه موحد
دانش نفت :ش�رکت ملي نفت ايران
در س�ال  ۹۷چ�ه اولويتهاي�ي دارد؟ آي�ا
ميتوان پيشبيني کرد که در پايان س�ال،
چ�ه دس�تاوردهايي براي اين ش�رکت رقم
ميخورد؟ امس�ال چه موضوعهايي با تاکيد
بيشتري دنبال خواهد ش�د؟ اگر از مديران
ارش�د اين شرکت سوال ش�ود «مهمترين
برنام�هاي ک�ه در س�ال  ۹۷ب�ا جدي�ت
پيگي�ري ميکنند چيس�ت ،يا انتظ�ار دارند
ش�اهد به بار نشس�تن ک�دام فعاليتها در
زيرمجموعههايش�ان باشند» ،چه پاسخي
خواهند داد؟پرس�ش و پاسخ کوتاه شانا با
مديران ارش�د ش�رکت ملي نفت را در اين
باره بخوانيد.

نفت و دغدغه تامين سرمايه

در حاشيهامضاي آخرين قرارداد نفتي
س��ال  ،۹۶از عل��ي کاردر پرس��يدم« :فکر
ميکنيد بهترين روي��دادي که ميتواند در
س��ال  ۹۷براي شرکت ملي نفت ايران رخ
دهد ،چه خواهد بود؟» و مديرعامل شرکت
مل��ي نفت ايران در پاس��خ ،رفع تنگناهاي
مال��ي را مهمتري��ن دغدغه اين ش��رکت
برش��مرد و بهترين روي��داد را امضاي چند
قرارداد نفتي در س��ال  ۹۷و پيشبرد اهداف
توس��عهاي در قالب الگوي جديد قراردادي
به منظور رفع بخشي از مشکالت باالدست
صنعت نفت در زمينه تامين سرمايه عنوان
ک��رد .کاردر بر ض��رورت تامين منابع مالي
به منظ��ور پرداختن ب��ه الزامهاي ديگري
از جمله بازس��ازي و نوس��ازي تاسيس��ات
قديميه��م تاکي��د دارد و ميگوي��د« :اين
صنع��ت ب��ا بي��ش از  ۱۰۰س��ال قدمت،
در بس��ياري از بخشه��ا با فرس��ودگي و
اس��تهالک تاسيس��ات روبهروست که اين
معضل ميتواند آسيبهاي جبرانناپذيري
به همراه داشته باشد .اميدواريم بتوانيم پيرو
ابالغيه وزير نفت ،امسال به اين بخش نيز
به طور جديتر ورود کنيم ».توانمندسازي
هرچه بيش��تر ش��رکتهاي ايران��ي فعال
در صنع��ت نفت ،موض��وع ديگري بود که
مديرعامل ش��رکت ملي نفت به آن اش��اره
ميکند .به گفت��ه کاردر ،اثرگذاري مطلوب
و بلندم��دت ب��ر ش��اخصهاي اقتص��ادي
کشور بهويژه افزايش توليد ناخالص داخلي
( ،)GDPتنها از طريق افزايش توليد نفت و
گاز محقق نميشود ،بلکه در کنار آن ،بايد

عمقبخشي به توانمنديها و ظرفيتهاي
داخل��ي را ني��ز مدنظر ق��رار داد؛ الزاميکه
همچنان در س��ال جديد در ش��رکت ملي
نف��ت ايران مورد توجه قرار ميگيرد .کاردر
از تنگناه��اي مالي ميگوي��د؛ از تنگناهاي
مالي در صنعتي که خ��وب يا بد ،همچنان
نقش پررنگي در تامين درآمدهاي کش��ور
ايف��ا ميکند .نفت تش��نه س��رمايه اس��ت
و پرواضح اس��ت ه��ر نقصاني ک��ه به هر
ش��کل ،فرآيندهاي کاري شرکت ملي نفت
را با چال��ش روبهرو کن��د ،ميتواند تبعات
نامطلوبي به دنبال داشته باشد .شرکت ملي
نفت اي��ران که روزگاري نفت  ۱۴۰دالري
ميفروخ��ت ،ح��اال در روزهاي��ي که حتي
اعضاي س��ازمان کش��ورهاي صادرکننده
نفت (اوپک) هم به دليل ش��رايط حاکم بر
بازار بر حفظ قيمت در حدود  ۶۰دالر تاکيد
دارند ،اين ش��رکت همچنان با سهم ۱۴,۵
درص��دي از فروش نفت روزگار ميگذراند؛
در حاليک��ه بدهي عظيم ب��ه نظام بانکي
کش��ور نيز بر دوشش سنگيني ميکند .اگر
قراردادهاي بيعمتقابل دستخوش تغيير شد،
از اين رو بوده است که روند اجراي طرحها
و پروژههاي نفتي که سرمايههاي هنگفتي
ميطلبند متوقف نشود.خوشبختانه به رغم
حصول برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
و گسترش ارتباطات بينالمللي صنعت نفت
در س��الهاي اخير ،از توج��ه و بهرهگيري
از ظرفيته��اي داخلي هم غفلت نش��د و
اتفاقا در اين مس��ير کاره��اي بزرگي کليد
خورد؛ چه در حوزه ايجاد و توانمندس��ازي
ش��رکتهاي اکتش��اف و توليد ايراني ،چه
در ح��وزه تامي��ن کااله��ا و تجهي��زات از
داخل کش��ور و چه در ح��وزه بهرهمندي از
ظرفيتهاي علميو دانشگاهي داخلي .اين
تالشه��ا همه و همه ،به پش��توانه محکم
و آس��يبناپذيري براي صنع��ت نفت بدل
ش��ده ،اما واقعيت اين اس��ت ک��ه در حوزه
تامين مناب��ع ،امکانات و منابع مالي داخلي
پاسخگوي پروژههاي کالن نفتي نيست و
همانطور ک��ه کاردر ميگويد ،چالش مالي
ش��رکت مل��ي نف��ت دغدغهاي اس��ت که
باي��د براي رفع آن ،تمهيدات اساس��يتري
انديشيد.
افزايش توليد با تکيه بر نيروي انساني

ش��رکت ملي نفت ايران ب��ا ظرفيت
توليد حدود  ۴ميليون بشکه نفت و بيش از

دغدغههای نفتی در سال 97

 ۸۰۰ميليون مت��ر مکعب گاز در روز ،نقش
بيبديل��ي در حوزه انرژي اي��ران و منطقه
ايفا ميکند و بيترديد ،حفظ و افزايش اين
مق��دار توليد ،چه بر اس��اس الزامها حضور
در بازاره��اي بينالملل��ي و چه بر اس��اس
سياس��تهاي کالن کش��ور ،ض��روري و
اجتنابناپذير است .اطمينان دارم اين الزام،
گزينهاي خواهد بود که مع��اون امور توليد
ش��رکت ملي نفت در پاسخ به سوالم درباره
اولويت اصلي سال  ۹۷به آن اشاره ميکند.
همينطور هم هس��ت؛ محسن پاکنژاد در
تبيي��ن اولويتهاي س��ال جديد ،از افزايش
توليد نام ميبرد و البته اين توضيح را اضافه
ميکند« :س��رمايه انس��اني ،رکن اساس��ي
توليد اس��ت؛ پس اگر بر توليد تاکيد داريم،
بايد براي ارتقاي عوامل انگيزشي همکاران
به وي��ژه در بخشهاي عملياتي هم تالش
کنيم .اميدوارم امس��ال ش��اهد ب��ه نتيجه
رسيدن تالشهايي باشيم که در اين زمينه
انجام ش��ده اس��ت ».وي کاه��ش ضريب
تک��رار و کاهش ضريب ش��دت حوادث در
بخشهاي عملياتي با هدف حفظ س�لامت
هم��کاران و مصون ماندن تاسيس��ات را از
ديگ��ر اولويتهاي ش��رکت مل��ي نفت در
س��ال جديد عنوان ميکند .صنعت نفت که
پارس��ال ،سه حادثه تلخ غرق شدن نفتکش
س��انچي ،فوران چاه  ۱۴۷ميدان رگ سفيد
و آتشس��وزي پااليش��گاه تهران را پشت
سر گذاش��ت و هنوز يک ماه از سال جديد
نگذش��ته ،بار ديگر در غم از دست دادن ۲
نفر از کارکنان ش��رکت ملي حفاري عزادار
شده است ،بيش از هر چيز دغدغه سالمت
و رف��اه کارکنان��ش را در س��ر ميپروراند؛
کارکناني متخصص ،س��ختکوش ،دلسوز و
غيور.

رض��ا خليلي ،مع��اون ام��ور عمليات
غيرصنعت��ي ش��رکت ملي نف��ت ايران هم
«بهبود وضع معيش��تي کارکنان قراردادي
م��دت موق��ت»« ،ج��ذب نيروي انس��اني
متخص��ص ب��راي جب��ران نيروهاي��ي که
در س��الهاي اخير بازنشس��ته ش��دهاند» و
«اجراي کام��ل ماده  ۱۰قان��ون وظايف و
اختيارات وزارت نفت» را سه اولويت اصلي
شرکت ملي نفت در سال  ۹۷عنوان ميکند
و ميگوي��د :همانگونه که وزير محترم نفت
اع�لام کردهاند ،انش��اءاهلل از ارديبهش��ت
ماهامس��ال ش��اهد تغييرات مثبتي در نحوه

گذاش��ت و در روزهاي ابتدايي امسال هم
از خبر درگذش��ت  ۲نف��ر از کارکنانش در
يک س��انحه رانندگ��ي در موقعيت ميدان
بيبيحکيمه داغدار شد ،نخستين آرزويش
براي شرکت ملي حفاري ايران و مجموعه
صنعت نفت در سال  ،۹۷سپري شدن سالي
بدون حادثه اس��ت .مديرعامل شرکت ملي
حفاري ايران همچنين بس��يار اميدوار است
که اين ش��رکت بتواند با بازاريابي مناسب،
در طرحه��ا و پروژههاي حفاري در خارج از
کشور نيز حضور فعالي داشته باشد .سپهري
نخستين مقصد را عراق پيشبيني ميکند.
در بخش توسعهاي شرکت ملي نفت ايران
هم که از ابتداي دول��ت يازدهم تاکنون با
تمرک��ز بر غ��رب کارون و پ��ارس جنوبي،
فعاليتهاي خوبي صورت گرفته است ،کار
با قوت ادامه دارد.

پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي
خواهيم بود.

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت
اي��ران ،امضاي چن��د قرارداد توس��عهاي
را در س��ال جدي��د ت��ا حدودي راهگش��ا
خوانده است .غالمرضا منوچهري ،معاون
توسعه و مهندس��ي شرکت ملي ،پيش از
اين ،س��ال  ۹۷را سال پرکار صنعت نفت
معرف��ي کرده ب��ود و رضا دهق��ان ،مدير
هماهنگي قراردادهاي باالدس��تي نفت و
گاز اين ش��رکت هم ميگوي��د« :فارغ از
آنکه آينده مراودات سياسي ايران چگونه
رقم بخورد ،هماکنون مذاکرات قراردادي
در نف��ت پيش��رفت خوب��ي دارد و انتظار
داريم امس��ال چن��د ق��رارداد نفتي امضا
شود».ش��رکت ملي نفت ايران در س��ال
 ،۹۶ش��اهد امضاي سه قرارداد باالدستي
با هدف توس��عه ف��از  ۱۱مي��دان پارس
جنوب��ي ،ميدانهاي آب��ان و پايدار غرب
و ميدانهاي س��پهر و جفير بود و اميدوار
است امس��ال بتواند قراردادهاي بيشتري
در اي��ن زمينهامض��ا کند .بديهي اس��ت
تعيين تکلي��ف ميدانهاي توس��عهنيافته
و افزاي��ش برداش��ت از ميدانه��اي در
حال توليد بهويژه ب��ا اولويت ميدانهاي
مش��ترک ،در رأس هدفگذاريه��اي اين
ش��رکت قرار دارد .منوچهري در پاسخ به
سوالم درباره اولويتهاي سال  ،۹۷ضمن
آن ک��ه اب��راز امي��دواري ميکند صنعت
نفت در س��ال جديد ش��اهد «رونق کار با
محوريت داخلي»« ،گردش س��رمايه» و
«پيشبرد سريعتر توسعه ميدانها» باشد،
بهامضاي قراردادهاي باالدستي در قالب
الگ��وي جديد ق��راردادي نف��ت و اجراي
بس��تههاي نگهداشت و افزايش توليد که
قرار اس��ت در قالب  EPCاجرايي شوند،
اش��اره ميکند و از آنه��ا به عنوان رئوس
اولويتدار امس��ال ش��رکت ملي نفت در
حوزه توسعه و مهندسي نام ميبرد .تاکيد
منوچه��ري ب��ر «رونق کار ب��ا محوريت
داخلي» از آنجا نش��أت ميگيرد که قرار
است بس��تههاي نگهداشت و توليد تماما
به همت ش��رکتهاي ايراني اجرا شود و
در قراردادهاي باالدستي هم شرکتهاي
اکتشاف و توليد ايراني ،يا به عنوان راهبر

يا ش��ريک توس��عه نقشآفرين��ي کنند.
ش��رکت ملي نف��ت ايران ب��ا بهرهگيري
مناس��ب از فرصت پس��ابرجام و توس��عه
رواب��ط بينالمللي ،توانس��ت ب��دون هيچ
هزين��هاي و ب��ا تکيه ب��ر تفاهمنامههاي
امضا شده ،به نتايج مطالعاتي شرکتهاي
داخلي و خارج��ي روي برخي ميدانهاي
نفت و گاز کش��ور دس��ت يابد و بر غناي
اطالعاتي اين ش��رکت بيفزايد .همچنين
س��ه قرارداد توس��عهاي در قال��ب الگوي
جديد قراردادهاي نفتي امضا ش��ده و در
صورت��ي که ش��رايط سياس��ي پيچيدهتر
نش��ود ،ميتوان بهامض��اي قراردادهاي
بيش��تري در س��ال ج��اري امي��دوار بود.
در کن��ار قراردادهاي باالدس��تي ،بس��ته
طرحه��اي نگهداش��ت و افزاي��ش توليد
هم روي ميز اس��ت و مناقصات آن کليد
خورده که ميتوان��د بازار کار خوبي براي
پيمانکاران ايراني ايجاد کند.

کري��م زبي��دي ،مدي��ر برنامهريزي
تلفيقي ش��رکت ملي نفت ايران هم ابراز
اميدواري ميکند در سال  ،۹۷چند قرارداد
باالدس��تي بهويژه با محوريت ميدانهاي
بزرگي مانند منصوري ،آزادگان ،چش��مه
خوش و ...امضا شود.

محم��د مصطف��وي ،مدي��ر
س��رمايهگذاري و کس��بوکار ش��رکت
ملي نفت ايران نيز معتقد اس��ت امضاي
قرارداده��اي باالدس��تي نف��ت و تعيين
تکليف توس��عه ميدانها در قالب الگوي
جديد ق��راردادي ،ميتواند رويداد مبارکي
ب��راي ش��رکت ملي نفت در س��ال  ۹۷و
س��رآغازي ب��راي اجراي فرآيند توس��عه
گستردهاي در سطح اين شرکت باشد.

نفام ،مديرعامل شرکت
محمد مشکي 
نفت و گاز پارس ميگويد« :در س��ال ،۹۷
ف��از  ۱۳و فازهاي  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبي،
همچنين همه س��کوهاي ف��از  ۱۴به طور
کامل وارد مدار ش��ده و هم��ه خطوط لوله
انتقال پ��ارس جنوبي به جز فاز  ۱۱تکميل
ميشود».
س��يدصالح هندي ،مدير اکتش��اف
شرکت ملي نفت ايران هم از قراردادهاي
جديد ،البته در حوزه اکتشاف ميگويد .وي
عنوان ميکند :امضاي قراردادهاي جديد
نفتي در زمين��ه بلوکهاي اکتش��افي از
ابتدا مدنظر بود که به اين منظور ،مصوبه
واگذاري مسئوليت برگزاري مناقصات ۱۴
بلوک اکتش��افي به مديريت اکتشاف را از
هيئت مديره ش��رکت مل��ي نفت دريافت
کردهاي��م و به اي��ن منظ��ور کارگروهي
تش��کيل دادهايم .اين مناقصهها امس��ال
از سوي مديريت اکتشاف کليد ميخورد.

رامين حاتمي ،مديرعامل ش��رکت
نفت مناطق مرکزي اي��ران بر اين باور
اس��ت که نفت در بره��ه کنوني ،بيش
از ه��ر چيز ب��ه رفع چالشه��اي مالي
ني��از دارد .وي ابراز امي��دواري ميکند
که صنعت نفت امس��ال ش��اهد گرفتن
تصميمهايي به منظ��ور افزايش انگيزه
کاري نيروي انساني به ويژه در مناطق
عملياتي باشد.

از سوي ديگر ،حميد بورد ،مديرعامل
ش��رکت نفت فالت قاره ايران به بس��ته
طرحهاي نگهداش��ت و افزايش توليد در
ش��رکت ملي نفت اشاره ميکند و اميدوار
اس��ت با اج��راي اين بس��تههاي کاري،
مقدم��ات افزاي��ش  ۱۰۰هزار بش��کهاي
ب��ه تولي��د روزان��ه اي��ن ش��رکت فراهم
شود.

بيژن عاليپور ،مديرعامل شرکت ملي
مناطق نفتخي��ز جنوب ،يکي از مهمترين
اقدامهاي اين شرکت را در سال  ۹۷اجراي
برنامه برونس��پاري تعمي��رات و نگهداري
تأسيس��ات جدي��د فرآورش��ي ب��ه بخش
خصوصي و شرکتهاي واجد شرايط عنوان
يکن��د و ميگوي��د« :از آنجا ک��ه در اين
م
ط��رح همهامور تعمير ،نگه��داري ،خدمات
پش��تيباني و ايمني در واحدهاي فرآورشي
به بخش خصوصي واگذار ميش��ود ،بدون
شک در ايجاد اشتغال و رونق کسب و کار
در مناطق پيراموني تأسيسات تاثيري بسزا
خواهد داشت».

سيدپيروز موسوي ،مديرعامل شرکت
پايانهه��اي نفت��ي نيز از بازرس��ي و تخليه
خطوط لوله دريايي منتهي به اسپيام که
نفت از س��ال  ۶۲تاکن��ون در آن باقيمانده
اس��ت ،ب��ه عن��وان فعاليت��ي ن��ام ميبرد
کهامس��ال اجرايي خواهد شد و در اين باره
ميگوي��د« :اين عمليات پيچيده ،ريس��ک
باال و حساس��يتهايي زياد دارد و بر اساس
مذاکراتي که با شرکتي دولتي در اين زمينه
داشتهايم ،اميدواريم س��رانجام امسال اين
اقدام را اجرايي کنيم».

سپهر س��پهري که س��ال گذشته در
رگ س��فيد در کنار کارکن��ان جهادگر اين
ش��رکت و ملي مناطق نفتخي��ز جنوب در
مقابله با فوران چاه  ۱۴۷ميدان رگ س��فيد
اين ميدان روزهاي س��ختي را پش��ت سر

س��يد نورالدي��ن ش��هنازيزاده،
مديرعام��ل ش��رکت مهندس��ي و توس��عه
نف��ت نيز تکمي��ل طرحه��ا و قراردادهاي
توسعهاي ميدانهاي مشترک غرب کارون
و ميدان آذر را اولويت اصلي ش��رکت متن
عنوان ميکند و از پيش��برد مراحل اجرايي
ط��رح انتقال و ص��ادرات نفت خ��ام گوره
به جاس��ک ،همچنين اج��راي بخشهاي
تکميل��ي تلمبهخانهه��اي غ��رب کارون و
اميديه و خطوط لوله انتقال نفت مربوط به
آن بهمنظور افزايش ظرفيت صادرات نفت
خام فوق سنگين غرب کارون از پايانههاي
خارک و به��رگان به عن��وان اولويتهاي
بعدي نام ميبرد.ادامه روند افزايش ظرفيت
تولي��د نف��ت در آزادگان جنوب��ي و تعيين
تکليف قرارداد توس��عه اين ميدان ،امضاي
قراردادهاي توس��عه ميدانهاي آذر و ياران
و آغاز فعاليتهاي اجرايي فاز دوم توس��عه
ميدان يادآوران از جمله رويدادهايي اس��ت
که انتظار ميرود امسال شاهد آن باشيم.

محس��ن دالويز ،مديرعامل ش��رکت
نف��ت خزر ه��م که نوروز امس��ال روزهاي
پ��رکاري را در آذربايجان گذراند ،با اش��اره
بهامضاي س��ند هم��کاري بين دو کش��ور
ميگوي��د« :پيش��برد اه��داف اي��ن س��ند
همکاري با هدف تحقق تدريجي برداشت
مش��ترک از ذخاير هيدروکرب��وري خزر در
راس برنامهه��ا و اولويته��اي نف��ت خزر
قرار دارد ».نفت خزر که در سالهاي اخير
خيلي خبرس��از نب��وده ،اين روزه��ا اميدوار

است به واس��طه روند مثبت مذاکرات بين
رؤس��اي جمهوري و وزيران نفت و انرژي
اي��ران و آذربايجان ،اي��ام پرکارتري را در
سال  ۹۷ش��اهد باشد.دالويز ادامه ميدهد:
وزارت نف��ت آنچه در توان دارد ،انجام داده
و ميدهد ،اما بايد تکليف کش��ور در زمينه
جذب س��رمايههاي خارج��ي و همکاري با
شرک 
تهاي بينالمللي بيش از پيش روشن
شود.

نفت ،ساختار و حمايت از فکر و کاالي
ايراني

اگرچ��ه وزارت نفت ب��ا اقدامهايي از
جمله اج��راي طرح بوميس��ازي  ۱۰گروه
کاالهاي نفتي پرمصرف و ايجاد س��ازوکار
ص��دور گواهينام��ه کيفي��ت ب��ه کاالهاي
اس��تاندارد ،گامهاي خوبي در مسير حمايت
از س��اخت داخل برداشته اس��ت ،اما بدون
تردي��د بخشه��اي مرتب��ط ب��ا کاالها و
تجهي��زات صنعت نفت بايد در س��الي که
سال «حمايت از کاالي ايراني» نام گرفته
اس��ت ،حضور فعالت��ري در اي��ن عرصه
داشته باش��ند .رامين قلمبر ،مدير پشتيباني
س��اخت و تامين کاالي ش��رکت ملي نفت
ايران تاکيد ميکند« :در سال جديد ،تالش
خواهد ش��د فرآيند بوميسازي توربينهاي
پرمص��رف صنعت نف��ت از طري��ق انجام
مناقصه خريد با شرط انتقال فناوري آغاز و
روند اجراي قراردادهاي امضا ش��ده پيشين
در قالب پروژههاي  ۱۰گروه کاالهاي نفتي
پيگيري و نهايي شود».

ابراهيم طالقاني ،سرپرس��ت پژوهش
و فناوري ش��رکت ملي نف��ت ايران هم به
نامگ��ذاري س��ال جدي��د اش��اره ميکند و
ميگويد« :اگر در س��ال پي��ش رو ،نتيجه
فکر و ن��وآوري و تحقيق و پژوهش ايراني
نيز در نزد تصميمگيران اجرايي کش��ور به
منزله کاالي فکري ايراني محسوب شود و
قوانين و مقررات به گونهاي اصالح ش��وند
که زمينه ايجاد و اس��تفاده از دستاوردهاي
پژوهش��ي بيش از پيش فراهم ش��ود ،کار
بزرگي انجام شده است».

پاس��خ س��والم درب��اره اولويته��ا و
برنامهه��اي اصلي در س��ال  ۹۷در بخش
مس��ئوليت اجتماعي را در گفتوگو با مدير
نظارت بر طرحه��اي عمراني مناطق نفت
خيز دنبال ميکنم .محسن اميريان در پاسخ،
از برنامهري��زي ب��راي انج��ام فعاليتهاي
اجراي��ي بيش از  ۳۰۰پروژه مهم عمراني و
عامالمنفعه با اعتباري بيش از  ۵۰۰ميليارد
تومان در سال  ۹۷خبر ميدهد؛ پروژههايي
که در قالب پروژههاي ۲هزار و  ۵۰۰ميليارد
توماني برنامههاي پنجساله اجرايي خواهند
ش��د .وي همچنين از تحويل بخش عمده
زمينهاي پروژه خط لوله گوره به جاس��ک

به ش��رکت متن در سال  ۹۷خبر ميدهد و
آغاز س��اخت ساختمان جديد وزارت نفت را
از ديگر برنامههاي امسال عنوان ميکند.

کمبود س�رمايه مورد نياز براي توس�عه ميادين نفت و گاز همواره
بر ش�انههاي صنعت نفت س�نگيني کرده و به عبارتي پاشنه آشيل اين
صنعت محس�وب ميش�ود .به طوريکه بع�د از تکنول�وژي ،عدم وجود
س�رمايه کافي سد راه توسعه منابع نفتي و گازي شده و تهديدي براي
اين ثروت ملي محسوب ميشود.

