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مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران:

تغيير نگرش و فرهنگ سازي نخستين گام حمايت از پژوهش و فناوري است

یادداشت اول

 مديرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکــزي ايران، نخســتين اولويت در زمينه 
حمايت از پژوهش و توسعه را فرهنگ سازي 

و تغيير نگرش به اين مقوله ذکر کرد.
مهنــدس راميــن حاتمــي در جلســه 
گراميداشت هفته پژوهش که با حضور رئيس 
و کارشناســان اداره پژوهش و توســعه ستاد 
اين شــرکت و شرکت هاي تابعه که به صورت 
ويدئوکنفرانس برگزار شــد، با اشاره به جايگاه 
و اهميت پژوهش در توســعه کشــورها گفت: 
پژوهش و تحقيق تالشــي نظام مند در جهت 
گســترش مرزهاي علم و دانش و توليد ثروت 
است. در سطح بين المللي، توليد علم و فناوري 
شــاخص روز دنيا و برتري در جهان است و در 
اين رابطه ميزان سرمايه گذاري، اولويت بندي و 
توجهي که از ســوي تصميم سازان و تصميم 
گيران هر جامعه به آن مي شود، زمينه پيشرفت 
و توســعه کشــورها را به دنبال دارد. در کشور 
ما صنعت نفت با توجه به قدمت خود پيشــگام 
در حوزه علم و فناوري بوده اســت و امروز در 
راســتاي اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از خام 
فروشي بايد شــرايط بهتري را در اين صنعت 
بــراي توليد علم و فنــاوري فراهم آوريم.وي 
افزود: براي رســيدن به اين جايــگاه در گام 

نخست بايد فرهنگ سازي شــود و نگرش ها 
به پژوهش و توســعه عوض شود و فعاليت ها 
و تحقيقــات اين حوزه از ديــد هزينه بر خارج 
شــده بلکه به ديده ســرمايه گذاري سودمند 
که نتايج آن حتي شکســت ها باعث پيشرفت 
مي شود، نگريسته شود.مدير عامل شرکت نفت 
مناطق مرکزي ايران، ارتباط موثر و ســازنده 
صنعت نفت با مراکز دانشــگاهي، شرکت هاي 
دانش بنيــان و تحقيقات علمــي و صنعتي را 
الزمات ضروري توســعه هر کشــور دانست و 
تصريح کرد : امروزه راه رســيدن به توســعه 
پايدار نيازمند همکاري موثر و ســازنده صنعت 
و دانشگاه است. صنعت بايد پشتيبان دانشگاه 
باشــد و حاصل اين فرايند و همکاري در قالب 
پژوهش و فناوري خود رانشان مي دهد. صنعت 
نيازهاي بايســته خود را به دانشگاه ارائه نموده 
و دانشگاه و مراکز تحقيقات علمي نيز پشتيباني 
و همــکاري صنعت، زمينه توليــد آنرا فراهم 
مي ســازد. با توجه به جايــگاه، حوزه فعاليت و 
پتانســيل باالي صنعت نفت، رابطه تعاملي با 
دانشــگاه منافع طوالني مدت مادي و معنوي 
براي کشور ايجاد مي شود.بر اساس اين گزارش 
: مهنــدس ســيدعباس ضيايي رئيــس اداره 
پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزي 

ايران در اين نشست درباره محور فعاليت هاي 
اصلي اين اداره گفت: شناســايي، اولويت بندي 
و اجــراي پروژه هــاي تحقيقاتــي کاربردي، 
حمايت از پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي، 
استفاده از نخبگان وظيفه براي رفع مشکالت 
ادارات مختلف شرکت، حمايت از ارائه مقاالت 
پژوهشــي و ارتباط مسجم تر و اثربخش تر با 
دانشــگاهها و مراکز علمي از مهمترين محور 
فعاليت هاي اداره پژوهش و توســعه اســت.

وي افزود : تعــداد کل پروژه هاي مصوب اين 
اداره را تاکنــون 72 مــورد ذکر کرد که از اين 
تعــداد 71 مورد با مبلــغ 140 ميليارد ريال به 
تصويب رســيده اســت.رئيس اداره پژوهش 
و توسعه شــرکت نفت مناطق مرکزي ايران 
در رابطه با حمايــت از پايان نامه تحصيالت 
تکميلي، تعداد آنها و خالصه وضعيت نخبگان 
وظيفه خاطرنشان کرد : از ابتداي سال 1381 
تا کنون تعداد 519 مورد پايان نامه تحصيالت 

تکميلي به اين شرکت ارائه شده است. در حال 
حاضر تعداد 107 مورد در مرحله اجرايي است 
و 48 پايان نامه در ســال جاري مصوب شده 
اســت.همچنين تعداد 61 نفر نخبه دانشگاهي 
در قالب امريه در اين شــرکت مشغول خدمت 
نظام وظيفه بوده اند. هم اکنون نيز تعداد 60 نفر 
نخبه مورد نياز بخش هاي ســتادي و عملياتي 
اين شرکت است.مهندس ضيايي فعاليت هاي 
آتي اين اداره را شامل انعقاد قرارداد پروژه هاي 
و  دانشجويي  پايان نامه  مصوب، ســازماندهي 
پروژه هاي نخبــگان در جهت بهبود نتايج آنها 
براي شــرکت، ارتباط ســازنده با دانشگاه ها و 
مراکــز دانش بنيان و تحقيقاتي کشــور، ايجاد 
کرســي هاي دوجانبه در دانشــگاه و صنعت، 
فراگير نمودن فرهنگ پژوهشي در سازمان به 
عنوان يک بازوي پشتيبان قوي، ايجاد سيستم 
اطالع رساني و پورتال داخلي پژوهش و تکميل 
و به روز نگهداشتن محتوا و قالب سايت جديد 
پژوهش و توسعه برشمرد.گفتني است، در پايان 
اين نشســت مهندس حاتمي از قالب جديد زير 
ســايت پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق 
مرکــزي ايران که با همــکاري اداره پژوهش 
و توســعه، اداره فنــاوري اطالعــات و روابط 

عمومي راه اندازي شده، رونمايي کرد.

دو نبايد مهم!
در خبرهــا آمده اســت که شــرکت 
CNPC چيــن که پس از خــروج توتال از 
فاز 11 پارس جنوبي جايگزين اين شــرکت 
شده است، از توسعه اين ميدان کنار کشيده 
است و در خبري ديگر آمده است که شرکت 
روسنفت از شــرکت هاي معتبر روسي نيز از 
تالش هايش براي توسعه ميادين نفتي ايران 

به دليل تحريم ها دست کشيده است. 
از نگاه نگارنده، بروز اين دو اتفاق نفتي، بســيار طبيعي است 
و نبايد اين موضوع دســتمايه و بهانه اي براي منتقدان قرار گرفته 
که به واســطه آن وزير نفت و ساير تدبيرپردازان دولتي را نکوهش 
نماينــد. حتي اگر در آينده نيز ديگر شــرکت هاي بين المللي نفتي 
شــاغل در پروژه هاي نفتي، ايران را تــرک کنند، نبايد تعجب کرد، 
چه اينکه آنچه که الويت اول و اصلي شــرکت هاي بين المللي نفتي 
است، حفظ منافع است و قواعد اقتصادي و کسب و کار حکم مي کند 
که هيچ شرکتي، منافع ديگري را به منافع خود ترجيح نخواهد داد. 
بر اين اســاس و به نظر نگارنده، اتفاق خاصي نيفتاده است و 
همه چيز طبيعي اســت اما آنچه مي تواند اوضاع را غير طبيعي کند، 

درس نگرفتن از اين اتفاق هاي طبيعي است. 
المحاله راه حل بــرون رفت از فضاي رکود حاکم بر پروژه ها 
حمايت عملي و عيني از شــرکت هاي ايراني اســت. بر اين اساس، 
اگر چه مدل هاي جديد قراردادي منتقدان زيادي داشــت و دارد، اما 
نمي توان از برخي مزاياي آن که همانا تاکيد بر ايجاد شــرکت هاي 
اکتشاف و توليد تحت عنوان E&P بود، به راحتي چشم پوشي کرد. 
درست است که راز توسعه از سرمايه گذاري مي گذرد، اما بي ترديد 
 )DEVELOPER( وجود شرکت هاي دانش بنياني که توسعه دهنده
هم باشــند، در برون رفت از فضاي رکود فعلي بســيار مثمرثمر و 
اثر بخش خواهد بود. IPC اين مزيت را داشــت که شــرکت هايي 
همچون اويک، پتروپارس، انرژي گستر پاسارگاد، انرژي دانا، توسعه 
پتروايران، گروه مپنا )شــرکت نفت و گاز مپنا(، قرارگاه ســازندگي 
خاتم االنبيا، ســازمان گســترش و نوســازي صنايع ايران )شرکت 
مديريت طرح هاي صنعتي ايران(، ســتاد اجرايــي فرمان امام )ره( 
)شرکت توسعه نفت و گاز پرشيا(، شرکت سرمايه گذاري غدير و ... 
خود را در قامت شرکت هاي صاحب صالحيت براي فعاليت در حوزه 
اکتشاف و توليد ديده و ... از پوسته ترس و دودلي بيرون بيايند و به 

ميدان توسعه پروژه ها قدم بگذارند. 
آنچه مبرهن اســت؛ بر اثر تحريم هــاي ظالمانه آمريکا کمتر 
شرکت نفتي بين المللي جرات مي کند که در پروژه هاي ايران ورود 
نمايد و تصور اينکه در يکي دو سال آينده اتفاق خاصي از اين حيث 
براي صنعت نفت بيفتد، تقريبا محال اســت. اينجاســت که بايد به 
درون و داشــته هاي خويش نگاهي دوباره بيندازيم و ديگر اعتنايي 
به شرکت هاي بين المللي نکنيم. بر اين اساس، اختصاص 35 هزار 
ميليارد تومان به شــرکت هاي داخلي براي توسعه 28 مخزن نفتي 
بر مبناي نگاه به درون و اســتفاده از ظرفيت هــا و توانمندي هاي 

شرکت هاي داخلي ارزيابي مي شود. 
جاي بســي اميدواري اســت که تاکنون 6 مناقصه به ارزش 
چهار هزار ميليارد تومان نهايي شــده اســت که اجرايي شدن آنها 
تحولي عظيم را از نظر اشــتغال و تقويت زيرســاخت ها در کشــور 
به وجود خواهد آورد. شــرکت »اويک« برنده مناقصه بسته ميدان 
منصوري )آســماري( به ارزش يک ميليــارد و 300 ميليون تومان 
شــده اســت و برندگان پنج مناقصه ديگــر در مجموع به ارزش 2 
ميليــارد و 700 ميليون تومان براي مخزن هاي نفتي »رامشــير«، 
»گچســاران خامي«، »اللي آسماري«، »کبود« و »نرگسي« نيز به 
ترتيب شــرکت هاي اويک، ملي حفاري ايران، پتروگوهر فراساحل 
کيش، حفاري و اکتشاف انرژي گســتر پارس و حفاري دانا هستند. 
مدير عامل شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنــوب درباره مدل اين 
مناقصه ها مي گويد: »يک طرح جامــع و يکپارچه به صورت يکجا 
به پيمانکار واگذار و همه اقدام ها با مســئوليت اجرايي و آورده مالي 
پيمانکار عملياتي مي شــود؛ در واقع، با تکميل هر بخش، نسبت به 
پرداخت هزينه اقدام خواهد شــد«. مهندس محمدي با بيان اين که 
نظارت بر روند کمي و کيفي کار بر عهده کارفرما خواهد بود، در ادامه 
اظهار مي دارد: »هيچ گونه مســئوليتي براي کارفرما در قبال تامين 
کاال و مواردي از اين دســت نخواهد بود و از صفر تا صد عمليات بر 
عهده پيمانکار است. کارفرما به لحاظ فني و عملياتي بر روند اجراي 
کار نظارت کرده و گزارش پيشــرفت هر پروژه را از پيمانکار طرف 
قرارداد دريافت مي کند«. مدير عامل شرکت ملي مناطق نفت خيز به 
اشــتغالزايي مناسب پروژه ها نيز اشاره مي کند و مي گويد: »براي هر 
دکل بيش  از 200 نفر به صورت مستقيم مشغول به کار خواهند شد 
و صدها نفر در ديگر پروژه ها اعم از ســاخت محوطه کارگاه، ساخت 
تاسيســات و ساخت خطوط لوله به صورت مستقيم و غيرمستقيم به 

کارگرفته مي شوند«.
مخلص کالم آنکه؛ دو نبايد مهم بايد به طور جدي در دســتور 
کار قرار گيرد؛ در شرايط کنوني نبايد و نمي توان روي گزينه خارجي 
شــرکت هاي نفتي حســاب خاصي باز کرد و در عين حال نبايد در 
خصوص به کارگيري ظرفيت ها و پتانســيل هاي نهفته شرکت هاي 

ايراني نيز ذره اي تعلل کرد. 

امينی، عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی: 

کميسيون انرژی مخالف افزايش قيمت بنزين است
عضو کميســيون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با توجه به شرايط تورم در ماه های اخير 
و گرانی سرسام آور اجناس اگر افزايش قيمت بنزين 
و حامل های انرژی هم صورت گيــرد منجر به گرانی 
و تورم بيشتر خواهد شــد که قطعاً نمايندگان مخالف 

تغيير نرخ آن هستند.
سالم امينی، عضو کميســيون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس، در خصوص نظر خانه ملت درباره 
افزايش قيمت نرخ بنزين گفت: هنوز بودجه رســمًا 
به مجلس ارسال نشــده است و هر موقع که تقديم 

خانه ملت شــد می توان در مورد نرخ و موارد مرتبط 
با آن صحبت کرد. وی افزود: بعد از تقديم بودجه به 
مجلس قطعًا علی الريجانی آن را به کميســيون ها 
برای بررسی بيشــتر ارجاع خواهد داد تا بحث های 
مختلف در اين خصوص صورت گيرد.عضو کميسيون 
انرژی مجلس شــورای اســالمی تصريح کرد: تا به 
حال بحثی در کميسيون انرژی و البته کليت مجلس 
درباره افزايش قيمت بنزين به شکل رسمی صورت 
نگرفته است اما نمايندگان با افزايش نرخ آن موافق 
نيســتند. ضمن اينکه اين موضــوع در صحبت های 
علی الريجانــی رئيس مجلس هم به صراحت آمده  

اســت که وی گفت اين نرخ حداقــل بايد تا پايان 
ســال افزايشی نداشته باشــد و بعيد است که گران 
شــود.نماينده مردم ايالم، مهران، سيروان، چرداول، 
ملک شــاهی در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: سال گذشته دولت در اليحه ارسالی بودجه سال 
97 درخواســت افزايش قيمت بنزين را داده بود که 
اين افزايش از سوی کميسيون انرژی مورد موافقت 
قرار نگرفت و امســال هم اين کميسيون موافق اين 
افزايش نيست.وی افزود: با توجه به شرايط تورم در 
ماه های اخير و گرانی سرسام آور اجناس اگر افزايش 
قيمت بنزين و حامل هــای انرژی هم صورت گيرد 

منجر به گرانی و تورم بيشــتر خواهد شــد که قطعًا 
نمايندگان مخالف تغيير نرخ بنزين هستند.

احمد مددی

رئيس سازمان بورس در جمع خبرنگاران:

احتمال فروش ريالي نفت در بورس
 رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار از 
احتمــال فروش ريالي نفت در بــورس انرژي خبر داد و 
گفت: در حــال مذاکره براي فروش ريالي نفت در بورس 

انرژي هستيم.
شاپور محمدي در حاشــيه آغاز به کار ابزارهاي 
جديد در بورس تهران در جمع خبرنگاران در خصوص 
آخريــن وضعيت فروش نفت در بــورس انرژي گفت: 
براي عرضه محموله هــاي جديد نفت در بورس انرژي 
منتظر اعالم رســمي وزارت نفت هســتيم و از سمت 
ســازمان بورس مشــکلي براي برقراري مجدد فروش 
نفت در بورس انرژي وجود ندارد.رئيس سازمان بورس 
و اوراق بهادار افزود: در عيــن حال مذاکراتي در حوزه 
فــروش ريالي نفت در بورس انــرژي صورت گرفته تا 
اين فروش ها صرفا با ريال انجام شود، در حالي که هم 
اکنون فروش ها به صورت ارزي- ريالي اســت.وي در 
پاسخ به سؤالي مبني بر راه اندازي بورس ارز گفت: بانک 
مرکزي معتقد است که ابتدا بايد بازار نقدي ارز را در بازار 
پول راه اندازي کند و پس از آنکه اين بازار در بخش نقد 
آغاز بــه کار کرد و قابليت اخذ نرخ هاي مرجع براي ارز 
فراهم شــد، آن گاه مي توان قراردادهاي آتي ارز را نيز 
راه اندازي کرد، اين در شرايطي است که سازمان بورس 
بعــد از اعالم نظر بانک مرکــزي و تعيين نرخ مرجع، 

آمادگي راه اندازي بورس ارز را هم دارد.
آخرين وضعيت فروش نفت در بورس انرژي و زمان 

عرضه جديد
همچنين مدير عامل سمات با تشريح دليل تأخير در 
عرضه  جديد نفت خام تاکيد کرد: بازار ســرمايه بستر و زير 
ساخت هاي الزم براي تداوم عرضه نفت خام در حجم هاي 
مختلف را براي عرضه کننده فراهم آورده اســت. حســين 
فهيمي، مدير عامل ســمات در گفت وگو با خبرنگار بورس 
خبرگزاري فارس با اشاره به آخرين اقدام ها براي عرضه نفت 
خام در بورس انرژي گفت: با توجه به موفقيت دو مرحله اي 
عرضه نفت خام سبک ايران در بورس انرژي و در عين حال 

لزوم جلوگيري از هر گونه لطمه در تداوم عرضه اين کاالي 
اســتراتژيک، بســياري از ابعاد معامله و فرايند تسويه آن با 
مشتريان همچنان محرمانه باقي خواهد ماند.وي دليل تأخير 
در عرضه هــاي بعدي نفت خام را در ويدئو زير توضيح داده 
و در عين حال تاکيد کرده اســت: بازار سرمايه بسترها و زير 
ساخت هاي الزم براي تداوم عرضه نفت خام در حجم هاي 

مختلف را براي عرضه کننده فراهم کرده است.
 عرضه بورس در نفت نبايد 

متوقف شود
در هميــن حال، عضو کميســيون انرژي مجلس 
مي گويد: بخشــي از بدنــه وزارت نفت تمايل به عرضه 
نفــت در بورس و ورود بخش خصوصي به تجارت نفت 
نداشت و االن هم قصد دارند اين راهکار ضدتحريمي را 
متوقــف کنند ولي به خاطر کاهش ميزان صادرات نفت 
ناچار به انجام اين کار هستند.هدايت اهلل خادمي، عضو 
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
خبرگزاري فارس درباره احتمال فروش نفت خريداري در 
بورس به مشتريان سنتي شرکت ملي نفت ايران گفت: 
مشتريان سنتي در حجم هاي باال مثال 300 يا 400 هزار 
بشــکه در روز از ما نفت مي خرند. لذا آنها نمي آيد 300 
هزار بشکه از شرکت ملي نفت بخرند و 40 هزار بشکه 

از بخش خصوصي. خريداران بزرگ معموال به ســمت 
فروشنده هاي مطمئن مي روند تا حداکثر نيازشان را بتوانند 
تامين کنند.خادمي افزود: بسياري از پااليشگاه ها در دنيا 
هســتند که از ما نفت نمي خرند و اگر بخش خصوصي 
بتوانــد به اين پااليشــگاه هاي کوچک و خصوصي که 
قابل رصد توســط آمريکا نيستند، بفروشند اتفاق خوبي 
رخ مي دهد ولي متاسفانه کساني که مخالف عرضه نفت 
در بورس هســتند تاکيد دارند که بخش خصوصي قادر 
بــه اين کار نخواهد بود.نماينده مردم ايذه و باغملک در 
مجلس همچنين با رد افشاي اطالعات خريداران نفت 
در بورس، درباره قيمت نفت فروخته شده به آنها گفت: 
ما در شرايط تحريم هستيم و کار در اين شرايط ابزارهاي 
خاص خودش را مي طلبد. اگر ما خريداران زيادي داشته 
باشــيم به تبع مي توانيم قيمت را باال ببريم و اگر تعداد 
خريداران کم باشــد مجبور هستيم قيمت را به صورت 
منطقي و معقــول کاهش دهيم. در وضعيت کنوني هم 
امکان فروش نفت به قيمــت باال وجود ندارد زيرا نفت 
ايران يک نفت تحريم شده است و قطعا براي دارنده  آن 
هزينه هايي درپي دارد. لذا اعطاي تخفيفي معقول در يک 
ســازوکار رقابتي منطقي به نظر ميرسد.وي با اشاره به 
نظارت هاي موجود در فرآيند عرضه نفت در بورس گفت: 
با اين حال خود وزارت نفت بايد بر اين کار نظارت داشته 
باشد چون وزارت نفت است که دارد کااليي را مي فروشد 
پس بايد مطمئن باشــد درآمدش را به دســت مي آورد. 
کميسيون انرژي مجلس هم بايد نظارت هاي خودش را 
فراتر از کنترل و نظارت وزارت خانه ها و دولت داشــته 
باشد. ســاير نهادهاي نظارتي هم بايد نظارت بکنند اما 
نبايد کار را آنقدر پيچيده و خطرناک جلوه دهيم که هيچ 
کسي حاضر نشــود بيايد چون خريداري که مي خواهد 

بيايد، يک کار تجاري مي خواهند بکند.
افزايش ميزان صادرات نفت کشور با استفاده از 

سازوکار رقابتي بورس
عضو کميســيون انرژي افزود: ضمن آنکه بايد 

شــرايط را هم لحاظ کرد. در شرايط تحريم وضعيت 
متفاوت است. وقتي نفت ايران تحريم است و صادرات 
ندارد بايد از هر راهي کســب درآمــد کنيم. يکي از 
راه هايش اين اســت که نفت ارزانتر بدهيم البته بايد 
اين تخفيف در يک ســازوکار رقابتي معقول بشــود 
که بورس اين بســتر را فراهم کرده اســت. راه ديگر 
فروش در آبهاي آزاد است. روش ديگر ذخيره سازي 
در کشورهاي ديگر اســت.خادمي درباره علت توقف 
عرضه نفت در بورس بيان کرد: ما به عنوان کشوري 
که بزرگترين دارنده نفت و گاز جهان هســتيم، هنوز 
داريم خام فروشــي مي کنيم يعني در زمين دشــمن 
بازي مي کنيم. رهبري ده ها بار فرمودند خام فروشي 
نکنيد چون امروز را مي ديدند. خام فروشي يعني تک 
محصولي، يعني اجبار به ارزان فروشــي و در معرض 
تهديد دشمن قرار گرفتن. ولي اگر پااليشگاه احداث 
مي کرديــم و نفت را به چندين محصــول با ارزش 
ديگر تبديل مي کرديم، امــکان تحريم نبود.نماينده 
مــردم ايذه و باغملک در مجلس خاطر نشــان کرد: 
زماني مســئولين به جاي اينکه پااليشــگاه تاسيس 
کنند، گفتند بنزين بخريم. در حالي که اگر پااليشگاه 
مي ساختيم هم اشــتغال ايجاد مي شــد و هم مورد 
تحريــم قرار نمي گرفتيم. آن افراد به کشــور خيانت 
کردند.خادمي تاکيــد کرد: االن هــم وزارت نفتي ها 
مخالف عرضه نفت در بورس بودند. هر دولت مي آمد، 
به وزارت نفت تکليــف مي کرد که نفت را در بورس 
عرضه کند، اما چون بخشي از بدنه وزارت نفت تمايل 
به انجام اين کار نداشت شرايط را به گونه اي رقم ميزد 
که بخش خصوصي نتواند وارد تجارت نفت بشــود و 
کنار برود. حاال هم در زماني که گلويمان را گرفته اند، 
نفت را عرضه کرديم و تازه االن هم قصد دارند آن را 
متوقف کنند ولي به خاطر کاهش ميزان صادرات و جو 
رسانه اي ايجاد شده باالجبار اين کار را انجام ميدهند و 
بايد توجه کنيم که اين عرضه بايد تداوم داشته باشد.