فرزين مينو ،مدير مهندس��ي ساختار
ش��رکت مل��ي نفت اي��ران هم به س��والم
اي��ن گونه پاس��خ ميده��د« :صنعت نفت
ايران با اين تش��کيالت و س��اختار و نظام
حکمران��ي فعلي ،ب��ه باز طراحي س��اختار
وزارت نفت و شرکتهاي تابع و بازطراحي
نظامه��اي کليدي مانند نظ��ام طبقهبندي
مش��اغل ،جب��ران خدم��ات و مديري��ت
عملک��رد ني��از دارد» .به گفت��ه اين مدير
جوان ،طرح بازآرايي س��اختار شرکت ملي
نفت با همکاري يکي از بهترين مش��اوران
بينالمللي اجرا و نتايج حاصل ش��ده است
که پاس��خگوي هم��ه نيازه��اي مطرح در
اين زمينه خواهد بود؛ آنچه ضروري است،
عزم اجراي نتايج به منظور رفع مش��کالت
گريبانگي��ر س��اختار اي��ن ش��رکت اس��ت
کهاميدوارم در سال  ۹۷محقق شود.
شرکت ملي نفت را دريابيم

آنچه گفته ش��د ،اهداف ،اولويتها و
برنام ههايي است که ش��ايد در جريان کار
و متناس��ب با ش��رايط ،بس��ياري از آنها
اجرايي شود؛ برخي تغيير کند و حتي برخي
از دس��تور کار خارج شود .تالش و جديت
کارکنان س��ختکوش صنعت نف��ت اگر با
حميت و درايت مديران ارش��د و ش��رايط
ع��اري از تنشه��اي سياس��ي در داخ��ل
و خ��ارج از کش��ور همراه ش��ود ،ميتوان
انتظار داش��ت امس��ال ش��رکت ملي نفت
ايران شاهد امضاي چند قرارداد باالدستي
باشد؛ گامهاي مقدماتي را در مسير اجراي
طرحهاي نگهداش��ت و افزاي��ش توليد و
طرحهاي بازس��ازي و نوس��ازي تاسيسات
بردارد و در بخش بينالملل به تالشهاي
خ��ود در مس��ير دريافت پول نف��ت با ارز
مرغ��وب و افزاي��ش حض��ور در بازارهاي
جهاني به ويژه بازارهاي رو به رش��د آس��يا
ادام��ه دهد .بايد اين واقعيت را پذيرفت که
ش��رکت ملي نفت با چالشهاي بس��ياري
دس��ت و پنجه نرم ميکند .همواره از فکر
تاسيس��ات فرسودهاش دلنگران است و از
کمبود س��رمايه در رنج .ميدانهاي زيادي
را در ص��ف توس��عه دارد و ميدانه��اي
توس��عه يافته بس��ياري را در ص��ف ازدياد
برداش��ت .س��اختارش نيازمن��د بازبيني و
اصالح اس��ت و کارکنان س��ختکوش آن
نيازمن��د انگي��زهاي دوچندان .به واس��طه
ماهي��ت فعاليتهاي��ش از ام��واج متالطم
سياس��ي دنيا تاثير ميپذيرد و ش��وربختانه
اغلب از کارشکنيهاي داخلي هم بيبهره
نميماند .نفت براي بقا به تامين س��رمايه
ني��از دارد و براي جذب س��رمايه ،به تداوم
ارتباط��ات بينالمللي .اينهم��ه به معناي
ناديده گرفتن ظرفيتهاي داخلي يا مقابله
با روند سياسي فعلي حاکم بر جهان نيست،
بلک��ه حاکي از آن اس��ت که ب��راي حفظ
مصالح اقتصادي کش��ور ،ممانعت از رکود
شرکتهاي داخلي فعال در صنعت نفت و
تحقق اهداف در حوزه توليد و توسعه ،بايد
فرصتها و چالشهاي ملي نفت را با نگاه
واقعبينانهتري مدنظر ق��رار داد و پذيرفت
که اين شرکت براي پيش بردن طرحها و
پروژههاي متعدد و اساسي تعريف شده که
تامين س��رمايه پيششرط اصلي آن است،
راه دراز و نه چندان همواري پيش رو دارد.
نفت همچنان رکن اصلي چرخه اقتصادي
کشور است و س��رمايه ،همچنان از ارکان
اصلي پيشبرد اهداف نفت.

به گزارش ايسنا ،ايران در بخش باال دستي به حدود  ۳۰ميليارد
دالر س��رمايه گذاري در سال نياز دارد که حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد اين
رقم توس��ط منابع داخلي و مابقي آن که حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد است
باي��د از مناب��ع خارجي
تامي��ن ش��ود .ميتوان
گف��ت صنع��ت نف��ت
يکي از قربانيان اصلي
ميتوان گفت صنعت نفت
يکي
از
تحريمها بود و با اعمال
قر
بانيان اصلي
تحريمه��ا علي��ه ايران
تحريمها بود و با اعمال
تحريمها عليه ايران توسعه
توس��عه ميادين نفتي از
ميادين نفتي از جمله
جمله ميادين مش��ترک
ميادين مشترک که به دليل
که به دليل سهيم بودن
سهيم بودن کشور ديگر از
کش��ور ديگ��ر از منابع
منابع اين ميادين از اهميت
اين ميادي��ن از اهميت
بيشتري برخوردار هستند به
بيش��تري برخ��وردار
دليل
نبود
س
رمايه کافي و
هس��تند به دلي��ل نبود
فناوري مناسب مغفول ماند
سرمايه کافي و فناوري
مناس��ب مغف��ول ماند.
طي سالهاي گذشته،
تحريمه��ا ،مش��کالت
موجود در تنظيم روابط مالي دولت با شرکت ملي نفت و کمبود منابع،
سبب کاهش حجم س��رمايهگذاري در صنعت نفت شده است و اين
چالش بايد برطرف شود تا بتوان توسعه ميدانهاي مشترک و ازدياد
برداشت از مخازن را در دستور کار قرار داد.صاحب نظران و نمايندگان
مجلس بر اين باورند که حضور ش��رکتها و س��رمايه گذاران بزرگ
بينالملل��ي در صنعت نفت ايران بدون ترديد عاملي براي توس��عه و
پيشرفت اين صنعت است و حضور سرمايه گذاران بزرگ خارجي راه
توس��عه صنعت نفت و گاز کش��ور را هموار ميکند.در راستاي تحقق
هدف جذب سرمايه براي توسعه ميادين در سال  ۱۳۹۶شاهد امضاي
دو قرارداد خارجي بوديم .نخس��تين قرارداد ،قرارداد توس��عه فاز ۱۱
پارس جنوبي بود که در  ۱۲تيرماه س��ال گذش��تهامضا شد .بر اساس
اي��ن ق��رارداد با فرض قيمت ح��دود  ۵۰دالر براي هر بش��که نفت
خام بدون احتس��اب ارزش گاز سبک شيرين ارزش ساير محصوالت
قاب��ل اس��تحصال در ط��ول دوره ق��رارداد بالغ ب��ر  ۲۳ميليارد دالر
ميش��ود .ارزش گاز سبک شيرين توليدي نيز با فرض هر مترمکعب
 ۱۰س��نت دالر بال��غ بر  ۳۱ميلي��ارد دالر ميش��ود و در مجموع بر
اساس قيمتهاي فعلي
حامله��اي ان��رژي در
بازار بين المللي ارزش
محص��والت اين طرح
کاردر:
در ط��ول دوره قرارداد
صنعت نفت با بيش از ۱۰۰
برابر با  ۵۴ميليارد دالر
سال قدمت ،در بسياري
آمريکا است.البته درآمد
دول��ت از اج��راي اين
از بخشها با فرسودگي
طرح منحصر به دوران
و
است
هالک
تاسيسات
قرارداد نب��وده و برآورد
روب هروست که اين معضل
ميش��ود ک��ه ارزش
ميتواند آسيبهاي
تولي��دات اي��ن ميدان
جبرا
ن
پ��س از پايان ق��رارداد
ناپ
ذيري
به
همراه
بالغ بر  ۳۰ميليارد دالر
داشته باشد
ميش��ود که در نتيجه
درآمد کش��ور از اجراي
اين طرح جمعا از مبلغ
 ۸۴ميليارد دالر با قيمتهاي فعلي نفت خام فراتر خواهد رفت.قرارداد
بعدي ،ق��رارداد بهبود بازيافت ،افزايش تولي��د و بهرهبرداري ميادين
نفتي آبان و پايدار غرب بين ش��رکت ملي نفت ايران و ش��رکتهاي
زاروبژنفت روس��يه بود که اواخر س��ال  ۱۳۹۶امضا شد .چنانچه اين
قرارداد اجرا نشود در طول  ۱۰سال  ۲۸ميليون بشکه از اين دو ميدان
برداشت خواهد شد اما اگر اجرايي شود  ۶۵ميليون بشکه به برداشت از
اين ميدان اضافه ميشود و توليد از آن به  ۱۰۵ميليون بشکه ميرسد.
 ۶۵ميليون بشکه اضافه چهار ميليارد دالر سود براي کشور به همراه
دارد.با اين حال نميتوان گفت مش��کل سرمايه صنعت نفت برطرف
شده است .وزارت نفت و شرکت ملي نفت همچنان از کمبود سرمايه
رنج ميبرند .ب��ه طوريکه علي کاردر ،مديرعامل ش��رکت ملي نفت
ايران رفع تنگناهاي مالي را مهمترين دغدغه اين شرکت براي سال
جاري برش��مرده اس��ت.کاردر بر ضرورت تامين منابع مالي به منظور
پرداختن به الزامهاي ديگري از جمله بازس��ازي و نوسازي تاسيسات
قديميهم تاکيد کرده و گفته :اين صنعت با بيش از  ۱۰۰سال قدمت،
در بسياري از بخشها با فرسودگي و استهالک تاسيسات روبهروست
که اين معضل ميتواند آس��يبهاي جبرانناپذيري به همراه داش��ته
باش��د .اميدواريم بتوانيم پيرو ابالغيه وزير نفت ،امسال به اين بخش
نيز به طور جديتر ورود کنيم.
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یادداشت

جايگاه مطلوب آزمايشگاههاي منطقه فارس و هرمزگان در
چرخه بهداشت و درمان

آزمايش�گاههاي مجموعه بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،با بهرهگيري

ن دس�تگاهها و م�واد ،ماهانه بصورت
از پرس�نل مج�رب و آموزشدي�ده و به کارگي�ري بهتري 
ميانگين به حدود 6500نفر مراجعه کننده خدمات سالمت ارائه ميدهد و از جايگاه مطلوبي در
چرخه بهداشت و درمان بهره مند هستند.

به گزارش پايگاه اطالعرس��اني بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،آزمايشگاههاي
بهداش��ت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان از واحدهاي موف��ق در ارائه خدمات به مراجعان بوده
که توانس��ته با کمک به تش��خيص به موقع بيماريها ،رس��الت واقعي خود را در کمک به تش��خيص،
پيگيري و درمان بيماريها ايفا کند.بر اين اساس ،سه واحد آزمايشگاهي در منطقه فارس ،با بهرهگيري
از  30نفر پرس��نل با تجربه و کارآمد ،همچنين با بکارگيري بهترين دس��تگاهها و مواد به مسئوليت فني
دکترهامون روزبهي متخصص پاتولوژي و آسيب شناسي در پلي کلينيک شيراز و دکتر غالمعلي جنگجو
متخصص علوم آزمايشگاهي در درمانگاهامام علي و مرودشت ،مشغول به فعاليت است.تالش پرسنل هر
سه آزمايشگاه ،ارائه خدمات آزمايشگاهي بهينه با بهرهگيري از برترين روشهاي قابل دسترس و فراهم
آوردن امکانات و فضاي مناسب براي مراجعان و بيماران است.در اين راستا پرسنل اين واحدها ،بهرهگيري
از نيروي انساني مجرب و متعهد ،استفاده از برترين تجهيزات آزمايشگاهي ،اجراي دقيق و نظارت مستمر
بر دستورالعملهاي کنترل کيفي آزمايشگاه ،توجه ويژه بهامکانات رفاهي و بهداشتي مراجعان و توجه ويژه
به نظرات و پيشنهادات مراجعان را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.حرکت در راستاي استانداردسازي
و اعتباربخش��ي ويژه آزمايشگاهها و تالش براي کسب رضايت حداکثري مراجعان از خدمات آزمايشگاه
از ديگر اصول مورد توجه در آزمايش��گاههاي بهداش��ت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان اس��ت.
اين واحدها داراي مهمترين تجهيزات آزمايشگاهي بوده که در پلي کلينيک شيراز از جمله آن ميتوان:
اتوآنااليزر بيوشيمياتوماتيک  ،400 DIRUI CSسل کانتر  ،SYSMEX KX21nدستگاه االيزا پروسسور
اتوماتيک ،دستگاه  411 Cobas eو در آزمايشگاه درمانگاهامام علي (ع) نيز به دستگاه شيمياتوآنااليزر،
سل کانتر هماتولوژي ،االيزا ،دستگاه  HPLCو ....نام برد.بخشهاي مختلف اين آزمايشگاهها به اختصار:
بيوش��يمي ،ايمونولوژي ،ميکروب شناسي ،تجزيه ادرار ،انگل شناسي ،هماتولوژي و هورمون شناسي در
پلي کلينيک مرکزي و هماتولوژي ،س��رولوژي ،بيو ش��يمي ،هورمون شناس��ي ،انگل شناسي ،ميکروب
شناسي و پاتولوژي در درمانگاهامام علي است.در اين مراکز عالوه بر خدمات روزانه آزمايشگاهي شامل:
پذي��رش بيمار ،کنت��رل کيفي آزمايش و جواب دهي؛ اعزام پرس��نل و تهي��ه کيتهاي مربوطه جهت
تس��تهاي آزمايش��گاهي به مناطق عملياتي نظير :آغار ،داالن ،الوان و پارس��يان از پلي کلينيک ارم و
انجام تستهاي آزمايشگاهي پاتولوژي در درمانگاهامام علي نيز صورت ميپذيرد.آزمايشگاه پلي کلينيک
شيراز ،درمانگاههاي امام علي در شيراز و درمانگاه مرودشت؛ در دو نوبت صبح و عصر آماده ارائه خدمت
به بيماران بستري در بخشها و مراجعان و در صورت لزوم به بيماران اورژانس در شيفت شب است.
*خدمات رساني ماهانه به  500نفر در آزمايشگاههاي منطقه هرمزگان
همچنين ،آزمايش��گاههاي منطقه هرمزگان نيز در سه مرکز درماني فجر ،امام رضا (ع) و شرکت
پااليش نفت بندرعباس در حال خدمات رس��اني هس��تند.اين سه واحد آزمايشگاهي با هفت نفر پرسنل
و ماهان��ه ب��ه حدود  500نفر مراجعه کننده خدمات س�لامت ارائه ميدهند.اين آزمايش��گاهها مجهز به
دستگاه بيوشيمي ،هماتولوژي ESR ،و اليزا هستند و توسط نيروهاي فني و مجرب ،آزمايش بيوشيمي،
هماتولوژي ،UA، Uc ،سرولوژي شامل CRP، RF، RPR :را روزانه انجام ميدهند.
*******
مس��ئوالن فني آزمايشگاههاي منطقه فارس و هرمزگان ،معتقدند استقرار سيستم کنترل کيفيت
س��بب شده تا تماميفرآيند آزمايش��گاه از صفر تا صد به طور مستمر تحت نظارت و کنترل باشد و اخذ
گواهينامه بين المللي کنترل کيفيت،گواه بر اين مهم دارد که اين آزمايشگاهها از نظر کيفيت در جايگاه
مطلوبي قرار گرفته است .اين متخصصان بر اين باورند ،رضايتمندي مراجعان ،بيماران و دريافت خدمات
به موقع و با کيفيت از نکاتي بوده که همواره مد نظر مس��ئوالن و کارکنان آزمايش��گاه بوده است.گفتني
است ،با صالحديد مديران ارشد بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان ،آزمايشگاههاي مجموعه
درماني امام علي (ع) شيراز و درمانگاه مرودشت برون سپاري شدهاند و در حال خدمات رساني ميباشند.
آزمايشگاه درمانگاهامام علي شيراز گواهينامه بين المللي گرفت
در همي��ن راس��تا ،واحد آزمايش��گا ِه درمانگاهامام علي بهداش��ت و درمان صنع��ت نفت فارس و
هرم��زگان ب��ا مديريت بخش خصوصي در ش��يراز ،موفق به اخذ گواهينامه بي��ن المللي کنترل کيفيت
(  )9001:2015 BS EN ISOاز موسس��ه تاييد صالحيت انگلس��تان ( ) QALشد.اين گواهينامه پس از
حضور نمايندگان و ارزيابان موسس��ه دولتي تاييد صالحيت انگلس��تان پس از  6ماه در محل آزمايشگاه
درمانگاهام��ام علي ش��يراز و تکميل اطالعات ب��راي تامين الزامات اس��تاندارد  ISO/IEC 17025صادر
شد.شرکت بين المللي(  Quality Assessment Lia (QALنماينده انحصاري  BRITAAاز انگلستان
و داراي گواهينامه تاييد صالحيت از اداره استاندارد ايران است.
در همين زمينه:
در س��الهاي اخير ،پياده سازي اس��تاندارد  ISO 9001در آزمايشگاههاي انجام آزمون ،مورد توجه
معدودي از اين مراکز قرارگرفته اس��ت .بعضي از مراکز خدماتي مانند آزمايش��گاهها با توجه به س��طح
تحصيالت باالي پرس��نل و تجهيزات گران قيمتي که دارند و همچنين نبودن رقابت زياد در اين حوزه
کاري تخصصي ،تا به حال نياز بس��يار کميبه پياده س��ازي اين استانداردها احساس مي کردهاند .با اين
وجود ،اهميت فراوان نتايج آزمونهاي آزمايش��گاهي براي انجام سرمايه گذاري در ساير بخشها باعث
شده که اين سازمانها به استانداردهاي مديريت کيفيت روي خوش نشان دهند .يکي از موثرترين اين
ابزارهاي ارزيابي ،سيس��تمهاي مديريت کيفيت اس��ت .به ويژه در سازمانهاي خدماتي که سيستمهاي
مديريت کيفيت در بهبود روابط بين مش��تري و سازمان ميتوانند نقش موثري ايفا کنند .استاندارد 9001
 ISOبه اجراي اصول بر اس��اس سيستم و فرايند توجه دارد .همچنين از مهمترين ويژگيهاي استاندارد
 ISO 9001بخش مستندسازي آن است که ضمن توانمندسازي نيروي انساني ،کمک موثري به حفظ
علم و دانش سازمان ميکند و سرمايه انساني سازمان را به نحو مطلوب حفظ مينمايد .در همين راستا،
فعاليتهاي آزمايش��گاهي ،نوعي از خدمات هس��تند و يکي از مزاياي پياده سازي استاندارد ISO 9001
در آزمايشگاهها ساده تر شدن ارزيابي وضعيت اين نوع سازمانها است که ميتواند امکان هرنوع تصميم
گيري را به راحتي فراهم کند.
پياده سازي استاندارد مديريت کيفيت در آزمايشگاهها

آزمايش��گاهها ،ب��ه نوعي در زمره پيمانکاران فرعي براي س��ازندگان ي��ا ارائه دهندگان خدمت و
محصول محس��وب ميگردند و عملکرد آنها در کيفي��ت محصول يا خدمت نهايي عرضه کنندگان موثر
اس��ت؛ بنابراين به منظور تضمين کيفيت محصول يا خدمت ،س��ازمان عرضه کنندة آنها اين دسته از
پيمانکاران بايد به لحاظ صالحيت و اعتبار مورد ارزيابي و طبقه بندي قرار بگيرند و س��پس از آن واحد
خدمات دريافت شود.استاندارد  IEC/ISO 17025بر مبناي فرايندهاي آزمايشگاههاي انجام آزمون ،نمونه
برداري و کاليبراس��يون تدوين شده است و همه جنبههاي مربوط به انجام آزمون در آزمايشگاه را لحاظ
ميکند تا حقوق مشتري که به عنوان اطمينان او از صحت و دقت پاسخها تعبير شده است؛ رعايت شود.
چند سالي بيشتر از تدوين و تصويب اين استاندارد بين المللي نميگذرد و کاملترين سندي است که درباره
مديريت و کيفيت آزمايش��گاهها وجود دارد .اين استاندارد ،همه جزييات مربوط به انجام دقيق و صحيح
هر آزمون را به دو بخش فني و سيستميتقس��يم کرده اس��ت .بخش فني آن به الزامات فني آزمايشگاه،
ش��امل کاليبراسيون دستگاهها ،شرايط محيطي ،روش انجام آزمون و غيره ميپردازد و بخش سيستمي،
الزامات فني را در چارچوب يک سيستم مديريت کيفيت منطبق بر استاندارد  ISO 9001ارايه ميدهد .به
همين علت با وجود آن که يک الزام نيست توصيه ميشود ابتدا در آزمايشگاه استاندارد  ISO 9001پياده
س��ازي و جاري شود و سپس براي کس��ب اعتبارنامة  IEC/ISO 17025اقدام شود .به ويژه آنکه بخش
سيستمي IEC/ISO 17025انطباق کاملي بر الزامات  ISO 9001دارد و اگر آزمايشگاهي IEC/ 17025
 ISOرا استقرار دهد عمال  ISO 9001را نيز مستقر کرده است؛ پس ميتوان پياده سازي  ISO 9001را
مقدمه مناسبي براي استقرار  17025 IEC/ISOبه حساب آورد.
تهيه و تنظيم :الهه بهراميراد

بهداشت و
درمان

فعاليتهاي بخش دندانپزشکي و اجراي طرح سالمت دهان و دندان
در صنعت نفت
دان�ش نف�ت :دکت�ر اميرهوش�نگ

دقايق�ي ،مس�ئول دندانپزش�کي س�ازمان
بهداشت و درمان صنعت نفت و متخصص
جراحي ريش�ه است .با او درخصوص طرح
سلامت دهان و دندان که از س�ال گذشته
در مجموع�ه صنع�ت نفت اجرايي ش�د به
گفتوگو نشستيم که ماحصل آن پيش روي
شماست.

 طرح سالمت دهان و دندان از چه زماني


در س�ازمان بهداش�ت و درمان صنعت نفت
اجرايي شد؟

اين طرح از ابتداي ارديبهشت سال 95
به مناطق اعالم ش��د .پيش از آن در شهريور
سال  94به صورت نمونه در سه منطقه تهران،
اراک و مشهد انجام ش��ده بود که با موفقيت
آن ،به صورت رس��ميبه س��اير مناطق ابالغ
و قرار شد امور پيش��گيري و غربالگري براي
تمام جمعيت تحت پوش��ش که شامل حدود
530هزار ش��اغل و بازنشسته و خانواده تحت
تکفل آنها بودند انجام ش��ود .در اين طرح با
غربالگري س��االنه جمعيت هر منطقه و ثبت
معاينات ،شاخص س�لامت دهان و دندان به
دست خواهد آمد .شاخصهايي نظير بيماريها
و پوس��يدگيهاي دندان��ي و بيماريهاي لثه
و پيرام��ون آن ک��ه ب��ا به دس��ت آوردن اين
شاخصها درمييابيم جمعيت هدف به لحاظ
برخورداري از سالمت در چه وضعيتي است و
بر اساس آن چه اقدامات پيشگيرانه و درماني
انجام خواهد ش��د .به عنوان مثال اگر فردي با
انجام غربالگري متوجه ش��ود نياز به سه اقدام
درمان��ي دارد با پيگيري و اقدام به موقع آن از
گسترش عوارض وس��عت بيماري پيشگيري
خواهد کرد.
خانوادهه�ا به چه ش�کل ميتوانند در اين


طرح شرکت داده شوند؟

اين ط��رح بص��ورت فراخ��وان فعال
انجام ميشود که شاغالن در قالب معاينات
دورهاي که از سوي طب صنعتي موظف به
انجام آن هس��تند .پي��ش از اين در معاينات
طب صنعتي بيماريهاي سيستمي ،آزمايش
خ��ون و ايک��س ريه��ا ,بينايي س��نجي ,
اس��پيرو متري و اديومتري در معاينات طب
صنعتي لحاظ ميشد اما به تازگي طي چند
سال اخير معاينات دورهاي دندانپزشکي نيز
در اين فهرس��ت قرار گرفته است.شاغالن
به دلي��ل فرصت اندکي ک��ه دارند کمتر به
مراکز دندانپزش��کي مراجعه ميکنند و اين
مساله سبب ش��ده که بيشترين آسيبها در
بخ��ش بيماريهاي دهان و دن��دان در اين
جمعي��ت متمرکز ش��ود .ام��ا در مراکز طب
صنعتي ظرفيتهاي قابل توجهي در اختيار

شاغالن است که به آنها امکان ميدهد از
سالمت خود مراقبت بيشتري به عمل آورند.
البته اي��ن مراقبتها بايد ت��ا مرحله درمان
ت��داوم يابد و فقط به انجام معاينات دورهاي
اکتفا نش��ود .معاينات دورهاي ساالنه بعد از
دو تا س��ه س��ال باعث کاهش حداقل  30تا
 40درص��دي بيماريهاي ده��ان و دندان
ميش��ود .ضمن اين که به لحاظ پيشگيري
از گس��ترش بيماريهاي دهان ودنداني ،ابتال
به س��اير بيماريهاي عفون��ي ،اتالف وقت
و هزينهه��اي گزاف نيز پيش��گيري خواهد
گرديد.
در م��ورد ديگر اف��راد و خانوادهها نيز
فراخوان از طريق پزشک خانواده و تماس از
سوي مراکز پزشک خانواده صورت ميپذيرد
و با انجام معاين��ات آموزشهاي الزم براي
پيش��گيري و مراقبت از دهان و دندان داده
خواهد ش��د و در صورت ني��از به مداخالت
درمان��ي در بخشهاي دندانپزش��کي انجام
ميپذيرد.
در ش�هرهايي ک�ه صنع�ت ب�ا هيچيک از