دومين همايش ملي شناسايي و پرورش مديران 
آينده برگزار مي شود

 دومين همايش ملي شناسايي و پرورش مديران آينده، هفته دوم 
دي ماه در محل سالن همايش هاي بين المللي کتابخانه ملي برگزار مي شود.

باتوجه به اهميت بي بديل سرمايه انساني، به ويژه مديران در سازمان ها 
و ضرورت شناســايي ، پرورش و به کارگيري مديران شايسته براي مديريت 
بهــره ور، »دومين همايش ملي شناســايي و پرورش مديــران آينده« 12 
دي ماه امســال از سوي موسسه توســعه مديريت و فن معنا در محل سالن 
همايش هاي بين المللي کتابخانه ملي برگزار مي شود.ارائه آخرين يافته هاي 
علمي ارزيابي و توســعه مديران و نقد و بررسي تجربه شرکت هاي پيشرو از 
اهداف برگزاري دومين همايش ملي شناسايي و پرورش مديران آينده است.

تحلیل
گفتمان
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وزير نفت در نشست مشترک با معاونان قديم و جديد وزارت نفت با قدرداني از معاونان پيشين تاکيد کرد:

ضرورت به کارگيري جوانان در بخش هاي مختلف صنعت نفت

 وزيــر نفــت بــر ضــرورت 
مختلف  بخش هاي  در  جوانــان  به کارگيري 
صنعــت نفت تاکيــد کرد و گفــت: ابالغيه 
عهده داري يک  براي  محدوديت چهار ساله 

سمت بايد هر چه سريع تر اجرايي شود.
مهندس بيژن زنگنه روز دوشــنبه، 26 
آذرماه در نشست مشــترک با معاونان قديم 
و جديــد وزارت نفت با قدردانــي از معاونان 
پيشــين اظهار کرد: به منظور بهره گيري بهتر 
از ظرفيت هاي مديريتي در ســطوح مختلف، 
بايد جابه جايي مديراني که چهار سال در يک 
سمت بودند، اجرايي شود. وي با بيان اين که 
تغيير مديران صنعت نفت حســب قانون منع 
به کارگيري بازنشســتگان انجام شد، و گرنه 
برنامه اي براي تغيير مديران نداشته ام، يادآور 
شد: در طول ســال هاي وزارتم تالش کردم 
مديراني را انتخاب کنم که تا پايان کار حضور 
داشته باشند. وزير نفت به سهم 14,5 درصدي 
شرکت ملي نفت ايران در اليحه بودجه کل 

کشــور اشــاره کرد و با بيان اين که مي دانم 
اين رقم بودجه کفاف امور جاري اين شرکت 
را هم نمي دهد، گفت: دولت هم اکنون براي 
تامين منابع مالي خود با کمبود روبه روســت، 
بنابراين بايد از راه حل هاي ديگري براي تامين 
منابع مالي شرکت ملي نفت استفاده کرد. وي 
شرايط تحريم اين دوره را سخت عنوان کرد 
و افزود: البته ما براي شکستن تحريم ها همه 
تالش مان را به کار گرفته ايم. زنگنه همچنين 
بر ضرورت به کارگيري جوانان در سمت هاي 
مديريتي تاکيد کرد و بــا بيان اين که آقاي 
کاردر در اين زمينه پيشروست، افزود: مديران 
در اســتفاده از جوانان دلهره نداشته باشند و 
همانند آقــاي کاردر که نتيجــه خوبي هم 
گرفتنــد، عمل کنند. وزير نفت از آقايان علي 
کاردر، سيدمهدي رحمتي، رکن الدين جوادي، 
حبيــب اهلل بيطرف، حميدرضــا عراقي، رضا 
نــوروزاده و خانم مرضيه شــاهدايي به دليل 
همراهي شــان با وزارت نفت قدرداني کرد و 

گفت: انتخاب جايگزين ها کار ســختي بود. 
حميدرضا عراقي، معاون پيشين وزير نفت در 
امور گاز نيز در اين نشســت از همراهي وزير 
نفت با شــرکت ملي گاز ايران در اين سال ها 
قدرداني کرد و يادآور شد: مقدار گاز توليدي، 
منابع مالي و نيروي انساني سه مشکل اساسي 
اين شــرکت در ابتداي کار دولت يازدهم بود 
که با تدابير اتخاذ شــده، اين مشکالت هم 
اکنون برطرف شده است. وي افزود: مشکل 
مقــدار گاز توليدي با افزايــش توليد گاز از 
ميدان پارس جنوبي، مشــکل منابع مالي با 
نوآوري بند »ق« تبصره 2 بودجه ســال 93 
و مشکل نيروي انساني نيز با شايسته ساالري 
در شــرکت ملي گاز ايران در پنج سال اخير 
حل شده اســت. رکن الدين جوادي، معاون 
پيشين نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت 
نفت نيز به ســال هاي حضور خود در جايگاه 
مديرعاملي شــرکت ملي نفت ايران )92 تا 
95( اشــاره کرد و گفت: جهش توليد نفت و 

بازگشــت به بازار نفت در مدت زمان کوتاه 
پس از تحريم، مهم ترين کارهايي بود که در 
دوره مسئوليتم انجام شد. وي افزود: در دوران 
تحريم و پس از آن، تصميم هاي شرکت ملي 
نفت ايران از حالت فردگرايانه به نهادگرايانه 
تغيير کرد و تصميمات فردي هيچ جايگاهي 
در اين شرکت نداشت. مرضيه شاهدايي،  قائم 
مقام پيشين وزير نفت نيز با قدرداني از اعتماد 
وزير نفت به يک خانم براي سپردن معاونت 
پتروشــيمي و همچنين قائم مقامي وزير نفت 
اظهار کرد: در دوران مســئوليتم در شــرکت 
ملي صنايع پتروشــيمي تالش کردم انسجام 
بخــش خصوصي و شــرکت ملــي صنايع 
پتروشيمي که به دليل خصوصي سازي از بين 
رفته بــود، بازگردد. وي افزود: خوشــبختانه 
هم اکنون انســجام خوبي بين شرکت ملي 
صنايع پتروشــيمي و بخش خصوصي وجود 
دارد. محمد مهدي رحمتي، معاون پيشــين 
برنامه ريزي وزير نفت نيز در اين نشســت به 

همدلي ميان مديران ارشد وزارت نفت اشاره 
کرد و گفت: اين فضاي همدلي سبب شد که 
در اين ســال ها کارها بــه خوبي پيش رود و 
لــذت کار و زندگي را در اين مجموعه با هم 
داشته باشيم. حبيب اهلل بيطرف، معاون پيشين 
وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري 
نيز از بومي ســازي 10 گروه خانواده کاالها و 
تجهيزات مورد نيــاز صنعت نفت و پيگيري 
قراردادهاي پژوهشــي با دانشگاه ها به عنوان 
مهم تريــن اقدام هاي ايــن معاونت نام برد و 
گفت: حمايت همه جانبه وزير نفت موثرترين 
عامل در پيشــبرد کارها در اين معاونت بوده 
اســت. رضا نوروززاده، معاون پيشــين وزير 
نفت در امور پتروشــيمي با بيان اين که مدت 
خدمتش در بخش پتروشيمي کوتاه بوده است، 
افزود: پتروشــيمي ها نقش مهمي در صادرات 
غيــر نفتي دارند و در اين مدت بيشــتر وقتم 

معطوف قيمت ارز شد.

فضاي متفاوت بورس هاي دنيا با بورس ايران 
بيايد و  بورس  اينکه  انتظار 
به تنهايي همه مشــکالت ما را 
حل کند؛ انتظار به  جايي نيســت. 
بلکه از اين ســازوکار بايســتي 
داشــت  ظرفيتش  حد  در  انتظار 
که البتــه در آينده با تکاملي که 
پيــدا مي کند بايد بتواند مســير 
پيشرفتش را بپيمايد. بورس فعال 
چنيــن ظرفيتي نــدارد که همه 
مشــکالت تحريم هاي نفتي را حل کند ولــي به هر حال اين روند 
قطعًا بايســتي ادامه پيدا کند و ما انتظار رشد در اين مسير را بايد از 

آن داشته باشيم.
مقايسه اشتباه 

مقايســه بورس موردنظر ما با بورس هاي رايج در سراسر دنيا 
غلط اســت و بورسي که در دنيا مصطلح است با بورس ايران تفاوت 
دارد. در واقــع، بورس ما با بورس هاي دنيا ارتباط ندارد و لذا بورس 
خاصي اســت. ولي در همين ســازوکار هم به نظر من نبايد براي 
کساني که مي خواهند آنجا فعاليت کنند، منعي قائل شد و بايد آزادانه 
هر کســي که مي تواند در بورس شرکت کند و واقعًا فضاي رقابتي 
باشد. بنابراين نبايد براي مشارکت و فعاليت در آن محدوديتي ايجاد 
کرد. فضاي گزينشــي مانع فضاي رقابتي مي شود. بنابراين با توجه 
به اينکه بايد حداقل شــرايطي را واجدين داشته باشند، هر کسي که 
متقاضــي بود بايد بتوانند در بورس فعاليت کند. در اين صورت، فضا 
رقابتي مي شود و شفافيت پيدا مي کند. اطالعيه بورس انرژي شرايط 
را براي همه  شــرکت هاي خصوصي توانمند فراهم کرده است و اگر 
ما شرکت کننده ها را محدود کنيم آن وقت شائبه  اي پيش مي آيد که 
مــا داريم گزينش مي کنيم و به بعضي اجــازه حضور در اين رقابت 
را نمي دهيــم. لذا از اين نظر ايرادي نــدارد که ما در بين خريداران 
آزادي عمل داشــته باشيم و چه از داخل و چه از خارج، همه بتوانند 
با داشتن حداقل شــرايط حضور يابند که در حال حاضر اين شرايط 
تا حد مطلوبي فراهم شــده اســت. بورس هاي معتبــر دنيا معمواًل 
بورس هاي کاغذي هســتند يعني مثاًل در يک روز ممکن است صد 
ميليون بشکه نفت معامله مي شود. در حالي که عمال آنجا نفت جابجا 
نمي شــود، همه اش بحث کاغذي اســت. يعني اين مي خرد، به آن 
مي فروشد، آن مي خرد، به آن مي فروشد و بيشتر حالت به اصطالح، 
پيپر مارکت )paper market( اســت. در نهايت هم خريدار آخري 
محمولــه را تحويل مي گيرد و اســتفاده مي کند. ولي آن محموله تا 
به آن مصرف  کننده نهايي برســد بعضًا ده ها بار معامله شــود و اين 
منجر به اين مي شــود که در آنجا قيمت کشــف گردد. لذا مقايسه 
بورس هاي دنيا با راهکار ما براي مقابله با تحريم هاي نفتي اشــتباه 
است و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي تواند ميزان صادرات 

نفت ما را افزايش دهد.
هدف ما کشف قيمت نيست

ما در ايران هدفمان اين نيســت که بخواهيم کشــف قيمت 
کنيم؛ ما هدفمان فروش فيزيکي نفت اســت. در بورس هاي معتبر 
دنيا فروش فيزيکي چندان مدنظر نيســت بلکه در بحث قيمت ها و 
رقابت در قيمت ها و منفعت، هدف کسب منفعت از اين بازار هست. 
از اين رو فضاي آنها با بــورس ايران فرق دارد. در ايران البته قول 
داده اند قســمت کاغذي را هم راه اندازي کنند ولي تا االن که بحث 
فيزيکي و معامالت فيزيکي است و معامالت کاغذي مطرح نيست. 
چون ما االن مشــکلمان اصاًل مشکل کاغذي نيست؛ االن مشکل 
ما فروش فيزيکي نفت هســت و بورس اينجا بايد به ما کمک کند. 
بنابراين اميدواريم در آينــده بخش معامالت کاغذي هم راه اندازي 
شــود. راهکارهايي براي دور زدن تحريم هاي نفتي توســط بخش 
خصوصي وجود دارد. اين اولين باري نيســت که فروش نفت ايران 
تحريم مي شــود و حتي در دوره  قبلي نيز تحريم هاي سخت تري را 
گذرانديم. در ســري گذشته که تحريم ها خيلي دشوارتر بود و تقريبًا 
به قــول آمريکايي ها آن دفعه آنها يک اجمــاع جهاني عليه ايران 
درست کرده بودند توانستيم نفت را به لطايف الحيلي بفروشيم؛ االن 
که فقط مي گويند آمريکا ايران را تحريم کرده اســت، و کسي او را 
همراهي نمي کند. پس شرايط االن مشکل تر از قبل نيست و بخش 
خصوصــي مي تواند از طرق مختلفي صادرات نفت را انجام دهد. در 
اين رابطــه مقداري عزم، اراده و اعتماد بــه بخش خصوصي الزم 
اســت. در اين خصوص بايد مقداري فضاي رقابتي ايجاد شــود و 
شرکت ملي نفت ايران هم تالش هاي خودش را انجام دهد. بنابراين 
قطعًا بخش خصوصي مي تواند راهکارهايي شناســايي کند و ما بايد 

از اين راه ها استفاده کنيم.

فرزين مينو معاون توسعه مديريت و 
سرمايه انساني وزارت نفت شد

فرزين مينو، فارغ التحصيل مقطع دکتراي آينده پژوهي و 
برنامه ريزي استراتژيک است

 وزير نفت در حکمي، فرزين مينــو را به عنوان معاون خود در 
توسعه مديريت و سرمايه انساني منصوب کرد.

متن حکم بيژن زنگنه خطاب به فرزين مينو به شرح زير است:
»با عنايت به تعهد، خدمات و تجارب جنابعالي، با استعانت از خداوند 
داناي توانا، به موجب اين حکم به عنوان معاون وزير در توسعه مديريت و 
ســرمايه انساني منصوب مي شويد. اميد است با بهره گيري از تمام ظرفيت 
خود و همکاران محتــرم آن معاونت براي تحقق وظايف محوله گام هاي 

موثري برداريد.
انتظــار مي رود کــه در دوره تصدي جنابعالــي، در خصوص بهبود 
وضــع نيروي انســاني صنعت نفت، تبييــن عملي شايسته ســاالري در 
انتصابــات از طريق اســتقرار نظام هاي مرتبط، جــذب نيروهاي برگزيده 
متناسب با نيازهاي صنعت، اصالح ساختار سازماني، نظام جبران خدمات، 
زيرساخت هاي مقرراتي مرتبط مبتني بر راهبردهاي کاهش تصدي دولت، 
به روزرساني ســامانه جامع نيروي انساني و ساماندهي وضعيت بهداشت و 

درمان صنعت نفت، قدم هاي جدي همراه با نوآوري برداشته شود.
از خداوند قادر متعــال، توفيقات جنابعالي را در انجام وظايف محوله 

خواستارم«.
فرزين مينو، فارغ التحصيل مقطع دکتراي آينده پژوهي و برنامه ريزي 
استراتژيک است. در سوابق و فعاليت هاي اجرايي وي مي توان به تحليلگر 
سيســتم ها - واحد مهندسي ســاختار و بهره وري شرکت ملي نفت ايران، 
رئيس نظام هاي بهبود و بهره وري شــرکت نفت فالت قاره ايران، مشاور 
معاون وزير در توســعه مديريت و منابع انســاني، معاونت توسعه مديريت 
و سرمايه انســاني وزارت جهاد کشــاورزي، رئيس روابط کار و مددکاري 
اجتماعي شرکت نفت فالت قاره ايران، مشاور معاون سرمايه هاي انساني 
معاونت سرمايه هاي انساني رياست جمهوري، مشاور معاون وزير معاونت 
تامين منابع وزارت بهداشت، مجري طرح سامانه برنامه ريزي منابع انساني

ERP شــرکت ملي نفت ايران و مجري طرح بازآرايي ســاختار سازماني، 
بازطراحي و ارزيابي مشــاغل صنعت نفت اشــاره کرد. وي ارديبهشــت 
ماه امسال نيز با حکم وزير نفت به عنوان مدير مرکز توسعه مديريت صنعت 

نفت منصوب شده بود.

وزير نفت از آقايان علي کاردر، 

سيدمهدي رحمتي، رکن الدين 

جوادي، حبيب اهلل بيطرف، حميدرضا 

عراقي، رضا نوروزاده و خانم مرضيه 

شاهدايي به دليل همراهي شان با 

وزارت نفت قدرداني کرد و گفت: 

انتخاب جايگزين ها کار سختي بود

محمدعلي خطيبي
مدیر اسبق امور بين الملل 

شرکت ملي نفت ایران

یادداشت

مقام سابق شرکت نفت: 

شرکت هاي نفت چين و روسيه به ايران برمي گردند
 در روزهاي گذشته به دنبال خروج شرکت ملي نفت چين )سي 
ان پي سي(، اعالم شد شرکت روســنفت هم روابط تجاري خود را با ايران 

قطع کرد و از ادامه انجام پروژه ها انصراف داد.
مدير ســابق پژوهش و فناوري شــرکت ملي نفت ايران معتقد است: 
»شــرکت هاي دولتي نفت و گاز چين و روسيه نگران آسيب سرمايه هايشان 
در آمريکا هســتند، اما شــايد تا 6 ماه ديگر برخي از اين شــرکت ها با تغيير 
فرايندهاي صوري، همکاري خود را با ايران از سر بگيرند.«پرشيا دايجست - 
در روزهاي گذشــته به دنبال خروج شرکت ملي نفت چين )سي ان پي سي(، 
اعالم شد شرکت روســنفت هم روابط تجاري خود را با ايران قطع کرد و از 
ادامه انجام پروژه ها انصراف داد. پيش از اين هم شــرکت دولتي »زاروبيش 
نفت« روسيه به دليل تحريم هاي آمريکا از پروژه هاي نفتي ايران خارج شده 
بود.دکتر محمدعلي عمادي، مدير سابق پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت 
ايران در اين باره به پرشيا دايجست گفت: »در اروپا شرکت هاي خصوصي از 
دولت ها کمتر پيروي دارند چنانکه علي رغم تمايل فرانســه و آلمان به ادامه 
همکاري با ايران در قالب برجام، شــرکت هاي خصوصي آنها ايران را ترک 
کردند. مساله پيروي از دولت ها، در کمپاني هاي دولتي چين و روسيه قوي تر 
است ولي به معناي عدم آسيب منافع بخش خصوصي و دولتي اين دو کشور 

از تحريم هاي آمريکا عليه ايران نيست.«

تحلیل
گفتمان

شــرکت شيميايی صدف عســلويه)زير مجموعه شرکت گروه پتروشــيمی ســرمايه گذاری ايرانيان و هلدينگ خليج فارس( در نظر 
دارد جهــت تامين مالی و تکميل اجرای عمليات ســاختمان و نصب و اجرای پروژه احداث کارخانه الســتيک مصنوعی SBR در منطقه ويژه 
اقتصادی انرژی پارس جنوبی- فاز دوم پتروشــيمی و همچنين تامين مالی بخشــی از خريدهای مرتبط اقدام به شناسايی پيمانکاران واجد 
صالحيت نمايد. لذا بدينوســيله از کليه شرکتهايی که دارای تجارب مســتند و مفيد در اين زمينه ميباشند دعوت می گردد که تا پايان وقت 
اداری 97/10/15 مدارک مورد نياز جهت ارزيابی شــرکت به همراه طرح تامين مالی را در پاکات دربســته بــه دبيرخانه دفتر مرکزی اين 
 شــرکت واقع در تهران- بلوار آفريقا- نبش نهم گاندی)اعالرحيمی(- پالک 38- ســاختمان شــماره 2 بازرگانی پتروشــيمی- طبقه سوم 

تلفن تماس: 88878748-88874322تحويل نمايند.
مدت اجرای پروژه: حدود26 ماه و مبلغ برآوردی حدود 3000 ميليارد ريال بخش اجرا و تا 60 ميليون يورو تامين مالی بخش خريد

*تامين مالی بخش خريد بصورت انتخابی بوده ولی بعنوان امتياز ويژه در تهيه ليست کوتاه منظور می گردد.
*پيشنهاد دهندگانی که توانايی تامين مالی بخشی از موضوع پيمان را بدون نياز به فاينانسور دارند، با ارائه مدارک و مستندات مربوطه 

دارای اولويت خواهند بود.
*سايت عملياتی شرکت با هماهنگی قبلی قابل بازديد می باشد.

شرايط الزم جهت شرکت کنندگان در ارزيابی:
الف- داشتن شــخصيت حقوقی ب- داشتن توان مالی مناسب ج- داشتن سابقه کافی و مثبت در حوزه های مرتبط د- تجربه و دانش 
تخصصی در زمينه مذکور ه- دارا بودن توانمندی فنی و تجهيزاتی و برنامه ريزی  و- تناســب ظرفيت آماده به کار ز- ارائه پيشــنهاد تامين 

مالی)از سوی تامين کننده معتبر( به همراه جزئيات الزم از قبيل نحوه تامين، سود، شرايط بازپرداخت و ...
جدول مدارک مورد نياز جهت ارزيابی:

توضيحاتعنوان مدرکرديف

مشخصات ثبتی شرکت متقاضی/شماره اقتصادی، ملی/نشانی و تلفن1

مدارک مربوط به اساسنامه و روزنامه رسمی به همراه آخرين تغييرات2

مدارک مرتبط به تامين کننده مالی و شرايط مربوطه 3

نمودار سازمانی/مشخصات و سوابق کارکنان تمام وقت شرکت به تفکيک4

فهرست پروژه های انجام شده، در حال انجام/ رضايتنامه کارفرمايان5

فهرست تجهيزات و ماشين آالت و امکانات شرکت/مدارک مصدق6

مدارک حسابرسی و صورتهای مالی شرکت در سه سال گذشته7

مدارک رتبه بندی شرکت8

تاييديه ها و گواهينامه های موجود و ساير مدارک مفيد به تشخيص شرکت9
 

-مدارک ارايه شــده مطابق جدول فوق و ممهور به مهر شــرکت و دارای امضا مجاز باشد و پس از ارزيابی و تاييد متعاقبا جهت 
دريافت اسناد مناقصه هماهنگی الزم صورت خواهد گرفت.

-ارايه اسناد و ارزيابی آنها هيچ حقی برای شرکت کنندگان در ارزيابی ايجاد نمی نمايد و صرفا جهت تصميم گيری مناقصه گزار می باشد.
شرکت شيميايی صدف عسلويه

آگهی فراخوان شناسايی پيمانکار واجد شرايط
 جهت عمليات ساختمان و نصب با معرفی

)PC+F(تامين کننده مالی 
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مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران:

بلوک هاي اکتشافي به شرکت هاي اکتشاف و توليد داخلي واگذار مي شود
 مدير اکتشاف شرکت ملي نفت 
ايران از برنامه ريزي براي واگذاري بلوک هاي 
اکتشــافي به شرکت هاي اکتشــاف و توليد 
داخلي خبر داد و گفــت: در آينده اي نزديک 
به شرکت هاي  اکتشــافي  بلوک  حداقل سه 

داخلي واگذار مي شود.
سيدصالح هندي روز دوشنبه، 26 آذر 
ماه در نشستي خبري که به مناسبت هفته 
پژوهش، در ســاختمان اين مديريت برگزار 
شــد، افزود: در نمايشگاه بين المللي صنعت 
نفت که ارديبهشــت ماه امسال واگذار شد، 
14 بلوک اکتشــافي در حضور شرکت هاي 
داخلــي و خارجــي معرفي شــد و اگرچه 
اکتشــافي  بلوک هاي  اين  هدف، واگذاري 
با هــدف جذب ســرمايه هاي خارجي بود، 
اما با توجه به شــرايط تحريمي پيش آمده، 
تصميم گرفته ايم اين فرآيند را با همکاري 
و مذاکره با شــرکت هاي اکتشــاف و توليد 
ايراني پيش ببريم.وي پيش بيني کرد که در 
ماه هاي آينده، سه يا چهار بلوک اکتشافي به 

شرکت هاي داخلي واگذار شود.
بر اســاس اين گــزارش، بلوک هاي 
معرفي شــده، ترکيبي از بلوک هاي داراي 
ظرفيت اکتشــافي باال واقع در حوضه هاي 
رســوبي بالغ و شناخته شــده و بلوک هاي 
مربوط به حوضه هاي رسوبي جديد هستند 
کــه از ميــان آن مي توان بــه چهار بلوک 
اکتشــافي در حوضه رسوبي زاگرس شامل 
يک بلوک در ناحيه لرســتان، يک بلوک در 
زيرحوضه فــارس و دو بلوک در زير حوضه 
دزفول شــمالي و دشــت آبادان اشاره کرد. 
ســه بلوک دريايي در حوضه خليج فارس 
و ســه بلوک اکتشافي در حوضه کپه داغ در 
شــمال شــرق ايران نيز در زمره 14 بلوک 
اکتشــافي معرفي شــده مديريت اکتشاف 
قرار داشــت. معرفي يک بلوک اکتشافي در 
حوضه رســوبي مغان در شمال غرب ايران 
که داراي سيستم هيدروکربوري اثبات شده 
است و يک بلوک اکتشافي در حوضه ايران 
مرکــزي و دو بلوک اکتشــافي به نام  هاي 
تايباد و سيســتان به عنوان بلوک هاي واقع 
در حوضه هاي رسوبي جديد در شرق ايران، 

ديگر بلوک هاي معرفي شــده اين مديريت 
بوده اند که با توجه بــه صحبت هاي امروز 
مدير امور اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، 
تعدادي از اين بلوک ها در آينده اي نزديک به 

شرکت هاي ايراني واگذار مي شود.
شناسايي ذخاير متعارف و نامتعارف گازي 

در درياي عمان
مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران 
در ادامه از شناســايي ذخاير هيدرات گازي 
و گاز طبيعــي در درياي عمان به واســطه 
اجراي فاز نخست طرح پژوهشي شناسايي 
هيدرات هاي گازي خبر داد و افزود: با اجراي 
فاز نخســت اين طرح، منابع هيدرات گازي 
و گاز طبيعــي )منابع متعارف و غيرمتعارف( 
در درياي عمان شناســايي شد که با توجه 
به هزينه باالي فعاليت اکتشافي در آب هاي 
عميــق اين منطقه، تصميم گيري شــد که 
براي افزايش قطعيت نتايــج، فاز دوم اين 
طرح پژوهشــي نيز اجرا شــود که امروز به 
قرارداد منتهي شده است.وي اهميت کشف 
هيدرات هاي گازي در دريــاي عمان را به 
جهت موقعيت ژئوپليتيکي اين منطقه مورد 
اشاره قرار داد و گفت: هرگونه اقدام توسعه اي 
در منطقه راهبردي مکران که نگاه ويژه اي 
به آن وجود دارد حائز اهميت است و نزديکي 
به آب هاي آزاد، نزديکي به بازار پاکســتان، 
تنگه هرمــز و ... بر اين اهميت مي افزايد.بر 
اســاس اين گزارش، قرارداد فاز دوم طرح 
پژوهشي هيدرات هاي گازي امروز )26 آذر 
ماه( بين مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت 
ايران و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد. اين 
قرارداد چهارساله است و بودجه آن از سوي 
مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت 

ايران تامين مي شود.
تاييد اکتشاف هاي جديد نفت و گاز در 

کشور
هندي با تاييد دستيابي به ذخاير جديد 
نفت و گاز در ســال هاي 96 و 97، از اعالم 
هرگونه عدد و رقم در حوزه کشفيات جديد 
ذخاير هيدروکربــوري اجتناب کرد و گفت: 
اعالم کشــف هاي جديد در حوزه اختيارات 
وزير نفت اســت.وي اعالم کــرد: تاکنون 

حدود 60 درصد پهنه کشور تحت مطالعات 
اکتشــافي قرار گرفتــه و ضريب موفقيت 
چاه هاي اکتشــافي )تعــداد چاه هاي موفق 
نسبت به تعداد چاه هاي حفر شده( در کشور 
همچنان حدود60 درصد است.مدير اکتشاف 
شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به پرسشي 
درباره صحبت اســتاندار يکي از استان هاي 

شمال غرب کشور درباره کشف ذخاير نفتي 
در اين منطقه گفت: در منطقه بستان آباد و 
ميانه احتمال وجود هيدروکربور را مي دهيم 
و در ماه هــاي آينــده کار مطالعاتي در اين 
زمينه آغاز مي شــود، اما در مجموع منطقه 
آذربايجان منطقه پرظرفيتي نيســت.هندي 
همچنين دربــاره طرح مرواريد خليج فارس 
عنوان کرد: کارفرماي اين طرح، شــرکت 
نفت فالت قاره ايــران بود، اما با همکاري 
خوب اين شــرکت با مديريت اکتشــاف و 
اقدام هاي خوب انجام شــده در اين طرح، 
هزينه طرح اکتشافي در خليج فارس بسيار 
کاهش يافته است، اما نبايد فراموش کنيم 
که نتايج طرح هاي اکتشافي همواره نياز به 

روزآوري دارد.
پيشرفت قابل قبول طرح  هاي پژوهشي 

اکتشاف
مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران 
از شناســايي نيازهاي فناورانه در مديريت 
اکتشاف شــرکت ملي نفت ايران خبر داد و 
گفت: در بحث پژوهش، بيش از مشکالت 
مالي، با مشکالت دانشي و مديريتي روبه رو 
هستيم. بايد به اين باور برسيم که پژوهش، 
محصول و بازاري ديربازده اســت، بنابراين 
بايــد بــراي چالش هاي فرداهــا از همين 
امروز از فرصت پژوهش اســتفاده کنيم.وي 
امضاي قرارداد با پنج دانشگاه کشور در حوزه 
توسعه زيرســاخت هاي فناوري و علمي در 
کشف منابع هيدروکربوري را يکي از نتايج 
شناســايي نيازهاي فناورانــه اين مديريت 
عنوان کرد و با اشــاره به تقويت ارتباط اين 
مديريت با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي در 
ســال هاي اخير و اقدام هاي انجام شده در 
مسير شکل گيري شبکه نوآوري و فناوري، 
گفت: خوشــبختانه قراردادهاي پژوهشــي 
امضا شده با دانشگاه ها پيشرفت خوبي دارد 
و فاز نخست بيشــتر اين قراردادها تکميل 
شــده يا در مراحل پاياني قرار گرفته است.
هندي با اشاره به ظرفيت دانشگاه ها و مراکز 
تحقيقاتي کشــور، يادآور شــد: به ما ثابت 
شده اســت که بخش دولتي کمک چنداني 
به پژوهش نمي کنــد و واقعيت ديگري که 
بايد مورد توجه قرار گيرد اين اســت که اگر 
پژوهش ها کاربردي نباشــند و اتصال بين 

پژوهش و تجارت برقرار نشــود، چشم انداز 
روشــني را نمي تــوان پيــش روي بخش 

پژوهش کشور متصور شد.
تاکيد بر مسائل زيست محيطي

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران 
همچنين بر اهميت مسائل زيست محيطي 
و حوزه بهداشــت، ايمني و محيط زيســت 
)اچ اس يي( در اين شرکت تاکيد کرد و گفت: 
هم اکنــون در نزديکي تاالب شــادگان در 
حال حفاري هســتيم، اما براي پسماندهاي 
حفاري برنامه ريزي کرده ايم و استخرهايي 
از بتن به اين منظور احداث شــده و منطقه 
از هر پسماندي پاکسازي مي شود.وي افزود: 
تعويــض گل هاي پايه روغنــي با گل هاي 
پايه آبي از ديگر اقدام هاي ما بوده اســت. 
همچنين يک چاه در منطقه آغار در استان 
فارس حفر کرديــم، اما از آن جا که در گل 
حفاري به جاي مواد شيميايي از مواد گياهي 
استفاده کرده بوديم، پس از چند ماه شاهد به 

عمل آمدن ذرت در اين منطقه بوديم.
 تحريم بد است، اما خودمان را 

دست کم نگيريم
هندي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خــود، به پرســش هايي دربــاره اثرگذاري 
تحريم ها بر فعاليت هاي اکتشافي اين گونه 
پاسخ داد: به عنوان عضو هيئت مديره شرکت 
ملي نفت ايــران مي گويم که در برنامه هاي 
ابالغي اکتشاف هيچ تغييري حاصل نشده 
و تحريم نه تنها فعاليت هاي اکتشــافي اين 
شرکت را متوقف نکرده است، بلکه بر اساس 
تصميم گيــري هيئت مديــره، فعاليت هاي 
نگهداشــت توليد نيز مانند پيشــين دنبال 
مي شــود، حتي اگر صــادرات و حتي توليد 
کاهش يابد. همان طور که مي دانيد، تعدادي 
از مناقصه هاي طرح نگهداشــت و افزايش 
توليد شرکت ملي نفت ايران نيز برگزار شده 
و در حال اقدام اســت.وي در عين حال که 
تاکيد کرد بي شک تحريم مسئله خوبي نيست 
و ما از آن اســتقبال نمي کنيم، يادآور شد: اما 
زماني که تحريم بر ما تحميل مي شود، بايد 
تالش خود را بــراي مقابله حداکثري با آن 
به کار ببنديم. من خرســندم که تلمبه هاي 
SRP را که 10 ســال پيش بايد با زحمت 
فراوان از چين وارد مي کرديم امروز در کشور 

مي ســازيم و دانشگاه ســازنده اين تلمبه ها 
به سطحي از بلوغ دســت يافته که در حال 
طراحي نرم افزارهاي مرتبط با آن است. ما از 
عمق وابستگي صنعت نفت به خارج از کشور 
به اينجا رســيده ايم که در توليد بسياري از 
قطعات خودکفا شده ايم.مدير اکتشاف شرکت 
ملي نفــت ايران ادامــه داد: منکر ضعف ها 
نيســتم، اما نبايد از کارها و اتفاق هاي بزرگ 
و خوشــايندي که در صنعت نفت افتاده نيز 
غافل شــويم. خودمان را دست کم نگيريم. 
اين که امريکا بــراي زمين زدن صنعت نفت 
ايران هدف گذاري مي کند، نشان مي دهد اين 
صنعت مهم است و کارهاي بزرگي انجام داده 
است، هرچند کارهاي انجام نشده زيادي هم 

در پيش داريم.
توقيف اموال ربيع پور

مديرعامل شرکت ملي اکتشاف نفت در 
همين حال گفت: مطمئن هستيم که ربيع پور 
که چندي پيش 160 ميليارد تومان اختالس 
کرده بود در کانادا نيســت و دستگيري وي 
توســط نهادهاي بين المللي و وکالي ما در 
حال پيگيري است. صالح هندي مديرعامل 
شرکت ملي اکتشاف نفت در نشست خبري 
در پاسخ به خبرنگاري درباره آخرين وضعيت 
اختالس انجام شــده در اين شرکت توسط 
ربيع پور اظهار داشت: مطمئن هستيم که وي 
در کانادا نيست و محل اسکان وي قريب به 
يقين شناسايي شــده است و دستگيري وي 
توســط نهادهاي بين المللي و وکالي ما در 
خارج از کشور در حال پيگيري است، البته اين 
اقدام را نمي توان اختالس ناميد بلکه اين فرد 
با اختياراتي که داشته تقلب کرده است.وي در 
همين حوزه ادامه داد: بازپرس اين پرونده از 
امــوال وي بازديد کرد و مزايده اين اموال به 
زودي انجام مي شــود. اين در حالي است که 
به جرأت مي توان گفت که با توقيف بخش 
عمده اموال ربيع پــور، بخش قابل توجهي از 
ضرري که به بيت المال وارد شده است جبران 
مي شود.به گفته اين مقام مسئول در راستاي 
چنين رخدادي ســعي کرديم مديريت ها را 
اصالح کنيم و همچنين اقدامات قضايي الزم 
را نيز انجام داديم که توانسته ايم در نتيجه اين 

اقدامات، اموال ربيع پور را توقيف کنيم.

تبريک به تالشگران عرصه 
حمل ونقل صنعت نفت

فــرا رســيدن 26 آذر، 
روز ملــي حمل ونقــل را که 
توانمندي  اخــالص،  يادآور 
و خودبــاوري فعاالن عرصه 
پيام  کشــور طي  حمل و نقل 
انقالب  کبير  تاريخي رهبــر 
امــام  حضــرت  اســالمي، 
به  )ره( مي باشــد،  خمينــي 
تمامي فعــاالن موثر اين حوزه اعــم از مديران، کارکنان و باالخص 
رانندگان و همچنين برنامه ريزان و متخصصين اين بخش از صنعت 
نفت که نقش بسزايي در ارائه خدمات و رسانيدن حامل هاي انرژي 
براي توســعه و پيشرفت کشــور ايفا نموده اســت تبريک عرض 
مي نمايم. اميد اســت که با همدلي و همکاري بيش از گذشــته و 
با بهره گيري حداکثــري از ظرفيت هاي نهفته در بخش حمل ونقل 
صنعت نفت، کارنامه درخشــاني را براي خدمات رســاني اين بخش 
مخصوصًا در عمليات هاي گســترده و پيچيــده صنعت نفت، گاز ، 
پااليش و پخش و پتروشيمي بتوان ارائه نمود. بدون ترديد قابليت ها 
و افق هاي متصور بر حوزه حمل ونقل صنعت نفت به گونه اي اســت 
که شــکوفايي هر يک از بخش هاي اين حوزه، وضعيت و شــرايط 
نوينــي را در صنعت نفت رقم خواهد زد که خود نشــان دهنده عزم 
و اراده راسخ تالشــگران صنعت نفت به پشتوانه فعاالن اين بخش 
مي باشد و بي ترديد مي تواند اثربخشي خود را در حماسه هاي ماندگار 
و سرنوشت ساز تمامي عمليات هاي اجرايي اين صنعت عظيم نمايان 
ســازد، کما اينکــه در جريان عمليات هاي مختلــف اين صنعت از 
قبيل عمليات اکتشــاف، اســتخراج، بهره برداري، انتقال، راه اندازي 
پااليشگاه ها، تعمير و نگهداشت، حوادث پيش آمده و سرويس دهي 
بــه کارکنان صنعت نفت مي تــوان تاثيرات آن را مشــاهده نمود. 
بر همگان روشــن اســت که موضوع لجســتيک و نقش بي بديل 
حمل ونقل در اين زنجيره بســيار حائز اهميت بــوده و بي  ترديد با 
اتکا به تکنولوژي  و تجهيزات پيشرفته، همراهي، همدلي، همکاري 
و همبســتگي همه فعاالن حوزه مذکور بيش از پيش به ســرانجام 
مقصود نائل خواهــد آمد. امروز به لطف الهــي حوزه حمل و نقل و 
بســترهاي آن در صنعت نفت از چنان وسعت و گستره اي برخوردار 
اســت که ناباوران را در بهت و شــگفتي فرو برده اســت. بار ديگر 
در بزرگداشــت روز حمل ونقل با تاکيد بر تالش هاي صورت گرفته 
و با اميــد دريافت بزرگ ترين پاداش يعنــي ايجاد رضايت خدمات 
گيرندگان از بخش حمل ونقل صنعت نفت، از اين رو متصديان اين 
حــوزه ميثاق دوباره مي بندند تا از هيچ تالشــي در راه رســيدن به 
اهداف عاليه جمهوري اسالمي ايران دريغ ننمايند که »من لم يشکر 
المخلوق لم يشکر الخالق«.در پايان و با مغتنم شمردن اين فرصت 
اميدوار است تصويري شايســته و درخور زحمتکشان اين بخش به 
صنعت کشور ارائه گردد تا همکاران محترم با شناخت هر چه بيشتر 
خدمات و زحمات ارائه شده و ميزان تاثيرگذاري اين بخش مهم در 
فرآيندهاي اجرايي، بيش از پيش يار و ياور دست اندرکاران آن براي 

دريافت خدمات بهينه و مورد انتظار باشند.

با حکم زنگنه؛
معاون برنامه ريزي وزير نفت منصوب شد

وزير نفت در حکمي هوشــنگ فالحتيان 
نفت  برنامه ريزي وزارت  به عنوان معــاون  را 

منصوب کرد.
در حکــم بيــژن زنگنه به هوشــنگ 

فالحتيان آمده است:
»بــا عنايت به تعهد، خدمات و تجارت 
جنابعالي، با اســتعانت از خداوند داناي توانا، 
به موجب اين حکم بــه عنوان معاون وزير 

در برنامه ريزي منصوب مي شــويد.اميد اســت با بهره گيري از تمام 
ظرفيت خــود و همکاري محترم آن معاونــت براي تحقق وظايف 
محولــه گام هاي موثري برداريد.انتظار مــي رود که در دوره تصدي 
جنابعالي، در خصوص انضباط بخشــي در بودجه چهار شرکت اصلي 
زيرمجموعه وزارت نفــت و به ويژه تنظيم روابط مالي آنها با دولت، 
ســاماندهي و نشــر اطالعات مبتني بر حقوق شهروندي و استقرار 
دولت الکترونيک در صنعت نفت، اصالح ساختار براي شفاف سازي 
بيشــتر حوزه هاي کاري آن معاونت و به کارگيري نيروهاي جوان و 
آموزش نسل جديدي از متخصصان در حوزه برنامه ريزي، قدم هاي 
جدي تري برداشته شود.از خداوند قادر متعال توفيقات جنابعالي را در 

انجام وظايف محوله مسئلت دارم.«
مديرکل امور کشورهاي اقيانوسيه، آسيايي و 

آفريقايي وزارت نفت منصوب شد
معــاون وزير نفت در امــور بين الملل و 
بازرگاني در حکمي، مجيد پارسانيا را به عنوان 
و  آسيايي  اقيانوسيه،  کشورهاي  امور  مديرکل 
آفريقايي معاونت امــور بين الملل و بازرگاني 

وزارت نفت منصوب کرد.
در حکم اميرحســين زماني نيا به مجيد 

پارسانيا آمده است:
»با توجــه به دانش، تعهــد و تجارب 

ارزنــده جنابعالــي، به موجب ايــن حکم به عنــوان مديرکل امور 
کشورهاي اقيانوسيه، آســيايي و آفريقايي، معاونت امور بين الملل و 
بازرگاني منصوب مي شــويد.اميد است با توکل به خداوند متعال، در 

انجام وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد.«

 قرارداد فاز دوم طرح پژوهشي هيدرات هاي گازي بين مديريت اکتشاف شرکت ملي 
نفت ايران و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.

اين قرارداد بعدازظهر روز دوشــنبه، 26 آذرماه بين ســيدصالح هندي، مدير امور اکتشاف 
شــرکت ملي نفت ايران و جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.بر اساس اين 
گزارش، اين قرارداد در ادامه قرارداد فاز نخست اين طرح پژوهشي در دستور کار قرار گرفته است؛ 
مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران بودجه آن را تامين مي کند و مدت زمان اجراي 
آن 48 ماه تعيين شــده است.هندي به عنوان کارفرماي اين طرح پژوهشي گفت: با اجراي فاز 
نخست اين طرح، منابع هيدرات گازي و گاز طبيعي )منابع متعارف و غيرمتعارف( در درياي عمان 
شناسايي شد که با توجه به هزينه باالي فعاليت اکتشافي در آب هاي عميق اين منطقه، تصميم  
گرفته شــد که براي افزايش قطعيت نتايج، فاز دوم اين طرح پژوهشي نيز اجرا شود که امروز به 
قرارداد منتهي شد.وي فعاليت هاي پژوهشي پژوهشگاه صنعت نفت را فرصت مغتنمي براي اين 
صنعت خواند و گفت: اين مجموعه داراي ظرفيت هاي فراواني است و اگر به هر دليلي ما نتوانيم 
در بهره مندي از اين ظرفيت ها درست عمل کنيم، اين قصور از سوي صنعت رخ داده است.هندي، 
با اشــاره به اهميت کشف هيدرات هاي گازي در درياي عمان به دليل موقعيت ژئوپليتيکي اين 
منطقه گفت: هرگونه اقدام توســعه اي در منطقه راهبردي مکران که نگاه ويژه اي به آن وجود 
دارد، حائز اهميت است و نزديکي به آب هاي آزاد، نزديکي به بازار پاکستان و ... بر اين اهميت 
مي افزايد.وي ابراز اميدواري کرد که با اجراي اين طرح پژوهشي، عدم قطعيت هاي موجود کاهش 
يابد.مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران اظهار کرد: گاز در سال هاي آتي، نقش اثرگذارتري در 
بازار انرژي جهان ايفا مي کند و نياز بخش انرژي بيشتر به اين حوزه معطوف خواهد شد، از اين 
رو کار در حوزه شناسايي و استحصال منابع گازي متعارف و غيرمتعارف در آينده اهميت   بيشتري 
خواهد داشت.وي اين نکته را نيز يادآور شد که برخورداري کشور از منابع فراوان متعارف نفت و 
گاز، اگرچه استحصال ذخاير نامتعارف را در اولويت صنعت نفت قرار ندهد، اما بايد فعاليت ها براي 
شناسايي اين منابع دنبال شود تا در زماني که برداشت غيرمتعارف ها هم توجيه اقتصادي مي يابد، 

زمينه الزم فراهم شده باشد.
اعتماد به پژوهشگر ايراني مايه افتخار است

جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت نيز با قدرداني از حمايت هاي مديريت اکتشاف 
شرکت ملي نفت ايران، تاکيد کرد: خوشحالم که در شرکت ملي نفت ايران با مديراني همکاري 
مي کنــم که قدر و ارزش پژوهــش و فناوري را مي دانند و آن را ارج مي نهند.وي با اشــاره به 
واگذاري اين طرح پژوهشــي به پژوهشگاه صنعت نفت، گفت: اعتماد به پژوهشگر ايراني مايه 
افتخار است و پژوهشگاه متعهد مي شود که از همه توان و ظرفيت خود براي پيشبرد بهينه اين 
طرح استفاده کند.مجتبي صديق عرباني، مدير طرح پژوهشي هيدرات هاي گازي در مديريت امور 
اکتشاف شرکت ملي نفت ايران نيز در آيين امضاي قرارداد فاز دوم اين طرح، به تشريح اهميت 
هيدرات هاي گازي و تالش هاي کشورهايي از جمله ژاپن و چين در اين عرصه پرداخت و گفت: 
هدف از پيگيري اين طرح، دستيابي به زنجيره ارزش فناوري اکتشاف هيدرات هاي گازي است 

که نتايج آن، بدون ترديد در توسعه منطقه مکران نيز بي تاثير نخواهد بود.