کلينيکها قرارداد ندارد چه بايد کرد؟

همه اف��راد ميتوانند خدم��ات مورد
نيازش��ان در مناطقي که داراي کلينيکهاي
دندانپزش��کي صنع��ت نفت نميباش��ند با
مراجع��ه به کلينيکهاي دندانپزش��کي در
بخ��ش خصوصي ي��ا دولتي غي��ر صنعت
نفت ب��ا انجام هريک از درمانهاي موظف
(درمانهاي س��طح يک  ,دو و س��ه شامل
درمان ترميمي ،جراحي لثه ،درمان ريش��ه،
کش��يدن دندان ،مراقبتهاي پيش��گيري
و غربالگ��ري) ب��ا 10درص��د فرانش��يز به
عهده بيم��ار براس��اس تعرف��ه خصوصي
وزارت بهداش��ت برخوردار ش��وند .در مورد
درمانهاي غيرموظ��ف (خدمات ايمپلنت،
اروتز و پروتز(ثابت و متحرک) ارتودنس��ي)
نيز در همه مراکز يکس��ان عمل ميش��ود.
يعن��ي هزينه آن حتي اگر اي��ن خدمت در
مراکز دندانپزشکي صنعت نفت انجام شود
از بيم��ار دريافت خواهد ش��د .توصيه ما به
همه بيماران ،در اولويت قرار دادن خدمات
موظف است .تا نياز به درمانهاي وسيع تر
کاسته شود و براي خدمات دندانپزشکي غير
موظف کمکهزينه تعيين شدهاي مشخص
وجود دارد که از س��وي شرکتهاي وزارت
نف��ت پرداخ��ت خواهد ش��د .وهمچنين از
 96/10/1ميزان کمک هزينههاي پرداختي
اروتز و پروتز به بيماران دندانپزش��کي -15
 % 10افزايش يافته اس��ت و کتابچه آن به
مناطق ابالغ ش��ده اس��ت .بنابراين توصيه
م��ا انجام به موقع اقدامات درماني ضروري

اقدام�اتپيش�گيرانهتاچ�هح�ددرمورد


بازنشستگان اثربخش است؟

بازنشستگان نيز مانند ديگر گروههاي
س��ني بايد معاينات س��االنه خود را به موقع
انج��ام دهند .در اين مراحل س��ني بيش��تر
بيماريه��اي پرودنتال(پيرامون دندان) بروز
ميکند .معاين��ات غربالگري کمک ميکند
ضمن حفظ شرايط موجود ،درمانهاي انجام
ش��ده کنترل شود و در صورت نياز به درمان
جدي��د بيمار اقدام نم��وده و از وضعيت خود
مطلع و پيگير شود.
است که مانع گس��ترش يافتن بيماريهاي
دهان و دندان ش��ود .متاسفانه در برخي از
کلينيکه��ا خدمات غيرموظ��ف ،عرصه را
ب��ر ارائه خدمات موظف تن��گ ميکند .ما
در کلينيک تخصص��ي تهران  28يونيت را
ميتواني��م به درمانهاي موظف اختصاص
دهي��م و درمانه��اي مورد ني��از را با زمان
انتظار کمتر انج��ام داد .و رضايت مراجعان
را جل��ب کني��م و در صورت ل��زوم اجراي
خدمات غير موظف بصورت برون س��پاري
عمل نماييم.
 چه اهداف ديگري دنبال ميشود ؟


از جمل��ه فعاليته��اي بخ��ش
دندانپزش��کي ايجاد شناس��نامه براي مراکز
دندانپزش��کي اس��ت که به صورت ساالنه
ارزش��يابي و امتيازبندي ميش��وند .رعايت
اصول��ي مثل کنترل عفون��ت ،کنترل کيفي
خدمات و افزايش تنوع خدمات و تجهيزات
ب��ه روز و افزايش تخصصهاي مورد نياز از
جمله معيارهاي مورد نظر است .عالوه بر اين
با بررس��ي فرمهاي نظرسنجي که از طريق
روابطعموميهر بهداري تنظيم ش��ده و در
اختيار مراجعان قرار ميگيرد ميتوان ميزان
رضايت مراجعان را ارزيابي کرد .همچنين با
به کارگيري برنامه نرمافزاري جامع در دست
اقدام ميتوانيم نظارت بيش��تري بر خدمات
بخش درمان داشته باشيم .اين برنامه در چند
منطقه در حال اجراس��ت و قرار است به کل
کشور تسري يابد .ديگر اين که با نوبتدهي
مکاني��زه مراجعهکنن��دگان از تس��هيالت
بيشتري برخوردار ش��ده و در وقت و انرژي
آنها صرفهجويي ميشود.
در ح�ال حاض�ر چند مرکز دندانپزش�کي


خدمات اين بخش را ارائه ميدهند؟

م��ا در کل کش��ور  100مرک��ز
دندانپزش��کي داري��م ک��ه حجم زي��ادي از
خدمات دندانپزش��کي در آن انجام ميشود.
بيش از  240يونيت دندانپزشکي در اين 100
مرکز فعال است 265 .دندانپزشک و نزديک

فعالیتهای آزمایشگاه بیمارستان نفت تهران از زبان رئیس
آزمایشگاه و پاتولوژی
دان�ش نف�ت :عل�وم آزمایش�گاهی یک�ی از
ش�اخههای عل�وم پزش�کی اس�ت و بیش�تر ب�ا آنالی�ز
آزمایش�گاهی خون ،مایعات و بافتهای بدن انس�ان با
هدف تش�خیص بیماری ،پیگیری درمان و حفظ سالمت
اف�راد جامعه س�ر و کار دارد.دکتر اله�ام افتخار رئیس
آزمایش�گاه و پاتولوژی بیمارستان نفت تهران به بهانه
فرا رسیدن س�الروز تولد حکیم جرجانی و گرامیداشت
روز آزمایش�گاه گفتگویی با واحد روابط عمومیسازمان
انجام داد که به شرح زیر میباشد.
 خانم دکتر با توجه به اینکه یکسال هست در این سمت مشغول

بکار هستید عملکرد آزمایشگاه صنعت نفت را چطور ارزیابی میکنید؟

آزمایش��گاه نفت در سطح کشور از پیشرفته ترین دستگاهها و
امکانات برخوردار است ،در اعتبار بخشی از دانشگاه علوم پزشکی نمره
قابل قبولی گرفته است و جز بخشهای بروز بشمار میرود .در حال
حاضر یک دهم درصد از آزمایش به بیرون ارسال میشود که شامل
تستهای تخصصی است چرا که نیازی به خرید دستگاه و صرف نیرو
نیست زیرا کیسهای مراجعه کننده در سال  2مورد یا بیشتر است .از
ملزومات خدمات مطلوب آزمایشگاهی باید به تجهیزات اشاره کنم،
در یکی دو سال گذشته ،با کمک و مساعدت مدیران ارشد بهداشت
و درمان صنعت نفت تجهیزات مدرن و تکنولوژیهای جدید به این
مجموعه اضافه ش��ده که موجب گردیده تا بتوانیم خدمات بیش��تر و
بهتری را در این مرکز ارائه کنیم.
 فعالیت در آزمایشگاه چگونه است ؟


آزمایش��گاه جز بخشه��ای تخصصی در درم��ان نقش ایفا
میکند ،چرا که پزش��ک نیازمند اطالعات درس��ت از وضعیت بیمار
اس��ت .برخی از بیماریها فقط با آزمایش تش��خیص داده میشود،
همکاران ش��اغل آزمایش��گاه در معرض انواع و اقس��ام الودگیها با
توجه به تماس با نمونههای بیماران هستند .آنها همچنین در معرض

انواع و اقس��ام مواد ش��یمیایی نیز هستند .همکاران
در بخش آزمایش��گاه وظیفه مهمیرا بر عهده دارند
زیرا تمامیاقدامات درمانی بستگی به تشخیص دارد
ت��ا درمان آغاز ش��ود .اهرم اصلی هر پزش��کی برای
تشخیص بیماری و درمان آزمایشهایی است که از
بیمار دارد.خوش��بختانه در حال حاضر اهمیت فعالیت
کارکنان آزمایشگاه از سالهای گذشته پر رنگتر شده
اما با توجه به اینکه بطور مس��تقیم با بیمار و یا حتی
پزش��ک در ارتباط نیس��تند امکان دارد اهمیت کار آنان دیده نش��ود.
آزمایش یه س��ری اطالعات میدهد اما نتیجه توصیف آن بستگی به
شرایط جسمانی و بالینی بیمار دارد و چه بسا ارتباط پزشک با مسئولین
آزمایشگاه میتواند نقش بسزایی در روند درمان داشته باشد.
 اهمیت روز آزمایشگاه و گرامیداشت آن چیست؟


روز آزمایش��گاه فرصتی اس��ت برای انعکاس زحمات کارکنان
آن ،که باتوجه به همه حساسیتها و شرایط رضایتمندی مراجعان و
بیماران و دریافت خدمات به موقع و با کیفیت را سر منشا فعالیتهای
خ��ود قرار داده اند .عل��ی رغم اینکه نیروها بصورت ش��بانه روزی
در حال فعالیت هس��تند اما انرژی آنها بس��یار باالست و خوشبختانه
ش��اهد افزایش فعالیتها در حوزه آزمایشگاه و راه اندازی تستهای
جدیدی هستیم.
 لطفا در پایان به برخی از اقدامات آزمایشگاه بیمارستان صنعت

نفت تهران در سال  96اشاره فرمایید.

در سال  96خوشبختانه فعالیتهای گسترده ایی صورت گرفت
ک��ه با توج��ه به اهمیت تع��دادی از آنها را بیان میکند که ش��امل:
راه اندازی سیس��تم نرم افزاری اس��پرموگرام ،تست  ،pro BNPراه
ان��دازی الکتروفورز با خرید دس��تگاه  ،SEBIAراه اندازی سیس��تم
 pap smear thin prepدر جهت ارتقاء کیفیت غربالگری کانس��ر
سرویکس و راه اندازی تستهای انعقادی در درمانگاه آزادی میشود.

به  50متخصص فعاليت دارند و حدود 150
پرس��تار دندانپزشکي و ساالنه افزون بر يک
ميليون خدمت دندانپزش��کي انجام ميشود.
ارزش ريال��ي اين خدمات بر اس��اس تعرفه
وزارت بهداش��ت و درمان  622ميليارد ريال
در س��ال ميباش��د که اگر اي��ن خدمات به
بخش خصوصي واگذار ش��ود رقم باالتري
را درب��ر خواهد گرف��ت .در عين حال که در
مراکز بخش خصوص��ي نميتوانيم نظارتي
در کنت��رل عفونت و کنترل کيفي خدمات و
غربالگري و معاينات دوره اي داشته باشيم از
نظر نسبت جمعيت به دندانپزشک در برخي
مناطق جنوب ب��ه ازاء ه��ر  4000نفر يک
دندانپزش��ک وج��ود دارد و در برخي مناطق
ديگ��ر به ازاي ه��ر  1500نفر ي��ک دندان
پزشک وجود دارد.
پيش�ينه طرح سلامت دهان و دندان چه


بود؟

از س��ال  78طرح مراقبتهاي دهان و
دندان در  PHCانجام ميگرديد و برنامههاي
پيش��گيرانهاي و غربالگ��ري در گروهه��اي
هدف(کودکان  2تا  6و  6تا  12سال و بانوان
باردار) انجام ميگرديد که موفقيتهايي در
پي داش��ت .در اين طرح اف��راد گروه هدف
غربالگري ش��ده و در ص��ورت نياز به انجام
امور درماني تحت درمان قرار ميگرفتند .در
مطالعات انجام شده مشخص شد کودکاني
که تحت معاينه ق��رار گرفته و غربالگري و
پيشگيري را در زمان مناسب انجام دادهاند 30
درصد کمتر از ساير کودکان به بيماريهاي
ده��ان و دندان مبتال ش��دهاند .همچنين از
سال  1380کلينيک دندانپزشکي پيشگيري
و کلينيک دنداپزشکي طب صنعتي در اهواز
راهاندازي ش��د که هر  6ماه يک بار کودکان
را معاينه کرده و ساليانه معاينات دندانپزشکي
طب صنعتي دوره اي انجام ميگردد و تحت
مراقبتهايي پيش��گيري مانند جرمگيري ,
فلورايدتراپي ،بروساژ و ...و مداخالت درماني
قرار ميگيرند و همچنان فعال است.

چه توصيهاي براي خانوادهها داريد؟


متاس��فانه بس��ياري از افراد در انجام
معاين��ات دورهاي کوتاهي ميکنند .با وجود
ي و فراخوان وسيع تلفني پزشک
اطالعرسان 
خانواده هنوز  40درصد افراد از انجام معاينات
دوره اي امتن��اع ميورزن��د .ش��ايد ذهنيت
نادرس��ت اف��راد از دندانپزش��کي ،ت��رس از
آلودگي يا درد عاملي ب��راي تاخير در انجام
معاينات دورهاي باشد اما بايد بگوييم گاهي
با تاخير در درمان ،يک مراجعه  20دقيقهاي
به چند مراجعه  45دقيقهاي تبديل ميشود.
ضم��ن اين که بيماريه��اي دهان و دندان
به عنوان بيماري عفوني ميتواند بر س��اير
بيماريها مثل بيماريهاي قلبي و عروقي،
بيماريه��اي ريوي ،کاه��ش وزن جنين در
دوران بارداري و ديابت تاثير مستقيم بگذارد.
سخن آخر؟


ب��ه طور کل��ي خدمات ارائه ش��ده در
بخش دندانپزشکي از کيفيت الزم با کنترل
عفونت براساس دستورالعمل وزارت بهداشت
برخوردار است .و هدف بخش دندانپزشکي
صنعت نفت ارتقاء سالمت و افزايش رضايت
مندي ميباش��د .همچنين نس��بت ارزش
ريالي س��اليانه خدمات انجام ش��ده نس��بت
به هزينههايي چون حق��وق کارکنان ،مواد
مصرفي ،استهالک س��اختمان ،هزينههاي
انرژي و ...رقميمعادل با  8/5ميليارد تومان
در س��ال باالتر در سال ( )+ %16بوده است.
فعاليته��اي متن��وع و بااليي ح��دود بيش
از ي��ک ميليون خدمت در س��ال در بخش
دندانپزش��کي در سطح کشور انجام ميشود
کهاميد داريم رضايت مراجعان را جلب کرده
باشد.البته به دليل زمان بر بودن هر خدمت
ش��ايد موجب تاخير يا افزاي��ش زمان انتظار
بيم��اران گردد که در تالش هس��تيم زمان
انتظار بيم��اران را کاهش دهيم .و با اجراي
کامل طرح سالمت بصورت ممتد و ساليانه
در طي چندسال آينده شاهد کاهاش باالي
 %50بيماريه��اي دهان و دندان در جمعيت
تحت پوشش باشيم.

پزشکي خانواده
نقش پيشگيري مقدم بر درمان است
دکتر لساني :پزشک خانواده پزشک سالمت محوري است
و نقش پيشگيري مقدم بر درمان دارد

دان�ش نفت :دکتراکرم
الس�ادات لس�اني پزش�ک
عموميک�ه نزدي�ک ب�ه ٢٦
س�ال دربهداش�ت و درم�ان
صنعت نفت مش�غول فعاليت
دارد و از س�ال  ١٣٧٧بعنوان
پزش�ک خانواده با محبوبيت
زي�اد بين بيم�اران در مناطق
اراک و ته�ران خدم�ت ميکن�د ،اهمي�ت
پزش�کي خانواده را نقش پيشگيري مقدم
بر درمان عنوان کرده و ميگويد :پزش�ک
خانواده پزش�ک سلامت محوري اس�ت،
اجراي خدمات پيشگيرانه پزشک خانواده
نقش بس�يار موثري در پزشکي اجتماعي
باالخ�ص در اولويتهاي سلامت جامعه
دارد.

وي ميافزاي��د :ب��ا توجه ب��ه اينکه
خانوادهها پزش��ک خود را انتخاب ميکنند
با او در راس��تاي ارتقا س��طح سالمت خود
هم��کاري موث��ري دارند و باو اس��تقبال
خوب��ي مواجه ميباش��د و پزش��ک خانواده
هم با ش��ناخت افراد جمعيت تحت پوشش
خ��ود براي س�لامت آنه��ا برنام��ه ريزي
ک��رده و با دقت پيگي��ر و مراقب وضعيت
سالمت ايشان اس��ت.دکتر لساني با تاکيد

ب��ر اينکه پزش��ک خان��واده
ب��ا اقدام��ات مراقبتي س��بب
کاهش هزينههاي س�لامت
مح��ور خواه��د ش��د بي��ان
م��يدارد :پزش��کي خانواده از
س��ال  ١٣٧٧درصنع��ت نفت
شروع شد و پيش��رفت بسيار
خوب��ي در ط��ي اين س��الها
داشته اس��ت و ميتوان بگويم که بهداشت
و درمان صنع��ت نفت با بهره گيري از آن
در اجراي برنامه مراقبت از س�لامت مانند
ساير کشورهاي پيشرفته پيشرو بوده است.
پزشک عموميبهداش��ت و درمان صنعت
نفت تهران با اهميت برش��مردن اين طرح
در تامين س�لامتي خان��واده بزرگ صنعت
نفت ميگويد :بايد ش��رايطي فراهم شود تا
پزش��کان و پرس��تاران خانواده ارتباطي دو
سويه با خانوادهها داش��ته باشند و نظارت
ب��ر اجراي صحيح ،اين ط��رح ميتواند به
ارائهامارهاي رسميو سهل الوصول کمک
ش��اياني کند.دکتر لس��اني در پايان از نگاه
مثب��ت و حمايتهاي دکت��ر مجيد رزاقي
مدي��ر س�لامت س��ازمان و دکت��ر طاهره
جعف��ري رييس س�لامت خان��واده و تيم
سالمت خانواده ستاد تقدير کرد.

معدن
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یادداشت

صادرات بيش از  9ميليارد دالر محصوالت
معدن و صنايع معدني
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افزايش توليد محصوالت معدني شرکتهاي بزرگ در سال 96
دان�ش نف�ت :مي�زان تولي�د اغل�ب
محص�والت معدني ش�رکتهاي ب�زرگ طي
سال  96با افزايش همراه بود.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عموميسازمان توس��عه و نوسازي معادن و
صنايع معدني اي��ران ،از ابتداي فروردين تا
پايان اس��فند  38 ،96ميلي��ون و  340هزار
و  530تن کنس��انتره س��نگ آهن (توس��ط
ش��رکتهاي گه��ر زمي��ن ،اپال پارس��يان
س��نگان ،توس��عه معادن و صناي��ع معدني
خاورميانه ،گل گهر ،چادرملو و س��نگ آهن
مرکزي) و  6ميليون و  612هزار و  468تن
س��نگ آهن دانه بندي (توسط شرکتهاي
س��نگ آهن مرک��زي ،چادرمل��و ،گل گهر،
سنگان ،ميشدوان و فالت مرکزي) توليد شد
که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ،به

ترتيب  18و  11درصد رشد يافت.همچنين،
طي اين مدت ميزان توليد گندله  31ميليون
و  357هزار و  422تن و آهن اس��فنجي 18
ميلي��ون و  961هزار و  452تن توليد ش��د
که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ،به
ترتيب  22درصد و  14درصد افزايش يافت.
افزون بر اين طي سال گذشته ،شرکتهاي
بزرگ فوالدس��ازي (ف��والد مبارکه ،فوالد
خوزستان ،ذوب آهن اصفهان ،فوالد آلياژي
اي��ران ،گ��روه مل��ي صنعتي ف��والد ،فوالد
کاوه جنوب ،فوالد خراس��ان و چادرملو) 17
ميليون و  250هزار و  988تن شمش فوالد
و (شرکتهاي فوالد مبارکه ،سبا ،ذوب آهن
اصفهان ،فوالد آذربايجان ،فوالد خراس��ان،
ف��والد آلياژي ايران ،نورد و لوله اهواز ،گروه
ملي صنعت��ي فوالد ،فوالد اکس��ين و ورق

خودرو چهار محال و بختياري)  10ميليون و
 582ه��زار و  32تن انواع محصول فوالدي
توليد کردند که نس��بت به مدت مشابه سال
گذشته به ترتيب  20درصد و  5درصد رشد

مدير عامل شرکت فوالد سفيددشت خبر داد:

پيشرفت  63درصدي فوالد سازي سفيددشت؛ بخش
فوالدسازي امسال به توليد ميرسد
دانش نفت :مدير عامل ش�رکت فوالد سفيددش�ت
چهارمح�ال و بختي�اري گف�ت :مجموع�ه فوالدس�ازي
سفيددشت با پيش�رفت ٦٣درصدي کل پروژه ،به عنوان
پيش�تاز پروژههاي فوالدس�ازي در مجموع�ه هفت طرح
استاني قرار دارد.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از رواب��ط
عموميايمي��درو ،محمود ارباب زاده افزود :در راس��تاي
بهره برداري اين طرح ،فعاليتهايي همچون ساماندهي
تعميرات پيش��گيرانه ،کنت��رل و کاهش مصرف آب در
گ��ردش ،تهيه س��اختار تجهيزات توقفات در سيس��تم
نگه��داري و تعميرات ،تامين قطعات يدکي و تجهيزات
اصلي ،توس��عه محوطه ذخيره مواد اولي��ه و ...صورت
گرفت��ه اس��ت.وي در خصوص آخري��ن وضعيت پروژه
فوالدس��ازي به عنوان ف��از بعدي اين ش��رکت افزود:
محصول اين پروژه اسلب است و فرايند توليد به روش
کوره قوس الکتريکي( )EAFشامل يک کوره با ظرفيت
 140تن ،يک کوره پاتيلي ( )LFو يک ماش��ين ريخته

گ��ري با ظرفي��ت توليد  800هزار تن تختال در س��ال
اس��ت.ارباب زاده اظه��ار کرد :در ح��ال حاضر عمليات
س��يويل پروژه فوالدس��ازي رو به اتمام است و نيمياز
تجهيزات پروژه نيز وارد س��ايت شده است که عمليات
نصب آنها نيز در حال انجام اس��ت.وي ادامه داد :انتظار
م��يرود مطابق برنام��ه زمانبندي ص��ورت گرفته و با
حمايته��اي الزم ،در اواخر س��ال جاري ش��اهد بهره
برداري از اين پروژه به عنوان اولين واحد فوالدس��ازي
طرحهاي اس��تاني باش��يم.وي تاکيد کرد :در نيمه دوم
س��ال 1396تماميتوقفات بصورت برنامه ريزي ش��ده
انج��ام و از توقف��ات اضطراري بط��ور کامل جلوگيري
شده اس��ت.وي در مورد توليد در بخش احياي مستقيم
گفت :از آبان ماه  95تا پايان اسفند  ،96در مجموع593
هزارتن آهن اسفنجي در اين واحد توليد شده است.مدير
عامل شرکت فوالد سفيددشت ،رعايت اصول ايمني در
ش��رکت را از اصليترين برنامهه��ا و اقدامات مورد نظر
سازمان دانست که اجرا ميشود.

يافت.طي م��دت مذکور ،ميزان اس��تخراج
س��رب و روي انگ��وران  885ه��زار و 528
تن و س��رب نخلک  43هزار و  404تن بود
که در مقايس��ه با  12ماهه س��ال گذشته به

ترتيب  3درصد کاهش و  50درصد افزايش
يافت.همچنين طي مدت ياد ش��ده ،شرکت
آلومين��اي ايران  240ه��زار و  167تن پودر
آلومينا و شرکتهاي بزرگ آلومينيوم کشور
(ايرالک��و ،المه��دي و هرم��زال)  337هزار
و  608تن ش��مش آلوميني��وم توليد کردند
که ب��ه ترتيب  2درصد رش��د و يک درصد
کاهش داش��ته است.ش��رکت مل��ي صنايع
م��س از ابت��داي فروردين تا پايان اس��فند
 ،96ي��ک ميليون و  141ه��زار و  189تن
کنسانتره مس ( 6درصد افزايش) 201 ،هزار
و  234ت��ن آند م��س ( 11درصد کاهش به
دلي��ل حادثه انفج��ار) 160 ،هزار و  128تن
کاتد مس ( 17درصد کاهش به دليل حادثه
انفج��ار) و  7ه��زار و  920تن موليبدن (12
درصد افزايش) توليد کرد.

گزارش  12ماهه سال  96اعالم شد:

افزايش  12درصدي توليد کنسانتره زغال سنگ ايميدرو
دانش نفت :ميزان توليد کنس�انتره
زغ�ال س�نگ ش�رکتهاي طب�س و البرز
مرکزي (وابس�ته بهايميدرو) طي سال،96
 12درصد افزايش يافت.

ب��ه گ��زارش دانش نف��ت به نقل
از رواب��ط عموميس��ازمان توس��عه و
نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران،
شرکتهاي زغال س��نگ طبس و البرز
مرک��زي از ابت��داي فروردين ت��ا پايان
اسفند 675 ،هزار و  808تن کنسانتره زغال سنگ توليد
کردند .اما رقم توليد مدت مش��ابه س��ال گذشته602 ،
ه��زار و  958تن ب��ود .از ميزان توليد کنس��انتره زغال
سنگ امسال 570 ،هزار و  86تن توسط «شرکت زغال
سنگ طبس» و  105هزار و  722تن از سوي «شرکت
زغال سنگ البرز مرکزي» توليد شد.
همچنين ش��رکتهاي زغال سنگ طبس و البرز
مرکزي طي  12ماههامسال ،يک ميليون و  371هزار و
 562تن زغال سنگ استخراج کردند که نسبت به رقم

استخراج سال گذشته (يک ميليون
و  668ه��زار و  81تن) 18 ،درصد
کاه��ش نش��ان ميده��د .در اين
ميان ،ش��رکت طبس يک ميليون
و  214ه��زار و  394تن و ش��رکت
البرز مرکزي  157هزار و  168تن
ماده معدني اس��تخراج کرد.ميزان
ارسال کنس��انتره زغال سنگ اين
شرکتها به مش��تريان طي مدت
ياد ش��ده نيز با  10درصد رشد ،از  598هزار و  477تن
مدت مش��ابه س��ال قبل به  664هزار و  472تن در 12
ماهه سال  96رسيد .ميزان ارسال کنسانتره شرکتهاي
طبس و البرز مرکزي به ترتيب  563هزار و  345تن و
 101هزار و  127تن بود.بنا به اين گزارش ،شرکتهاي
زغال س��نگ طبس و البرز مرکزي طي ماه اس��فند 39
هزار و  343تن کنسانتره زغال سنگ «توليد» 65 ،هزار
و  865تن ماده معدني «اس��تخراج» و  44هزار و 767
تن کنسانتره «ارسال» کردند.

برترين توليدکنندگان نقره جهان؛ مکزيک در رتبه نخست
دانش نف�ت :توليد جهاني نقره در س�ال  2017به
25هزار تن رس�يد که نس�بت به س�ال پيش از آن شاهد
کاهش توليد700تني بود.

به گزارش وب س��ايت  ،Investing Newsتوليد
جهاني نقره در س��ال  2017با700تن کاهش نسبت به
س��ال  2016به  25هزار تن رس��يد که بيشترين ميزان
توليد اين فلز متعلق به مکزيک بود .ميزان توليد و رتبه
10کشور برتر توليدکننده نقره بدين صورت است:
 .1مکزيک

مکزيک توانس��ت در س��ال  2017با توليد 5هزار
و  600تن نقره که حاکي از رش��د  240تني نس��بت به
س��ال  2016اس��ت کماکان رتبه نخست توليدکنندگان
برت��ر اين م��اده معدني را در جهان ب��ه خود اختصاص
دهد .شرکت ِف ِرسني يو  Fresnilloکه يکي از بزرگترين
توليدکنن��دگان نق��ره در جهان اس��ت در مکزيک قرار
دارد .اين ش��رکت اس��تخراج طال و نقره را در  6معدن
مختلف در مکزيک انجام ميدهد و پروژههاي توس��عه
اي بسياري را در مراحل مختلف برعهده دارد.
 .2پرو

توليد نقره پرو در س��ال گذشته ميالدي  4هزار و

 500تن نقره به ثبت رس��يد که حاکي از رشد  400تني
نس��بت به سال  2016است .اين کشور با دارا بودن 93
هزار تن ذخاير نقره بيش��ترين ذخاي��ر نقره جهان را در
اختيار دارد و توانست دومين توليدکننده برتر نقره جهان
در س��ال  2017ش��ود.پرو داراي ذخاير بکر نقره اس��ت
اس��ت ميتواند در آينده رتبه اين کشور را در توليد اين
ماده معدني ارتقا دهد.
 .3چين

اسفنجي اين واحد خبر داد .اين کارخانه
اکنون در انتظار افتتاح رسميقرار دارد.

به گزارش روابط عموميسازمان
توس��عه و نوس��ازي مع��ادن و صنايع
معدن��ي ايران ،اي��رج نصوحي دهنوي
با بيان اين مطلب اظهار داش��ت :واحد
احياي مستقيم طرح فوالد س��بزوار با تالش همکاران
گ��روه پارس ف��والد س��بزوار از س��اعت  12مورخ 24
فروردي��ن  104 ،97تن در س��اعت و  2500تن در روز
آهن اس��فنجي توليد کرد که اي��ن عملکرد رکورد توليد
محص��ول با توجه به ظرفيت اس��ميکارخانه به ش��مار

توليد نقره ش��يلي در سال گذشته ميالدي هزار و
 200تن به ثبت رس��يد .اين کشور معموال جزو برترين
کش��ورهاي توليدکننده نقره اس��ت اما در سال  2017با
افت توليد  300تني در توليد نقره مواجه ش��د و اين امر
موجب ش��د تا پس از لهستان و روس��يه در رتبه ششم
قرارگيرد.
 .7استراليا

در س��ال  2017توليد نقره در روسيه تنها افزايش
 30تن��ي را تجرب��ه کرد ام��ا کاهش توليد در ش��يلي و
اس��تراليا اين امکان را فراهم ساخت تا اين کشور بتواند
با توليد هزار و  600تن نقره به عنوان چهارمين کش��ور
در فهرس��ت  10کش��ور برتر توليدکننده نقره در جهان
قرار گيرد.

 .8بوليوي

 .4روسيه

 .5لهستان

لهستان در سال  2017توانست با  130تن افزايش
توليد نسبت به سال پيش از آن هزار و چهارصد تن نقره

ثبت رکورد توليد احياي مستقيم فوالد سبزوار
فوالد س�بزوار از ثبت رک�ورد توليد آهن

 .6شيلي

چين در س��ال گذش��ته ميالدي با توليد 2هزار و
500تن نقره در رتبه سوم جهان جاي گرفت.

يک طرح ديگر استاني در انتظار افتتاح است؛

دان�ش نف�ت :مديرعام�ل ط�رح

توليدکرده و از اس��تراليا و شيلي پيشي گرفته و در رتبه
پنجم اين فهرست بايستد.

ميرود.کارخان��ه آهن اس��فنجي طرح
فوالد سبزوار روز يکش��نبه يکم بهمن
 ،96نخس��تين محصول خ��ود را توليد
کرد .طرح فوالد سبزوار به عنوان يکي
از طرحه��اي فوالد اس��تاني با ظرفيت
 800ه��زار تن و قاب��ل افزايش تا يک
ميلي��ون تن به ش��مار م��يرود که قرار
است در آينده نزديک با حضور مقامات
دولتي افتتاح رسميش��ود .فوالد سبزوار ،جزو طرحهاي
است که از دولت يازدهم ،فعال شد و در مسير راهاندازي
ق��رار گرفت.وي افزود :اين واح��د از زمان بهره برداري
تاکنون يکصد هزار تن آهن اس��فنجي با ميانگين 92.5
درصد متاليزاسيون (درجه فلز شدگي) توليد کرده است.

استراليا هفتمين کشور برتر توليدکننده نقره جهان
اس��ت .توليد نقره اين کشور طي س��ال  2017به هزار
و 200تن رس��يد که حاکي از افت  220تني نس��بت به
سال  2016اس��ت .معدنکاري نقره پيشينه اي غني در
اين کش��ور دارد به گونه اي که  BHP Bilitonکار خود
را در حوزه معدن از دهه 1920در اين کشور آغاز کرد.
بوليوي در س��ال گذش��ته ميالدي هزار و 200تن
نقره توليد کرد در حالي که با کاهش 150تني نسبت به
س��ال  2016مواجه شد اما توانست در جايگاه هشتمين

توليدکنن��ده برتر نقره جهان در س��ال  2017قرار گيرد.
اين کشور داراي معادن نقره متعدد است و امکان توسعه
اين بخش را به ويژه در منطقه پوتوسيPotosiدارد.
.9قزاقستان

توليد نقره قزاقس��تان نيز در سال گذشته ميالدي
هزار و  200تن به ثبت رس��يد و اين کش��ور را در رتبه
نهم جهان��ي قرارداد.اي��ن ميزان توليد بهان��دازه برخي
توليدکنن��دگان اصل��ي اس��ت ام��ا براي اولي��ن حضور
قزاقستان در فهرست توليدکنندگان برتر چشمگير است.
به گزارش س��ازمان زمين شناس��ي امريکا ،اين کشور
داراي ذخاير ناشناخته اي از نقره است.
 .10اياالت متحده

اين کش��ور توانس��ت با توليده��زار و  20تن نقره
به ارزش تقريب��ي 546ميليون دالر در رتبه دهم جهان
ق��رار گيرد .اين در حالي اس��ت که تولي��د نقره در اين
کش��ور با کاهش  11درصدي نس��بت به س��ال 2016
مواج��ه ش��ده بود.کاه��ش تقاضا،کاهش قيم��ت و نيز
اعتصاب در يکي از معادني که به تازگي کار خود را آغاز
کرده اس��ت از جمله داليل اين افت توليد عنوان ش��ده
است.

تمديد مناقصه پيش ارزيابي پروژه بوکسيت گينه
تا  20ارديبهشت
دانش نف�ت :مناقصه پي�ش ارزيابي
بي�ن الملل�ي انتق�ال بوکس�يت گين�ه تا 20
ارديبهش�ت س�ال ج�اري تمدي�د ش�د و
متقاضي�ان ميتوانن�د آمادگي خ�ود را براي
ش�رکت در اين مناقصه به ص�ورت مکتوب
اعالم کنند.

به گزارش رواب��ط عموميايميدرو،
شرکت  SBDTمستقر در جمهوري گينه
در نظر دارد از طريق فراخوان عمومينسبت به انتخاب
پيمانکاران ط��رح و اجرا و تامين مالي داراي صالحيت
مرتب��ط جه��ت دعوت ب��ه مناقصه پي��ش ارزيابي بين
المللي اجراي طرح انتقال بوکس��يت از طريق خط لوله
در کشور گينه با شرايط مندرج در آگهي اقدام کند.طبق

اع�لام مس��ئوالن ش��رکت ،MME
تاکنون  8شرکت از کشورهاي چين،
بلژيک ،آمري��کا ،گينه ،ترکيه و هند
آمادگب خ��ود را براي حضور در اين
مناقص��ه اع�لام کردهاند.متقاضيان
ميتوانن��د مدارک و فرمهاي مربوط
ب��ه درج اطالعات خ��ود را به دفاتر
شرکتهاي  SBDTو  MMEارسال
کنند و يا يا مراجعه با س��ايت رس��مي MMEاطالعات
الزم را کس��ب کنند.متقاضيان ميتوانند براي کس��ب
اطالعات بيش��تر ب��ا ش��ماره تلفنه��اي 88577870
در ته��ران و  +224624303330در گين��ه و ي��ا
 +492116990905110در آلمان تماس حاصل کنند.

دکتر مهدي کرباسيان

رئيس هيات عامل ايميدرو

بي��ش از  9ميلي��ارد دالر محص��والت
بخ��ش مع��دن و صنايع معدني در س��ال 96
صادر ش��ده اس��ت .اين در حالي اس��ت که تا
س��ه – چهار سال قبل ،بخش معدن و صنايع
معدني چندان ش��ناخته شده نبود و در اقتصاد
ملي تعريف نميشد اما با مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتي از سوي
مقام معظم رهبري ،يکي از زمينههاي تحقق آن ،توسعه بخش معدن
و صنايع معدني بود که داراي مزيتهاي درون گرايي (وجود مواد اوليه
کافي در کش��ور) و برون گرايي (امکان صادرات) است .بر اين اساس،
از نقش خبرنگاران در توسعه و سالمت اقتصادي و شناساندن جايگاه
بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي و بين مسئوالن و تصميم
گيرندگان کشور طي سالهاي اخير ،صادقانه تشکر ميکنم.
افزايش توليد در سال 96

در همين حال ،توليد و صادرات بخش معدن و صنايع معدني در
سال گذشته با موفقيتهايي همراه بود ،در بخش کنسانتره  18درصد،
گندله  22درصد ،آهن اس��فنجي  14درصد ،ش��مش فوالد  20درصد،
کنس��انتره مس  6درصد و پودر آلومينا  2درصد افزايش توليد داشتيم.
در بخ��ش آند و کاتد نيز به دليل انفجار کارخانه مس سرچش��مه طي
ماههاي پاياني س��ال ،با کاهش مواجه شد .در حوزه فوالد ،حدود 9.5
ميليون تن محصول به بارازهاي کانادا ،مکزيک ،اروپا و ش��رق آس��يا
صادر شد .افزون بر اين 740 ،هزار تن آهن اسفنجي و  18ميليون تن
کنس��انتره سنگ آهن صادر شد کهاميدواريم در سال جاري با تکميل
زنجيره توليد ،اين محصوالت نيز در داخل مصرف شود.
افتتاح  6ميليارد دالر پروژه در سال جاري

اين س��ازمان و ش��رکتهاي تابعه طي س��ال  96به رغم همه
محدوديته��ا حدود  2ميلي��ارد دالر پروژه افتتاح ک��رد و پيش بيني
ميش��ود طي س��ال جاري 6 ،ميليارد دالر پروژه جديد اعم از  3طرح
آهن اسفنجي (سبزوار ،بافت و قائنات) ،گندله و کنسانتره فوالد مبارکه
در سنگان و کارخانه صبا فوالد افتتاح شود .همچنين کارخانه  300هزار
تني ش��مش آلومينيوم جنوب 36 ،هزار تني شمش آلومينيوم جاجرم،
کارخانههاي حوزه مس نظير اس��يد کرمان و نيز پروژههاي ش��رکت
ميدکو قابل افتتاح خواهد بود .اکتش��افات معدن طي سال  96با قوت
ادامه يافت ،از برنامه  250هزار کيلومتر مربع اکتشاف معادن ،شناسايي
و پي جويي  180هزار کيلومتر مربع انجام شد و آماده واگذار به بخش
خصوصي براي تکميل ش��ده اس��ت .طي اين مدت ذخاير جديدي در
حوزه سنگ آهن ،طال ،بوکسيت و غيره اکتشاف شد .به عنوان مثال ،با
افزايش  2برابري بوکسيت ،شرکت آلوميناي جارجرم آرامش بيشتري
يافت.وي ادامه داد :در حوزه اکتش��اف ايميدرو طي سال گذشته 119
هزار متر حفاري با سرمايه گذاري  115ميليارد تومان انجام شد.
تشکيلکنسرسيوميبرايانجاماکتشاف

در م��ورد سياس��تهاي ايميدرو در بخش اکتش��اف طي س��ال
 ،97بايس��تي تصريح کرد :اواخر سال گذشته برنامه مقدماتي تاسيس
کنسرسيوميبا تجميع شرکتهاي معدني و فوالدي با شرکت معادن
و فلزات صورت گرفت تا کار اکتش��اف را انجام دهند و امسال به طور
جدي پيگيري خواهد ش��د .همچنين ،انجام اکتشافات عميق از ديگر
برنامههاي سال جاري است .طي سال گذشته ،نقشه راه معدن و صنايع
معدني به توصيه آقاي ش��ريعتمداري تهيه شد و خوشبختانه  88مورد
آن تکميل ش��ده است .اين نقشه راه  4ساله است .همچنين ،تشکيل
ستاد زنجيره فوالد کار ارزنده اي بود تا بتوانيم با مديريت وزير صنعت،
معدن و تجارت و دبيرخانه س��تاد هماهنگيها را بيش��تر کنيم .درباره
اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش طي س��ال  ،96بايستي گفت:
طي اين مدت ،موسس��ه پژوهشي يونيدرو با سرمايه گذاري  5ميليارد
تومان ايجاد و فعال شد .همچنين ،پروژههاي متعددي در حوزه معدن
و صنايع معدني با دانشگاههاي مختلف دولتي و آزاد شروع کرديم .در
س��ال گذش��ته ،اقدام ارزنده اي در رابطه با آموزش کارگر ،تکنسين و
کارشناس حوزه معدن انجام شد و امسال اين روند را ادامه ميدهيم.
ضرورت توسعه توليد داخلي

در ح��وزه حمايت از کاالي ايران��ي بايد کار کنيم و در مجموعه
وزارتخانه ،توليد داخلي را توس��عه دهيم و محصول ايراني را با کيفيت
باال ب��ه بازارهاي بين المللي صادر کنيم .يکي از چالشهاي جدي در
حوزه صنايع معدني ،مس��اله آب است که اکنون استانهاي اصفهان،
يزد ،کرمان و خوزستان با کمبود آب مواجه هستند .بحث صرفه جويي
و مديريت آب مهم اس��ت و بايد با نظارت ،دقت و مديريت ،وضعيت
بهتري ايجاد کنيم .اعمال تعرفه آلومينيوم و فوالد از سوي آمريکا براي
چين ،موجب ميش��ود تا رقيب سختي براي بازار فوالد ما ايجاد شود.
تحريم روسيه نيز موجب ميشود تا بتوانيم با شرکتهاي بخش معدني
اين کشور همکاري هماي دوجانبه داشته باشيم.

 9منتخب بلوکهاي اکتشافي جازموريان
مشخص شد

دانش نفت :جلس�ه انتخاب برندگان فراخوان اکتشافي بلوکهاي  ۱۵گانه
آباده جازموريان امروز با حضور نمايندگان شرکتهاي متقاضي برگزار شد.

به گ��زارش رواب��ط عموميايمي��درو ،فراخوان اکتش��افي بلوکهاي
پان��زده گان��ه آباده جازموريان در س��ال  ۹۶آغ��از و در ابتداي س��ال  ۹۷با
معرف��ي  ۹منتخ��ب جهت ادامه عمليات اکتش��اف در بلوکهاي اکتش��افي
مشخص شد.اين س��رمايهگذاري اکتشافي با هدف مشارکت دولت و بخش
خصوصي و با هدف جذب س��رمايه گذاري توس��ط بخ��ش خصوصي انجام
ميش��ود .اس��تعداد اين بلوکها در ذخاير آهن و کروميت است.اميد ميرود
پ��س از تکمي��ل مراحل عمليات اکتش��اف ،ذخاير مناس��بي از اين مواد و يا
س��اير مواد معدني در دس��ترس باش��د.ايميدرو براي جذب س��رمايه گذار در
 15پهنه اکتش��افي ،آذرماه گذش��ته فراخوان اعالم کرد .معرفي اين پهنهها،
نخستين دستاورد رس��ميبرنامه اکتشاف 250هزار کيلومتر مربعي است.اين
پهنهها که حاصل فعاليتهاي اکتش��افي ايميدرو از س��ال  1393اس��ت در
راستاي مشارکت بيش��تر بخش خصوصي در توسعه زنجيره معدن و اجراي
سياس��تهاي اصل  44قانون اساس��ي ،در اختيار س��رمايه گذاران قرار داده
ميشود.

Oil
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The unmatched role of attracting capital in the
development of the oil industry and job creation
BY: Ahmad Madadi
It is clear that in the year of supporting Iranian goods, the issue of attracting
foreign capital for the prosperity of work,
production and employment should be
pursued more seriously, which is followed
by the recapture of financial resources, the
construction of various components and
equipment in the domestic industry. More
bold will be followed. In other words,
with the arrival of capital, the wheels of
the factories and industrial workshops will
move and the support of the Iranian goods,
production and employment in the true
sense will emerge. The But the Iranian oil
industry faces a series of unmatched opportunities as the tile of the Kiran economy
in 1997. This year, if properly planned and
managed, this year can be a year of leap in
the development of projects and projects
in the oil industry, The year of capital
attraction and, consequently, the transfer
of technology followed by the partnership
with the Iranian exploration and production companies under the name of E & P.
The
Now, due to the efforts made by the oil
makers, 30 development contracts for the
oil industry, under the new oil contracts,
are at the turn of the study of international
companies from the east and west of the
world, and with the study deadlines,
models and type of cooperation of the
company International will be on the
table for the oil industry. Last year, three
important contracts of this type reached
the final contract. From the development
phase of the 11th phase of the South Pars
with the Total France to the contract of the

Aban and Sustainable fields of the West
with the Russian oil zarobzh and finally the
contract for the development of Sepehr and
Jeffre fields with the Pasargad expansion
company. TheThis year, it seems that the
determination of foreign companies to
enter the projects of the Iranian oil industry
is more modest than last year, as the assistant of the Russian president assures the
green light for Russian companies to invest
in the Iranian oil industry as a witness. Is.
Yuri Oshakov has explicitly stated that the
country›s oil and gas companies can invest
more than $ 50 billion in the development
of Iranian oil and gas fields. This year,
leading Russian oil and gas companies,
such as Gazprom, Gazprom Oil, Rosneft,

Lukoil, Zarubenzov and Tatenheft, will
structurally explore the development of
fields in Iran and, with their backing, will
have an effective presence in oil industry
projects. In addition, with the agreement
of our country›s oil minister with the
Indians, we can now consider the developer
of Farzad Bay›s marble field, a historic
agreement of its kind, which will be very
important and strategic for both countries.
Meanwhile, there are other companies that
are determined to develop the fields in Iran.
The Al-Bukhari Group (BIV Malaysia),
which develops Golshan and Ferdowsi
fields in serious negotiations with Iran,
including Italian, Japanese, Filipino and
Indonesian companies for the development

of other Iranian oil and gas fields.
Meanwhile, according to Global Data
Corporation, a survey of Iran›s oil production in Iran shows that between 20182021, Iran will spend about $ 21 billion
in cost of capital on oil projects to ensure
that production in 2021 would be around
4.9 million barrels per day grows. The
region said that by the year 2021, there
will be 66 liquid hydrocarbon producing fields, of which 38 are conventional
fields and 9 are heavy oil fields, while 19
gas fields will produce condensate. Iran
is expected to spend $ 13.1 billion on
conventional oil projects and $ 7.9 billion
on heavy oil projects between 2018 and
2021, and will cost US $ 5.7 billion in
2019. The average cost of capital is $ 3.6
per barrel for Iranian oil projects. The
average cost of capital is a full cycle per
barrel of oil for drought projects of $ 3,
and for shallow water projects of $ 5.3.
Meanwhile, the average headline price for
oil projects in Iran is about $ 27.6 per barrel. The shallow water projects require a
price of $ 35.4 per barrel, while the price
for drought projects is $ 25.5.Accordingly, the importance of concluding final
contracts with international companies
is so detailed that, according to detailed
studies, the annual oil industry needs $
30 billion in investment, and this should
reach $ 200 billion by the horizon of
1404, if These contracts will be visible to
the development of oil and gas fields in
the country, we can hope to attract capital
in the oil industry and the growing development of this 110-year-old industry.

Translator: Mojgan valadkhani

NIOC priorities in Iranian New Year of 1397
What are the National Iranian Oil
Company’s priorities in the calendar year of 1397, which began
on March 21? Can the company›s
achievements in the year be
predicted? What matters will be
prioritized over other issued during
the year? How would senior NIOC
executives respond to the question,
«What are the most important programs that are being followed up in
the year 97, or are they expecting
to reach fruition in the year?»
Read the short answers of senior
NIOC executives to these questions:
Oil and Financing
«What would you consider as the
best thing that could happen to the
National Iranian Oil Company in
1397?» I asked the CEO of NIOC,
Ali Kardor, on the sidelines of
the signing ceremony of the last
contract he signed in the previous
calendar year of 1396.He said the
elimination of financial constraints
has been the company›s chief
concern for quite a long while,
and the best event in 1397 could
be signing of several oil contracts
and the achievement of NIOC
development goals under the
auspices of the newly-devised oil
contract model to address some of
the upstream problems in financing.Kardor also underscored the
need for financing such projects
for reconstruction and renovation
of old facilities, and said: «The
industry, with more than 100
years of history, faces the wearing
out and depreciation of facilities
in many areas which can inflict
irreparable damage to the sector.
We hope that we will be able to
enter this sector more seriously this
year, pursuant to the instructions of
the Petroleum Minister.»The CEO
further underlined empowerment
of Iranian companies active in the
oil industry. According to Kardor,
favorable and long-term impact on

the country›s economic indicators,
especially GDP growth, will not be
realized only through increased oil
and gas production, but, alongside
that, deepening of capabilities
should also be focused upon; a
necessity that will continue to be
considered at the National Iranian
Oil Company in the new year.
Increased production by relying on
human resources
With 4 million barrels per day of

been put in this regard.»He also
cites the reduction of the frequency
of operational accidents with the
aim of protecting the health of
their colleagues and protecting
the facilities as other priorities of
the National Iranian Oil Company
in the New Year.Last year, Iran›s
oil industry went through three
deadly incidents including sinking
of Sanchi oil tanker, and the fire at
Well 147 of Rag Sefid Oilfield, and

crude oil and over 800 million
cubic meters of gas production
capacity, NIOC plays an central
role in the energy sector in Iran
and the region, and, undoubtedly,
maintaining and increasing this
production level is necessary and
inevitable for the company to stay
in international markets and in line
with the country›s macro policies.
I am confident that this will be also
highlighted by NIOC›s Deputy Director General Mohsen Paknejad.
Speaking to me about this year›s
priorities, he says ramping up the
company›s production capacity is
certainly a priority for NIOC in the
New Year, adding, «Human capital
is the pillar of production, so if we
focus on production, we must exert
efforts to boost the motivational
factors of our colleagues, especially in the operational sectors.
I hope that this year we will see
the result of the efforts that have

also mourned the death of two employees at National Iranian Drilling
Company in the first month of the
New Year. Therefore, it is pretty
much concerned about the health
and welfare of its staff this year.
Reza Khalili, the deputy director
of the non-industrial operations
affairs of the National Iranian Oil
Company, says «improved livelihoods of the staff with temporary
contracts», «employment of
specialist personnel to compensate for retired forces,» and «full
implementation of Article 10 of the
Petroleum Ministry Obligations
and Authority Act» as three main
priorities for NIOC in 1397.»As
the Petroleum Minister has announced, God willing, we will see
raises in the salaries and perks of
the colleagues employed under
temporary contracts from May,»
he said.The CEO of the National
Iranian Oil Company has said

signing of several development
contracts in the New Year will
be instrumental for the industry.
Gholamreza Manouchehri, deputy
NIOC director for Engineering and
Development Affairs, had already
introduced the year 97 as a busy
year for the petroleum industry of
Iran.Likewise, Reza Dehghan, the
director of coordination of oil and
gas upstream contracts at NIOC,
said: «Regardless of the future of
Iran›s political interactions, oil
negotiations are progressing at an
acceptable pace and we expect to
witness signature of several oil
contracts this year.»NIOC signed
three upstream contracts in 96
for developing phase 11 of the
South Pars gas field, Aban and
West Paydar fields and Sepehr and
Jofeir fields. The company is also
preparing to strike more deals this
year. Obviously, the assignment of
underdeveloped fields and the increase in withdrawals from oil and
gas fields, especially with the priority of joint fields, are at the heart of
the company›s plans for the year.
Asked about NIOC›s priorities for
the New Year, Mr. Manouchehri
expressed optimism that the industry will witness a «boom in domestic manufacturing», «circulation of
capital» and «faster development
of fields» in the New Year. He also
underlined signature of upstream
deals in the form of a newlydeveloped oil contract models and
the implementation of production
and maintenance packages that are
to be put into operation in the form
of EPC contracts.The «boom in domestic manufacturing» comes from
the fact that maintenance and production project packages will be
presented to Iranian companies to
carry out, and upstream contracts
will be signed with exploration and
production (E&P) companies this
year.Karim Zobeidi, the director of
integrated planning at NIOC, has

expressed hope that in the year 97,
several upstream agreements will
be signed, especially in the field
of large fields such as Mansouri,
Azadegan, Cheshmeh Khosh, etc.
On the other hand, Hamid Bovard,
the CEO of the Iranian Offshore
Oil Company (IOOC), referred to
the plans for maintaining and increasing production at NIOC, and
hoped that with the implementation
of these work packages, preparations will be made to add 100
thousand barrels/day to IOOC›s
daily output.Bijan Alipour, the
managing director of the National
Iranian South Oil Company, commented on one of NIOC›s most
important priorities in the year 97
to launch an outsourcing program
for repairing and maintaining new
production facilities to the domestic private sector and qualified
local companies. «Given the fact
that these projects will be entrusted
to local companies, this will be
very instrumental in generation of
jobs in adjacent regions.»In the development division of the National
Iranian Oil Company, which has
been doing well since the beginning of the 11th administration,
with a focus on the West Karoon
oil fields and South Pars, the work
firmly continues. Mohammad
Meshkinfam, the managing director of Pars Oil & Gas Co., said:
«In 1397, phase 13 and phases 22
to 24 of South Pars, and all the
platforms in Phase 14 will fully
come online and all South Pars
gas pipelines except Phase 11 will
be complete.»Sayed Nouraldin
Shahnazizadeh, the director of the
Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC), also
mentioned the completion of plans
and contracts for the development
of West Karoon joint oil and gas
fields as well as Azar Field as the
main priority of the company.
By Haniyeh Movahed

Reynolds recalled that, seven years ago in
London, Darcy had been pointing at Iran when
moving to Iran that the archaeologist, Demorgan, in his writings, referred to oil production
in a devastating tire. And even remembered that
when it was in Kuwait three years ago, an English geographer named Lewis Dean had told him
the same sign. beyond the narrations must admit that some travelers in the early centuries of
Islam have experienced a blazing and permanent
fire near SHUSHTAR and IZDEH today. The
famous Iranian traveler, “ Yaghoot Hammoi”,
spoke of the burning of the fire until the day
of the Haroon al-Rashid Abbasi. Uncertainly,
it can be guessed that the attic was burned for
many years due to natural gas erosion. However,
drilling began in the vicinity of the desolate
open air and went slowly, and there was no sign
of hope. At the same time, the heterogeneity of
the opinions of the shareholders of the syndicate
of privileges was determined. In particular,
Scottish shareholders of the partners, who
were actually owners of Burma’s oil company,
insisted on taking an immediate decision. They
saw that the seven-year Darcy contract with the
Iranian government had been completed without
extraction of oil for the day, the continuation of
drilling continued to be a loss for the company.
Scottish shareholders spoke with Darcy and said
they would finish Reynolds and download the
drilling equipment to leave Iran. Darcy did not
ignore the order of the partners. The Scottish
partners found that Darcy had not transferred
the new syndicate decision. They went into
action. They telephoned Reynolds officially
that the Syndicate of Excellence has decided to
withdraw from the process of exploration of oil
from Iran

Translator: Mojgan valadkhani

News
Replacement of Submarine
SBM hoses in Lavan
Replacement of the submarine hoses of a
single buoy mooring (SBM) five kilometers
off Lavan Island, Persian Gulf.
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مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در مراسم توديع و معارفه عنوان کرد:

 10راهبرد براي سازمان مديريت صنعتي در افق جديد
دان�ش نف�ت :در پ�ي حک�م انتص�اب دکت�ر

ابوالفض�ل کيان�ي بختي�اري ب�ه عن�وان مديرعامل
س�ازمان مديريت صنعت�ي از س�وي رييس هيات
عامل س�ازمان گسترش و نوس�ازي صنايع ايران،
مراس�م معارف�ه مديرعامل جديد س�ازمان برگزار
شد.