سرپرست پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران تاکيد کرد:

ضرورت انطباق صنعت نفت با تغيير پارادايم پژوهشي جهان
 سرپرســت پژوهش و فناوري شــرکت ملي نفت ايران با اشــاره به تغيير 
پارادايم پژوهشــي در دنيا به سمت بهره مندي بيشــتر از توان شرکت هاي دانش بنيان و 
فعاليت هاي اســتارتاپي و خالقانه، گفت: براي عقب نماندن از اين فرآيند، بايد خود را با 

اين تغيير پارادايم جهاني منطبق کنيم.
 ابراهيم طالقاني بعدازظهر روز دوشنبه، 26 آذرماه در نشستي خبري که مديريت 
امور اکتشاف شــرکت ملي نفت ايران به مناســبت هفته پژوهش برگزار کرد، حضور 
يافت و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.وي با اشاره به قراردادهاي پژوهشي حوزه 
اکتشــاف که پارسال با پنج دانشگاه امضا شد و همچنين قراردادهاي توسعه فناورانه که 
اواخر سال 93 با 9 دانشگاه و مرکز تحقيقاتي به امضا رسيد، عنوان کرد: به اين ترتيب، 
در مجموع 14 قرارداد کالن پژوهشــي در بخش باالدست صنعت نفت دنبال مي شود 
که اميدواريم اين صنعت از نتايج آن بهره مند شود.سرپرست پژوهش و فناوري شرکت 
ملي نفت، برنامه ريزي براي ايجاد يک مرکز بررسي رفع آسفالتينگ در دانشگاه اميرکبير 
را از نتايج اين همکاري هاي دانشــگاهي برشــمرد و افزود: اين اقدام که در دستور کار 
قرار گرفته است، به ويژه در رفع آسفالتينگ در ميدان هاي منطقه غرب کارون راهگشا 
خواهد بود.طالقاني با اشاره به امضاي قرارداد فاز دوم طرح پژوهشي هيدرات هاي گازي، 
به ظرفيت هاي پژوهشــگاه صنعت نفت و طرح هاي به نتيجه رسيده در اين پژوهشگاه 
از جمله طرح کيميا، مرواريد خليج فارس و ... اشاره و ابراز اميدواري کرد که اين طرح 
نيز به نتايج قابل قبولي دست يابد.وي تاکيد کرد: بايد دانش پايه کردن عمليات اجرايي 
را براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار دهيم و به سمت ارتقاي 

جايگاه پژوهش و فناوري در کشور گام برداريم.

یادداشت

انتصاب

تاکنون حدود 6۰ درصد پهنه کشور 

تحت مطالعات اکتشافي قرار گرفته 

و ضريب موفقيت چاه هاي اکتشافي 

)تعداد چاه هاي موفق نسبت به تعداد 

چاه هاي حفر شده( در کشور همچنان 

حدود6۰ درصد است

در بحث پژوهش، بيش از مشکالت 

مالي، با مشکالت دانشي و مديريتي 

روبه رو هستيم. بايد به اين باور 

برسيم که پژوهش، محصول و بازاري 

ديربازده است، بنابراين بايد براي 

چالش هاي فرداها از همين امروز از 

فرصت پژوهش استفاده کنيم

بين مديريت اکتشاف و پژوهشگاه صنعت نفت؛

قرارداد فاز دوم طرح پژوهشي هيدرات هاي 
گازي امضا شد

کامران دهقاني
سرپرست سابق معاونت توسعه 

مدیریت و سرمایه انساني

تحلیل
گفتمان
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با هدف استفاده حداکثري از توان داخلي؛

شرکت نفت فالت قاره و شرکت هاي ايراني 4 تفاهم نامه همکاري امضا کردند

یادداشت

اخبار نفت

ايران  قاره  فالت  نفت   شرکت 
با امضاي چهــار تفاهم نامه همکاري، تامين 
شــناورهاي فراســاحلي و استانداردسازي 
لوله هاي انعطاف پذير نفت را با بهره مندي از 
توان شــرکت هاي داخلي در دستور کار قرار 

داد.
اين چهار تفاهم نامه عصر روز دوشنبه، 
26 آذرماه در حاشــيه نمايشگاه بين المللي 
مديران عامل  ميــان  دريايي کيش،  صنايع 
شرکت نفت فالت قاره ايران و شرکت هاي 
فعال در حوزه ساخت شناورهاي فراساحلي از 
جمله شرکت بين المللي برزين انرژي نوآور، 
شــرکت پرتو تدبير پارس، شرکت مرواريد 
Batservice- و شــرکت پارسيان کيش 
Contracting امضــا شــد.از ميــان اين 
تفاهم نامه ها، ســه تفاهم نامــه با محوريت 
تامين شناورهاي فراساحلي مورد نياز شرکت 
نفت فالت قاره و يک تفاهم نامه نيز با هدف 
استانداردســازي لوله هاي انعطاف پذير نفت 
امضا شــده اســت.در اين ميان حميد بورد، 
مديرعامل شــرکت نفت فالت قاره ايران، 
در حاشيه امضاي چهار تفاهم  نامه همکاري 
ميان اين شــرکت و شــرکت هاي ايراني 
گفت: سياست و راهبرد وزارت نفت حداکثر 
بهره مندي از توان سازندگان داخلي است که 
تفاهم نامه هاي ساخت شناورهاي فراساحلي 
به منظور تحقق اهداف وزارت نفت به امضا 
رســيده اســت.وي افزود: هم اکنون تعداد 

شــناورهاي خارجي که در کشــور فعاليت 
دارند در دو ســال گذشته به حداقل ممکن 
رســيده اســت که اميدواريم با امضاي اين 
تفاهم نامه ها همه شــناورهاي فراساحلي با 
مالکيت داخلــي به فعاليت خود ادامه دهند.
بورد با بيــان اين که امضاي تفاهم نامه هاي 
همکاري از ســه ضلع سرمايه گذاري طرف 
بخش خصوصي، سازنده و بهره بردار تشکيل 
شده است، تصريح کرد: شرکت نفت فالت 
قاره متعهد شــده است براي سرمايه گذاري 
در زمينه ساخت شــناورهاي فراساحلي در 
داخل، اشتغال زايي ايجاد کند.بورد در ادامه 
به يک مــورد از اين تفاهم نامه که با هدف 
استانداردســازي لوله هاي انعطاف پذير نفت 
امضا شــده است اشــاره کرد و گفت: اين 
تفاهم نامه در قالب يــک نرم افزار مديريت 
جامع و با هدف بهبود نگهداري خطوط لوله  

امضا شده است.
شناورها بايد با پرچم و مالکيت ايراني 

فعال باشند
در ادامه سلمان خسروي، رئيس امور 
قراردادهاي شــرکت نفت فالت قاره ايران 
در حاشيه مراســم امضاي چهار تفاهم نامه 
همکاري ميان شــرکت نفت فالت قاره و 
شرکت هاي ايراني افزود: اين موافقت نامه ها 
به منظور اجــراي دســتورعمل اخير وزير 
نفت درباره اســتفاده از شناورهاي عملياتي 
و خدماتي با مالکيت و پرچم ايراني به امضا 

رسيده اســت.وي با بيان اين که هم کنون 
85 فروند شــناور عملياتي در حوزه شرکت 
نفــت فالت قاره فعال اســت، عنوان کرد: 
95 درصد شناورها در مالکيت شرکت هاي 
خارجي بوده که با تالش هاي انجام شــده 
اين رقم در دو ســال گذشته به ميزان 30 
درصد کاهش يافته است.خسروي در ادامه 
به جزئيــات چهار تفاهم نامــه همکاري با 
شــرکت هاي ايراني اشــاره و تصريح کرد: 
شــرکت بين المللي برزين انــرژي نوآور از 
جمله شرکت هاي طرف قرارداد با فالت قاره 
اســت که متعهد به ساخت دو فروند شناور 
يدک کش تدارکاتي صنايع حفاري با عنوان 

HSTA است که براي بارگيري و صادرات 
نفت از آن اســتفاده مي شــود.رئيس امور 
قراردادهاي شــرکت نفت فالت قاره ايران 
گفت: هزينه ســاخت هر شــناور رقمي بالغ 
بر 10 ميليون دالر اســت که شرکت ايراني 
برزين انرژي نوآور قرار است در مدت زمان 
سه سال شــناورها را بسازد و تحويل دهد.
وي با بيان اين که دومين تفاهم نامه با هدف 
امضا  انعطاف پذير  لوله هاي  استانداردسازي 
شــده است، افزود: اين تفاهم نامه را شرکت 
پرتو تدبير انــرژي به منظور انتقال دانش و 
فناوري اجرا مي کند و عمــده دانش آن از 
طريق کشــورهاي اروپاي غربي وارد شده 

است. اين موافقت نامه هزينه سرمايه گذاري 
بااليي نداشــته و مدت زمان عملياتي شدن 
آن دو ســال است.خســروي تصريح کرد: 
ســومين تفاهم نامه با شرکت کشتي سازي 
Batservice-Contracting امضا شده که 
طبق اين تفاهم نامه قرار اســت شناورهاي 
مســافربري چنــد منظوره کــه از جنس 
با همکاري يک شرکت  آلومينيومي اســت 
نروژي ســاخته و وارد سرويس شود.رئيس 
امور قراردادهاي شــرکت نفت فالت قاره 
ايران با بيان اين که اين کشــتي ها توانايي 
حمل 80 مســافر و بــار را به طور همزمان 
داراســت، عنوان کرد: هزينه سرمايه گذاري 
براي ساخت هر کشــتي رقمي بالغ بر 5,2 
ميليون دالر اســت که هــم اکنون قرارداد 
Batservice- دو فروند کشــتي با شرکت
Contracting امضا شــده است که مدت 
زمان قرارداد يادشــده 3 سال و 9 ماه است.
وي گفت: شــرکت مرواريد پارسيان کيش 
ساخت دو فروند شــناور AHDS تدارکات 
خدمــات حفاري را به عهــده دارد که مدت 
قرارداد آن سه سال و هزينه سرمايه گذاري 
اين پــروژه رقمي بالغ بــر 20 ميليون دالر 
ارائه  آمارهاي  افزود: طبق  است.خســروي 
شــده حجم صرفه جويي و کاهش هزينه ها 
در زمينه خدمات دريايي و حفاري شــرکت 
نفت فالت قاره در دو سال گذشته رقمي بالغ 

بر 237 ميليون دالر است.

مديريت مخزن، کليد ارتباط موثر صنعت و 
دانشگاه در بخش باالدستي

دانشگاه ها  نماينده  فعاليت 
و مراکــز پژوهشــي به عنــوان 
مديريــت مخزن،  گــروه  عضو 
مي تواند نقش موثري در ارتقاي 
همــکاري اين دو نهاد داشــته 
باشد. پياده سازي مديريت مخزن 
مديريتي،  مناسب  محيط  نيازمند 
به کارگيري فنــاوري و دانش و 
اســتفاده از منابع انساني و فيزيکي کافي اســت. مديريت مخزن، 
عمليات توليــد را کنترل کرده، بازيافت اقتصــادي نفت را افزايش 
مي دهد و کاهش دهنده ريســک توســعه ميدان است، هدف نهايي 
مديريت مخزن ارائه برنامه بهينه فني و اقتصادي به منظور شتاب در 
توليد براي رسيدن به سقف توليد پايدار، افزايش قابليت سطح توليد 
پايدار، تداوم توليد پايدار، کاهش شيب افت توليد و بهبود توليد پس 
از آغاز افت توليد است و الزمه بهره گيري مناسب از تحقيق و توسعه 
در فعاليت هاي اصلي توســعه مخزن، حضور فعال واحد پژوهش و 

توسعه به عنوان عضوي از گروه مديريت مخزن است.
موانع توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه

اثربخشــي پروژه هاي پژوهشــي اغلب متوجه کاهش ريسک 
تصميم گيري در فعاليت هاي توسعه مخزن )مخزن محور، چاه محور 
و تأسيســات محور( است و طبيعي است در بسياري از موارد، اعمال 
اين تصميم هاي منتهي به افزايش توليد يا ضريب بازيافت از مخزن 
مي شــود. بر اين اســاس، ارتباط صنعت و دانشگاه، همواره يکي از 
دغدغه هــاي دولت ها در همه کشورهاســت و اين ارتباط با موانعي 
کالن روبه روســت از جمله موانع فرهنگي، ساختاري و عملکردي. 
اهداف و ماموريــت متفاوت، تعارض منافع و زبان و ادبيات متفاوت 
از جمله موانع فرهنگي اين ارتباط به شــمار مي رود و در حوزه موانع 
ســاختاري نيز مي توان به ماهيت متفاوت ساختارهاي پروژه محور و 
عمليات محور در مقابل ساختارهاي پژوهش محور اشاره کرد. ضعف 
شــناخت طرفين از فرايندهاي کاري يکديگــر و پذيرش نتايج کار 
پژوهشي در صنعت نيز از موانع عملکردي ارتباط صنعت و دانشگاه 
اســت و به اين موانع، مي توان مــواردي مانند وارداتي بودن بخش 
قابل توجه صنعت و فناوري و عدم اعتماد جدي صنعت به دانشگاه 

و مراکز پژوهشي را نيز اضافه کرد.
بودجه، معضل اصلي بخش پژوهش نيست

به  نظر مي رســد فعاليت نماينده دانشــگاه ها و مراکز پژوهشي 
به عنوان عضو گروه مديريت مخزن، مي تواند نقش موثري در ارتقاي 
همکاري اين دو نهاد داشته باشد. عضويت در گروه مديريت مخزن به 
معناي حضور فعال، مستمر و موثر در پيشبرد طرح توسعه ميدان است 
و تجارب نشان مي دهد که بسياري از موانع اشاره شده در زمينه ارتباط 
صنعت و دانشــگاه، با اجراي صحيح مديريت مخزن کاهش مي يابد. 
بر اين اســاس در مورد 6 حوزه فعاليت اصلي هــرم مديريت مخزن 
شامل مديريت داده، مشخصه  ســازي و توصيف مخزن، برنامه ريزي، 
پياده سازي، پايش و بهينه سازي بايستي گفت: در کنار استفاده از ابزار 
و فناوري مرتبط با هر حوزه، اجراي مناســب هر فعاليت هم بي نياز از 
تحقيق و پژوهش نيست. ضريب نفوذ پايين پژوهش در حوزه صنعت 
در کشور ما ناشي از آن اســت که پژوهش همواره به عنوان عضوي 
اثرگذار در بررســي ها و تصميم گيري ها شــرکت داده نمي شود. حتي 
مســائل مالي و تزريق نشــدن بودجه، معضل اصلي بخش پژوهش 
نيســت، کما اين که در مقاطعي، ميلياردها تومــان در اين باره هزينه 
شده، اما باز هم اثربخشي کافي را نداشته، زيرا زمينه براي هم افزايي و 

انسجام عوامل و اثربخشي پژوهش فراهم نبوده است.

حفر ۸ حلقه چاه توسعه اي 
در ميدان نفتي گچساران

رئيس بازاريابي و همکاري هاي بين المللي شــرکت ملي حفاري 
از حفر هشت حلقه چاه توسعه اي در ميدان نفتي گچساران خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي حفاري ايران، کرمعلي 
نادري گفت: در مناقصه طرح هاي توســعه اي ميدان هاي واقع در گستره 
شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شــرکت ملي حفاري ايران برنده 
مناقصه طرح توسعه بخشي از ميدان نفتي گچساران شد.وي اظهار کرد: 
به زودي نشست هماهنگي نحوه اجراي عمليات حفاري اين چاه ها برگزار 
و درباره تهيه امکانات الزم، تصميم گيري خواهد شــد.رئيس بازاريابي و 
همکاري هاي بين المللي شرکت ملي حفاري گفت: شرکت ملي حفاري 
ايران براي حفر اين چاه ها دو دستگاه حفاري سنگين )HP 2000( و يک 
دستگاه حفاري سبک )1500HP( در نظر گرفته است.رئيس بازاريابي و 
همکاري هاي بين المللي شــرکت ملي حفاري ايران افزود: اين پروژه از 
اوايل ســال آينده به صورت کليد در دست )EPDS( اجرا و مدت زمان 

پيش بيني شده براي انجام کار 24 ماه تعيين شده است.
باقري درمني هنوز پول صندوق بازنشستگي 

نفت را نداده است
صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت صرفاً 

خواهان دريافت مطالبات از حميد باقري درمني است.
نصرت رحيمي، رئيس هيئت رئيسه صندوق بازنشستگي نفت، در 
واکنش به برخي حواشي پرونده حميد باقري درمني اعالم کرد: شکايت 
صندوق بازنشستگي نفت فقط براي دريافت مطالبات اين صندوق است 
که آقاي درمني متأســفانه تاکنون و در عمل آن  را تأديه نکرده اســت.

رحيمي افزود: براساس حکم قاضي محترم بايد رد عين مال صورت گيرد 
و اگر اين کار انجام شود صندوق بازنشستگي نفت ادعاي ديگري ندارد و 
مطابق قانون و نظر قاضي محترم عمل خواهد کرد.رئيس هيئت رئيسه 
صندوق بازنشستگي نفت تصريح کرد که بقيه مسائل مرتبط با اين پرونده 

ارتباطي با صندوق بازنشستگي نفت ندارد.

مديرعامل پااليشگاه گاز هاشمي نژاد مطرح کرد:

گوگرد مرغوب؛ ارمغان مخزن گازي مزدوران
گاز  پااليشــگاه  مديرعامل   
 هاشــمي نژاد ، اســتفاده از گاز مخــزن 
مزدوران را مزيــت بزرگي خواند که توليد 
گوگرد مرغوب بــراي مصارف صادراتي و 
داخلي، از مهم ترين نقاط قوت اين مخزن 

تکرارناشدني است.
شهيد هاشمي نژاد،  گاز  پااليشــگاه 
يکي از مهم ترين پااليشــگاه هاي گازي 
کشور است. اين پااليشگاه افزون بر تأمين 
گاز مورد نياز منطقه 4 عمليات انتقال گاز 
براي گازرســاني به شمال و شمال شرق 
توليــد محصــوالت  وظيفــه  کشــور، 
ارزشــمندي مانند گوگرد را نيز برعهده 
دارد.تعامل با بخش علمي و دانشــگاهي، 
انجام  تجهيزات،  و  دانش  به روز رســاني 
به موقع تعميرات، افزايش ظرفيت، اجراي 
از  حمايت  اجتماعي،  مسئوليت  تاثيرگذار 
اشتغال زايي  درآمدزايي،  پيراموني،  جامعه 
و پويايي از ويژگي هاي بارز اين شــرکت 
پااليش گاز هســتند. گفت وگوي شانا با 
ســيدمجيد منبتي، مديرعامل پااليشگاه 

گاز خانگيران را در ادامه بخوانيد:
آقاي منبتي، از مخزن مزدوران چه خبر؟  ��

هنوز هم خوراک اصلي شما از مزدوران تامین 
مي شود؟

پااليشــگاه گاز خانگيران 35  بله. 
سال عمر دارد و تاسيسات و تجهيزات آن 
بر اساس اليه گاز ترش مخزن مزدوران 
طراحي شده اســت که 99 درصد از گاز 
ورودي پااليشــگاه را تشــکيل مي دهد.
مخزن گاز ترش مزدوران حاوي گازهاي 
ويژه اســت. با اين حال، ما از داشتن گاز 
مزدوران بسيار خشــنوديم، زيرا بهترين 
گوگرد را بــا بهره منــدي از همين گاز 
توليد مي کنيم. تعداد مخازن فعال مشابه 
مزدوران در جهان بســيار محدود است و 
توليد موفق و بي خطر در همه سال هاي 
گذشته از لحاظ ايمني و رخ ندادن حوادث 
منجــر به صدمــات انســاني و حفاظت 
تاسيســات در شرايط خورندگي گسترده، 
برگ موفقيت پااليشگاه خانگيران در اين 

مخزن محسوب مي شود.
ظرفیت پاالیشــگاه خانگیــران براي  ��

افزایش فرآورش گاز تا چه اندازه تغییر کرده 
است؟

وجود مخزن مستعد مزدوران شهرتي 
جهاني به منطقه خانگيران بخشيده است. 

پااليشگاه هاشــمي نژاد نيز شــرايط الزم 
براي فرآورش ايــن گاز را در اختيار دارد. 
در سال هاي اخير، ظرفيت فرآورش گاز در 
اين پااليشــگاه به دو برابر افزايش يافته؛ 
البته اين کار با پذيرفتن ريسک هاي بسيار 
محقق شده است تا جايي که اکنون توان 
دريافت 48 تــا 50 ميليون مترمکعب گاز 

ترش در روز را داريم.
و مطابق همین ظرفیــت، فرآورش گاز  ��

دارید؟
 50 روزانه  ظرفيــت  وجــود  خير. 
ميليون مترمکعبي گاز دليلي بر آن نيست 
که به طور قطع در هر روز، همين مقدار 
گاز، دريافت و فرآورش شود، بلکه ميزان 
گاز دريافتــي پااليشــگاه در هر روز، از 
ســوي شرکت ملي گاز ايران و مطابق با 
نياز کشــور و درصد برداشت گاز از چاه 
بر اساس اصول صيانتي تعيين مي شود، 
بنابراين، امســال براي اين پااليشــگاه، 
توليد 14 ميليارد مترمکعبي تعريف شده 

است.
با توجه به مستقل بودن مخزن مزدوران،  ��

نباید نگران حجم گاز تولیدي خود باشید.
وزارت  سياست  اســت.  همين طور 
نفت و شــرکت ملي گاز ايــران، ازدياد 
برداشت از مخازن مشترک است. تا جايي 
که بتوانيم بايد گاز ميدان هاي مشــترک 
مثــل پارس جنوبي را با هدف تامين نياز 
داخل و صادرات گاز برداشــت کنيم، اما 
نيستند. گاز  اين گونه  ميدان هاي مستقل 

ايــن ميدان ها در اختيار خودمان اســت 
و هر زمان که بخواهيــم مي توانيم اين 

گازها را برداشت و مصرف کنيم.
استفاده از گاز میدان گازي مشترک ایران  ��

و ترکمنستان تا چه اندازه در حجم تولید گاز 
پاالیشگاه تاثیر دارد؟

پارسال، گاز ميدان مشترک ايران و 
ترکمنســتان، کمترين ميزان گاز ورودي 
پااليشگاه را شــامل مي شد در حالي که 
بيشــترين توليد ما مربــوط به گاز ترش 

ميدان مستقل است.
مخزن شوریجه چطور؟ ��

اليــه شــوريجه D هم پــس از 
برداشــت کامل گاز، يــک مخزن مرده 
به شــمار مي آمد، به هميــن دليل براي 

ذخيره سازي گاز طبيعي انتخاب شد.
بیــن گاز ورودي و خروجي پاالیشــگاه  ��

خانگیران چقدر اختالف است؟
تصفيه  و  جمــع آوري  اســتخراج، 
اوليــه گاز برعهده شــرکت  فيزيکــي 
ملي نفــت اســت. پــس از آن، گاز از 
طريــق 5 خط به شــرکت ملــي گاز و 
پااليشگاه هاشــمي نژاد جهــت گذراندن 
مراحــل تصفيه تا انتقــال، تحويل داده 
مي شود. بين حجم گاز ورودي و خروجي 
پااليشــگاه خانگيران حــدود 10 درصد 
اختالف وجــود دارد. هرچــه گاز ترش 
دريافت کنيــم 10 درصــد از آن بابت 
جريانــات آب و ميعانــات هيدروکربني 
کاســته مي شود و مابقي آن به گاز آماده 

تحويل به خط انتقال تبديل مي شود.
گاز فرآورش شده را به کدام منطقه انتقال  ��

گاز تحویل مي دهید؟
گازي کــه توليد مي کنيم از طريق 
دو خــط لولــه 36 اينــچ و 48 اينچ به 
منطقــه 4 عمليات انتقــال گاز تحويل 
داده مي شــود. منطقه 4 نيــز گاز را به 
شــرکت هاي گاز استاني تحويل مي دهد 

تا مديريت و توزيع شود. 
کیفیــت و کمیــت گاز خروجي را چطور  ��

اندازه مي گیرید؟
به وسيله  را  پااليشگاه  خروجي  گاز 
سيســتم ميترينگ اندازه گيري مي  کنند. 
کنترل کميــت و کيفيــت گاز خروجي 
همه پااليشگاه ها، از طريق ديسپچينگ 

شرکت ملي گاز به صورت آنالين انجام 
و ســپس گاز تاييد شده به شرکت انتقال 

گاز تحويل داده مي شود.
بنابرایــن گاز تولیدي خانگیران مطابق  ��

استانداردهاي شرکت ملي گاز است.
بله همين طور اســت. شرکت ملي 
گاز براي همه پااليشــگاه ها استانداردي 
را تعريــف کــرده کــه گاز خروجي هر 
پااليشــگاه بايد مطابق آن اســتانداردها 
باشــد. همه پااليشــگاه ها گاز فرآورش 
شده خود را به شرکت انتقال گاز تحويل 
مي دهند. اين گازهــا، در طول 37 هزار 
کيلومتر خط انتقــال گاز جريان مي يابند 
کــه اگر با ناخالصي همراه باشــند پيش 
از آن کــه مصرف کننــده آســيب ببيند 
مجموعه شرکت ملي گاز، متضرر خواهد 
شــد. زيرا ناخالصي هاي گاز، سبب ايجاد 
خوردگي و آســيب در خطوط انتقال گاز 
و ايســتگاه هاي تقويت فشــار مي شود. 
از ســوي ديگر، همين گازهاي توليدي 
هســتند کــه وارد خطــوط صادراتــي 
مي شوند، کشــورهاي دريافت کننده گاز 
ايــران نيز به طور مســتمر کيفيت گاز را 
بنابراين نداشتن کيفيت  کنترل مي کنند، 
الزم، موضوع صادرات گاز را نيز با خطر 

مواجه مي کند.
و آیا امکان فروش مستقیم گاز براي شما  ��

فراهم شده است؟
ويژگي هاي  مهم تريــن  از  يکــي 
اســت  ايــن  پااليشگاه هاشــمي نژاد 
که مــا مي توانيــم با فروش مســتقيم 
محصوالت مان، درآمدزايي داشته باشيم. 
به عنوان مثال دســت مــا براي فروش 
گوگــرد معــروف خانگيران باز اســت. 
خودمان با متقاضيان قرارداد مي بنديم و 
حجم و قيمت گوگرد را تعيين مي کنيم، 
اما فروش گاز با ما نيست. ما فقط وظيفه 
فرآورش و تحويل گاز به شــرکت انتقال 

گاز را برعهده داريم.
گوگرد  شــده،  شيرين ســازي  گاز 
اصلــي  محصــوالت  کاندنســيت  و 
پااليشگاه هاشــمي نژاد هستند. ما خود را 
در برابر هر ذره از گاز توليدي پااليشگاه 
و ســاير محصوالت، مسئول مي دانيم و 

مسئوليت کيفيت آنها را نيز مي پذيريم.

گفت وگو: فاطمه شعباني

تعداد مخازن فعال مشابه مزدوران در 
جهان بسيار محدود است و توليد موفق 
و بي خطر در همه سال هاي گذشته از 

لحاظ ايمني و رخ ندادن حوادث منجر 
به صدمات انساني و حفاظت تاسيسات 
در شرايط خورندگي گسترده، برگ 
موفقيت پااليشگاه خانگيران در اين 

مخزن محسوب مي شود

شهاب گرامي
رئيس پژوهشکده ازدیاد 

برداشت نفت و گاز

تحلیل
گفتمان

گفتمان
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6 گازیادداشت
دانش نفت مزاياي کشف منابع گازي در درياي عمان را بررسي مي کند؛

جزئيات کشف منابع گاز طبيعي در درياي عمان
 در حالي که دو ســال از تاييد 
کشف منابع گازي در درياي عمان مي گذرد، 
شــرکت اکتشــاف با امضاي قراردادي با 
پژوهشــگاه صنعت نفت، فــاز دوم طرح 
پژوهشي هيدرات هاي گازي در درياي عمان 
را براي افزايش قطعيت نتايج پيشــين در 

دستور کار قرار داد.
زمســتان دو سال گذشــته بود که 
ســيدصالح هندي - مدير اکتشاف شرکت 
ملي نفــت - به ايســنا از کســب نتايج 
اميدوارکننده  از کشــف هيدرات گازي در 
درياي عمان خبــر داد و گفت: در درياي 
عمان، منابع غيرمتعارف خوبي وجود دارد. 
تا حفاري صــورت نگيرد، نمي توان  البته 
عدد دقيقــي در اين زمينــه ارائه کرد اما 
بــا رايزني هاي صورت گرفتــه، پيش بيني 
مي شــود انتهاي برنامه 5 ســاله ششم در 
درياي عمــان، يک چاه  اکتشــافي براي 
هيدرات هاي گازي حفر کنيم. اين پژوهش 
توســط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده 

بود.
منابع غيرمتعارف چه منابعي هستند؟

منابــع غيرمتعارف منابعي هســتند 
که به دليل خصوصيات خاصي که ســنگ 
مخزن دارد، همان جايــي که نفت و گاز 
ايجاد مي شــود، به تله مي افتند و حرکت 
نمي کنند. در مديريت اکتشــاف، بررسي و 
منبع غيرمتعارف هيدرات هاي  مطالعه سه 
گازي، شــيل هاي گازي و شيل هاي نفتي 
در دستور کار قرار دارد. البته اين منابع در 

حد مطالعات و شناسايي مورد بررسي قرار 
مي گيرند.

شرايط منابع کشف شده در درياي عمان
در اين راســتا، هندي اخيــرا درباره 
کشف منابع گازي در درياي عمان توضيح 
داد: وجود هيدرات هاي گازي و گاز طبيعي 
در درياي عمان تاييد شده است. البته اين 
منابع در عمق آب بــاالي 800 متر بوده 
و حفر چاه اکتشــافي در اين عمق، بسيار 
گران قيمت اســت. سرمايه مورد نياز براي 
حفر چاه هاي اکتشافي در اين منطقه، 300 
ميليون دالر و 300 ميليارد تومان اســت و 
زماني که وزارت نفت تصميم گرفت، فاز 2 

شناســايي هيدرات ها به صورت مطالعاتي 
باشد، اين کار صورت مي گيرد.

مزاياي کشف منابع گازي در درياي عمان
منطقه  در  توســعه اي  اقدام  هرگونه 
راهبردي مکران که نــگاه ويژه اي به آن 
وجود دارد، حائز اهميت است و نزديکي به 
آب هاي آزاد، نزديکي به بازار پاکستان و ... 
بر اين اهميت مي افزايد. نزديکي به درياي 
آزاد، نزديکي به پاکســتان به عنوان هدف 
صــادرات گاز و اين که دريــاي عمان بعد 
از تنگه هرمز قرار دارد، از مزاياي کشــف 
منابع در درياي عمان است از سوي ديگر 
.گاز در ســال هاي آتي، نقش اثرگذارتري 
در بــازار انــرژي جهــان ايفــا مي کند و 

نياز بخــش انرژي بيش تر بــه اين حوزه 
معطوف خواهد شد، از اين رو کار در حوزه 
شناسايي و استحصال منابع گازي متعارف 
و غيرمتعــارف در آينده اهميت   بيش تري 

خواهد داشت.
قدم دوم اکتشاف براي منابع گازي

بر اســاس اين گزارش، قرارداد فاز 
دوم طرح پژوهشي هيدرات هاي گازي بين 
مديريت اکتشــاف شرکت ملي نفت ايران 
و پژوهشــگاه صنعت نفت امضا شد .اين 
قرارداد دوشنبه، 26 آذرماه بين سيدصالح 
هندي، مدير امور اکتشاف شرکت ملي نفت 
ايران و جعفر توفيقي، رئيس پژوهشــگاه 
صنعت نفت امضا شــد و در ادامه قرارداد 

فاز نخســت اين طرح پژوهشي در دستور 
کار قرار گرفته اســت؛ مديريت پژوهش و 
فناوري شــرکت ملي نفــت ايران، بودجه 
آن را تاميــن مي کند و مدت زمان اجراي 
آن 48 ماه تعيين شــده است.با اجراي فاز 
نخســت اين طرح، منابع هيدرات گازي و 
گاز طبيعي )منابع متعارف و غيرمتعارف( در 
درياي عمان شناســايي شد که با توجه به 
هزينه باالي فعاليت اکتشافي در آب هاي 
عميق اين منطقه، تصميم  گرفته شــد که 
براي افزايش قطعيــت نتايج، فاز دوم اين 
طرح پژوهشي نيز اجرا شود که به قرارداد 

منتهي شد.

کاهش صادرات ميعانات گازي تهديدي براي 
توليد گاز طبيعي

علي بابايي
کارشناس انرژي

رونــد کاهش صادرات ميعانات گازي نشــان مي دهد چنانچه 
دولت نتواند فازهاي توســعه اي پااليشــگاه ستاره خليج فارس که 
مصرف کننــده بزرگ ميعانات گازي اســت را راه انــدازي کند، با 

چالش هاي جديدي مواجه مي شود.
طي ماههاي اخير صادرات ميعانات گازي کشور کاهش يافته 
است؛ به طوري که بر اســاس آمار گمرک ايران در 4 ماهه نخست 
امســال صادرات ميعانات گازي نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
نزديک به 40 درصد کاهش داشته است. همچنين کشور کره جنوبي 
بــه عنوان يکي از بزرگترين واردکنندگان ميعانات گازي ايران در 4 

ماه اخير واردات خود از ايران را به صفر رسانده است )شکل 1(.
اين مشــکل در دوره قبلي تحريم ها نيــز براي ايران به وجود 
آمد و ميعانات گازي استخراج شده چندين ماه روي کشتي ها ذخيره 
شــده بود که اين امر هزينه هاي زيادي را به کشور تحميل کرد. در 
توضيح اين فرآورده گازي بايد گفت: ميعانات گازي ماده اي اســت 
که همراه با گاز از ميادين گازي اســتخراج مي شود. بنابراين اگر به 
داليلي قرار باشــد که توليد ميعانات کاهش يابــد طبيعتا توليد گاز 

طبيعي نيز کاهش خواهد يافت.
ذخيره ســازي ميعانــات روي دريا نمي توانــد در بلندمدت به 
عنوان راهکار اصلي اســتفاده شود. اگر مسئولين نتوانند راهي براي 
اين مشــکل پيدا کنند به نظر مي رســد که توليد گاز طبيعي طبق 
برنامه هاي تعيين شــده پيش نخواهد رفت. بنابراين با رشد مصرف 
گاز در ســال هاي آتي، کاهش توليد مي توانــد منجر به کمبود گاز 

مخصوصا در فصل زمستان شود.

شکل 1- واردات ميعانات گازي کره جنوبي از کشورهاي مختلف از 
2016 تا 2018 )واحد: هزار بشکه روزانه(. منبع: اداره اطالعات 

انرژي آمريکا
در ســال هاي اخير با افزايش توليد گاز مشکالت سال هاي 
دورتر براي قطعي گاز به حداقل رســيده بود، به نظر مي رسد اين 
مشــکل قديمي احتماال دوباره آشــکار خواهد شد. کمبود گاز در 
زمستان ابتدا به معني قطع گاز صنايع و نيروگاه ها و سپس قطع 
گاز در بخش خانگي خواهد بود که مشکالت فراواني را به همراه 
دارد. مشــکالتي که در تابستان گذشــته در مورد برق به وجود 
آمد و خاموشــي هاي پياپي به مشــکل اصلي کشور تبديل شد. 
بنابراين مســئولين مربوطه بايد براي مقابله با اين مشکل هرچه 
زودتر اقدام کننــد. يکي از راهکارهاي اين مشــکل را افزايش 
ظرفيت پااليشــي ميعانات گازي در داخل کشور است و چندي 
پيش خبري مبني بر ساخت چهارمين فاز توسعه پااليشگاه ستاره 
خليج فارس منتشر شــد. با تعريف اين پروژه جديد عمال روزانه 
معادل 120 هزار بشکه در روز به ظرفيت پااليشي ميعانات گازي 
در کشــور اضافه خواهد شد. در شــرايط فعلي با بهره برداري از 
دو فاز پااليشــگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت 240 هزار بشکه 
در روز و پيــش بيني راه اندازي ســومين فاز اين پااليشــگاه تا 
چند هفته آينــده، ميزان مصرف ميعانات گازي در پااليشــگاه 
ســتاره خليج فارس به 360 هزار بشکه در روز افزايش مي يابد. 
 با آغاز برنامه ريزي براي ســاخت فاز چهارم توســعه پااليشگاه 
ســتاره خليج فارس در کنار ساخت بزرگترين پااليشگاه ميعانات 
گازي جهان با ظرفيت نزديک به 500 هزار بشــکه در روز، گام 
محکمي براي مقابله با تحريم هاي فروش ميعانات گازي برداشته 
مي شود اما اين امر مشکل فروش ميعانات گازي را به طور کامل 
حــل نخواهد کرد. راهکار ديگري کــه در اين زمينه وجود دارد، 
بهينه ســازي مصرف انرژي در کشور اســت؛ مخصوصا کاهش 
مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري که در زمســتان سبب 
افزايش مصرف گاز و در تابســتان ســبب افزايش مصرف برق 
کشــور مي شود. اين در حالي اســت که بيش از نيمي از مصرف 
گاز در زمســتان در بخــش خانگي و تجاري مصرف مي شــود. 
چندي پيش اســحاق جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهوري 
در بخشــنامه اي خطاب به وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و 
شرکت هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، نيروهاي مسلح و 
استانداري ها، بر لزوم مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي تاکيد کرد 

و به اين منظور نکاتي را يادآور شد:
الف - رعايت دماي 18 تا 21 درجه ســانتي گراد در فضاهاي 
داخلي و بســته و دماي 18 درجه سانتي گراد در راهروها و فضاهاي 

عمومي سرپوشيده.
ب - روشــن نمودن وسايل گرمايشي يک ساعت قبل از آغاز 
وقــت اداري و خاموش نمودن آنها يک ســاعت قبل از پايان وقت 

اداري.
پ - خاموش نمودن وسايل گرمايشي در روزهاي تعطيل.

ت - استفاده از دســتگاه هاي گازسوز اســتاندارد با برچسب 
.)B و A( انرژي باال

ايــن بخشــنامه را مي توان اقــدام مثبتي براي شــروع روند 
بهينه سازي در کشور دانست ولي قطعا فقط اين اقدام کافي نخواهد 
بود. با اقدامات متناسب و برنامه ريزي شده در اين بخش مي توان تا 
حد خوبي مصرف انرژي را کاهش داد تا در صورت کاهش ظرفيت 

توليد گاز، از وقوع يک چالش جديد جلوگيري شود. 

نزديکي به درياي آزاد، نزديکي 

به پاکستان به عنوان هدف صادرات 

گاز و اين که درياي عمان بعد از 

تنگه هرمز قرار دارد، از مزاياي 

کشف منابع در درياي عمان است 

گاز در سال هاي آتي، نقش 

اثرگذارتري در بازار انرژي جهان ايفا 

مي کند و نياز بخش انرژي بيش تر به 

اين حوزه معطوف خواهد شد، از اين 

رو کار در حوزه شناسايي و استحصال 

منابع گازي متعارف و غيرمتعارف در 

آينده اهميت   بيش تري خواهد داشت

بازارهاي منطقه اي گاز از دسترس ايران خارج خواهد شد؟

خطر بزرگ بيخ گوش صادرات گاز ايران
 نگاهــي بــه بازارهــاي 
مي دهد  نشــان  منطقه  گاز  صــادرات 
در صورت تداوم سياســت هاي فعلي، 
بازارهاي منطقه از دسترس ايران خارج 

خواهد شد.
ايران با 15 کشــور مــرز آبي و 
خشــکي مشــترک دارد که اغلب اين 
کشــورها فاقد ذخاير باالي گازي بوده 
و براي تامين نيازهاي خود چه در توليد 
برق و حتي تزريق گاز به مخازن نفتي 
خود نيازمند گاز ايران هســتند. ترکيه 
يکي از کشــورهاي مهــم و تاثيرگذار 
در منطقه است که تنها يک قرارداد با 
ايران دارد که عمر اين قرارداد 6 سال 
ديگر به پايان مي رسد.ظرفيت صادرات 
گاز ايــران به ترکيــه 10 ميليارد متر 
مکعب در سال است که البته اين رقم 
هيچگاه محقق نشد و همواره بين 7 تا 
9 ميليارد متر مکعب در سال، صادرات 
گاز به ثبت رسيده است. ترکيه به دليل 
نزديکي بــه اروپا يکي از مســيرهاي 
دسترســي بــه قاره ســبز اســت، اما 
اختالفاتي نظير تخفيف هاي درخواستي 
از سوي اين کشور و البته موضوع حق 
ترانزيت، مذاکرات را در شرايط سختي 
قرار داده است.در دولت يازدهم بود که 
وزير انرژي ترکيه از تمايل کشــورش 
براي دو برابر کردن واردات گاز از ايران 
سخن گفت  و حتي رجب طيب اردوغان 
در ســفري به تهران، اين موضوع را با 
حسن روحاني در ميان گذاشت. ترک ها 
به استناد قيمت گاز تحويلي از روسيه و 
آذربايجان، خواستار تعديل قيمت شده 
و به ايران پيشــنهاد دادند با تعديل 20 
با  درصدي قيمت مي توان تجارت گاز 
ترکيــه را به دو برابــر افزايش داد.اين 
پيشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه 
شــد و در همان زمان، خبرهاي موثقي 
درباره جدي شــدن افزايــش واردات 
ترکيه از روسيه و آذربايجان شنيده شد 
که بر شــدت نگراني ها افزود.در همين 
حال ترکيه از ايران بدليل باالبودن نرخ 

گاز صادراتي شکايت کرد.
جريمه 2 ميليارد دالري ايران

علي حسيني، کارشناس بازار گاز 

در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه 
در صورتي که ايــران به تخفيف 20 
درصدي قيمت گاز رغبت نشان مي داد 
ترکيه شــکايت خــود از ايران را پس 
اســت  درحالي  اين  گفت:  مي گرفت، 
که با به بن بســت رسيدن مذاکرات، 
دادگاه ايران را به دليل گران فروشــي 
گاز بــه بازگردانــدن دو ميليارد دالر 
محکوم  کرد. بر اســاس حکم داوري 
بين المللي، از بهــاي گاز ايران 13.3 
درصد کاسته شــد.ترکيه که با پاسخ 
منفي ايران براي تخفيف در نرخ جهت 
افزايــش دو برابري واردات گاز مواجه 
شد به سراغ آذربايجان، روسيه و حتي 
کردســتان عراق رفت تا هم نيازهاي 
گازي خــود را تامين کند و هم تبديل 
به هاب گازي منطقه شــود.نگاهي به 
روند مصرف گاز ترکيه نشان مي دهد 
اين کشور در سال گذشته بيش از 55 
ميليارد متر مکعــب گاز مصرف کرده 
است. اين  در حالي است که اين کشور 
در ســال 2008 ميالدي کمتر از 37 
ميليارد مترمکعب گاز مصرف مي کرده 
اســت و جهــش وارداتي آن نشــان 
مي دهد ترک هــا برنامه ويژه اي براي 
گاز دارند. اين کشــور در سال 1995 
ميالدي کمترين ميــزان واردات خود 
را داشــته است، کمتر از 7 ميليارد متر 

مکعب.

آمار موجود نشان مي دهد مصرف 
گاز ترکيــه در ســال 2017 ميالدي 
بيــش از 16 درصد يعنــي بيش از 9 
ميليارد متر مکعب افزايش يافته است، 
به بيان ســاده تر ترکيه طي يک سال 
افزايش  ايــران،  از  واردات  به انــدازه 
ميليارد   37 است.حدود  داشته  مصرف 
متر مکعب از گاز مصرفي ترکيه براي 

توليد برق استفاده مي شود.
رشد روزافزون سهم روسيه در بازار 

گاز ترکيه
در ســال 2017 ميالدي، سهم 
ايــران از بازار ترکيــه 9 ميليارد متر 
مکعب بوده اســت  و روسيه با تامين  
29 ميليارد متر مکعب رتبه نخســت 
را بين تاميــن کنندگان گاز ترکيه به 
خود اختصاص داده اســت.نگاهي به 
ترکيب صادرکننــدگان گاز به ترکيه 
نشان مي دهد روسيه با تامين 51.93 
درصــدي نيازهاي اين کشــور رتبه 
نخســت را به خود اختصاص داده و 
پس از اين کشــور، الجزاير و نيجريه 
مجموعــا ســهم 19.48 درصدي را 
به خــود اختصاص داده انــد. پس از 
با سهم 16.74  ايران  اين کشــورها 
درصــدي قرار گرفتــه و پس از آن، 
آذربايجان با ســهم 11.85 درصدي 
قــرار دارد. با اين وجــود، چند هفته 
پيــش والديمير پوتين رئيس جمهور 
روسيه با سفر به ترکيه، در مراسمي به 
همراه اردوغان خط لوله ترک استريم 
را افتتــاح کرد که مي تواند ســاالنه 
31.5 ميليارد مترمکعب گاز به ترکيه 
برســاند. اين خط لوله يــک هزار و 
175 کيلومتــر طــول دارد که حدود 
هــزار کيلومتــر آن از اعماق درياي 
ســياه مي گذرد و مابقي آن در بخش 

خشکي ترکيه قرار دارد. 