ب��ه گزارش دان��ش نفت به نق��ل از روابط
عموميس��ازمان مديريت صنعت��ي ،دکتر کياني
بختياري در اين مراسم ضمن تشکر از حسن نظر
و اعتماد رياست هيات عامل سازمان گسترش و
نوس��ازي صنايع اي��ران و همچنين رييس هيات
مديره س��ازمان مديريت صنعتي و ابراز اميدواري
در پاس��خگويي ب��ه اين اعتماد در س��خناني 10
راهبرد براي س��ازمان مديري��ت صنعتي در افق
جديد را به شرح زير اعالم نمود:
 -1اولي��ن و مهمتري��ن اق��دام ک��ه انجام
خواهم داد احياء فلسفه وجودي ،کمک به توسعه
صنعتي ،اعتالي برند ،تدوين و توسعهاموزشهاي
کاربردي معتبر در س��طوح بينالمللي و همسو با
صنايع هدف ايدرو خواهد بود .عارضهيابي ،آسيب
شناس��ي بنگاهها و ايج��اد کلينيکهاي صنعتي
به منظور اص�لاح س��اختارهاي مديريت ،منابع
انس��اني ،مالي و کس��ب و کار بنگاهها از اهميت
بااليي برخوردار است.
 -2ايف��اي نقشه��اي حاکميت��ي ،تعريف
فعاليتهاي مس��اله محور ،تعامل دس��تگاههاي
اجراي��ي با ه��دف کمک به دولت ب��راي تحقق
برنامههاي توسعه کشور است.
 -3تقوي��ت و بازآرايي فرهنگ س��ازماني
سازمان مديريت صنعتي؛ اين سازمان بايد محل
تردد اس��اتيد ب��زرگ مديريت کش��ور و مملو از
نيروهاي متخصص و مجرب و دانشگران توانمند
باش��د .س��ازماني که متولي اعطاي جايزه تعالي
س��ازماني است و رتبهبندي ش��رکتهاي برتر را

انجام ميدهد خود نيز بايد متعالي و صاحب رتبه
باشد .س��ازمان متعالي از توانمندي علمياجرايي
برخوردار اس��ت و استراتژي روش��ن دارد و تمام
س��طوح کارکنان در امور سازمان مشارکت دارند،
داري توانمندي پويا پويا و اثرگذار ميباشد.
 -4ارزش و داراي��ي س��ازمانهايي نظي��ر
س��ازمان مديريت صنعتي ،به داراييهاي فکري
و س��رمايههاي نامش��هود اين سازمانهاس��ت،
اينجان��ب براي ارتقاء اين دارايي نهايت تالش را
خواهم نمود.
 -5در اين سازمان از اين پس محبوبيت و
ارتقاء افراد به مي��زان ارزش افزوده و اثر گذاري
آنها در پيش��برد اهداف و برنامههاي مصوب اين
س��ازمان بستگي خواهد داش��ت و در اين فرآيند
ممکن اس��ت کارش��ناس موثر ،از مدير جايگاه و
محبوبيت باالتري برخوردار باش��د .ما س��ازماني
هس��تيم گرچه دولتي ولي مستقل از کمکهاي
مالي دولت بنابراين عالوه بر مديريت هزينه بايد
مديريت کسب و کار و درآمد را توسعه بدهيم.
 -6توس��عه تعامالت بين المللي و پرورش
مديران جهان تراز را با بر نامه ريزي مجدد دنبال
و انشاهلل به نتيجه خواهيم رساند.
 -7ادبياتسازي موضوعات تازه مديريتي و
مرجعيت علميسازمان را با تدوين و انتشار کتب
و منابع علميمعتبر مديريتي دنبال خواهيم کرد.
 -8جهان در آستانه انقالب صنعتي چهارم
اس��ت ،انقالب��ي که تم��ام ابعاد زندگ��ي بهويژه
مدلهاي کسب وکار و مديريت را متحول خواهد
س��اخت .آمادهسازي بنگاهها و س��ازمانها براي
مواجه��ه با اين م��وج صنعتي در ابع��اد گوناگون
اس��تراتژيک ،مديريتي و کس��ب و کار از وظايف
اين سارمان است که دنبال خواهد شد.
 -9رويک��رد بن��ده در خص��وص ش��بکه
نمايندگيهاي سازمان ،رويکرد توسعه تعامالت و رفع

جهان در آستانه انقالب
صنعتي چهارم است ،انقالبي
که تمام ابعاد زندگي بهويژه
مدلهاي کسب وکار و
مديريت را متحول خواهد
ساخت .آماد هسازي بنگاهها
و سازمانها براي مواجهه
با اين موج صنعتي در
ابعاد گوناگون استراتژيک،
مديريتي و کسب و کار از
وظايف اين سارمان است که
دنبال خواهد شد

مش��کالت و موانع آنها ،تالش براي اخذ مجوزهاي
آموزش��ي خاص و ارتقاء اعتبار مدارک کاربردي آنها
خواهد بود .البته انتظار دارم نمايندگيها در راس��تاي
ارتق��اي کيفي خدمات مبتني ب��ر فناوريهاي جديد
و نوآوران��ه و مس��اله محور تالش کنن��د با نهادهاي
حاکميت��ي اس��تانها در رفع مش��کالت بخشهاي
دولتي همکاري تنگاتنگي داشته باشند.
-10س��ازمان مديري��ت صنعت��ي بايد در
راس��تاي فرهنگسازي ،آموزش و ترويج شعارها
و راهبرده��اي س��ال ک��ه به تدبير مق��ام معظم
رهبري ابالغ ميشود ،به روشهاي متنوع بيش
از پيش اقدام نمايد .براي مثال فرهنگ س��ازي،
کمک به توسعه برند بنگاههاي توليدي و کمک
به رش��د بنگاهها در س��الي که بن��ام حمايت از
کاالي ايراني مزين ش��ده است ،از وظايف مهم
سازمان محسوب ميشود.در خاتمه ضمن تشکر
مجدد از جناب آقاي دکتر معظميو اعضاء هيات
مديره س��ازمان و مدعوي��ن گراميکه قدم رنجه
فرمودن��د س��خنم را اين گونه به پاي��ان ميبرم

و برداش��ت خ��ودم را راجع به س��ازمان مديريت
صنعتي اينگونه بيان ميکنم:
سازمان مديريت صنعتي همچون ايدرو؛
بحري است بحر عشق که هيچش کنار نيست
اينجا جزء آنکه جان بسپارند چاره نيست
در اين مراسم ،دکتر معظميمعاون وزير و رييس
هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
طي س��خناني گفت :در دوره مديريت جديد ،سازمان
مديريت صنعتي بايد پر فروغ شود و انتظار دارم کاري
که ديگران در زمينهاموزش و مشاوره ميکنند سازمان
انجام ندهد.وي افزود :تا دس��تيابي به هويت و جايگاه
واقعي س��ازمان مديريت هنوز راه طوالنياي در پيش
اس��ت و ارتباطات بينالملل سازمان بايد بسيار گستره
ت��ر ش��ود همچنين بايد ب��ا وزارتخان��ه صنعت معدن
تجارت و س��اير وزارتخانهها تعامالت خود را توس��عه
ده��د چرا ک��ه وظيفه س��ازمان ترويج عل��م مديريت
در کش��ور اس��ت.وي افزود :کار پرورش مديران تراز
جهان��ي در دوره مديريت جدي��د بايد مجدانه پيگيري
و انجام ش��ود و نمايندگيهاي س��ازمان بايد در ارائه
راهکارهاي کاري س��ازمان مديريت صنعتي همکاري
موثري داشته باشند.وي افزود :انتشارات سازمان بايد
ب��ر تازههاي مديريت متمرکز ش��ود و منابع مديريتي
را به طور مس��تمر براي مديران فراهم کند در نتيجه
انتظ��ار داريم انتش��ارات س��ازمان مديري��ت صنعتي
ساماندهي ش��ود.وي يادآور ش��د :دکتر کياني سوابق
بسيار ارزش��مندي دارند و در کار بسيار جدي و پيگير
هس��تند .وي با اش��اره به توانمندي سازمان مديريت
صنعتي در توليد منابع فکري مديريتي اظهار داش��ت:
س��ازمان بايد در اين زمينه در رس��انهها و بخشهاي
ديگر حضور فعال داشته باشد.در اين مراسم همچنين
دکتر س��يد حسن ش��فتي رييس هيات مديره سازمان
مديري��ت صنعتي درباره لزوم توج��ه و رعايت اخالق
در هم��ه س��طوح فرهنگ��ي ،اجتماع��ي و مديريت��ي
ب��ه س��خنراني پرداخت.همچني��ن دکت��ر محمدعلي

رئيس هيئت عامل ايدرو در مراسم تكريم و معارفه مديرعامل سازمان مديريت صنعتي:

سازمان مدیریت صنعتی ،ارتباطات و تعامالت
بینالمللی خود را گسترش دهد
این مراس��م ب��ا حضور ریی��س هیات
عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع
ایران و جمعی از مدیران ،معاونان و اعضای
هیات مدی��ره س��ازمان مدیری��ت صنعتی و
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران
برگزار ش��د.رییس هیات عام��ل ایدرو ضمن
تبری��ک عید مبعث و تش��کر از زحمات علی
محمد محمدی مدیر عامل س��ابق س��ازمان
مدیریت صنعتی و با تاکید به جایگاه مدیریت
صنعتی در کش��ور گفت :س��ازمانی که مروج
علم مدیریت اس��ت باید ارتباطات و تعامالت
بینالملل��ی خود را گس��ترش دهد و ش��اهد
رشد بیش��تری را در این زمینه باشیم.منصور

معظمیبا اشاره به مشغله مدیران سازمانها و
ض��رورت ارائه راهکاری نوین فکری به آنها
گفت :تقویت انتش��ارات مدیری��ت صنعتی و
پرداخت��ن در چاپ کتابها ب��ه ویژه تازههای
علمی ،مدیریتی ،اقتصادی و جهانی ضروری
اس��ت.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
اش��اره به آموزش مدیران در سطوح مدیریتی
اظه��ار داش��ت :نیاز کش��ور در ح��ال حاضر
آموزهه��ای هدفمند و کاربردی در رش��ته ای
گوناگون مدیریتی اس��ت.رییس هیات عامل
ای��درو ب��ا ی��ادآوری نامگذاری س��ال  ۹۷به
حمای��ت از کاالی ایرانی تصریح کرد :الزمه
اجرایی شدن این شعار نیازمند فرهنگ سازی
است که سازمان مدیریت صنعتی میتواند در
اجرایی شدن آن نقش بسزایی داشته باشد.

محمدي مديرعامل س��ابق طي سخناني از حمايتها
و همراهيه��اي مقام عال��ي وزارت صنع��ت ،معدن
و تجارت ،رياس��ت هيات عامل س��ازمان گسترش و
نوس��ازي صنايع ايران و تماميمديران ،مس��ئوالن و

همکاران��ي که در طي دوره تصدي وي همکاريهاي
الزم را مبذول داش��ته بودند ،تشکر و قدرداني کرد.در
پاي��ان از خدمات دکتر محمدي با اعطاي لوح و هديه
تقدير و قدرداني به عمل آمد.

مراسم تکریم و معارفه روسای قبلی و جدید
سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

نگاهي به فعاليتهاي عام المنفعه شرکتهاي بين المللي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي؛

رابطه «مسئوليت اجتماعي» با توسعه فعاليتهاي شرکتهاي پيشرو بين المللي
زينب خاتون ايراني

دانشجوي دکتراي مديريت کسب و کار حرفه اي DBA
قسمت اول

دان�ش نف�ت :ام��روزه يک��ي
از راهه��اي دسترس��ي ب��ه بازارهاي
اقتص��ادي حض��ور در بخشه��اي
فرهنگ��ي و انج��ام فعاليتهاي عام
المنفعه شهرها و حتي کشورها است.
بکارگيري اقدامهائي در جهت حمايت
از محيط زيس��ت ،افزايش استانداردهاي بهداشتي و درماني از
ديگر موارد قابل اجرا در مناطق عملياتي اس��ت .فعاليتهائي
که بدرس��تي از سوي شرکتهاي بزرگي مانند توتال ،پتروناس،
ش��ل ،اگزان موبيل و سابيک عربس��تان به اجرا گذاشته شده
و س��عي ميکنند از آن طريق بسترهاي مناسب جهت توسعه
فعاليتهاي اقتصادي و در اختيار گرفتن پروژههاي بزرگ نفتي
و گازي در ديگر کشورها به ويژه کشورهاي نفتخيز خاورميانه
و ش��مال افريقا را فراهم نمايند .اين ش��رکتها با اس��تفاده از
طرحهاي برنامه ريزي ش��ده به شناس��ايي و جذب نيروهاي
مس��تعد و با اس��تعداد کش��ورهاي ديگر براي تحکيم شبکه
مهندسين و متخصصين کمپانيهاي خود مبادرت ميورزند.
نکته مهم اين است که با اجراي موفق چنين برنامههائي
اين شرکتها ميتوانند ضمن شناسايي زمينههاي همکاري به
کنکاشي عميق در اليههاي فرهنگي و عقيدتي مناطق بوميو
کشورهاي هدف پرداخته ،زمينه را براي فعاليتهاي اجتماعي،
ج��ذب نيروهاي با اس��تعداد و در نهايت بهره برداري مطلوب
اقتصادي فراهم نمايند .ش��رکتهاي بزرگ بويژه شرکتهاي
نفتي با فراهم آوردن امکانات معيش��تي ،رفاهي و بهداش��تي
ب��راي کارکنان و خانواده آنها ،ضمن ت�لاش براي باال بردن
راندمان کاري ،زمينه رش��د و ارتقاء پرس��نل در چارچوبهاي
تعريف ش��ده را فراهم ميآورند .به بيان ديگر اين ش��رکتها
با آگاهي از نقش «تعهد و مس��ئوليت اجتماعي» و انجام آن
توانس��تهاند بطور موثرت��ري در بازارهاي بين المللي و منطقه
آن خ��ود نمايند .اهميت
اي نف��وذ ک��رده ،نقش محوري را از ِ
نقش «مس��ئوليت اجتماعي» مانند ديگر مفاهيم اگر چه دير
ولي مانند تماميمفاهيم وارداتي به تدريج در کشور ما در حال
نهادينه شدن است .مهمترين ايراد شايد اين باشد که همچون
گذشته س��ازمانهاي ما فقط به ساختن تصويري غير واقعي
از آن پرداخت��ه ،هدف اصلي را در قالب��ي ناصحيح ارائه داده،
چهارچوبي بسازند که هرگز اهداف مورد نظر را محقق نسازد.
اهداف��ي که چون از دل نياز مراکز و س��ازمانهاي مختلف و
اعتقاد آنان براي تعامل با مردم و س��اکنين مناطق از يکسو و
اهميت حفاظت از محيط زيس��ت برنخاسته تعهدي نيز براي

رسيدن به آن نخواهد داشت.

نگاهي به سابقه مسئوليت اجتماعي
در برخي شرکتهاي بين المللي:

مس��ئوليت اجتماعي ش��رکتهاي بزرگي ک��ه در ابعاد
بين المللي فعاليت ميکنند در حوزه خدمات اجتماعي به ويژه
خدمات خيريه و عا ًم المنفعه و حفاظت از محيط زيست قدمتي
طوالني دارد .هر چند اين مسئوليت شرکتها در جهان امروز،
ابعادي گس��تردهتر از امور خيريه را شامل شده و در مواردي از
جمله ترويج اهداف مورد نظر با مشارکت در برپايي کالسها
و کارگاههاي آموزش مديران و کارکنان در کش��ورهائي که در
آنها فعاليت دارند ،رس��انهها را به انعکاس ضرورتهاي تبيين
ت خود ترغيب کنند)1(.
مسئوليت اجتماعي شرک 
بررس��ي سوابق نشان ميدهد ،براي نخستين بار در سال
 1919اين محققان رش��ته بازرگاني بودند که به مديران هشدار
دادند اگر بنگاههاي اقتصادي ,انجام مسئوليتهاي اجتماعي خود
را جدي نگيرند ،جامعه ممکن است به هر نحو ممکن اختيارات
آنها در فعاليتهاي اقتصادي را س��لب کند .از آن زمان بود که
مقوله مسئوليت اجتماعي ش��رکتها بيش از پيش مورد توجه
قرار گرفت .در حال حاضر هم بر اس��اس آمار موجود  92درصد
از شرکتهائي که مسئوليت اجتماعي خود را جدي ميگيرند از
تصوير روشنتر و مثبت تري در افکار عموميبرخوردارند و اين
اعتبار اجتماعي متفاوت از تاثير تبليغات آن ش��رکتها سنجش
و ارزيابي ميش��ود.فعاليتهاي اقتص��ادي در ابعاد بين المللي
بويژه در کش��ورهاي مختلف همواره با مخاط��رات اقتصادي،
ايمني ،بهداش��ت و به ويژه اخالق اجتماعي همراه بوده اس��ت.
بر همين اس��اس ،شرکتهاي بينالمللي بر اساس قراردادهايي
ک��ه با دولتهاي مختلف براي انجام پروژههاي مختلف امضاء
ميکنند ،به ناچار و در راس��تاي اقدامهاي اجرائي به حريمهايي
وارد ميش��وند که تاثيرات گوناگوني بر محيط زيس��ت و افراد
بوميساکن آن مناطق ميگذارد .فعاليتهائي که ميتواند محيط
زيس��ت ،آثار تاريخي ،اخالق اجتماع��ي و نحوه زندگي مردم را
دگرگون کرده ،تاثيرهاي تخريبي متعددي به همراه داشته باشد.
الزم به ذکر است عمال تا اوايل قرن گذشته سودآوري شرکتها
فقط در قالب فعاليتهاي اقتصادي ديده شده ،تاثيرهاي ناشي
از اين اقدامها و هزينههاي اجتماعي و زيس��ت محيطي ناشي
از فعاليته��اي اقتصادي آنان مورد توجه ق��رار نميگرفت .اما
اکنون تالشهاي بينالمللي در خصوص افزايش تعهد پذيري
شرکتها در قبال فعاليتهايشان به ميزان زيادي گسترش يافته
است.
فعاليتهاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي در برخي
شرکتهاي بين المللي:

)1شرکت پتروناس مالزي:

پترون��اس ،از جمل��ه وظايفي که از طري��ق واحدهاي
منابع انس��اني و روابط عموميدر س��اير کش��ورها به منظور
زمينهسازي و ايجاد بسترهاي الزم براي توسعه فعاليتهاي
خود انجام ميدهند ،در قالب «مس��ئوليت اجتماعي» تعريف
کرده است .اين خدمات اجتماعي از تهيه و توزيع مواد غذايي
بين نيازمندان گرفته تا برگزاري مراس��م جمع آوري اعانات
و مسابقات ورزش��ي به نفع بيماران مختلف از جمله بيماران
س��رطاني را شامل ش��ده ،گردهم آييهاي بزرگ و معتبري
مانند کنفرانسهاي جهاني در زمينه محيط زيست و يا گردهم
آيي براي سرمايه گذاري بر روي کودکان کشورهاي مختلف
جهان و حتي برگزاري جشن کريسمس توسط همين شرکت
نفتي براي کودکان جنگ زده و يتيم سودان جنوبي در ساليان
اخير را در بر ميگيرد)2(.
برنامه پيش از استخدام جهت جذب استعدادهاي خارج از
کشور پتروناس:

برنامههاي پيش از استخدام پتروناس جهت جذب مجموعه
استعدادهاي خارج از کشور ( )POTSدر راستاي حمايت و گسترش
اين مجموعه بوده و از طرق زير انجام ميشود:
 )1ايجاد مجموعه اي توانمند از اس��تعدادهاي خارج از
کشور براي رشد و ترغيب کسب و کار توسط آن شرکت.
 )2توس��عه يک زنجيره ارزش از اس��تعدادهاي يکپارچه
جهت سرعت بخشيدن به کسب و کار آن شرکت.
 )3تربيت رهبران آينده بخشهاي مختلف براي تقويت
فرهنگ حمايت از کارايي باال.
متقاضيان واجد ش��رايط براي مدت  18ماه در دانش��گاه
صنعتي پتروناس در مالزي در يکي از چند رش��ته وابس��ته به
صناي��ع نفت و گاز آموزش ميبينن��د .دوره اي که معادل يک
برنامه کارشناس��ي ارش��د بوده ،افراد مورد نظر پ��س از اتمام
آموزش به استخدام شرکت پتروناس در ميآيند)3(.
شرکت توتال فرانسه:

شرکت توتال فرانسه با توجه به مجموعه فعاليتهايي که
در سطح بين الملل دارد ،تالش ميکند زمينه و شرايط مناسب
براي فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود در اقصي نقاط جهان
را فراهم نمايد .اهم اين اقدامات عبارتند از:
-1دانشگاه توتال :اين دانش��گاه با هدف ايجاد مرکزي
براي بررس��ي مسائل اثر گذار بر کسب و کار ،همچنين بهبود
تصوير اجتماعي و فني اين ش��رکت ايجاد ش��ده است .توتال
در سال  2007توانس��ته تعداد  100دانش آموز از  23کشور را
آموزش داده ،با فعاليتهاي فني و فناوري توتال در مباحث بازار
جهاني انرژي ,جفرافياي سياس��ي ,آينده انرژي ,محيط زيست
و مس��ئوليت اجتماعي آشنا نمايد .اين دانشگاه در سال 2008
اولين س��مينار بين المللي خود در زمينه انرژي و آموزش را با