نکتــه جالب اينجاســت که توافق 
اوليه براي امضاي قرارداد در سال 2016 
ميالدي رقــم خورد و در ســال 2017 
ميالدي قــراردادي براي اين منظور بين 
طرفين امضا شد و هزار کيلومتر خط لوله 
دريايي طي يک سال ساخته شد. گازپروم 
در ســال 2017 ميالدي وعده داده بود 
اين خط لوله از سال 2019 ميالدي کار 
خــود را آغاز کند که بــه احتمال فراوان 
چنين نيز خواهد شــد.در حال حاضر اين 
پروژه در دو خط پيشــرفت مي کند. يکي 
از اين خطوط، به شبکه توزيع گاز طبيعي 
ترکيه متصل خواهد شد و ديگري نيز گاز 

مورد نياز اروپا را تامين خواهد کرد.
افتتاح بخش دريايي خط لوله ترکيش 

استريم با حضور پوتين و اردوغان
ايــن خط لوله در حالي بزودي آغاز 
به کار مي کند که ايران در ســال 2008 
ميالدي تفاهم نامــه اي را براي افزايش 
صــادرات گاز بــه ميــزان 20 ميليارد 
مترمکعب در ســال با ترکيه امضا کرد و 
تفاهم نامه مذکــور در اوايل دولت دهم  
تبديل به يک موافقت نامه شــد که 77 
درصد سرمايه گذاري آن بر عهده ترکيه 
و 23 درصــد بر دوش شــرکت ملي گاز 
ايــران بود؛ کل هزينه ايــن پروژه 980 
ميليون يورو به ثبت رســيده بود اما اين 

پروژه هرگز به مرحله اجرا نرسيد.
جمهوري آذربايجان و خط لوله تاناب

از ســوي ديگر ترکيه از ســال ها 
پيش براي افزايش واردات گاز از ميدان 
شــاه دنيز جمهوري آذربايجان، صاحب 
30 درصد ســهام کنسرسيومي شده است 
که اين ميدان را توســعه مي دهد و قصد 
دارد بخشــي از نيازهاي آينده خود را از 

بود  اين طريق پوشــش دهد.خرداد 97 
که نخســتين فــاز کريــدور گاز جنوبي 
افتتاح شــد و اردوغــان و الهام علي اف 
رئيــس جمهور آذربايجــان روبان آن را 
قيچي کردند. اردوغــان خط لوله تاناب 
را »جاده ابريشــم انرژي« توصيف کرد. 
به گفته رئيس جمهوري ترکيه، ظرفيت 
اوليه خــط لوله ترانس آناتولي انتقال 16 
ميليارد مترمکعب گاز در ســال است که 
6 ميليــارد مترمکعب آن به ترکيه و بقيه 
نيز به اروپــا انتقال خواهد يافت. به بيان 
ســاده تر، آذربايجان تا ســال آينده 12 
ميليارد مترمکعب از نياز ترکيه را پوشش 
خواهد گرفت و ايران را پشت سر خواهد 

گذاشت.
افتتاح خط لوله تاناپ در باکو

با توجه به اينکــه قرارداد صادرات 
گاز ايران به ترکيه در پايان ســال 2025 
ميالدي منقضي مي شود، به نظر مي رسد 
شــرايط تمديد اين قرارداد بسيار سخت 
خواهد بود چرا که رقباي منطقه اي ايران 
در حال حداکثر سازي صادرات به ترکيه 
هســتند. ايــن در حالي اســت که حتي 
شرکت روسنفت روســيه هم قصد دارد 
با توســعه ميادين گازي کردستان عراق، 
گاز ايــن منطقه را بــه ترکيه صادر کند. 
در اين ميان مشــخص نيست استراتژي 
ايران براي تمديد قرارداد خود با ترکيه و 

افزايش ميزان صادرات چيست.

در سال 2۰۱۷ ميالدي، سهم ايران از 

بازار ترکيه ۹ ميليارد متر مکعب بوده 

است  و روسيه با تامين

  2۹ ميليارد متر مکعب رتبه نخست را 

بين تامين کنندگان گاز ترکيه به خود 

اختصاص داده است

نگاهي به ترکيب صادرکنندگان گاز 

به ترکيه نشان مي دهد روسيه با تامين 

5۱.۹3 درصدي نيازهاي اين کشور 

رتبه نخست را به خود اختصاص داده 

و پس از اين کشور، الجزاير و نيجريه 

مجموعا سهم ۱۹.4۸ درصدي را به 

خود اختصاص داده اند

نگاه  تحليلی
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۷ پتروشیمی

با حضور معاون وزير نفت در امور پتروشيمي؛

روند تکميل طرح هاي پتروشيمي منطقه ويژه پارس بررسي شد

گزارش

آيين تکريم و معارفه مديرعامل 
پتروشيمي اروند برگزار شد

مراسم تکريم و معارفه مديرعامل پتروشيمي اروند با حضور مدير 
عامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي هلدينگ پتروشــيمي خليج فارس،در اين 
مراســم، جعفر ربيعي با بيــان اينکه وظيفه ما در هلدينگ اين اســت 
که هر روز بهتر از ديروز باشــيم و اگر اين نباشــد متضرر مي شــويم، 
گفت: بهبود مســتمر وظيفه همه ما است. همه ما به سهم خودمان بايد 
ســعي کنيم جايي بهتر از ديروز باشيم.وي ادامه داد: در اين سياست و 
وظيفه کلي، برخي مواقع نياز اســت که نيروهايمان را جابجا کنيم و به 
اين معني نيســت که عملکرد بدي داشــته اند. برخي مواقع نياز بهبود 
مســتمر ايجاب مي کند که از نيروهاي تازه نفس و با توانايي هاي باالتر 
اســتفاده کنيم. آنچه که مي ماند عملکرد ما اســت.مديرعامل هلدينگ 
پتروشــيمي خليج فارس با تاکيد بر اينکه ايــن تغييرات در جهت ارتقا و 
رسيدن به مدارج باالتر است، بيان کرد: عملکرد همکاران ما در هلدينگ 
از متوسط کشور باالتر است اما نبايد به همين مقدار اکتفا کنيم. اگر در 
ســطح کشور در رده بااليي قرار داريم، بايد نگاه مان به عملکرد جهاني 
باشد و خود را محدود به داخل نکنيم.ربيعي با اشاره به اينکه در اين راه 
تغيير مديران امري طبيعي است، به وظايف هلدينگ در قبال شرکت ها 
اشــاره و تصريح کرد: يکي از وظايفي که هلدينگ در قبال شــرکت ها 
دارد اين اســت که هيات مديره هاي خوبــي انتخاب کند. هيات مديره 
خوب منشــا تغييرات خوب در شرکت ها مي شــود. هيات مديره اي که 
کار شرکت را دانســته و مرتبط با شرکت باشد.وي افزود: سعي کرديم 
در شــرکت ها تا به امروز اينگونه عمل کنيم و اگر کسي را مي پذيريم بر 
اساس تخصص باشد. مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس اضافه 
کرد: وظيفه ديگر ما در شرکت ها انتخاب مديران عامل خوب با مشورت 
هيات مديره ها اســت. حتي در مورد تغيير مديــران عامل نيز با هيات 
مديره ها مشورت مي شــود.ربيعي تصريح کرد: سعي ما بر اين است که 
بهترين ها را براي شــرکت ها انتخاب کنيم. علت هم اين اســت که از 
آنها مســئوليت، کارايي و کارآمدي مي خواهيم.وي به کمک هلدينگ 
به شــرکت ها در مســائل بيروني همچون ارز، اشــاره و بيان کرد: کار 
ديگري که بر عهده ما اســت کمک به هماهنگي و يکپارچه سازي امور 
مشترک، بين شرکت ها است. مسائل بين شرکت ها بايد توسط هلدينگ 
هماهنگ شود.مديرعامل هلدينگ پتروشــيمي خليج فارس در ادامه به 
انتظارات هلدينگ از شــرکت ها اشــاره و تاکيد کرد: اولين انتظار اين 
اســت که محيطي حرفه اي، کاري و آرام در شرکت ها ايجاد شود.ربيعي 
با بيان اينکه حرف اول و آخر را در شرکت ها کار حرفه اي سالم مي زند، 
خاطرنشان کرد: کساني که جذب شــرکت ها مي شوند، بايد حرفه اي و 
ســالم باشند. ما با هيچ کس در اين مســير عقد اخوت نبسته ايم و هر 
کس از جاده ســالمت خارج شود، حتما با آن برخورد مي شود.وي اظهار 
کرد: موضوع ديگر که انتظار ما از مديران عامل و هيات مديره ها است، 
بيشينه کردن توليد، درآمد و سود است. درآمد نيز حتما بايد همراه با سود 
باشــد. در اين مورد همه هلدينگ در خدمت شرکت ها است.مديرعامل 
هلدينگ پتروشــيمي خليج فارس در پايان با تاکيد بر بحث توســعه در 
اروند، از نقي قاسميان مديرعامل پيشين شرکت پتروشيمي اروند تقدير و 

براي حسن نشان زاده مديرعامل جديد آرزوي موفقيت کرد.

و مديرعامل  نفت  وزير  معاون   
شــرکت ملي صنايع پتروشيمي از چند طرح 
ويژه  منطقه  پتروشيمي در  صنعت  توسعه اي 

اقتصادي انرژي پارس بازديد کرد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملي صنايع پتروشيمي، مهندس 
بهــزاد محمــدي بــه همــراه جمعي از 
مديران ارشــد اين شــرکت از طرح هاي 
عسلويه،  سبز  مخازن  پتروشيمي بوشــهر، 
پادجم، صدف، پارسيان سپهر و نيز اسکله 
پارس، متانول کاوه و سيراف انرژي بازديد 
کرد و از آخرين مراحل ساخت اين طرح ها، 
ظرفيت توليد، چالش ها و برنامه هاي آينده 
و نيازهاي اين شرکت ها مطلع شد.براساس 
اين گزارش، مديــران عامل طرح هاي در 
حال ســاخت نيز گزارشــي از آخرين روند 
ســاخت و تکميل اين طرح هاي توسعه اي 

ارائه کردند.
پيشرفت 81 درصدي شرکت توسعه 

پليمر پادجم
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در 
بازديد از شرکت توسعه پليمر پادجم، واقع 
در منطقــه ويژه اقتصاد انــرژي پارس، در 
جريان روند توليدات پتروشــيمي که بيشتر 
بر پايه توليد 2 محصول عمده اســت، قرار 
گرفت.شهريار حســني، مديرعامل شرکت 
توســعه پليمر پادجم، با بيــان اين که اين 
شــرکت در مجموع، 81 درصد پيشــرفت 
داشــته اســت، اظهار کرد: اين شــرکت 
هم اکنون بيشــتر در زمينــه AG فعاليت 
 ABS داشته و تمرکز واحد نيز روي توليد
است.وي درباره تامين خوراک اين مجتمع 
گفت: بيشــتر خوراک ما از پارس جنوبي و 
پتروشــيمي جم تامين و پيش بيني مي شود 
فاز اول مجتمع تا اســفندماه ســال آينده 

راه اندازي شود.
واحد شيرين سازي پتروشيمي بوشهر آماده 

دريافت گاز
بازديد  معاون وزير نفت همچنين در 
از پتروشيمي بوشــهر واقع در منطقه ويژه 
پارس عســلويه، در جريان روند طرح هاي 
اين شــرکت  اقدام هاي  و  شيرين ســازي 

مديرعامل  رســتگار،  گرفت.رضــا  قــرار 
پتروشيمي بوشهر با بيان اين که پيشينه اين 
شرکت به سال 90 برمي گردد، اظهار کرد: 
واحد شيرين سازي اين مجتمع به علت اين 
که سايت پااليشــگاهي است در خارج از 
اين مجموعه قرار گرفته است و گاز شيرين 
دارد و همچنين گوگرد گرانول شــده توليد 
مي کند.بــه گفته وي، با وجود مشــکالت 
تحريــم، کارهاي تعميــرات واحد انجام و 
»ترين« آن در مرحله راه اندازي اســت و 
ان شاءاهلل تا پايان آذرماه، آماده دريافت گاز 

خواهد بود.
شتاب در روند ساخت پتروشيمي صدف در 

صورت تامين منابع مالي
مجتبي خورســند، مديرعامل شرکت 
شيميايي صدف عسلويه نيز در اين بازديد با 
اشاره به برخي موانع در مسير پيشرفت اين 
طرح گفت: در صورت تامين منابع مالي با 
توجه به وجود ظرفيت هاي موجود انساني 
و فني مي توانيم به روند ســاخت شــتاب 
بخشيم.براســاس اين گزارش، اين طرح با 
استفاده از تازه ترين دانش فني و فرآيندي 

شــرکت ورســاليس ايتاليــا Versalis و 
 Maire( مهندســي پايه شرکت تکنيمونت
Tecnimont( ايتاليا در فاز دوم طرح هاي 
پتروشــيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي 

انرژي پارس جنوبي در حال اجراست.
ساخت همه مخازن ازسوي شرکت هاي 

ايراني
معاون وزير نفت همچنين در بازديد 
از شــرکت پتروشيمي مخازن سبز عسلويه 
واقــع در منطقه ويژه پارس عســلويه، در 
جريان روند ساخت مخازن پتروشيمي قرار 
گرفت.محمدرضــا يزدانــي، مديرعامــل 
شــرکت پتروشيمي مخازن ســبز عسلويه 
با بيــان اين کــه تمامي مخازن توســط 
شــرکت هاي ايراني ســاخته شــده يا در 
حال ساخت است، اظهار کرد: تقريبا همه 
مخازن در مراحل نهايي قرار دارند و آماده 
پمپاژ هستند.وي با اشاره به امادگي شرکت 
در مورد رعايت الزامــات ايمني ادامه داد: 
در اين زمينه اچ اس يي قوي عمل مي کند.
بندر پارس با قابليت پهلوگيري 1000 

کشتي
هم اکنون 9 اســکله از اســکله هاي 
صادرات محصوالت پتروشــيمي در منطقه 
عســلويه فعال هســتند و حدود 18 نوع 
فرآورده مختلف را به جهان صادر مي کنند.

محمد شريف شهرياري، مديرعامل شرکت 

پايانه ها و مخازن پتروشيمي با بيان اين که 
هم اکنون اين شرکت 15 پست اسکله دارد 
که 9 اســکله آن فعال است، اظهار داشت: 
اين بندر جزو بنادر ويــژه و راهبردي اين 
صنعت در جهان است، زيرا داراي 32 متر 
عمق اسکله است و کشتي ها مي توانند به 
راحتي آنجا پهلو بگيرند؛ همچنين اين بندر 
قابليت پهلوگيري بيش از 1000 کشتي را 
دارد.شايان ذکر اســت که در اين بازديد، 
محمــدي، معــاون وزير نفــت در جريان 
آينده  برنامه هاي  توليد،  ميزان  دستاوردها، 

و نيازهاي اين شرکت قرار گرفت.
پيشرفت 70 درصدي شرکت 

پتروشيمي پارسيان سپهر
معاون وزير نفت در بازديد از شرکت 
پتروشيمي پارسيان ســپهر واقع در منطقه 
ويژه پــارس عســلويه، در جريــان روند 
توليــدات، پايش محصــوالت و خروجي 
نهايي آن به ويژه متان و ارســال مجدد آن 
به پااليشگاه پارســيان قرار گرفت.خليلي، 
رئيس مجتمع شــرکت پتروشيمي پارسيان 
ســپهر گفت: از آنجــا کــه ورودي ما از 
پارسيان 1 و 2 اســت که خود گاز شيرين 
دارند، ما نياز به واحد شيرين سازي نداريم 
و در نتيجه پس از دريافت خوراک، خروجي 
خود يعنــي متان را با يک خط 42 اينچ به 
پارســيان برمي گردانيم تــا از آنجا به خط 

سراســري تزريق شــود.وي در خصوص 
تامين تجهيزات اين مجتمع افزود: پيشرفت 
اين پروژه هم اکنــون روي 70,25 درصد 
اســت که با توجه به امادگي شرکت براي 
ترخيــص کاال و تجهيزات خود، اميدواريم 

به زودي اين پروژه به سرانجام برسد.
پروژه متانول کاوه امسال به بهره برداري 

مي رسد
در هميــن حال، مديرعامل شــرکت 
ملــي صنايــع پتروشــيمي از بهره برداري 
کامل پروژه متانول کاوه تا پايان امســال 
خبــر داد و ابــراز اميدواري کــرد که اين 
پروژه با عملياتي مطمئــن و بدون نقص، 
توأم با ضريــب بااليي از پايداري عملياتي 
شــود. بهزاد محمدي در بازديد از شرکت 
متانول کاوه در بوشــهر گفت: اين پروژه با 
توليد روزانه 7 هزار تــن بزرگ ترين واحد 
متانولي جهان در اين ابعاد اســت و بايد به 
دست اندرکاران آن خسته نباشيد گفت.وي، 
متانول کاوه را نگين پتروشــيمي در منطقه 
دير برشمرد و تصريح کرد: آنچه امروز براي 
من در اين منطقه در نخستين بازديد جذاب 
بود، ايجاد زيرســاخت هاي مطلوب است. 
توسعه در اين منطقه، افزون بر ايجاد رونق 
اقتصادي، در بحث توليد برخي محصوالت 
و فرآورده هاي شــيميايي نيز کشــور را از 
وابســتگي رها مي کند.معــاون وزير نفت 
در امور پتروشــيمي تاکيد کرد: اميدوارم با 
پشتيباني همکارانم در شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي مشکالت و چالش هاي اين پروژه 
به زودي برطرف شــود و تــا پيش از پايان 
ســال، با بهره برداري از اين پروژه شــاهد 
افزايــش حجم توليــد محصوالت صنعت 
پتروشيمي متانول  پتروشيمي باشيم.مجتمع 
کاوه در زميني به مســاحت 220 هکتار در 
سواحل غربي شهرســتان دير، بزرگ ترين 
توليد کننده رتبه AA استان بوشهر واقع در 
پارس شمالي با ظرفيت توليد روزانه 7000 
تن متانول است و احداث اسکله اختصاصي 
در سواحل خليج فارس در مجاورت سايت 
پروژه براي صادرات محصوالت توليدي از 

مزاياي اين طرح است.

انعقاد ۱3 قرارداد تجاري سازي از سوي شرکت 
پژوهش و فناوري پتروشيمي

 مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي گفت: در مجموع 
13 قرارداد تجاري ســازي ميان شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي و صنعت 

بسته شده که شامل قراردادهاي توليد کاتاليست ، کميکال و فرآيندي است.
علي پژوهان، مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در گفتگو 
با خبرنگار نيپنا در مورد رويکرد صنعت به پژوهش هاي داخلي اظهارکرد: توجه 
و حمايت ها از طرف صنعت نســبت به دانش هاي توليد شــده در داخل بيشتر 
شــده است از طرف ديگر دســتاوردها و امکانات و توانمندي هاي فني شرکت 
پژوهش و فناوري پتروشيمي نيز کاربردي تر شده اند و فناوري ها بالغ تر و قابل 
معرفي شــده اند بنابراين رويکرد کنوني صنعت به دستاوردهاي ما مثبت است. 
همچنين شرکت ملي صنايع پتروشيمي نيز از اين شرکت بسيار حمايت مي کند.
وي در مورد ميزان درآمد حاصل از تجاري سازي دانش گفت: واقعيت اين است 
که فاصله بين واگذاري دانش و توليد در صنعت پتروشــيمي از آن دانش نسبتا 
طوالني است و امروز قرارداد براي استفاده از دانش بسته مي شود اما توليد چند 
سال بعد اتفاق مي افتد بنابراين نمي توانيم انتظار درآمدزايي سريع از عرضه دانش 
داشته باشيم.مدير شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در مورد پژوهشگران اين 
مجموعه گفت: پتانســيل و ظرفيت بااليي به لحاظ نيروي انساني در شرکت 
مــا وجود دارد. اما تاثير گذارترين عامل در افزايش خالقيت اين پژوهشــگران 
زماني است که شاهد به ثمر رسيدن زحمات شان در صنعت باشند. وقتي پلنت 
راه اندازي شــده و در صنعت محصول توليد مي شــود براي پژوهشگران ايجاد 
انگيزه مي کند.پژوهان در مورد ارتباط صنعت پتروشيمي با دانشگاه گفت: شرکت 
پژوهش و فناوري پتروشيمي از گذشته به عنوان حلقه واسط صنعت و دانشگاه 
عمل کرده و بخشــي از دانشي که امروز به صنعت عرضه مي شود با همکاري 
دانشگاه بوده است.مدير شــرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در مورد هدف 
گذاري آينده اين مجموعه گفت: در حال حاضر 5 پلنت توليد کاتاليست در حال 
احداث است و پيش بيني مي شود از 3 ماه اول آينده اولين پلنت به بهره برداري 
برسد ودر ادامه طي 2 سال آتي هر 5 پلنت به بهره برداري وتوليد خواهد رسيد.

ســرمايه گذاري الزم براي احداث واحدهاي مورد نظر توسط بخش خصوصي 
انجام مي شود.