دعوت از  52استاد از  44دانشگاه معتبر جهان در پاريس برگزار
کرد .اجراي دورههاي آموزشي مشترک با دانشگاههاي معتبر از
جمله فعاليتهاي اين شرکت ميباشد.
-2بنياد توتال :اين بنياد از سال  ،1992پايه گذاري شده،
حمايت از ابتکارات در زمينه بهداشت عمومي ،تعامل اجتماعي،
فرهنگ و محيط زيست از جمله اهداف آن ميباشد .بنياد توتال
با ايجاد ظرفيتهاي محلي در اين مناطق مختلف ،برنامه مدل
توسعه بلند مدت را در تمام کشورهاي ميزبان پروژههاي خود
در سراس��ر جهان تدوين کرده است .بودجه پروژههاي انسان
دوس��تانه «توتالر» اين بنياد بالغ بر  30ميليون يورو در س��ال
ميباشد .به گونه اي که در فرانسه بنياد توتال بزرگترين بنياد
اين کشور محسوب ميشود.
-3مبارزه با بيماريهاي مس��ري :بيماريهاي مسري يا
همه گير در درجه اول بر جوامع فقير ،مخصوصا کودکان تاثير
ميگذارد .بنياد توتال با همکاري انستيتو پاستور از سال 2005
تاکن��ون در مبارزه جهاني عليه بيماريهاي همه گير ،از جمله
( HIVايدز) ،هپاتيت و ماالريا مشارکت داشته است.
 -4کمک به جوانان در ورود به بازار کار .ش��رکت توتال
بر اساس موافقتنامه اي که با دولت فرانسهامضاء کرده در قالب
برنامه مشترک با دولت به جوانان اين کشور کمک ميکند تا
جايگاه خود را در جامعه و بازار کار پيدا کنند.
 -5تقوي��ت گفتگ��وي فرهنگي .توتال بطور گس��ترده
و منظم از حاميان نمايش��گاههايي ب��ا تاکيد خاص بر نمايش
تاريخ و فرهنگ شمال آفريقا و خاورميانه ميباشد .بنياد توتال
در مجموع بزرگترين ش��رکت فرانسوي حمايت کننده بخش
هنرهاي اسالميموزه لوور پاريس است.
 -6حف��ظ تنوع زيس��تي درياي��ي :پالنکتونه��ا و ديگر
موجودات در اقيانوسها نقش مهميدر حفظ چرخه حيات زمين
بازي ميکنند .متاسفانه اکوسيستم دريايي و ساحلي بسيار شکننده
بوده و به طور فزاينده در معرض خطر ميباشند .براي رسيدن به
اين هدف و به منظور حفظ اين موجودات ،بنياد توتال با مشارکت
س��ازمانهاي حاميمحيط زيست براي حفاظت از گونههاي در
معرض خطر و آگاه نمودن مردم از اکوسيستمهاي طبيعي و تنوع
زيست محيطي همراهي و نعامل بسيار مطلوبي دارد.
شرکت بريتيش پتروليوم (:)BP

بريتیش پتروليوم يکي از اولين ش��رکتهايي اس��ت که
به بررس��ي چگونگي طراحي محل کار پرسنل و ارتباط آن با
رضايت ش��غلي و عملکرد مثبت کارکنان پرداخته است .مدير
س�لامتي و رفاه اجتماعي اين ش��رکت نفت��ي در امريکا طي
س��الهاي گذش��ته بارها بر اين نکته تاکيد کرده بود که براي
حفظ افراد با استعداد فقط حقوق و مزايا کافي نيست بلکه بايد
محيطي بوجود آورد که پرسنل عالقمند باشند هر روز بيايند و

کار کنند .بريتش پتروليوم از جمله شرکتهايي است که براي
اولين بار به ارائه تس��هيالتي مانند امکانات متعدد غذاخوري،
مرکز سالمتي ،مرکز مراقبت از کودکان ،ايجاد امکانات فضاي
باز براي بازي فوتبال و بسکتبال اقدام کرده است)4(.
بريتيش پتروليوم بيش از  80هزار نفر پرس��نل دارد که
از  80کش��ور مختلف جهان در اين ش��رکت گرد هم آمدهاند.
افراد مس��تعدي که داراي پتانس��يل باال ميباشند از گروهها و
اقليتهاي جوامع مختلف انتخاب و به استخدام اين شرکت در
ميآيند .نکته مهم اينکه هيچگونه محدوديتي براي استخدام
اين افراد در  BPوجود نداش��ته و ساليانه جوايز و بورسيههايي
نيز در اختيار شبکه جهاني کارمندان اين شرکت قرار ميگيرد.
از جمله برنامههاي راهبردي شرکت بي پي فعاليتهائي مانند
 BP PENاس��ت که در س��ال  2006راهاندازي ش��ده و يکي
از مهمتري��ن فعاليته��اي آن ( Champion Awardجايزه
قهرمان��ان) ميباش��د .که از طريق آن به ص��ورت هدفمند به
جذب و استخدام ،مشاوره ،توسعه حرفه اي و آگاهي فرهنگي
در آموزش پرس��نل از اقليتهاي متفاوت ديني ،قومي ،جنسي
و ديگر م��وارد ميپردازند )5(.ش��رکت BPپروژههاي آموزش
متنوعي را در راستاي اهداف مرتبط با مسئوليت اجتماعي انجام
داده اس��ت .تهيه برنامهاموزشي تلويزيوني براي خردساالن در
قال��ب برنامه اي تحت عنوان «جايي ب��راي خودمان» ،توليد
برنامههاي آموزشي در مدارس آمريکا و کانادا ( 300هزار دانش
آموز) ،پش��تيباني مالي از معلمان ب��راي ايدههاي نو در جهت
آموزش راهکارهاي صرفه جوئي در مصرف انرژي و مشارکت
با تعدادي از دانشگاههاي معتبر و پيشگام جهان در پروژههاي
بررس��ي راهکارهاي آينده انرژي,س��رمايهگذاري در مؤسسه
علوم پزشکي انرژي (کاربردهاي بيوتکنولوژي در انرژي مانند
سوختهاي پيش��رفته) ,ايجاد مرکز  SYSV-BPدر دانشگاه
س��ان يات سن کشور چين براي آموزش و مطالعات مربوط به
 LNGو حمايت از مرکز آموزشي و تحقيقات محيط زيست در
دانشگاه مندليف روسيه از جمله اين اقدامات است .الزم به ذکر
اس��ت؛ بريتش پتروليوم بدنبال نشت نفت در خليج مکزيک و
انتقادات متعددي که از اين شرکت صورت گرفت بيش از 500
ميليون دالر ب��راي بازگرداندن اعتبار تجاري خود بعنوان يک
بازيگر موفق در نفت و گاز و همچنين حفاظت از محيط زيست
هزينه کرده است .اين شرکت براي بازگرداندن تصوير مناسبي
از نام تجاري خود اولين اقدام را با ارائه برنامه اي تحت عنوان
وفاداري به مشتري و يک کمپين همراه با ارائه بنزين توليدي
جدي��دي به نام «تقويت کردن « آغاز کرده و نتيجه اش را در
بلند مدت صرفه جويي در مصرف بنرين و برخورداري از موتور
خودروئي ميداند که پاک باقي ميماند)6(.
ادامه دارد...

14

پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
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دکتر مجيد شاکري

پاالیش و
پخش

کارشناس مديريت مالي

يکي از نکات مهم سخنراني آغاز سال رهبر انقالب اسالمي،
مطالبهي مجدد ايشان بر لزوم بينياز کردن اقتصاد ايران از درآمد
نف��ت بود؛ با تأکيد بر آنکه نياز نداش��تن به فروش نفت ،لزوم ًا به
معناي قطع فروش نيست اما امکان خروج اقتصاد ايران از انفعال
ناشي از نياز به حداقلي از فروش نفت را فراهم ميآورد.
چه چيز ايران را «ناچار» به فروش حداقل حجم مش��خصي
از نف��ت در طي يک س��ال ميکند؟ س��هم مهم��ياز رديفهاي
درآم��دي بودج��هي دولت مربوط به درآمد ناش��ي از فروش نفت
و گاز اس��ت .در واقع بيش از  ٩٥هزار ميليارد تومان در بودجهي
 ١٣٩٧از مح��ل فروش نفت ،گاز و ميعانات به دس��ت ميآيد .در
مقابل ،هزينههاي ج��اري دولت بيش از  ٢٩٠هزار ميليارد تومان
اس��ت که درآمد نفتي ،س��هم بس��يار مهميدر تأمي��ن آن دارد.از
خريدار نفت خواسته ميشود وجه نفت را به حساب معرفيشدهي
بان��ک مرکزي واريز کن��د؛ بعد بانک مرکزي مع��ادل ريالي وجه
واريزش��ده را بر اساس نرخ دالر مشخصشده در بودجه به دولت
ميدهد و دول��ت هم آن را صرف هزينههاي جاري خود ميکند.
جريان دريافت پول نفت قطع ش��ود ،دولت
اگر ب��ه هر دليل اين
ِ
در بخشه��اي اصلي هزينهي جاري خود دچار کس��ري بس��يار
ش��ديد ميش��ود .همين نياز منظم ماهانه به درآمد نفت ،ايران را
در وضعيت يک «فروشندهي ناچار» قرار ميدهد و امکان داشتن
يک اس��تراتژي بلندمدت متناس��ب با نيازهاي امنيتي و اقتصادي
را از کش��ور ميگي��رد؛ چه به لحاظ حفظ مناب��ع نفتي براي آينده
و چه از نظر توان چانهزني و اجماعس��ازي با ساير توليدکنندگان.
اين فرايند اما نقايص بزرگتري هم دارد؛ بانک مرکزي متناسب
ب��ا نياز دول��ت به ازاي جري��ان درآمد نفت« ،ري��ال» خلق کرده
اس��ت و بايد براي جلوگيري از افزايش ش��ديد پايهي پولي (پول
خلقشده توس��ط بانک مرکزي) اقدام به فروش ارز در بازار کند.
در واق��ع بانک مرکزي هم «ناچار» اس��ت حداقلي از ارز ناش��ي
از ف��روش نفت را در بازار ارز بهصورت حواله بفروش��د تا مانع از
اثرات تورميخلق ريال به ازاي دالر نفتي ش��ود .اين امر باز بانک
مرکزي را از داش��تن يک اس��تراتژي متناسب با نياز اقتصاد ايران
محروم ميکند.هر روز بانک مرکزي در بازا ِر حواله ،در حال جدال
با س��اير بازيگران است؛ حال آنکه س��اير بازيگران بازار ميدانند
بانک مرکزي «ناچار» اس��ت عدد مشخصي در ماه ارز بفروشد و
از همي��ن نقطهضعف براي حداکثر کردن درآمد خود و کم کردن
درآمد ريالي بانک مرکزي از فروش نفت استفاده ميکنند.نکتهي
ديگ��ر آن که وقتي از فش��ار تحريم بر اقتص��اد ايران بهخصوص
تحريمهاي مالي مؤثر بر فضاي پسابرجام سخن ميگوييم ،عمدت ًا
اث��ر آن بر همين جريان پول نفت را در نظر داريم .در واقع اگرچه
تحريمهاي مالي ،هزينهي انتقال ارزي را عموم ًا باال ميبرند ولي
دستکم تا زمستان  ١٣٩٥نمونههاي فشار سيستميو بلوکه شدن
ارز غير نفتي به دليل تحريم چندان گس��ترده نبود ،چرا که توزيع
و فراين��د خريد و فروش در ص��ادرات غير نفتي ،مويرگي و داراي
بازيگران بس��يار است که تحريمپذيري جريان ارزي را بسيار کم
ميکند .در مقابل ارز نفت��ي ،داراي بازيگران کمتعداد ،اندازههاي
حوالهي بزرگ و يک هدف تحريميبسيار آسان است .پس وقتي
از اثر تحريمهاي مالي حرف ميزنيم ابتدائ ًا اثر آن بر انتقال درآمد
نفت مد نظر است و چون به داليل فوق نيازمند حداقلي از انتقال
درآمد نفت هس��تيم ،در مقابل تحريمها داراي نقاط ضعف جدي
هستيم.همهي اين موارد نشان ميدهد جدا کردن بودجهي ارزي
از ريالي ،و جدا کردن نياز جاري دولت از درآمد نفت يک ضرورت
حياتي اس��ت .توضيح آن که وابس��تگي بودج��هي عمراني به ارز
نفت��ي ،بهخصوص اگر ش��امل تبديل اجباري ارز به ريال نش��ود،
عم ً
ال تبعات بسيار کمتري خواهد داشت چرا که بودجهي عمراني
در ش��رايط بحران بهمراتب بيشتر قابل مديريت است تا بودجهي
جاري ،بهخصوص از جنس حقوق و دس��تمزد.اما آيا چنين امري
شدني است؟ چگونه ميتوان کسري بودجهي جاري دولت را بعد
از جدا شدن از نفت ُپر کرد؟يک نگاه آن است که هزينهي جاري
را کم کنيم .اگرچه قطع ًا ميت��وان صرفهجوييهايي در بودجهي
ج��اري کرد ليکن بايد دقت داش��ت بيش از  ٦٢درصد اين بودجه
در  ١٣٩٦حق��وق و دس��تمزد بوده اس��ت و رديفهاي ديگر مثل
بودجهي س�لامت ه��م بهراحتي کاهشپذير نيستند.مس��ير دوم،
افزاي��ش درآمدهاي مالياتي اس��ت .در طي دورهي ششس��الهي
گذش��ته عليرغم وحود رکود بهخصوص در سطح کسبوکارهاي
کوچک و متوس��ط ،درآم��د مالياتي از  ٣٨ه��زار ميليارد تومان به
ح��دود  100هزار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت و بعد از آن،
از سرعت رش��د ماليات تحققيافته کاسته ش��ده است و در واقع
چش��ماندازي براي افزايش شديد درآمد مالياتي فع ً
ال وجود ندارد.
مسير سوم اما بهجاي تمرکز صرف بر کاهش هزينهها يا افزايش
فشار بر مؤديان ،تغيير نحوهي مديريت داراييهاي دولت است .در
برآورد کميتهي شناس��ايي داراييهاي دولت ،عدد تخمينزدهشده
فق��ط براي داراييه��اي غيرمنقول دولت بي��ش از  18هزار هزار
ميليارد تومان اس��ت و اي��ن عدد تازه غي��ر از داراييهاي منقول
اس��ت .اين حج��م بزرگ داراي��ي بهراحتي ميتواند پايهي نش��ر
ان��واع صکوک ،ايج��اد جريان نقدي ريال��ي ،برنامههاي مديريت
مس��تغالت ،ايجاد صندوقهاي امالک و مس��تغالت ،برنامههاي
بازسازي و افزايش درآمد شرکتهاي دولتي و مانند آن باشد .يک
برنامهي بس��يار سادهي مديريت مس��تغالت در بخش خصوصي
بي��ن  ٥ت��ا  ٧درصد در س��ال ايجاد بازده نق��دي خالص ميکند.
تص��ور کنيد ايجاد فقط ي��ک درصد بازده در مس��تغالت دولتي،
عم� ً
لا نياز به نفت در بودجهي جاري را بالموضوع ميکند و اين
ام��ر تازه بهجز درآمد قابل تصور از تجديد س��اختار ش��رکتهاي
دولت��ي اس��ت .چنين امري نيازمن��د تعيين يک «مدي��ر دارايي»
حجم
براي دولت اس��ت که ميتواند در قالب يک وزارتخانهي کم ِ
خزانهداري تأس��يس و عملياتي ش��ود تا بعد از س��الها مطالبهي
رهبر معظم انقالب ،عم ً
ال وابس��تگي بودجهي جاري به نفت قطع
شود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي در گفتگو با دانش نفت تاکيد کرد:

طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت رانت نيست
جاي��گاه مواجه هس��تيم باي��د جايگاههاي
تک س��کو ايجاد کنيم.وي تاکيد کرد :حق
ش��هروندان اس��ت که جايگاهه��اي عرضه
سوخت در نزديکترين فاصله به آنها باشد
و براي سوختگيري وسايل نقليه خود نيازي
به تردد يا صرف هزينه و وقت زياد نداشته
باش��ند.هماکنون نزديک به  ۲۰جايگاه تک
سکوي عرضه بنزين در کالنشهر اصفهان
فعال است.

دان�ش نف�ت :مديرعامل ش�رکت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي تاکيد کرد که ايجاد
ش�رکتهاي زنجيرهاي توزيع س�وخت رانت

اجراي طرح ايجاد
شرک 
تهايزنجيرهاي
توزيعسوخت
(برندينگ)جايگا ههاي
عرضهسوختابتدا
مشکالتيداشت،اما
هدف اصلي نظارت
مردم بر مردم بود

نبوده است.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت،
سيدمحمدرضا موس��ويخواه ،مديرعامل
ش��رکت مل��ي پخ��ش فرآوردهه��اي
نفت��ي اي��ران گفت :ش��رکت ملي پخش
فرآوردهه��اي نفتي ايران از س��ال  ٩٤به
دنب��ال اجراي ط��رح ايجاد ش��رکتهاي
زنجيرهاي توزيع سوخت بود و ايجاد آنها
به هيچ وجه رانت نبوده اس��ت.وي افزود:
اجراي طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي
توزيع س��وخت (برندين��گ) جايگاههاي
عرضه س��وخت ابتدا مشکالتي داشت ،اما
ه��دف اصلي نظارت مردم ب��ر مردم بود.
موس��ويخواه با بيان اينک��ه دير زماني
نيست که جايگاههاي عرضه وضع خوبي
نداشتند ،تصريح کرد :با تالشهاي شرکت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،امروز
شاهد توس��عه جايگاههاي عرضه سوخت
هس��تيم.وي ادامه داد :در تالش��يم مردم
با ترافيک کمتري س��وختگيري کنند و
خدمات و امکانات مناسبي در اختيار مردم
ق��رار گيرد.وي با اش��اره ب��ه اجراي طرح
کاه��ش ،هدايت ،انتق��ال و بازيافت بخار
بنزين (که��اب) در جاي��گاه آزادي گفت:
خوش��حالم ط��رح کهاب در اي��ن جايگاه
ب��ه طور کامل اجرا و س��بب جلوگيري از
آلودگي محيط زيست شده و مردم در اين
منطقه بوي بنزين را استش��مام نميکنند.
کهاب به معني «کاهش ،هدايت ،انتقال و
بازيافت بخار بنزين» اس��ت؛ هدف اصلي
اي��ن طرح کاهش از دس��ت رفت��ن بخار
بنزي��ن در مراح��ل مختلف س��وختگيري
اس��ت.مديرعامل ش��رکت مل��ي پخ��ش
فرآوردههاي نفتي تاکيد کرد :طرح کهاب
در اي��ن جايگاه به صورت بوميو با قيمت
مناسب اجرا شده و در تالشيم جايگاههاي
سراسر کشور به اين سمت حرکت کنند.

طرح جمعآوري بخار بنزين در جايگاههاي
سوخت اجرا ميشود

در همي��ن حال ،مدير عامل ش��رکت
مل��ي پخ��ش فرآوردههاي نفت��ي ايران از
اجراي طرح زيس��ت محيط��ي جمعآوري
بخ��ار بنزي��ن در جايگاهه��اي عرض��ه
س��وخت کش��ور در س��ال جاري خبر داد.
سيدمحمدرضا موسويخواه با بيان اين که
ب��راي اجراي اين طرح ب��ا بانک تجارت و
چند س��رمايهگذار مذاکره شده است ،افزود:
فراخ��وان مش��ارکت در اج��راي اين طرح،
ارديبهشت امسال اعالم ميشود.مديرعامل
شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
افزود :اين طرح در کالنشهرها و شهرهاي
بزرگ و پرتردد با هدف کاهش آلودگي هوا
از طريق نصب سامانههاي جمعآوري بخار
بنزين در جايگاههاي س��وخت اجرا خواهد
ش��د.وي با بيان اينکه اين طرح هزينهاي
را ب��ه دولت و جايگاههاي عرضه س��وخت
تحمي��ل نميکند ،تصريح ک��رد :با اجراي
طرح ياد ش��ده ،به ازاي هر هزار ليتر بنزين
س��وختگيري ش��ده بين  ۲تا  ۲,۵ليتر بخار
بنزين اس��تحصال و به اين سوخت تبديل
ميشود.موس��ويخواه ب��ه افزاي��ش ۱۳,۳

 ۱۵درصد بنزين کشور از سوي
شرکتهاي برند توزيع ميشود

درصدي مصرف س��وخت در نوروز امس��ال
اش��اره کرد و گفت :در نوروز امسال ميزان
مص��رف بنزين کش��ور در ي��ک روز از مرز
 ۱۱۶ميلي��ون ليتر عبور ک��رد که اين مقدار
مصرف س��وخت در يک روز بيسابقه بود.
وي با اشاره به توزيع ميانگين روزانه يکصد
ميليون ليتر بنزين در کشور در نوروز امسال
افزود :اين کار با تالش همه دستاندرکاران
بدون هيچ مش��کلي در سراسر کشور انجام
شد.

که در سال جاري شاهد بهرهبرداري از همه
فازهاي اين پااليش��گاه باشيم.پااليش��گاه
س��تاره خليج فارس در استان هرمزگان به
عنوان بزرگترين پااليشگاه ميعانات گازي
خاورميانه به ش��مار ميرود و داراي ظرفيت
روزانه  ۳۶۰هزار بش��که در قالب سه رديف
 ۱۲۰هزار بش��کهاي اس��ت.وي خاطرنشان
کرد :امس��ال توزيع بنزين يورو  ۴عالوه بر
کالنش��هرها ،در  ۱۵ش��هر ديگر نيز انجام
خواهد شد.

مديرعام��ل ش��رکت مل��ي پخ��ش
فرآوردههاي نفتي ايران همچنين با اش��اره
به توزيع روزانه  ۲۶ميليون ليتر بنزين يورو
 ۴در هشت کالنشهر کشور گفت :به زودي
براي عرضه سوخت نفتگاز (گازوئيل) يورو
 ۴در همه مس��يرهاي مواصالتي کشور نيز
اقدام ميکنيم.وي با اشاره به بهرهگيري از
ظرفيت پااليشگاه ستاره خليج فارس براي
عرض��ه بنزين يورو  ۴در کش��ور افزود :اين
پااليش��گاه يکي از ش��اهکارهاي بينظير
جمه��وري اسالمياس��ت ک��ه به دس��ت
صنعتگ��ران داخلي احداث ش��ده و در حال
تجهيز و تکميل است.موس��ويخواه با بيان
اينکه توليد روزان��ه  ۲۴ميليون ليتر بنزين
ي��ورو  ۴با بهرهب��رداري از ف��از دوم آن به
زودي محقق ميشود ،اظهار اميدواري کرد

مديرعام��ل ش��رکت مل��ي پخ��ش
فرآوردههاي نفتي ايران درباره آلودگي هوا
در کالنش��هرها نيز گفت :سوخت بنزين و
نفت گاز توزيع ش��ده از سوي شرکت ملي
پخ��ش فرآوردههاي نفتي ايران اس��تاندارد
است و بيش��ترين آاليندگي در کالنشهري
مانند ته��ران به ذرات معلق با قطر  ۲و ۱۰
ميکرون به باال مربوط اس��ت که ناش��ي از
احتراق ناقص است.موس��وي خ��واه درباره
توس��عه جايگاهه��اي تک س��کو و کوچک
عرضه سوخت در کشور نيز گفت :اصفهان
پيش��تاز ايج��اد اين ن��وع جايگاهها اس��ت.
وي ب��ا تاکيد بر اينکه ايج��اد جايگاههاي
س��وخت تک س��کو اقدام خوبي بهويژه در
کالنشهرهاست ،تصريح کرد :در شهرهاي
کوچک ،جايگاههاي عرضه سوخت بهاندازه
کافي وجود دارد ،اما در مناطقي که با کمبود

عرضه سوخت يورو  ۴در محورهاي
مواصالتي کشور

جايگاه اختصاصي عرضه سوخت  ٢٣٦ميدان آزادي به
بهرهبرداري رسيد

شرکت پخش بنزين استاندارد توزيع ميکند

توليد بيش از  ۵/۵ميليارد ليتر بنزين يورو  ۴در
پااليشگاهامام خميني شازند

دان�ش نفت :جايگاه اختصاصي  ٢٣٦ميدان آزادي

دانش نفت :مديرعامل ش�رکت پااليش نفت امام

با حضور مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي

خميني (ره) ش�ازند گفت :اين ش�رکت در س�ال ۱۳۹۶
توانس�ت با تالش ش�بانهروزي هم�کاران ،بيش از ۵,۵

ايران بهرهبرداري شد.

آيين بهرهبرداري از جايگاه اختصاصي و هوشمند
عرضه س��وخت  ٢٣٦ميدان آزادي روز چهارشنبه٢٩ ،
فروردينماه با حضور س��يدمحمدرضا موس��ويخواه،
مديرعامل ش��رکت مل��ي پخش فرآوردهه��اي نفتي
اي��ران برگ��زار ش��د.اين جايگاه که به همت ش��رکت
پتروآيريک راهاندازي ش��ده اس��ت ،ط��رح جمع آوري
و بازياف��ت بخ��ارات بنزين (کهاب) را ب��ه طور کامل
در س��ه بخش جمعآوري بخاره��اي بنزين به هنگام
تخليه س��وخت توسط نفتکش ،سوختگيري خودرو و
بازياف��ت بخارهاي بنزين از طريق س��امانه تبريدي و
با اس��تفاده از يک س��يال خنک کننده و انتقال مجدد
بنزين بازيافتي اجرا ميکند.امکان پرداخت الکترونيک
در تلمب��ه از طري��ق کارت و همچني��ن با اس��تفاده از
اپليکيش��ن روي تلفن هم��راه در اين جاي��گاه فراهم
اس��ت.بانکداري الکترونيکي  ٢٤س��اعته ،ديسپچينگ
و نص��ب سطحس��نج در مخ��ازن و کنت��رل آنالين و

ميليارد ليتر بنزين يورو  ۴به چرخه سوخت کشور عرضه
کند.

باش��گاه مش��تريان و ايجاد کافه اينترنت��ي در جايگاه
از ويژگيه��اي اين جايگاه به ش��مار ميرود.مس��عود
فرقهداني ،مدير ش��رکت پتروآيريک نيز با بيان اينکه
جايگاه ميدان آزادي يک جايگاه هوشمند است ،گفت:
در اين جاي��گاه طرح کهاب اجرا ميش��ود و ميانگين
بازدهي اين طرح  ٨٥درصد اس��ت.وي افزود :افزايش
س��رعت پرداخت ،دريافت نکردن وجه اضافي ،باشگاه
مش��تريان و ارائهامتياز به مشتريان از ويژگيهاي اين
جايگاه است.

شارژ سهميه نفت سفيد شهري و روستايي اروميه از طريق
کارتهاي بانکي
دان�ش نف�ت :مديرعام�ل
ش�رکت مل�ي پخ�ش فرآوردهه�اي
نفت�ي منطق�ه اروميه با بي�ان اين که
توزيع الکترونيکي سهميه نفت سفيد
شهري و روستايي منطقه اروميه آغاز
شده است ،گفت :آذربايجان غربي به
عنوان بزرگترين مصرفکننده نفت
سفيد کشور ،سوخت مورد نياز حرارتي شهري و روستايي خود
را در س�الهاي گذشته با کاالبرگ و از طريق فروشندگيهاي
نفت سفيد تامين کرده است.

احم��د مج��رد از آغ��از توزيع الکترونيکي س��هميه

وي در ادام��ه اف��زود :هماکنون بيش
از  ۱۵درص��د بنزي��ن و  ۱۰درص��د نفتگاز
از س��وي ش��رکتهاي زنجي��رهاي توزي��ع
س��وخت (برن��د) توزيع ميش��ود.محمدرضا
موسويخواه ،مديرعامل شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران ،افزود :اين ميزان در
چهار ماه گذشته حدود هفت و سه درصد به
ترتيب براي توزيع بنزين و نفتگاز بوده که
رو به افزايش اس��ت.وي با اشاره به استقبال
اغلب جايگاهداران از طرح ايجاد شرکتهاي
زنجيرهاي توزيع س��وخت گفت :اين درحالي
است که به توصيه نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي ،افزايش تعداد شرکتهاي صاحب
نش��ان (برند) فعال در دس��تور کار ما نيست.
مديرعامل ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي توضيح داد :نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامياز وزير نفت خواس��تند ک��ه تعداد
ش��رکتهاي برند اضافه نشود ،که ما نيز به
توصيه وزير نفت عمل کرديم و با اينکه نه
قانوني در اين باره وجود دارد و نه دستوري،
از افزاي��ش تع��داد ش��رکتهاي زنجيرهاي
توزي��ع س��وخت خ��ودداري کرديم.به گفته
موس��ويخواه ،طبق اصل  ۴۶قانون اساسي
کس��ي نميتوان��د مانع کس��بوکار ديگري
شود ،اما ما به دليل تعهدهاي اخالقي و اين
که طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع
سوخت گام به گام به ثبات برسد ،هماکنون
شرکتي به ش��رکتهاي موجود که به ۱۰۰
هم نميرسد اضافه نميکنيم.

نفت س��فيد شهري و روس��تايي در اين
منطقه خبرداد و گف��ت :طرح مطالعاتي
الکترونيکي ک��ردن کاالبرگهاي نفت
سفيد از ابتداي پارسال بهصورت آزمايشي
در اس��تان آذربايج��ان غربي آغ��از و از
ابتداي س��ال  ۹۷بهصورت کامل در اين
منطقه عملياتي و اجرايي شد.وي افزود:
در آذربايج��ان غربي به عن��وان بزرگترين مصرفکننده
نفت سفيد کشور ،سوخت مورد نياز شهري و روستايي در
س��الهاي گذشته با کاالبرگ و از طريق فروشندگيهاي
نفت سفيد تامين شده است.

عليرضا امين ،مديرعامل ش��رکت پااليش نفت
امام خميني (ره) شازند ،درباره ميزان توليد محصوالت
پااليش��گاه گفت :روزانه  ۵۰۰ت��ن پروپيلن ۴۰۰ ،تن
گوگ��رد گرانول ۲۰۰۰ ،تن گاز ماي��ع۱۶ ،ميليون ليتر
بنزي��ن يورو ۱۳ ،۴ميلي��ون ليتر نف��تگاز يورو ۴و ۴
ميليون ليتر نفت کوره توليد در اين پااليش��گاه توليد
ميش��ود.وي با اش��اره ب��ه اين که س��وخت جت نيز
در ص��ورت نياز توليد ميش��ود ،اف��زود :ماهانه  ۵۰تا
 ۱۰۰ميليون ليتر س��وخت جت توليد ميش��ود.امين با
اش��اره به اين که در بين  ۹پااليش��گاه کشور ،شازند
بزرگترين پااليش��گاه از نظر تعداد واحدها و کيفيت
محصوالت اس��ت ،تصري��ح کرد :اين پااليش��گاه بر
اس��اس سياس��تهاي ش��رکت ملي پااليش و پخش
فعالي��ت ميکن��د و در ص��ورت نياز ،ت��وان افزايش و

ارتقاي کيفي بنزين به ي��ورو  ۵وجود دارد.مديرعامل
پااليشگاهامام خميني ش��ازند از بزرگترين تعميرات
اساسي واحدهاي مختلف پااليشگاه ،از اواخر فروردين
 ۹۷خب��ر داد و گفت :تجهيزات و ادوات مورد نياز مهيا
ش��ده و از بيس��ت و پنجم فروردين تعميرات اساسي
آغاز خواهد شد.

سامانه هوشمند و پرداخت الکترونيکي جايگاههاي
سيانجي رونمايي شد
دانش نفت :س�امانه هوشمند
و پرداخ�ت الکترونيک�ي جايگاههاي
عرض�ه س�يانجي صب�ح ام�روز
(يکش�نبه ۲۶ ،فروردي�ن) ب�ا ه�دف
ارائه باالترين سطح ارائه خدمات به
مشتريان رونمايي شد.

در آيي��ن رونمايي از س��امانه
هوش��مند و پرداخ��ت الکترونيک��ي جايگاههاي عرضه
س��يانجي در جايگاه گلش��ن باقرش��هر ،امير خاکي،
مديرعام��ل تامکار گاز که مجري ط��رح بوده ،گفت :با
اجراي طرح س��امانه هوش��مند جايگاههاي سيانجي،

عملک��رد جايگاهه��ا بررس��ي و
موضوع نظارت به خوبي اجرايي
ميش��ود.وي ب��ا بي��ان اين که
اي��ن ش��رکت نخس��تين پروژه
جم��عآوري گازه��اي ارس��الي
ب��ه مش��عل و بازگش��ت آن به
چرخه مص��رف را اجرايي کرده
اس��ت ،گفت :هفته نخست ارديبهشت ماه اين پروژه در
رامهرمز به صورت رسميبهرهبرداري ميشود.وي ادامه
داد :با اجراي اين طرح ١٥٠ ،ميليون فوت مکعب گاز به
چرخه مصرف باز ميگردد.

بینالملل
یادداش
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حرکت اوپک به سمت حداکثرسازي
درآمد و ثبات بازار
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تشديد تنشهاي ژئوپليتيکي و پيشبيني
نفت  ۱۰۰دالري در آينده نزديک

مهندس سيد شمس الدين مومني
کارشناس ارشد انرژي

دان�ش نف�ت :تش��ديد
تنشهاي ژئوپليتيکي در سوريه
موجب ش��د که قيمت نفت پس
از مدته��ا از ع��دد  70دالر در
هر بش��که بگذرد .اما به اعتقاد
تحليلگران اين پايان کار قيمت
نفت در س��ال  2018نيست چه
اينک��ه با ت��داوم ماجراجوييها،
کينه ورزيها و دش��منيهاي اياالت متحده در منطقه
و ب��ه ويژه در موضوع برجام ،ممکن اس��ت قيمت نفت
عددهاي باالتر از اين يعني  90-80و يا حتي  100دالر
در هر بشکه را نيز بار ديگر تجربه کند .تحليلگران پيش
بين��ي ميکنند قيم��ت نفت که اکنون ني��ز در باالترين
رکورد سه سال گذشته قرار دارد ،ممکن است در صورت
تشديد تنشهاي ژئوپليتيکي جهش بيشتري پيدا کند.در
همين حال ،استراتژيستهاي بانک «جي پي مورگان»
در يادداش��تي نوش��تند :اگر آمريکا و اتحاديه اروپا ايران
را مج��ددا هدف تحريم ق��رار دهند و حضور قدرتهاي
غربي در س��وريه گسترش يابد ،نفت برنت ممکن است
به  ۸۰دالر در هر بش��که جهش پي��دا کند.به گفته اين
استراتژيس��تها ،ريس��کهايي که تص��ور ميرفت در
تابستان امسال با تحريمهاي ايران به واقعيت بپيوندند،
به دليل رويدادهاي س��وريه س��ريعتر ظه��ور کردهاند.
ب��ا اينهمه خصومتهاي جديد در س��وريه احتماال تاثير
چندان��ي بر نفت ندارن��د زيرا توليد نفت اين کش��ور به
دليل جنگ هفت ساله به شدت کاهش پيدا کرده است.
تصميم ب��راي وضع مجدد تحريمهاي ايران در ماه مه،
ممکن اس��ت فش��ار بر بازارهاي نف��ت را حفظ کرده و
قيمته��ا را باالتر ببرد .از آنج��ا کهامريکا نفت ايران را
خريداري نميکن��د ،تحريمهاي اتحادي��ه اروپا و حتي
برخي از مش��تريان آسيايي ممکن اس��ت بازار را تکان
دهد.استراتژيس��تهاي «جي پي مورگان» قيمت باالتر
براي نفت به مدت س��ه تا شش ماه پيش از اينکه توليد
ش��يل آمريکا بتواند پاسخگو باشد را پيشبيني ميکنند.
در حال��ي که قيم��ت برنت  ۸درصد در س��ال  ۲۰۱۸و
بيش از  ۳۰درصد طي س��ال گذش��ته رشد داشت ،اين

افزاي��ش قيمتها ب��راي چنين بازار پرنوس��اني چندان
قاب��ل توجه نبودن��د و به دليل اينک��ه تقاضاي قوي به
اين افزايش قيمت کمک کرد ،هش��داربرانگيز نبودند.در
همين حال ،آنيش کاپاديا ،موس��س و مديرکل ش��رکت
«آکاپ انرژي» نيز در گفت و گو با ش��بکه «سي ان بي
س��ي» گفت :قيمت نفت در بحبوحه تشديد تنشها در
خاورميانه ممکن است به بيش از  ۱۰۰دالر در هر بشکه
صعود کند .وي در بخشي از اظهاراتش گفت :اگر اوضاع
در خاورميانه بغرنج ش��ود بعيد نيست امسال قيمت نفت
سه رقميشود.وي خاطرنش��ان کرد شش ماه پيش که

س��ازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در نشست
 ۳۰نوامب��ر  ۱۰( ۲۰۱۶آذرماه  )۹۵تصميم گرفتند توليد
خود را به س��طح  ۳۲ميليون و  ۵۰۰هزار بش��که در روز
برس��انند .اين تصميم که از ژانويه  ۲۰۱۷به اجرا درآمد،
در نشستهاي بعدي اين س��ازمان تمديد شد .اعضاي
اوپک در نشست  ۱۷۳اين سازمان ،توافق کاهش توليد
را ت��ا پايان س��ال  ۲۰۱۸تمديد کردند ت��ا هدف حذف
م��ازاد عرض��ه جهاني نفت به طور کامل محقق ش��ود.
کش��ورهاي غير اوپک نيز به رياست روسيه ،اوپک را در
توافق کاهش توليد همراهي کردند .س��هم اين کشورها

پيش بيني ميش��د قيمت نفت به  ۶۰يا  ۷۰دالر برسد،
فعاالن بازار به چنين پي��ش بيني ميخنديدند اما از آن
زمان تش��ديد تنشها در خاورميانه ب��ه احتمال افزايش
قيمته��اي نفت به بيش از  ۱۰۰دالر در هر بش��که در
س��ال جاري ،قوت بخشيده است .اين در حالي است که
س��ازمان کش��ورهاي صادر کننده نفت و روسيه نيز در
پايبندي دقيق به تعهدات کاهش توليد ميتوانند افزايش
قيم��ت نفت را به واقعيت نزديک کنند .بر اين اس��اس،
مي��زان پايبندي اعض��اي کش��ورهاي صادرکننده نفت
(اوپک) به تعهد کاهش عرضه نفت در ماه مارس (اسفند
 -فروردين ماه) به  ۱۶۴درصد رس��يده اس��ت .اعضاي

از کاهش توليد نفت طبق توافق ،حدود  ۶۰۰هزار بشکه
در روز است ۱۴.عضو اوپک در ماه مارس ۳۱ ،ميليون و
 ۸۱۵هزار بش��که در روز نفت توليد کردند که  ۶۸۵هزار
بش��که کمتر از ميزان توافق اين سازمان است.بر اساس
گزارش منابع ثانويه در ماه مارس ،عربس��تان با توليد ۹
ميليون و  ۹۱۳هزار بشکه در روز بزرگترين توليدکننده
نفت اوپک اس��ت و پس از آن ،عراق با توليد  ۴ميليون
و  ۴۰۱ميلي��ون بش��که در روز در جايگاه دوم قرار دارد.
پالتس ( ،)Plattsآرگوس ( ،)Argusهفتهنامه پتروليوم
اينتليجن��س (،)Petroleum Intelligence Weekly
اتحادي��ه پژوه��ش ان��رژي کمبري��ج (Cambridge

 ،)Energy Research Associatesآژان��س
بينالمللي ان��رژي ()International Energ Agency
و اداره اطالع��ات انرژي آمريکاEnergy Information
 ۶ ) )Administrationمنبع اصلي منابع ثانويه هستند۲.
منبع نخست ،از موسسههايي هستند کهامارهاي ادواري
درب��اره نفت و ديگ��ر فرآوردهها و محصوالت منتش��ر
ميکنن��د .پالتس ،قديميترين موسس��ه فع��ال در اين
حوزه اس��ت که از س��ال  ۱۹۰۹به فعالي��ت ميپردازد.
 ،Energy Intelligenceموسس��هاي اس��ت ک��ه منبع
س��وم را منتش��ر ميکن��د و  ،CERAچهارمي��ن منبع،
زيرمجموع��ه  IHSاس��ت IHS .يک��ي از قديميترين و
معتبرترين مراجع اطالعات در حوزه انرژي ،حملونقل،
مواد ش��يميايي و ...به ش��مار ميرود .آژانس بينالمللي
انرژي و اداره اطالعات انرژي آمريکا هم نياز به معرفي
چنداني ندارند؛ اولي بيش از چهار دهه پيش با محوريت
کش��ورهاي واردکننده نفت تشکيل ش��د و دوميمرجع
بزرگ ،بهروز و دقيقي از آمارهاي انرژي همه کشورهاي
دنياس��ت .اين مهم موجب ش��ده که اوپک در مأموريت
کاهش ذخيرهسازي جهاني نفت کامياب شود .در همين
خصوص ،آژانس بينالمللي انرژي اعالم کرد که اوپک
در مأموريت خود در کاهش س��طح ذخيرهسازي جهاني
نف��ت موفق بوده اس��ت .اي��ن نهاد اعالم کرد :س��طح
ذخيرهس��ازي نفت در کشورهاي توس��عه يافته ،ممکن
اس��ت در ماه مه س��ال جاري ميالدي به ميانگين پنج
ساله (که سطح مطلوب اوپک است) کاهش يابد.آژانس
بينالمللي انرژي اعالم کرد :ما در جايگاهي نيستيم که
از طرف کش��ورهاي امضاکننده تواف��ق جهاني کاهش
توليد نف��ت بگوييم مأموريت آن تحق��ق يافته ،اما اگر
برآورد ما دقيق باش��د ،بيگمان به نظر ميرسد که اين
گونه بوده است.در حالي که اوپک اعالم کرده بود سطح
ذخيرهس��ازي نفت در جهان  ۴۳ميليون بشکه باالتر از
ميانگين پنج ساله است ،آژانس بينالمللي انرژي اعالم
کرد اين رقم تنها  ۳۰ميليون بش��که باالتر از سطح ياد
ش��ده قرار دارد.آژانس ياد ش��ده اعالم کرد اگرچه توليد
نفت کشورهاي غير عضو اوپک در سال جاري ميالدي
از يک ميليون و  ۸۰۰هزار بش��که در روز رشد برخوردار
ميش��ود ،با اينحال اين رقم براي تأمين رشد تقاضاي
روزانه نفت جهان کافي نيست.

تغيير اساسي راهبرد عربستان در بازار نفت با افزايش قيمتها
س��ال  2018گواه بر آن دارد که واردات از عربس��تان 8.9
درصد افت کرده است .اين درحاليست که واردات از روسيه
و آنگوال ب��ه ترتيب  20.7و  2.6افزايش يافته اس��ت .اگر
آنگوال همچنان س��هم بازار بيشتري را جذب کند ،ممکن
است از عربس��تان پيش افتاده و دومين صادرکننده بزرگ
به چين شود.

منبع :بلومبرگ
دان�ش نف�ت :عربس�تان در اقداميغيرمنتظ�ره و
برخلاف روال ديگر کش�ورهاي صادرکنن�ده ،قيمت نفت
خ�ام خ�ود را افزايش داده اس�ت .کارشناس�ان معتقدند
اين تغيير اس�تراتژي از يک س�و به دليل نزديک شدن به
عرضه س�هام آرامکو صورت گرفته است و از سوي ديگر
عربس�تان قصد دارد با اين اقدام از کاهش بيش از پيش

استراتژي عربستان در بازار نفت تغيير کرده است

قيمت نفت در بازارهاي جهاني جلوگيري نمايد.

ش��رکت ملي نف��ت عربس��تان برخ�لاف آنچه
پيشبينيش��ده ب��ود ،قيم��ت نفت س��بک عربي خود
را براي مش��تريان آسياي  10س��نت افزايش داد .اين
افزايش موجب ش��د تف��اوت قيمت اين نف��ت با نفت
س��بک عمان و ام��ارات به  1.2دالر برس��د.رياض در
ماه گذش��ته ميالدي ،قيمت نفت س��بک عربي را 55
س��نت کاهش داده بود و اين باعث ش��د که بزرگترين
پااليشگاههايي که در آس��يا مشتري آن هستند ،توقع
داش��ته باش��ند که در ماه آينده نيز تخفيفي  55سنتي
درياف��ت کنن��د .اما برخالف آنچه از سياس��ت «جنگ
براي س��هم بازار» عربستان برآورد ميشد ،اکنون نگاه
سعوديها به غرب دور است.افزايش قيمت نفت سبک
براي منطق��ه مديترانه و ش��مالغرب اروپا نيز اعمال
ش��ده و تنها مش��تريان آمريکايي هس��تند که در ماه
آين��ده از همهنوع تخفيفي برخودار خواهند بود .در اين
گزارش همچنين مش��خص شده اس��ت که نفت فوق
س��بک عربي براي ماه آينده بهامريکا نيز کميگرانتر
فروخته خواهد شد.

کاهش فروش نفت عربستان در بازارهاي آسيايي درپي
افزايش قيمت

در پي اين خبر ،برخي از پااليشگاههاي آسيايي اعالم
کردن��د که خريد خود از عربس��تان را در ماه آينده ميالدي
کاهش خواهن��د داد .براي مثال ش��رکت  Sinopecچين
که بزرگترين پااليش��گاه آسيا به شمار ميرود ،اعالم کرده
اس��ت که واردات خ��ود را در ماه آينده مي�لادي به ميزان
 40درصد کاهش خواهد داد.تاکنون ش��رکت نفت آرامکو
به طور رس��ميدليل افزايش قيمت را اعالم نکرده اس��ت؛
ول��ي ميتوان احتمال داد که عربس��تان به دنبال باال نگه

داشتن قيمت نفت در آستانه عرضه اوليه سهام اين شرکت
بزرگ نفتي است.
جايگاه عربستان در بازار نفت چين در خطر است

سابق بر اين ،عربس��تان بزرگترين صادرکننده نفت
خ��ام به چين بود؛ ولي در دو س��ال گذش��ته اين جايگاه را
به روس��يه واگذار کرده اس��ت .واردات چين از عربستان در
س��ال  2017نسبت به سال  2016تنها  2.3درصد افزايش
يافته و اين در حالي اس��ت که مجموع واردات چين 10.2
درصد رشد داشته اس��ت .واردات چين از روسيه  13.8و از
آنگوال  10.2درصد افزايش داشته است.آمار دو ماه نخست

افزايش  ۱۲۵هزار بشکه توليد روزانه نفت شيل آمريکا
دانش نفت :آمار اداره اطالعات انرژي آمريکا نشان
داد توليد نفت ش�يل اين کش�ور در ماه مه براي چهارمين
ماه متوالي افزايش خواهد يافت.

در گ��زارش ماهانه اداره اطالع��ات انرژي آمريکا
پيشبيني ش��ده اس��ت مجموعا  ۱۲۵هزار بشکه در روز
به توليد نفت ش��يل افزوده ش��ده و به  ۷ميليون بشکه
در روز ميرسد که عمدتا تحت تاثير رکورد باالي توليد

در پرميان وست تگزاس و نيومکزيکو خواهد بود.انتظار
م��يرود توليد در منطقه پرميان  ۷۳هزار بش��که در روز
رش��د ک��رده و به  ۳.۲ميليون بش��که در روز برس��د که
باالترين ميزان توليد از سال  ۲۰۰۷به اين طرف خواهد
بود.گس��ترش توليد در اين منطقه محدوديتهايي را در
خطوط لوله انتقال نفت ايجاد کرده است زيرا اين خطوط
سريعتر از حد انتظار پر شدهاند.بر اساس گزارش رويترز،

یادداشت

اداره اطالعات انرژي آمريکا پيشبيني کرده است توليد
منطق��ه بيکن با  ۱۵هزار بش��که در روز افزايش ،به ۱.۲
ميليون بشکه در روز برسد که باالترين رکورد توليد اين
منطقه از ژوييه س��ال  ۲۰۱۵خواهد ب��ود .انتظار ميرود
در ميادين ايگل فورد توليد به ميزان  ۲۴هزار بش��که در
روز رش��د کرده و به  ۱.۳ميليون بشکه در روز برسد که
باالترين ميزان از ماه مه سال  ۲۰۱۶خواهد بود.

کارشناس��ان اين اقدام عجيب آرامکو را پس از  8ماه
جنگ مداوم برسر قيمت و تالش براي جذب مشتريهاي
مختلف ،نش��انهاي از تحليل متفاوت اين ش��رکت از آينده
قيم��ت نفت و وضعيت بازار ميدانند.اين تغيير اس��تراتژي
را ميت��وان ناش��ي از چند عامل براورد ک��رد .اولين هدف
عربس��تان از اين اقدام جلب رضايت واش��نگتن در س��فر
بنسلمان بهامريکا براي حمايت از عربستان در مقابل ايران
اس��ت.دوم آنکه با توجه بهامار و اطالعات منتش��ر شده از
س��رمايهگذاريهاي نفتي در آمريکا ،عربستان براي اينکه
افزايش توليد اياالت متحده موجب از دست رفتن بازار اين
کشور نش��ود ،رشد اقتصادي آسيا و افزايش پايدار تقاضاي
هند را نقطه اتکا قرار داده و س��عي ميکند بهجاي مبارزه
براي سهم بازار آسيا که حريفاني مانند امارات ،عراق و ايران
را در ميدان دارد ،با رقبايي دس��ت بهعصاتر در ميدانهاي
شيل آمريکا رقابت کند.به نظر ميرسد عربستان در موقعيت
بغرنجي قرار گرفته اس��ت .از يکس��و بايد قيمت نفت را در
آستانه عرضه س��هام آرامکو باال نگه دارد و از سوي ديگر
با از دس��ت رفتن سهم بازار در آسيا و آسيب ديدن روابط با
مشتريان قديميخود روبرو است.

صفرعلي کرامتي

معاون سابق امور بينالملل شرکت ملي نفت

از س��ال  ۱۹۹۹به بعد سياس��تهاي اوپ��ک تغيير کرد ،به
گونهاي که از راهبرد بازار به س��مت حداکثررساني درآمد و ثبات
بازار رفت .اين سياست در ابتدا مورد انتقاد واقع شد و پس از آن
حاميان بسياري پيدا کرد و هماکنون به دليل نبود سرمايهگذاري
کافي ظرفيت توليد جديد ايجاد نميشود ،در سالهاي گذشته در
درياي شمال شاهد افزايش توليد نفت خام بوديم ،اما اکنون وضع
تغيير کرده است .سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) با
دو چالش داخلي و خارجي روبهرو شده است ،چالشهاي داخلي
س��بب افزايش تن��ش در ميان اعضاي اوپک ش��د و باوجود آن
که اوپک به س��راغ راهبرد بازار رفت ،اين روش فايده نداش��ت
و ش��اهد تداوم چالشهاي داخلي بوديم .کشورهاي عضو اوپک
حاش��يه خليج فارس به ش��دت به درآمده��اي نفتي خود متکي
هس��تند و در صورت تداوم روند کاهش��ي قيمت نفت همه اين
کشورها در بودجه خود دچار مشکل ميشوند .تا پيش از تصميم
تاريخي کش��ورهاي عضو و غيرعضو اوپک براي کاهش عرضه
نف��ت خام ،هيچگون��ه همکاري بين آنها وجود نداش��ت و نقش
دبيرکل اوپک و سياس��تمداران به ويژه همکاري س��ران ايران و
روسيه بس��يار با اهميت بود و سعي شد تا يک تشريک مساعي
ايجاد ش��ود .همکاري ميان کش��ورهاي عضو اوپک و غيراوپک
همچن��ان حرف نخس��ت را در دنياي انرژي ميزن��د ،اوپک به
تنهاي��ي از عهده تامين نياز بازار جهاني برنميآيد .در مدت اخير
عربس��تان سعودي تصميمهايي مبني بر مش��ارکت راهبردي با
اعض��اي اوپ��ک و غيراوپکي اتخاذ کرده ،زي��را آنها اهميت اين
همکاري را درک کردهاند .عراق تنها کش��وري است که احتمال
دارد اين سياست را به چالش بکشد :،توليد عراق درحال افزايش
است و اين ميتواند در اتخاذ سياستهاي مبتني بر همکاري دو
گروه تاثير بگذارد .اکنون ش��اهد نزديک شدن قيمت نفت به ۸۰
دالر هستيم ،اين درحالي اس��ت که مصرفکنندگان غرب آسيا
معتقدن��د قيمتها نبايد از اين ميزان فراتر برود ،اما در مقابل نيز
برخي توليدکنندگان به دنبال افزايش قيمت نفت هس��تند .بازار
نفت بايد دو نکته را مدنظر داش��ته باش��د ،نخس��ت آن که بازار
ميتوان��د قيمت باالت��ر از ميزان کنوني را هضم کند به ش��رط
آنکه اقتصاد جهان رونق داش��ته باشد و نکته دوم اين است که
بازار اساس و بنيان خود را به راحتي نشان نميدهد ،بنابراين در
صورتي که ايران بخواهد س��هم بازار خ��ود را افزايش دهد بايد
واقعگرايان��ه رفتار کند ،در غير اين صورت ديگر رقباي ايران به
دليل سياستهاي جديدي که در پيش گرفتهاند ميتوانند سهم
ب��ازار ايران را به خود اختصاص دهند ،اما هيچ کش��وري حاضر
نيس��ت سهم بازار خود را به دليل اصرار بر سياستهاي کهنه از
دست بدهد.