مهندس بهزاد محمدي به همراه 

جمعي از مديران ارشد اين شرکت از 

طرح هاي پتروشيمي بوشهر، مخازن 

سبز عسلويه، پادجم، صدف، پارسيان 

سپهر و نيز اسکله پارس، متانول کاوه 

و سيراف انرژي بازديد کرد و از 

آخرين مراحل ساخت اين طرح ها، 

ظرفيت توليد، چالش ها و برنامه هاي 

آينده و نيازهاي اين شرکت ها مطلع 

شد

نگاه ساختاري شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي بايد به تجاري سازي باشد
ملي  شــرکت  مديرعامــل   
صنايع پتروشــيمي گفت: شرکت پژوهش 
و فناوري پتروشــيمي قراردادهاي خوبي با 
صنعت امضا کــرده و در حوزه دانش فني 
توليد کاتاليســت به سمت تجاري سازي 

حرکت کرده است.
در  محمــدي  بهــزاد  مهنــدس 
بازديد از شــرکت پژوهــش و فناوري 
پتروشيمي شازند  و  اراک  پتروشيمي واحد 
به مناسبت روز پژوهش گفت: در بازديد 
از مجموعه هاي پتروشيمي استان مرکزي 
بــا اقدام ها و پيشــرفت هاي مناســبي 
روبه رو شدم و شــرکت پتروشيمي شازند 
الگوي  مي توانــد  تنوع محصــوالت  با 
مناســبي براي احــداث واحدهاي آينده 
در صنعت پتروشيمي باشــد و اين تنوع 
مي توانــد به پايداري بازار شــرکت هاي 
پتروشيمي کمک کند و ما قصد داريم از 
خوراک هاي متنوع به سوي محصوالت 
متنوع حرکت کنيــم.وي افزود: در واقع 
واحد تهران شــرکت پژوهش و فناوري 
و  آزمايشــگاهي  واحد  پتروشــيمي يک 
واحــد اراک يــک واحد پايلــوت و دمو 
پلنت است، کارهاي بســيار ارزشمندي 
در زمينــه علمي و پژوهشــي در چندين 
ســال انجام شده است و به نظر مي رسد 
که امروز بايد شــاهد به ثمر رسيدن آن 
باشــيم.مديرعامل شــرکت ملي صنايع 
پژوهش  شرکت  کرد:  پتروشيمي تصريح 
و فناوري پتروشيمي قراردادهاي خوبي با 
صنعت امضا کرده و در حوزه دانش فني 
توليد کاتاليســت به سمت تجاري سازي 
حرکت کرده اســت، همچنين در بخش 
دانش فنــي فرآيندها و مواد شــيميايي 
نيــز اقدام هاي ارزنده اي انجام شــده و 

آينده بخش  اميدواريــم در ســال هاي 
قابل مالحظــه اي از نياز هاي صنعت را 
از طريق همين شــرکت برطرف کنيم و 
کمک حال صنعت باشيم.محمدي يادآور 
شــد: اقدام هاي انجام شــده در شرکت 
پژوهش وفنــاوري باالتر از تصور ذهني 
من بود و زحمات زيادي کشــيده شده و 
همکاران فعال در صنعت به دستاوردهاي 
ارزشــمندي دســت يافته اند، همکاران 
در بخش تامين کاتاليســت، دانش فني 
آن، بازيابي کاتاليســت مصرفي و تبديل 
به کاتاليســت جديد کار بسياري انجام 
داده اند و اميدوارم در ماه هاي آينده بخش 
عمــده اي از آن به صنعــت انتقال داده 

شــود.وي در پايان بازديد خود در جمع 
مهندســان شــرکت پژوهش و فناوري 
پتروشيمي گفت: تامين دانش فني فرآيند 
 GTTP و کاتاليست هاي مرتبط با حلقه
يعني تبديــل گاز طبيعي بــه متانول و 
پروپيلين و سپس توليد پلي پروپيلن در 
سه گام، حلقه بزرگي است که در صنعت 
پتروشيمي کشور بســيار مهم است و ما 
از اين فضا حمايت مي کنيم.مدير عامل 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: قدر 
کارهاي ارزشمندي را که انجام مي دهيد 
بدانيد زيرا شما با يک برند توليدي خيلي 
تفاوت داريــد، کاردر اينجا لذت خاصي 
دارد و شــما تغيير را احساس مي کنيد، 

روحيه تحول گرايي در اين سيستم بايد 
جاري باشد و هيچوقت متوقف نشويد تا 
شــاهد گام هاي بزرگ در صنعت باشيم.

محمدي ادامه داد: ما به شدت از پژوهش 
پشتيباني مي کنيم و بايد گام آخر تجاري 
ســازي را محکــم برداريــم. بايد نگاه 
ساختاري در شرکت پژوهش و فناوري 
پتروشيمي گام تجاري سازي باشد، شايد 
ماحصــل اين مجموعه عالي باشــد اما 

هنوز در صنعت نمود نيافته است.
لزوم تنوع در سبد توليد محصوالت 

پتروشيمي
مديــر عامل شــرکت ملي صنايع 
پتروشــيمي درباره برنامه هــاي آينــده 

بايد سطح  ما  پتروشــيمي گفت:  صنعت 
توليد و درآمدزايي در صنعت پتروشيمي را 
ارتقا دهيــم و اين مبتني بر دســتيابي 
به فناوري هاي جديد و جذب ســرمايه 
خواهــد بــود.وي ادامــه داد: همچنين 
بايد توجه و تــالش کنيم که صنعت از 
توليــد محصوالت به صــورت انبوه به 
ســمت توليد محصوالت متنوع حرکت 
کند. با توجه به تنوع خوراک در کشــور 
بايد به ســبب آن محصــوالت صنعت 
پتروشيمي نيز متنوع شــود زيرا فراواني 
در نوع محصــوالت مي تواند به پايداري 
شــرکت هاي پتروشــيمي کمک کنــد، 
بنابراين بايــد از توجه بيــش از حد به 
بعضي محصوالت خاص فاصله بگيريم.

محمدي در آســتانه روز پژوهش در باره 
حمايت شرکت ملي صنايع پتروشيمي از 
پژوهش و دســتيابي به دانــش روزآمد 
دنيا گفت: شــرکت پژوهــش و فناوري 
پتروشــيمي زير مجموعه شــرکت ملي 
صنايع پتروشيمي است و ما از طريق اين 
شرکت مي توانيم بخش قابل مالحظه اي 
از نيازهــاي صنعــت را تامين کنيم.وي 
افزود: کار اين شرکت از ساليان گذشته 
آغاز شــده، اما با اين وجود من در جهت 
بلوغ اهــداف و اقدام هاي کــه تاکنون 
استحصال شده اســت همه تالش خود 
را خواهم کــرد که دســتاوردهاي اين 
شرکت به صنعت منتقل شود.مديرعامل 
پتروشيمي تصريح  صنايع  ملي  شــرکت 
کرد: قراردادهاي زيادي درزمينه پژوهش 
امضا شده اســت و بايد شرايطي ايجاد 
نيازهاي پژوهشي خود  کنيم که صنعت 
را از طريق شــرکت پژوهش و فناوري 

برطرف کند.
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۸ تحلیل پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
گفتمان

در گفت وگو با يک کارشناس ارشد در حوزه اينترنت اشيا مطرح شد؛

سونامي »اينترنت اشيا« در صنعت در حال وقوع است

خروج يکي پس از ديگري شرکت هاي روسي 

از قراردادهاي نفتي با ايران؛

آب پاکي روس ها روي دست نفت 
و گاز ايران، به کام عربستان!

روزنامه روسي Vedomosti به نقل از 
سه منبع نزديک به مديريت عالي روسنفت گزارش 
داد، اين شــرکت نفتي که بزرگ ترين توليدکننده 
نفت روســيه اســت، تصميم به خروج از ايران و 
ملغي کردن قرارداد 30 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
مشترک روسيه و ايران در پروژه هاي نفت و گاز در 

جمهوري اسالمي ايران گرفته است.
در ماه نوامبر ســال گذشــته، روســنفت و 
شــرکت ملي نفت ايــران، يک نقشــه راه براي 
همکاري اســتراتژيک در زمينه  نفــت و گاز در 
ايران امضا کردند که مدير اجرايي روسنفت، ايگور 
سچين درباره آن گفت: مجموعاً 30 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري را شــامل خواهد شد.در آن زمان، 
رسانه هاي روسيه به نقل از سچين گفتند، طرفين 
قرار اســت به  زودي چندين موافقت نامه را امضا 
کنند و توليد کل اين پروژه ها مي تواند تا ســاالنه 
55 ميليــون تن نفت معادل 1,1 ميليون بشــکه 
در روز باشــد.اما اکنون بر اســاس گزارش منابع 
Vedomosti روســنفت با توجه به تحريم هاي 
اياالت متحــده در مورد نفت ايــران و با توجه به 
تغيير در استراتژي اين شرکت براي تمرکز بر توليد 
رو به رشد در روسيه، مشــارکت خود را در ايران 
را ملغي کرده اســت.به گفته تحليل گراني که با 
Vedomosti مصاحبه کرده اند، حرکت روسنفت 
براي خروج از ايران عاقالنه اســت، زيرا خطرات 
تحريم باالتر از پاداش ها بوده و در مقابل، تهران 
فرصت هاي جذاب براي سرمايه گذاران بين المللي 
پيشــنهاد نداده است.روسنفت تنها شرکت روسي 
نيســت که گفته پروژه هاي خــود را در ايران با 
توجه به تحريم هاي اياالت متحده تعطيل مي کند. 
چندين روز پيش از آنکه تحريم هاي اياالت متحده 
در مورد نفت ايران مجدداً اعمال شود، زاروبژنفت، 
يکي ديگر از توليدکنندگان دولتي نفت در روسيه، 
به رويترز اعــالم کرد که اين شــرکت به دليل 
تحريم ها از ايران خارج شــده است.در اوايل سال 
جاري، يک شــرکت محلي ايراني، دانا انرژي، در 
يک کنسرســيوم به رهبري زاروبژنفت، قراردادي 
با شرکت ملي نفت ايران امضا کرد تا ميدان هاي 
نفتي آبان و غرب پيدار را بازســازي کند، که کل 
هزينه آن حدود 740 ميليون دالر برآورد شــد.اما 
اکنون گفته مي شود که زاروبژنفت به اين تصميم 
رســيده که خروج از پروژه هاي ايــران براي اين 
شــرکت بهتر باشــد.اوايل ماه نوامبر يک منبع 
آگاه به رويترز گفــت: زاروبژنفت تمام پروژه هاي 
موجود در ايــران را به دليل تحريم ها ترک کرده 
اســت. اگر به  واســطه تحريم هاي ايران آسيبي 
به شــرکت ما برســد، درآمد ارز خارجي خود را 
 کامل از دســت خواهيم داد.اين در حالي است که 
»لوک اويل«، دومين توليدکننده نفت روسيه، در 
اوايل ماه مي گفت، قرار اســت، فعاًل برنامه هاي 
خود را براي توســعه پروژه هــا در ايران به خاطر 

تحريم هاي اياالت متحده متوقف سازد.
به کام عربستان

اين در حالي اســت که از چند ماه قبل و در 
پي مراوداتي که مقدمات آن از سال 2017 به اين 
 سو انجام شده بود، عربستان و روسيه به مجموعه اي 
پيچيده و کالن از تعامالت نفتي در قالب پروژه هاي 
بزرگ وارد شده اند و درصددند تا سرمايه گذاري يک 
ميليارد دالري در پروژه هاي انرژي داشــته باشند.
شرکت هاي روسي نيز با شرکت آرامکو عربستان 
در حال مذاکره هســتند و اين مذاکرات در زمينه  
خدمات دهي براي سيستم هاي حفاري در عربستان 
و نيز مبادالت نفتي شرکت روسنفت با اين کشور 
است. يک منبع روسي پيش  از اين به رويترز اعالم 
کرده بود: انتظار بر اين است که تفاهم نامه اي بين 
نواتک )شــرکت روسي( و عربســتان براي توليد 
گاز طبيعي مايع )LNG( امضا شــود. روسيه تمايل 
دارد که عربستان ســهامدار در اين پروژه ها باشد.

همکاري هاي عربستان و روسيه در حوزه نفت حتي 
به حاشيه اوپک نيز کشــيده شده است. الکساندر 
نواک وزير انرژي روسيه اخيراً اعالم کرد: مي خواهم 
بــه همه يادآوري کنم چند روز پيش در نشســت 
شــاهزاده محمد بن سلمان در مســکو با پوتين، 
تصميمات تاريخي در خصوص گسترش همکاري 
بين کشــورها گرفته شد که مي توان آن را »اوپک 
پالس« ناميد.اين مقام روس خاطرنشان کرد، توافق 
صورت گرفته ميان دو کشور در خصوص همکاري 

در توليد نفت براي مدت نامحدود است.

 تحقيقــات انجام شــده توســط 
کشورهاي توسعه يافته نشــان مي دهد در چند 
سال آينده شــاهد انقالب جديدي در عرصه علم 
و فنــاوري خواهيم بود که مي تواند زندگي جوامع 
بشري را متحول کند، آنها اين انقالب را اينترنت 
اشــيا IoT نام نهاده اند. در حــال حاضر، تعريف 
دقيقي از اينترنت اشيا در داخل کشور وجود ندارد 
ولي بايد گفت که ظاهرا آنچه که در حال به وقوع 
پيوستن است کاري به اين موضع ندارد که شما 
در موردش اطالع داريد يا خير و ملزم هستيد در 
آينده نه چندان دور همگام با آن حرکت کنيد.سيد 
مهدي علوي نيا يکي از اســاتيد اين حوزه است. 
وي دانش آموخته پســا دکتري مهندسي برق-

کنترل از دانشــگاه صنعتي اميرکبير بوده و مولف 
اولين کتاب تخصصي دانشگاهي در حوزه اينترنت 
اشــيا با عنوان »اينترنت اشيا در هوشمند سازي 
شبکه ها« اســت. به همين دليل، با وي گفت وگو 
کرديم که در ادامه متن اين گفت و گو را مالحظه 

مي کنيد.
براي ســوال اول لطفا بفرمایید اینترنت اشــیا  ��

چیست؟ و چه کار بردي دارد؟
قبل از اينکــه ورود پيــدا کنيم به بحث 
اينترنت اشــياء اگــر اجازه دهيد بــه تاريخچه 
زندگي بشر يک نگاه کلي بياندازيم و ببينيم چه 
اتفاقات بزرگي در زندگي بشــر رخ داده اســت. 
آنطور که مورخين علم نوشــته اند ســه انقالب 
بزرگ در زندگي بشر رخ داده است؛ انقالب اول 
حدود 8 تا 10 هزار ســال قبل از ميالد بوده که 
همان انقالب کشــاورزي است.بشر در پي اين 
انقالب ياد گرفت که چگونه کشــاورزي کند و 
مواد غذايي خود را تأمين کند؛ زمين و توليدات 
کشاورزي ســرمايه هاي اصلي وي در اين دوره 
بودند و با انقالب کشاورزي و امکان توليد غذاي 
بيشــتر، رشــد جمعيت نيز فزوني يافت. در اين 
دوره فضاي اطالعاتي بســيار محدود و پراکنده 
بود. شيوه  انتقال اطالعات با صداي بلند مردان 
قوي و يا از طريق چاپــار امکانپذير مي گرديد.

انقــالب دومي که رخ داد انقــالب صنعتي بود 
که در اثر توليد ماشــين بخار در ســال 1769 
ميالدي توسط جيمز وات رخ داد و بشر توانست 
با استفاده از ماشــين بخار، انرژي حرکتي را از 
انرژي گرمايي توليد کند با اين انقالب، تحوالت 
شگرفي در کيفيت زندگي بشر با اختراع ماشين 
بخار، هواپيما، فناوري هاي الکتريکي و توليدات 
فناورانه در علوم پزشکي، رخ داد. اما آلودگي هاي 
زيست محيطي و نابودي جنگل ها و آلودگي هاي 
آب و هوا نيز از مضرات اين موج بودند. پســت، 
تلگراف راديــو، تلويزيــون، روزنامه مهمترين 
ابزارهــاي انتقال اطالعات ايــن دوره بودند.اما 
انقالب سوم با اختراع ترانزيستور در حدود 60-
70 ســال قبل رخ داد، اين انقالب موجب شد تا 
بشــر در يک فضايي با مختصات متفاوت تري 
زندگي کند با توليــد نيمه هادي ها و به تبع آن 
فناوري ارتباطات و اطالعات، نظام هاي ارزشي 
حاکم بــر جوامع، الگوهاي رفتــاري ملت هاي 
مختلف، تحت الشعاع قرار گرفت با ظهور اينترنت 
و شــبکه هاي ارتباطي شيوه انتقال اطالعات از 
راديو و تلويزيون به ارتباطات رايانه اي، پســت 

الکترونيکي و شــبکه هاي اجتماعي توسعه پيدا 
نمود.و اما انقالب چهارمي که در حال وقوع است 
انقالب اينترنت اشــياء IoT اســت اين انقالب 
آنگونه که پيش بيني مي شــود تأثيراتش از سه 
انقالب گذشته بيشتر است. زيرا اين انقالب همه 
ابعاد و شــئون زندگي ما را متاثر خواهد کرد. اما 
اينترنت اشياء چيست؟ 20تا30 سال قبل با ورود 
موبايل تحولــي در ارتباطات حس کرديم و بعد 
که موبايل هاي هوشمند آمد تغييرات شگرفي در 
ارتباطات و زندگي مردم رخ داد، حاال قرار است 
همه اشياء از قبيل همين لباسي که تن مي کنيد، 
تجهيزات پزشــکي و صنعتي به اينترنت متصل 
شود البته اينترنت اشياء آن اينترنتي نيست که ما 
در ذهن مان داريم چرا که پروتکل ها و اليه هاي 
مدل اينترنت اشياء بسيار متفاوت از اين اينترنتي 

است که ما االن مي شناسيم.
کمي بیشتر در موردش توضیح دهید که دقیقا چه  ��

اتفاقي در حال وقوع است؟

ببينيد در حال حاضر براي خريد لباســي 
که به تن مي کنيم سه ويژگي در نظر مي گيريم 
ســايز، رنگ و جنس؛ اما يــک ويژگي ديگر به 
لباس اضافه خواهد شــد که با توجه به شرايط 
فيزيولوژيکي شما، لباس انتخاب خواهد شد مثاًل 
فردي که ديابت دارد بايد تحت نظر باشــد. اين 
لباس مي تواند به صورت هوشــمندانه وضعيت 
جسماني او را به يک مرکز پزشکي اطالع دهد 
و آنجا سيستم هوشــمندي وجود دارد و به وي 
اطالع مي دهد که مثاًل قند خونش باال يا پايين 
آمده و بايد اين اقدامات را انجام دهد يا مي تواند 
اين اطالعات را به پزشــک معالج منتقل کند و 
بگويد اين فرد از لحاظ قند خون مشــکالتي را 
پيدا کرده اســت.يا لباس هايي توليد خواهند شد 
که مي توانند در درمان و يا تســکين بيماريها و 
تنش هاي رواني موثر باشــند فرض کنيد شما 
در يک روز کاري خيلي خســته شــده ايد و روز 
کاري پرالتهابي داشته ايد اين لباس ها مي توانند 
اين تنشهاي رواني را از روي سيگنالهاي پوست 
شــما درک کنند و براي کاهش آنها و به نوعي 
براي آرام بخشــي، ســيگنال هاي متناسبي را 
بر روي پوســت شما ارســال کنند و روي مغز 
تأثيرگذار باشــند و خستگي را کاهش دهد اين 

لباس هوشمند مي تواند با توجه به شرايط روحي 
و رواني و جســمي هر فرد توليد شود.يا در مورد 
ديگر اســتفاده از لباس هاي هوشــمند در زمان 
بارداري  است که جنين بايد تحت کنترل باشد و 
لباس هوشمند مي تواند وضعيت جنين را کنترل 
کند و به مرکز درماني ارســال مي کند حاال اين 
فقط در حوزه پزشکي است.در حال حاضر هرچه 
قدر بودجه صرف بهداشت و درمان مي شود باز 
کمبود اعتبار ديده مي شــود اما فناوري اينترنت 
اشــيا مي تواند موجب کاهش شــديد هزينه ها 
شــود زيرا مراجعــات مکرر به مراکــز درماني 
جهت پايش و کنتــرل بيماري هاي که نيازمند 
مراقبت هستند کاسته مي شود.کاهش مراجعات 
موجب کاهش ســرمايه گذاري اوليه در احداث 
مراکز درماني و همچنين موجب کاهش هزينه 
کادر درمان و نگهداشــت و بهره برداري مراکز 
درماني خواهد شــد. بديهي است بهره گيري از 
فناوري هاي نوين در حوزه پزشکي، هزينه هاي 
چند هزار ميلياردي بيمه هــا و دولت را کاهش 
خواهد داد و ميتواند ارتقاي ضريب ســالمت و 
همچنين عدالت اجتماعي در حوزه بهداشــت و 

درمان را به جامعه به ارمغان بياورد.
در حوزه صنعتي، این فناوري چه کمکي مي تواند  ��

انجام دهد؟
امــا در حــوزه صنعتــي، االن يکــي از 
بحث هايي جدي در حوزه انرژي بحث شيل گاز 
و شــيل اويل ها است. اينها در مخازن متخلخل 
هســتند که با حفاري هاي افقي و فناوري هاي 
مدرن قابل اســتخراج هســتند در اکتشــاف و 
استخراج اين منابع عظيم هيدروکربوبني نقش 
روباتهاي حفار مــدرن مجهز به فناوري هاي و 
پيشــرفته  ارتباطي و مخابراتي  پروتکل هــاي 
قابل انکار نيســت به دليل پيشرفت فناوري در 
اين حوزه اســت که شــيل اويل و شيل گاز در 
زمان حــال حاضر توجيه اقتصــادي پيدا کرده 
اســت و نبايد نقش فنــاوري ارتباطي را در اين 
حوزه کمرنگ دانســت.يا اينکه خط لوله گاز و 
نفت بايد هميشه پايش شود که بتوانيم حداکثر 
بهره برداري با حداقل هزينه را داشــته باشيم و 
اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم مطابق گزارش 
اداره اطالعات انرژي امريکا EIA در حال حاضر 
بيش از 95000 مايل خط لوله نفت و 305000 
مايل خط لوله پرفشــار گاز بــه همراه بيش از 
يک ميليون مايــل خطوط توزيع گاز طبيعي در 
آمريکا قرار است با استفاده از اينترنت اشيا تحت 
 Smart Connected Pipeline عنوان پــروژه
هوشــمندانه پايش کنترل و مديريت شوند که 
در طول پنج سال گذشــته حجم قابل توجهي 
از اين پروژه اجرا شده است. در اين پروژه براي 
اين کار سيستم هاي اسکادا کنار گذاشته شده و 
از اينترنت اشيا اســتفاده شده است.يا در بخش 
مصرف، سرانه شــدت مصرف انرژي در ايران 
بسيار باال است، آيا نمي توانيم شبکه هوشمندي 
ايجــاد کنيم که مصرف کاماًل مانيتور شــود و 
مصرف کننده مصرف خود را مديريت کند؟ االن 
سيســتم اندازه گيري ما کاماًل قديمي و ســنتي 
است. البته وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران 
اقدامات خوبي را در اين زمينه انجام داده اســت 

ولي بايد اين کار تسريع پيدا کند. در حوزه هاي 
ديگر نيز همين طور، اين موضوع قابل استفاده 
اســت که بيش از 50 مورد را شناسايي کرديم 
که بايد هرچه زودتر اين فناوري در آنها اجرايي 

شود.
یکــي از این 50 مــورد را که مي تواند در اقتصاد  ��

نقش کلیدي داشته باشد را بیان کنید
يکي از موضوع هاي حياتي براي ما، قاچاق 
کاال اســت که در خصوص ميزان آن روايتهاي 
متفاوت وجود دارد. مي توان پلتفرم گســترده و 
يکپارچه هوشمندانه اي ايجاد کرد که مشخص 
کند کدام کاال با چه مشــخصاتي از کدام کشور 
و از کدام مرز و توسط چه کسي وارد شده است 
و در اختيار چه کســي قرار گرفته است. مثاًل از 
کارخانه x سفارش ساخت يک يخچال مي دهيم 
اين امکان وجود دارد که از نقطه شــروع توليد 
محصول تا به دســت مصرف کننده برسد قابل 
رصد باشد. حاال اگر اين يخچال خارج از مسير 
طبيعي خودش وارد شــود قابل شناسايي است 
که اين پلتفرم در کشورهاي مختلف ايجاد شده 
است. مشــکل فرار مالياتي صرفا براي اقتصاد 
ايران نيســت و در ســاير کشــورهاي دنيا نيز 
مشکالتي از اين دســت داريم. من گزارشي از 
شــرکت اينتل مي خواندم که در آن نوشته شده 
بود که ســاالنه صدها ميليارد دالر در آمريکا و 
2,1 تريليون يورو معادل 18 درصد اقتصاد اروپا 
فرار مالياتي داريم در روسيه به ميزان 15 درصد 
حجم اقتصاد اين کشور فرار مالياتي وجود دارد 
لــذا پلتفرمي به نام Fiscal Platform توســط 
شرکت اينتل ساخته شده که صرفا براي بهبود 
وضع مالياتــي کمک مي کند. خــوب! يکي از 
دغدغه هاي مســئولين اقتصاد ما و مردم همين 
فرار مالياتي اســت آيا ما نبايــد از فناوري هاي 
روز دنيــا اســتفاده کنيم و ايــن دغدغه بزرگ 
اقتصادي کشــور را حل کنيم؟ يا موضوع ديگر 
که واقعاً براي کشــور ما مهم است موضوع کم 
آبي است کشــاورزي در دنياي امروز به سمت 
هوشمند شدن حرکت مي کند. سيستم هوشمند 
کشاورزي نياز آب و کود يک درخت يا گياهي را 
که مي خواهيم پرورش دهيم را بررسي مي کند 
و به انــدازه مورد نياز گياه را آبياري ميکند. يا در 
صنعت دام و طيور مي تواند مورد اســتفاده قرار 
گيرد . در امريکا شــرکت AT&T با استفاده از 
اينترنت اشــيا پروژه اي تحت عنوان کشاورزي 
پايدار براي کشــت برنج با حداقل آب مصرفي 
و حداقــل ســموم راه انــدازي کرده اســت در 
گزارشي در ســال 2015 آمده است که فقط در 
ايالت کاليفرنيا 2,2 ميليارد دالر به دليل آبياري 
هوشمند مزارع با استفاده اينترنت اشيا در بخش 
آب صرفه جويي شــده است البته در ساير نقاط 
دنيا همچون استراليا، چين، هند مي توان مزارع 
ايــن چنيني ديد که عالوه بــر صرفه جويي در 
آب از اينترنت اشــيا در مديريت فرسايش خاک 
و رفع مســائل زيست محيطي استفاده مي شود.