اخبار نفت جهان

احتمال افت قيمت نفت در پايان ۲۰۱۸

بان�ک بارکليز پيشبيني کرد که قيمت نفت در پايان س�ال جاري

ميالدي کاهش خواهد يافت.

به گزارش ش��بکه س��ي ان بي سي ،بانک انگليس��ي بارکليز
پيشبيني کرد که تنشهاي ژئوپوليتيک قيمت نفت را در تابس��تان
امس��ال باال نگه ميدارد ،اما در نيمه دوم س��ال جاري ميالدي بازار
نفت ميتواند با س��قوط روبهرو ش��ود.مايکل کوهن ،رئيس پژوهش
کاال در بانک بارکليز اعالم کرد که تنشهاي روس��يه و غرب بر سر
س��وريه به اين زوديها حل نخواهد ش��د .تنش در سوريه همچنين
ميتواند به ش��دت گرفت��ن جنگ يمن و بحران در مناطق ش��رقي
عربستان منجر شود.با اين همه ،به گفته اين کارشناس ،نگرانيهاي
کنوني درباره تنشهاي ژئوپوليتيک اغراق آميز هس��تند و افزون بر
آن ،توليد نفت آمريکا به طور مس��تمر در حال افزايش است.پيش از
اين بارکليز برآورد قيمت ش��اخص نفت خام برنت در س��ه ماه دوم
سال جاري ميالدي را به  ۶۸دالر براي هر بشکه افزايش داده بود.

تاثير اندک خروج آمريکا از برجام بر
صادرات نفت ايران

تحليلگران موسس�ه سي تي گروپ نوش�تند حتي اگر ترامپ در
روز  ۱۲ميتعلي�ق تحريمها عليه ايران را تمديد نکند تنها حدود ۲۰۰
هزار بشکه از صادرات روزانه نفت ايران آسيب خواهد ديد.

تحليلگران اين موسسه به دليل افزايش تقاضا و احتمال اختالل
در عرضه نفت از سوي ايران و ونزوئال ،پيشبيني خود از قيمت نفت
را در سال جاري و سال آينده افزايش دادند.اين تحليلگران پيشبيني
خود از قيمت نفت در س��ال جاري و س��ال آينده را  5تا  6دالر در هر
بش��که افزايش دادهاند .بر اين اس��اس قيمت متوس��ط نفت برنت در
سال جاري  65دالر و در سال آينده ميالدي  55دالر خواهد بود .اين
تحليلگران گفتند ،بهبود تقاضا موجب شده تا پيشبيني خود از قيمت
نفت را افزايش دهند.بر اس��اس گزارش سيتي گروپ ،نوسانهاي باال
در قيمت نفت به دليل ريسکهاي ژئوپلتيک و سياسي همچنان ادامه
خواهد داشت.سياس��ت خارجي تهاجميتر تي��م جديد دولت ترامپ و
افزايش تنشها با ايران و کرهشمالي ميتواند موجب رشد قيمت نفت
ش��ود .روابط نه چندان مطلوب غرب و روسيه نيز در حال افزايش جو
عدم قطعيت در بازار نفت است.اما در حالي که نگرانيهاي ژئوپلتيک
در حال افزايش قيمت نفت است ،بازار همچنين نگران تاثيرات مفني
احتمالي مواضع تجاري ترامپ بر اقتصاد جهاني و قيمت نفت اس��ت.
در اين گزارش همچنين خاطرنش��ان شده که اين ريسک وجود دارد
که در  12ماه مي ،آمريکا از برجام خارج شود« .ريسک متوجه عرضه
نفت ايران طيف بسيار وسيعي از احتماالت را در بر ميگيرد .حتي اگر
ترامپ در روز  12ميتعليق تحريمها را تمديد نکند» تنها حدود 200
هزار بشکه از صادرات روزانه نفت ايران آسيب خواهد ديد .اما اگر کل
توافق هستهاي از هم بپاشد ،ممکن است روزانه يک ميليون بشکه از
نفت ايران از بازار حذف شود.

احمد مددي

صاحب امتياز ،مدير مسوول و سردبير:
مدير اجرايي:فاطمه نوري آزاد
دبير تحريريه:قاسم مددي
دبیر سرویس ترجمه :مژگان ولدخانی
مدير هنري:هادي قهرماني
مدیر بازرگانی :محسن آقایی شکیب

اخبار نفت

همزمان با بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت؛

نخستين کارگروه مشترک نفت و گاز ايران و
اسپانيا برگزار ميشود

نخس�تين کارگروه مش�ترک نفت و گاز ايران و اس�پانيا همزمان با

بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيميبرگزار

ا

ختصاصی

دانش نفت

واحد سوم

نشاني :تهران -خيابان فاطمي -خيابان يكم -كوچه سمندر  -پالك - 7
صندوق پستي15875-3398 :

تلفن88965531-88982228:

فاكس88965408 :

 چاپ :نشر چاپ اميد ايرانيان

در ميزگرد حمايت از قير ايراني مطرح شد؛

برندقيرايرانيزيرسلطهوارداتتهماندهضايعاتپااليشگاههايعراق!
وحيد شيخي :واردات ته مانده ضايعات پااليشگاههاي عراق با نام تجاري  VRصدمه بسياري به برند قير ايراني زده است

ميشود.

به گزارش دانش نفت ،اين کارگروه  ۱۷ارديبهشت ماهامسال و در
دومين روز برگزاري نمايشگاه نفت در سالن مرواريد محل دائميبرگزاري
نمايش��گاههاي بينالمللي تهران برگزار خواهد شد.ترکيب شرکتهاي
اس��پانيايي براي اين کارگروه مش��خص ش��ده اس��ت .در اين کارگروه
ش��رکتهايي در زمينههاي توليد ژنراتور ،س��اخت ش��يرآالت صنعتي،
توليدکننده برجهاي خنک کننده و ...حضور دارند.اتحاديه توليدکنندگان
کاالهاي سرمايه اي اسپانيا ،توليدکننده لولههاي مغزي  CRAو اتحاديه
صادرکننده تجهيزات جابجايي س��ياالت نيز در کارگروه اسپانيا هستند.
بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي۱۶
تا  ۱۹ارديبهشت ماه در محل دائمينمايشگاه بين المللي برگزار ميشود.
از سوي شرکت توتال؛

کارگاهاموزشي نصب و راهاندازي سکوهاي
فاز  ۱۱پارس جنوبي برگزار شد

کارگاهاموزش�ي فني ش�رکت توتال با موضوع «نص�ب و راهاندازي

س�کوهاي دريايي قبل از راندن  »CRAامروز (چهارشنبه ۲۹ ،فروردين)
با حضور مسئوالن و سرپرس�تان طرحهاي در حال توسعه پارس جنوبي
برگزار شد.

به گزارش دانش نفت ،در اين کارگاه آموزشي که از سوي نمايندگان
شرکت توتال و با حضور مسئوالن ،سرپرستان ،نمايندگان طرحهاي در
دس��ت توسعه پارس جنوبي ،مديريت مهندس��ي نفت و گاز و مديريت
توليد و عمليات ش��رکت نفت و گاز پارس برگزار ش��د ،پس از بررس��ي
نکات کليدي مديريت ( SIMOPSعمليات همزمان) و سرفصلهاي
مربوط به آن از جمله س��اختار سازماني مناسب ،مسئوليتهاي شفاف،
ارزيابي ريسک کافي ،دستورعملهاي مناسب و کافي ،ارتباطات کافي،
س��امانه اضافهايمني (دکل يا س��کو) ،به س��واالت مطرح در اين زمينه
پاس��خ داده شد.در قرارداد توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوبي که تيرماه سال
 ۹۶ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيوم توتال ،سيانپيسيآي و
پتروپارس امضا شد ،موضوع انتقال دانش و فناوريهاي جديد به منظور
ارتقاي توانمندي و ظرفيت شرکتهاي داخلي طرف قرارداد توسعه اين
طرح مورد تاکيد قرار گرفته اس��ت.به همين منظور نمايندگان ش��رکت
توتال با برگزاري جلس��ههاي مستمر و کارگاههاي آموزشي ،تجربهها و
اندوختههاي حاصل از مطالعات خود را در اختيار سرپرستان و نمايندگان
ش��رکتهاي ايراني طرف قرارداد در طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبي
قرار ميدهند.

پايه سکوي مسکوني  Fybميدان فروزان
نصب شد

مديرعام�ل ش�رکت نفت فلات قاره اي�ران از نصب پايه س�کوي

مسکوني  Fybميدان فروزان در نخستين روزهاي سال جديد خبر داد.

حمي��د بورد ب��ه دانش نفت گف��ت :هدف از نصب اين س��کوي
مسکوني ،بهبود شرايط اسکان همکاران سکوي فروزان است .وي گفت:
با فراهم ش��دن شرايط مس��اعد جوي در هفته اول امسال ،پايه سکو با
موفقيت و در فاصله نزديک به تاسيس��ات موجود فروزان نصب شد ،به
نحوي که عرشه سکو با پل دسترسي به طول تقريبي  ۳۰متر به سکوي
 FYمتصل خواهد ش��د.به گفته مديرعامل ش��رکت نفت فالت قاره،
هماکنون پيمانکار در حال انجام عمليات شمعکوبي پايههاي سکو است
ل و نصب س��ازه واسط
و پس از اين عمليات ،فعاليتهاي مرتبط با حم 
و پل دسترسي در دستور کار قرار ميگيرد.همه مراحل طراحي ،ساخت
و نصب سکوي ياد شده ازسوي پيمانکاران ايراني و تالش کارشناسان
مديريت مهندسي و ساختمان ،بازرسي فني ،حفاظت فني و با هماهنگي
کامل مسئوالن منطقه خارک و سکوي فروزان انجام شده است.

تامين  ۲۲۶ميليارد کاالي نفت و گاز آغاجاري
از بازار داخلي اميديه

شرکت بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري ،بيش از  ۲۲۶ميليارد ريال

از کاالهاي مورد نياز خود را در س�ال  ۹۶از بازار داخلي شهرس�تان اميديه
تامين کرد.

به گزارش دانش نفت ،جواد تقيزاده ،رئيس تدارکات و امور کاالي
اين شرکت گفت :ميزان تامين کاالهاي اين شرکت از شهرستان اميديه
در سال  ۹۶نسبت به سال  ،۹۴با رشد  ۸۹,۵درصدي همراه بود.وي اين
اقدام را در مسير حمايت از فروشگاهها و شرکتهاي بازرگاني شهرستان
اميديه عنوان ک��رد و افزود :تامين کاالها با تکيه بر ظرفيتهاي داخل
شهرستان ،در رونق اقتصادي و توسعه کسبوکار در اميديه و همچنين
کاهش هزينهها و س��ود و صرفه اقتصادي تأثير بس��يار مثبتي بر جاي
گذاش��ته است.بر اساس اين گزارش ،اين شرکت در سا لهاي  ۹۴و ۹۵
به ترتيب  ۱۱۹,۵ميليارد ريال و  ۱۷۶.۳ميليارد ريال از کاالهاي مورد نياز
خود را از محل فروشگاهها و بازار داخلي اميديه تأمين کرد که اين رقم در
سال  ٩٦با رشدي خيرهکننده به  ۲۲۶.۵ميليارد ريال رسيد.

يورو جايگزين دالر در تکاليف ارزي شد

هيئت دولت همه وزارتخانهها ،س�ازمانها و شرکتهاي دولتي را

موظ�ف کرد ارز يورو را به عنوان ارز مبناي گزارش�گري و انتش�ار آمار،
اطالعات و دادههاي مالي خود مورد استفاده قرار دهند.

به گزارش دانش نفت به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت ،هيئت
وزيران در جلس��ه روز چهارش��نبه ۲۹ ،فروردينماه که به رياست دکتر
حسن روحاني ،رئيس جمهوري برگزار شد ،همه وزارتخانهها ،سازمانها
و ش��رکتهاي دولتي را موظف ک��رد ارز يورو را به عن��وان ارز مبناي
گزارش��گري و انتشار آمار ،اطالعات و دادههاي مالي خود مورد استفاده
قرار دهند.بانک مرکزي موظف شد از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،نرخ برابري
ريال در مقابل يورو را به صورت مس��تمر اعالم و مديريت کند.در ادامه
جلسه هيئت دولت ،تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي پس از
بحث و بررسي به تصويب هيئت وزيران رسيد.

با توجه به اينکه روند واردات
اين کاال بطور قانوني ثبت

سفارش شده و به داخل کشور
وارد ميشود اين ماده ارزان
با کيفيت پايين که در مصارف

هيدروکربني هم کاربرد دارد

توسط برخي شرکتها در فرايند
توليد استفاده شده و به نام قير با

دانش نفت :ميزگ�رد تخصصي حمايت
از قير ايراني با حضور نمايندگاني از کارگروه
تنظيم بازار ،شوراي رقابت ،سازمان حمايت،
پخش فراوردههاي نفتي ،بورس کاالي ايران
و جمع�ي از مديران ش�رکتهاي توليدکننده
و صادرکنن�ده از جمله نفت جي ،پاس�ارگاد و
هيئت رئيس�ه کميس�يون قير و هي�ات مديره
اتحاديه اوپکس برگزار شد.

وحيد شيخي ،عضو هيئت مديره اتحاديه
اوپك��س در ابتدا گف��ت :يک��ي از اصليترين
مش��کالت قير ايران ،واردات ته مانده ضايعات

پااليشگاههاي عراق با نام تجاري  VRيا قير يا
هيدروکربن سنگين است که صدمه بسياري به
برند قير ايراني زده است .با توجه به اينکه روند
واردات اين کاال بطور قانوني ثبت سفارش شده
و به داخل کش��ور وارد ميشود اين ماده ارزان
ب��ا کيفيت پايين که در مص��ارف هيدروکربني
ه��م کاربرد دارد توس��ط برخي ش��رکتها در
فرايند توليد استفاده شده و به نام قير با کيفيت
ايراني عرضه ميگردد .رئيس کميس��يون قير
اتحادي��ه صادرکنن��دگان فراوردهه��اي نفت،
گاز و پتروش��يميدر ادامه گفت :ش��رکتهاي

کيفيت ايراني عرضه م 
يگردد!

توليدکنن��ده قي��ر اس��تاندارد که از قي��ر ارزان
عراق��ي اس��تفاده نميکنند نميتوانن��د با اين
عرضه ناسالم رقابت داشته باشند .طبق اعالم
پااليش و پخش امکان تخصيص س��االنه 8
ميلي��ون تن وکيوم باتوم جهت توليد قير وجود
دارد درح��ال حاضر  5.5ميلي��ون تن  vbبراي
توليد قير اس��تفاده ميش��ود و مابقي به صورت
مازوت فروخته ميش��ود .وي در ادامه افزود تا
سال  2020که فروش مازوت با سولفور %۳.۵
ممنوع ميگردد ميبايد بازاريابي و گس��ترش
فروش قير ايراني را جهت اين حجم از فروش
ايج��اد نماييم .وحيد ش��يخي از جمل��ه موارد
اعتراضي توليدکنندگان قير در اين ميزگرد را،
خريد خوراک ماه ج��اري با دالر  4760تومان
و اع�لام نرخ فروش ارز با قيمت  4200تومان
ب��ود که با اف��ت  15درصدي ن��رخ خريد مواد
اوليه و نرخ فروش باعث زيان توليدکنندههاي
قير گرديده شده اس��ت و انتظار ميرود دولت
محترم نس��بت به آس��يب توجه الزم را داشته

باش��د .همچنين يکي ديگر از چالشهاي اين
صنعت عملکردهاي ش��رکت ب��ورس کاال که
ذينفع تصميمات اخير در قير بوده و هيچگونه
همکاري جهت اصالح آنها ندارد ميباشد.
عض��و هي��ات مدي��ره  opexدر پايان
خواستار تس��ريع در تشکيل نهاد رگوالتوري و
ممنوعي��ت واردات قطع��ي و ورود موقت VR

يا قير ع��راق و صادرات آن با ن��ام قير ايراني،
رسيدگي به مش��کالت اين اتحاديه و شکايت
اتحاديههاي صنفي در مورد عملکرد ناعادالنه
بورس کاالي ايران و تسريع در تشکيل جلسه
کارگ��روه تنظيم ب��ازار و ش��وراي ملي رقابت
با محوريت اتحاديه جه��ت جمع بندي و رفع
مشکالت قير ايراني شد.

محسن شريف ،مديرعامل موسسه سپينود شرق در گفتوگو با دانش نفت مطرح کرد؛

امکانسنجي واقعي ،پيشنياز سرمايهگذاري موفق
جايگاه مشاوران سرمايهگذاري در حفظ منابع ملي و منافع بخش خصوصي

دان�ش نف�ت :محس�ن ش�ريف،
مديرعامل موسسه سپينود شرق با بيش از
دوازده س�ال تجربه در زمين�ه برنامه ريزي
صنايع ،مش�اوره س�رمايه گ�ذاري ،تامين
مالي و تحقيقات بازار از برنامههاي اشتغال
زايي دولت انتقاد کرد.

مهندس شريف به دانش نفت گفت:
اخي��را براي ايجاد اش��تغال و يا کمک به
صنايع ،تس��هيالت ارزان قيمت در اختيار
متقاضي��ان قرار ميگيرد ک��ه به نظر من
کاري کوتاه مدت ،اش��تباه و بدون برنامه
اس��ت .کاري ک��ه در دورههاي رياس��ت
جمهوري مختلف تکرار ميشود و انحراف
ي��ا شکس��ت اي��ن برنامهها قاب��ل پيش
بيني است .تس��هيالتي که تا سه ميليارد
توم��ان درحال پرداخت اس��ت و براي هر
ميلياردتوم��ان آن نزديک به س��الي صد
ميليون توم��ان يارانه پرداخت ميش��ود،
ب��ه عبارتي بيش از پانص��د ميليون تومان
سوبس��يد ب��ه ه��ر متقاض��ي در طي پنج
سال پرداخت ميش��ود که اين کار همان
سياست غلط طرحهاي زود بازده است که
بيکاران را به بيکاران بدهکار يا شکس��ت
خورده تبدي��ل کرد و اثر باق��ي مانده آن
طرحهاي نيمه تمام اس��ت ک��ه بعد از ده
س��ال هنوز س��رمايه گ��ذاران درگير آنها
هستند .منابع ملي از دسترفته يا منجمد
ش��ده در پروژههاي نيمهتمام يا شکس��ت
خ��ورده و بدهيه��اي کالن معوق بانکي
همگي ناش��ي از همين کم توجهيها در
ابعاد ملي اس��ت.پروژههاي متعدد دولتي و
خصوصي ،فرودگاهها ،سدها ،درياچههاي
خشک ش��ده و کارخانههاي نيمه تعطيل
همه مويد اين چالشها هس��تند که نگاه
گذشته مجموعه سياس��ت گذاران کشور
به ط��رح امکانس��نجي نگاهي ش��کلي
و فرماليته بودهاس��ت و ص��د البته نياز به
بازنگري دارد .بهعبارت ديگر ،نياز اس��ت

مشاوران سرمايه گذاري
ميتوانند با ايجاد ارتباط
بين سرمايهگذاران و يا
ارزيابي پروژههاي موجود،

مشاوران سرمايه گذاري يا
طراحان کسب و کار با نگاه عميق
جامع سرمايه گذاريهاي جديد
را به سمت خالءها يا نيازهاي

بازار هدايت ميکنند که اين نقش
از دوجهت براي کشور موفقيت

سرمايهگذاريهاي جديد

را در جهت تکميل و بهبود
سرمايهگذاريهاي گذشته
هدايت کنند ،نقشي که

محسوب ميشود ،اوال جلوگيري
از اشباع يک صنعت و رقابتهاي

مخرب در آينده ،ثانيا بررسي
واقع گرايانه و جهتدهي درست

شايد دربعد عملياتي در
استراتژيهاي کالن و

سرمايه گذار ،که موفقيت و به
نتيجه رسيدن پروژه را در پي

توسعه اي کشور بايد
جستجو کرد

هر پ��روژه کوچ��ک و ب��زرگ حاکميتي
و خصوص��ي ب��ا توجه به اصول درس��ت
س��رمايه گذاري م��ورد مطالع��ه جدي و
واقعي قرار گيرد .در اين صورت است که
استفاده از مشاوران سرمايهگذاري و تهيه
طرحهاي امکانس��نجي يا طرح توجيهي
واقع��ي ميتواند مانع هدر رف��ت منابع و
استفاده بهينه از منابع شود.
مشاوران س��رمايه گذاري در فرآيند
امکانسنجي و ارزيابي طرحها ميتوانند با
تلفيق نگاه کالن نگ��ر با نگاه جزئينگر،
مجري برنامههاي کالن توسعهاي کشور
ب��وده و به حفظ منابع مل��ي کمک کنند.
عالوه بر اين مشاوران ،باتجزيه و تحليل
دقيق و جزئي پروژه ميتوانند به س��رمايه
گذاران کمک کنند تا ابعاد مختلف پروژه
را م��ورد شناس��ايي قرار داده و س��رمايه
گذاري خود را با موفقيت انجام دهند.
در اي��ن فرآيند يک پ��روژه در ابعاد

خواهد داشت

مختلف و س��رفصلهايزير مورد تجزيه و
تحليل قرار ميگيرد:
 -1بررسي بازار و پيشبيني بازار آتي
 -2بررسي دانش فني و تکنولوژيک
 -3بررسي مالي
گفتني است که سرفصلهاي:
 -4اثرات زيست محيطي
 -5اثرات اجتماعي
ج��زء الينف��ک امکانس��نجيها در
پروژهه��اي کالن کش��وري و ب��زرگ
محسوب ميشوند.
مهن��دس ش��ريف تاکيد ک��رد :اين
بررسيها براي دو گروه اهميت دارد:
گ��روه اول ،از نگاه بخش خصوصي
مهم هستند ،چرا که بقاي يک کسبوکار
ب��ه فروش محص��والت و کس��ب بازار و
به طور قطع کس��ب س��ود بستگي دارد و
البتهامکانپذي��ري فن��ي و تکنولوژي��ک،
ي��ا اجراي��ي بودن پ��روژه از نظ��ر فني از

پيشش��رطهاي موفقيت يک طرح است.
در شرايط خاص بخش خصوصي يا دولتي
نياز به بررس��ي دقيق تر بازار پروژه براي
يافتن س��هم موثر بازار خود دارند که اين
ام��ر با انج��ام تحقيقات ب��ازار به صورت
متدولوژيک ميسر است .گروه دوم ،از نگاه
بخش حاکميتي براي يک توسعه متوازن
و پاي��دار ني��از به بررس��ي اثرات زيس��ت
محيطي و اجتماعي پروژهها است ،چرا که
هدف ملي هر سرمايه گذاري ايجاد ارزش
و رفاه و ارتقا جامعه است و تالش درجهت
بهبود وضعيت اجتماعي و محيطزيس��تي
از وظاي��ف حاکميت اس��ت .البته تداوم و
بقاي کسبوکار که از بررسيهاي بازار و
مالي و فني هم ناش��ي ميشود ،از اهداف
دولتهاست .چون قرار نيست منابع کشور
صرف پروژههاي فاقد توجيه و يا شکست
خ��ورده ش��ود .از اي��ن ديدگاه مش��اوران
س��رمايه گذاري ميتوانند با ايجاد ارتباط

بين سرمايهگذاران و يا ارزيابي پروژههاي
موج��ود ،س��رمايهگذاريهاي جديد را در
جهت تکميل و بهبود سرمايهگذاريهاي
گذش��ته هدايت کنند .نقش��ي که ش��ايد
دربعد عملياتي در اس��تراتژيهاي کالن
و توسعه اي کش��ور بايد جستجو کرد .به
عبارتي ديگر ،مشاوران سرمايه گذاري يا
طراحان کس��ب و کار با نگاه عميق جامع
نگر (که حاصل تجربه ناش��ي از بررس��ي
طرحهاي س��اير س��رمايه گذاران است)
س��رمايه گذاريهاي جديد را به س��مت
خالءها يا نيازه��اي بازار هدايت ميکنند
ک��ه اين نق��ش از دوجهت براي کش��ور
موفقيت محسوب ميشود ،اوال جلوگيري
از اشباع يک صنعت و رقابتهاي مخرب
در آين��ده ،ثانيا بررس��ي واق��ع گرايانه و
جهتدهي درس��ت س��رمايه گ��ذار ،که
موفقيت و به نتيجه رس��يدن پروژه را در
پي خواهد داشت.