يا در مورد پزشــکي مي توان بــه جراحي هاي 
نانو ربات اشــاره کرد که حتي قادرند DNA را 
جراحــي  کنند و در واقع دريچــه اي به درمان 
بيماري هاي صعب العالج باز مي شود و اينترنت 

نانو اشيا IoNT در واقع به فناوري هاي ارتباطي 
همين نانــو روباتها مي پردازد.البته بشــر مانند 
ســاير فناوري ها از اين پيشرفت ها مي تواند در 
راستاي توليد تسلحيات مخرب نيز استفاده کند 
ابزارهاي که شايد از بمب اتمي قدرت تخريبش 
بيشتر باشد. در تحقيقي که در موسسه فناوري 
ماساچوســت MIT صورت گرفتــه پيش بيني 
شــده اســت که تا 2040 نانو روباتها مي توانند 
مغز انسان را هک کرده و اطالعات آن را پاک 
نمايند و يا اطالعــات جديدي در آن وارد کنند 
تهديدات ناشــي از اين پيشــرفتها و همگرايي 
علوم مذکور مي تواند ســالمتي انسان و حريم 
خصوصــي وي را بــه خطر بيانــدازد. يکي از 
بحث هايي که خودم شــديداً با آن درگير هستم 
و يکي از صنايع مهم ايران، همين صنعت نفت 
و گاز است. نســل هاي سيستم هاي کنترلي در 
حال تغيير هســتند کــه از آنالوگهاي قديمي به 
سيستم هاي پيشــرفته فيلدباس و غيره تبديل 
شــده اند. در چند سال  بعد ديگر نمي توان قطعه  
اي مشابه قطعه معيوب در سيستم کنترل فعلي 
را پيدا کرد زيرا انقــالب صنعتي چهارم تحت 
عنوان Industry 4,0 در راه اســت به عبارتي 
ديگر نســل سيســتم هاي کنترل و اتوماسيون 
در صنعت در حال دگرگوني اســت. متاســفانه 
در فنــاوري و تجهيزات سيســتم هاي کنترل 
بيشترين وابستگي را داريم و به جرات مي توان 
گفت که قريب به اتفاق سخت افزار سيستم هاي 
دســتگاههاي  و  توربوکمپرســورها  کنترلــي 
پااليشگاهي صنعت نفت وارداتي هستند، بيش 
از 250دســتگاه توربو کمپرسور گاز وجود دارد 
که گاز را از مبادي توليد يا همان جنوب کشور 
منتقل مي کند به مراکز مصرف در شمال کشور. 
مغز و سيســتم کنترل همه اين دستگاه در چند 
ســال آينده تحت تاثير نسل جديد فناوري هاي 
مهندسي کنترل و اتوماسيون قرار خواهد گرفت 
شايد در آينده نه چندان دور نتوان ترانسميتري 
پيدا کــرد که مجهز به پروتکل ارتباطي موجود 
در Industry 4,0 نباشــد توليدکننــدگان اين 
تجهيزات براي فروش محصوالت به روز خود، 

  سيستان و بلوچستان با برخورداري 
از انواع انرژي هاي نو و تجديد پذير مانند انرژي 
خورشــيدي، بادي، امواج و اقيانــوس و زمين 
گرمايي بــه گنجينه اي با ارزش تبديل شــده 
که ســرمايه گذاران مي توانند با برخورداري از 
مزيت هاي فــراوان اين نوع انرژي زمينه را براي 

توليد برق فراهم کنند.
 اين اســتان بــا توجه به اينکــه يکي از 
پهناورترين استان هاي کشور است از لحاظ منابع 
انرژي هاي نو يکي از مناطــق ويژه در ايران و 
جهان محسوب مي شود به طوري که خورشيد 
ابتدا از سراوان در کشور طلوع مي کند و همينطور 
تعداد زياد روزهاي آفتابي تقريبا در همه مناطق 
اين استان در کشــور کم نظير است. عالوه بر 
اين وزش بادهاي بيــش از 120 روزه و تابش 
عمود خورشــيد در منطقه سيستان، اين استان 

را بــه يک گنجينه بي نظير طبيعي تبديل کرده 
است .اما متاسفانه طي اين سال ها بسياري از اين 
ظرفيت ها از جمله استفاده از انرژي هاي تجديد 
پذير مغفول و رها مانده و نياز به توجه بيشتري 

دارد.
 سيستان نقطه مطلوب براي احداث

 نيروگاه هاي بادي
نماينده مردم سيستان در مجلس  با اشاره 
به موقعيت مناســب سيستان از لحاظ دستيابي 
به انرژي باد بيان کرد: سيســتان از نظر بادهاي 
120 روزه کــه گاهي تــا180 روز هم به طول 
مي انجامد و سرعت بااليي دارد به عنوان يکي 
از نقاط مطلوب براي احداث نيروگاه هاي بادي 
محســوب مي شــود. احمدعلي کيخا در گفت 
وگو با ايســنا افزود: موقعيت جغرافيايي ايران و 
به ويژه سيستان وبلوچستان که در اين زمينه از 

شرايط بسيار مطلوبي نسبت به ديگر نقاط کشور 
برخوردار اســت، ايجاب مي کند که همپاي دنيا 
به ســمت انرژي هاي نو حرکت کند. وي ادامه 
داد: اين منطقه بر اســاس نظريــه و مطالعات 
کارشناسان وزارت نيرو و همچنين کارشناسان 
فنالندي از شــرايط فوق العاده مناســبي براي 
توليد انرژي باد و خورشــيد برخوردار اســت و 
متقاضيان زيادي از داخل و خارج کشــور براي 
ســرمايه گذاري دارد که اين موضوع مي تواند 
فرصت طاليي براي استان باشد.نماينده زابل در 
مجلس  تصريح کرد: براي رسيدن سطح مطلوبي 
از توسعه، با توجه به شرايط خوبي که در استان 
از نظــر انرژي بادي و خورشــيدي وجود دارد، 
مي طلبد ســرمايه گذاران بيشتري جذب شوند، 
البته در سال هاي اخير دولت بر تالش هاي خود 
در اين باره افزوده است.کيخا گفت: دو رويکرد 

در توسعه نيروگاه هاي بادي و خورشيدي وجود 
دارد کــه در رويکرد اول، دولت بايد صفر تا صد 
آن را انجام دهد اما بر اساس سياست هاي اصل 
44 قانون اساســي با توجه بــه محدويت هاي 
مالــي دولت، امکان آن وجود ندارد بنابراين بايد 
از طريق ورود بخش خصوصي و جذب سرمايه 
گذاري داخلــي و خارجي بــه آن پرداخت که 
متاسفانه در استان شاهد ظرفيت سوزي زيادي 
بوديم و برخي با ايجاد مانع بر ســر راه سرمايه 
گذاران بــه نوعي آن ها را منصرف مي کردند.به 
گفته کيخا،هيچ محدوديتي براي جذب سرمايه 
داخلي و خارجي در اين بــاره وجود ندارد، البته 
تحريم ها و ايجاد مشکالت بانکي ، جذب سرمايه 
گذاري خارجي را سخت کرده است اما مي توان 
از سرمايه گذاران ايراني که در اين زمينه تجربه 

دارند بيشتر استفاده کرد.

حجم عظيمي از انرژي هاي تجديد پذير در 
سيستان و بلوچستان نهفته است

عضو هيات علمي دانشــگاه سيســتان و 
بلوچستان نيز در رابطه با موقعيت مناسب استان 
از لحاظ انرژي هاي نو بيان کرد: حجم عظيمي از 
انرژي هاي تجديد پذير در شمال و جنوب استان 
سيستان و بلوچستان نهفته است که به طور مثال 
انرژي تابشي خورشيد و انرژي باد در دسترس ترين 
و سهل الوصول ترين منابع تجديد پذير در منطقه 
سيستان است.دکتر فرهاد شهرکي در گفت وگو با 
ايسنا گفت: در سيستان مناطق گسترده ايي وجود 
دارد که از نظر نصب توربين هاي بادي در جهان 
بي نظير و يا کم نظير است در صورتي که در حال 
حاضر براي مــردم منطقه به دليل عدم مديريت 
شــرايط و استفاده از علم روز، باد به نعمت تبديل 
شده است. وي افزود: قطعا با برنامه ريزي دقيق 

نگاه

در بخش مصرف، سرانه شدت مصرف 

انرژي در ايران بسيار باال است، آيا 

نمي توانيم شبکه هوشمندي ايجاد کنيم 

که مصرف کاماًل مانيتور شود و مصرف 

کننده مصرف خود را مديريت کند؟ االن 

سيستم اندازه گيري ما کاماًل قديمي و 

سنتي است

سيستان و بلوچستان؛ گنجينه اي از انرژي هاي نو
نگاه  تحليلی

 تهيه و تنظيم:
 محمود سياوش آبکناری



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
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۹ تحلیل
گفتمان

در گفت وگو با يک کارشناس ارشد در حوزه اينترنت اشيا مطرح شد؛

سونامي »اينترنت اشيا« در صنعت در حال وقوع است

یادداشت

يک پنجم هزينه توافقنامه 
پاريس؛ يارانه32 سال مردم

بهمن کريم پور
کارشناس انرژي و اقليم شناسي

عمده کاهــش 12 درصــدي گازهاي 
گلخانــه اي در توافقنامه پاريــس، از محل 
تخصيــص هزينــه 57 ميليــارد دالري به 
بخش هاي صنعت، حمل ونقل، شــرکت ملي 
گاز، شــرکت ملي نفت، شرکت ملي پااليش 
و پخــش فرآورده هاي نفتــي و وزارت نيرو 
پيش بيني شــده است. حال سؤال اينجاست 
که اين اقدامات با توجــه به ميزان و هزينه 
درنظــر گرفته شــده براي کاهــش گازهاي 
گلخانه اي، چقدر منطبــق بر واقعيات جامعه 
ما است. سازمان محيط زيست در توافق نامه 
جديد موســوم به معاهده تغيير اقليم پاريس 
در بخش حمل ونقل بــا درنظرگرفتن هزينه 
18 ميليارد دالري متعهد شده است که 2.24 
درصد از گازهــاي گلخانه اي را کاهش دهد. 
درواقع اجراي سياست هاي بخش حمل ونقل، 
20 درصــد )يک پنجم( کل تعهدات ايران در 
پيوستن به توافق پاريس را شامل خواهد شد. 
بررسي هاي قبلي نشــان مي دهد که اجراي 
اين سياســت ها با توجه به تجربيات گذشته 
در کالنشهر تهران قابليت اجرايي ندارند، اما 
فارغ از اجرايي بودن يا نبودن اين سياست ها، 
گرفته شــده  درنظر  هزينه هاي  اســت  الزم 
براي اين اقدامات، مــورد ارزيابي قرار گيرد. 
ازاين رو دو سياست در بخش حمل ونقل مورد 
بررســي دقيق تر قرار گرفته اســت؛ نخست 
اتوبوس راني و نوسازي  ناوگان  تأمين کمبود 
ناوگان فرســوده آن ها با 44 هزار دســتگاه 
اتوبوس گازسوز يا هيبريدي و ديگري تأمين 
کمبود کاميون ها و نوســازي ناوگان فرسوده 
آن ها با 750 هزار دســتگاه کاميون گازسوز 

يا هيبريدي.
800 هزار اتوبوس هيبريدي 115 ميليارد 

دالر آب مي خورد
درصورتي که  دو سياســت  ايــن  طبق 
بخواهيم حدود 800 هزار اتوبوس و کاميون 
گازسوز يا هيبريدي وارد کنيم، بايستي اظهار 
داشت: ابتدا الزم اســت بدانيم که براساس 
بررسي هاي انجام شــده، قيمت يک اتوبوس 
يا کاميون هيبريدي به مراتب بيشــتر از نوع 
گازســوز آن اســت. مطابق اين بررسي ها، 
قيمت خريد هر اتوبوس و کاميون گازســوز 
به طور متوســط 50 هــزار دالر و هيبريدي، 
200 هزار دالر بيشــتر از نــوع ديزلي آن ها 
اســت. با وجــود ايــن، در اين محاســبات 
گازســوز  نوع  تنها  محافظه کارانه،  به صورت 
نــاوگان موردنظر را درنظــر مي گيريم که با 
توجه به قيمت متوســط جهانــي، قيمت هر 
اتوبوس گازســوز برابر 350 هزار دالر و هر 
کاميون گازســوز برابر 150 هزار دالر خواهد 
بــود. بنابراين با احتســاب قيمت 150 هزار 
دالري هر کاميون گازسوز و تعداد 750 هزار 
دســتگاهي که قرار اســت طي اين سياست 
وارد شــوند، هزينــه اي حــدود 115 ميليارد 
دالر بــراي اجراي آن نياز اســت. همچنين 
درمــورد اتوبوس ها هم با وجــود وارد کردن 
44 هزار دســتگاه، هرکدام بــا قيمت 350 
هزار دالر، هزينه اي حــدود 15 ميليارد دالر 
موردنياز اســت. بنابراين بر اساس محاسبات 
صورت گرفته، هزينه اجراي دو سياست مذکور 
حدوداً برابر 130 ميليارد دالر خواهد بود، اين 
درحالي اســت که کل هزينه هاي مربوط به 
بخــش حمل ونقل، 18 ميليــارد دالر درنظر 
گرفته شــده بود. با بياني ملموس تر مي توان 
گفت که تنها به منظور اجراي دو اقدام از ده ها 
اقدامات موردنظر در سياست هاي کاهش گاز 
گلخانه اي، کشــور بايد هزينه اي معادل 32 

سال يارانه مردم را پرداخت کند.
خم شدن قامت اقتصاد ايران زير بار تعهدات 

توافقنامه پاريس
تنها اجــراي دو مورد از سياســت هاي 
بخــش حمل ونقل، به تنهايــي 2.5 برابر کل 
ايران  هزينه درنظر گرفته شده براي تعهدات 
در ايــن توافق خواهد بــود. بنابراين با وجود 
محاسبات اشتباه ســازمان محيط زيست در 
تخميــن هزينه هاي اجــراي توافق پاريس، 
مي تــوان گفت که تعهدات ايــران در توافق 
پاريس به معناي واقعي کلمه، تبعات سنگين 
اقتصــادي براي کشــور به بــار خواهد آورد. 
ايــن سياســت ها داراي نقــاط ضعف جدي 
است. الزم است کارشناســان و نمايندگاني 
کــه تابه حال با اتکا به هزينــه 52.5 ميليارد 
دالري اين تعهــدات، به تبعات اقتصادي آن 
مي پرداختند، نگاه واقع بينانه تري نســبت به 

تبعات اقتصادي آن داشته باشند.

من مصرف کننــده را در يک محدوديت فني 
قــرار خواهند داد تا بــراي تعويض يک قطعه 
مجبور باشــم تعداد انبوهي از قطعات سيستم 
را تعويض کنم چون عــدم همخواني فناوري 
جديد با فناوري هاي نسل گذشته ضامن حرکت 
چرخ توليد آنهاســت و البته براي من مصرف 
کننده تحميل هزينه هاي گزاف.ذکر اين نکته 
ضروري است که همه پيشرفت هاي مذکور ما 
حصل يک فناوري خاص همچون IoT نيست 
بلکه همگرايــي هوش مصنوعي، فناوري نانو، 
رباتيک، محاسبات بيومولکولي و اينترنت اشيا 
و ساير فناوري هاي نوين تحوالت شگرفي در 

دنياي ما ايجاد خواهد کرد
با این شرایط آیا این فناوري نمي تواند براي ما  ��

مشــکل آفرین باشــد؟ جداي از بحث مربوط به 
هزینه هاي واردات باالي قطعات و تجهیزات صنعت 
نفت چون این قطعات متصل به سیســتم کنترلي 
خارجي هستند از نظر ایمني و اطالعاتي نیز مي تواند 

براي ما مشکل آفرین باشد؟
بلــه. از نظر امنيتي براي ما مشــکالتي 
ايجاد مي کند. اين سيستم ها در فضاي اينترنت 
اشــيا به پروتکل هاي خــاص ارتباطي مجهز 
خواهند شــد که براساس اين پروتکل ها کاماًل 
قابل رصد و حتي کنترل توسط غير خواهند بود 
و اين ذات اين تجهيــزات در فناوري اينترنت 
اشــيا است. لذا با اين شــرايط من مي گويم ما 
شــاهد يک ســونامي در صنعت باالخص در 
مهندســي اتوماســيون خواهيم بود که قطعا 
مي آيــد و صنايع ما را شــديداً تحت تاثير قرار 
مي دهــد و از نظر ســايبري و امنيتي مي تواند 

براي ما مشکل آفرين باشد.
با این شــرایط برخورد ما با این فناوري چگونه  ��

باید باشد؟
اين انقــالب در صنعــت و باالتر از آن 
انقالب اينترنت اشــيا براي ما هم يک فرصت 
مي تواند باشــد و هم يک خطر. اجازه دهيد از 
جنبــه مثبت به آن بپردازيــم تا در موقعش در 
خصوص مضراتش نيز خواهم گفت. شما ببينيد 
پيش بيني هاي مختلفي شــده است که حداکثر 

در سال 2025حدود 7 تريليون دالر درآمد اين 
صنعت ايجاد خواهد شد. براساس GDP ايران 
که حدود نيم درصد GDP دنيا اســت ما بايد 
براســاس آن 35 ميليارد دالر در همين سالها 
درآمد کســب کنيم.اما بر حســب جمعيت که 
حدود يــک درصد جمعيت دنيــا را داريم بايد 
70 ميليارد دالر در آمد کســب کنيم تا متوسط 
جهانــي باشــيم از طرفي نيز ما با 15 کشــور 
همسايه هستيم که حدود 480 تا 500 ميليون 
نفر جمعيت دارند با اين حساب کافي است فقط 
يک گام هر چند کوتاه به سمت جلو برداريم تا 
ببينيد چه درآمد سرشاري به سمت ايران خواهد 
آمد.من به کشورهاي صاحب فناوري همچون 
کره، ژاپن و برخي از کشورهاي اروپايي رفته ام 
و نمودهايي بســيار کوچکي از تاثيرات اينترنت 
اشيا را در آن کشورها ديده ام قطعا اين تحوالت 
فناوري زودتر از آنچه فکــرش را مي کنيم به 
سمت ما گسيل خواهند شد و در آن شرايط ما 
مجبور به اســتفاده از آن هستيم. اگر حتي نيم 
قدم در اين تکنولوژي جلو بيافتيم ديگر نيازي 
نيست که به فکر فروش نفت باشيم ديگر الزم 
نيســت نگران بيکاري باشيم. آمريکا حدود 25 
ميليون فرصت شغلي از اين فناوري تا چند سال 
آينده ايجاد خواهد کرد و هند گفته است ناجي 
اشتغال و اقتصادش، فناوري اطالعات باالخص 

اينترنت اشيا است.
برخورد کشــورهاي پیشــرفته با این فناوري  ��

چگونه است؟
اکنون رياست جمهوري چين آمده است 
و يک کميته مشــورتي را ايجاد کرده است با 
حضور 14 وزير که در دنيا چه کاري مي خواهيم 
انجام دهيم. آنها نمي خواهند تکنولوژي اينترنت 
اشــياء همانند چماقي يا اهرم فشاري در دست 
آمريکا باشــد چيني ها معتقدنــد که ما نيز بايد 
برنامه توســعه داشته باشيم. آنها از سال 2011 
تا 2016 در دوازدهمين برنامه توسعه پنج ساله 
خود، يکي از محورهاي توسعه خود را اينترنت 
اشيا قرار داده اند. ما محور توسعه خود را معموال 
بر اساس منابع طبيعي مانند نفت و گاز تعريف 
مي کنيم نه بر اســاس فناوري هاي جديد!اصاًل 
مســئوالن ما در ايران چــه کار کرده اند و چه 
قدر در ايــن زمينه آگاهي دارنــد. چين با آن 
همــه حجم اقتصادي که حتي آمريکا را تهديد 
مي کند محور توسعه خود را اينترنت اشياء قرار 
مي دهد و دو تريليون يوان در همين بازه زماني 
 برنامه دوازدهم در خصوص شــهر هوشــمند 
سرمايه گذاري کرده اند و يا مقرر گرديده است 
از سال 2010 تا سال 2020 مبلغ چهار تريليون 
يوان در بخش حمل ونقل هوشــمند ســرمايه 
گذاري کنند همه اين مطالب را من از مقاله اي 
که در يکي از مجالت معتبر انجمن مهندسين 
بــرق IEEE در آمريکا تحــت عنوان فرصتها 
و چالشــهاي IoT در چيــن در ســال  2014 
چاپ شده اســت نقل قول مي کنم.منابع معتبر 
علمي مي گويند تا سال 2025 به ازاي هر نفر در 
دنيا 7.5 تجهيز هوشمند خواهيم داشت اما االن 
ما فقط يک تجهيز هوشــمند داريم که همان 
گوشي موبايل است در دنيا بيش از 50 ميليارد 

شي هوشمند خواهيم داشت که توزيع آن مثال 
در کشورهاي چين و آمريکا، کانادا و ژاپن زياد 

و در کشوري مثل ايران کم خواهد بود.
از فعالیت هایي که تا کنون در ایران شده است  ��

نیز چند مورد را بیان کنید؟
يک  بايد  ما  بــود  کرده  مصوب  مجلس 
شبکه انرژي هوشــمند داشته باشيم و با توجه 
به بحث بهينه ســازي مصرف سوخت نبايد از 
تکنولوژي هاي قديمي استفاده کنيم. مسئوالن 
وقت شــرکت ملي گاز يک منطقه را در تهران 
کنتورخواني هوشــمند  پايلوت  اجــراي  براي 
انتخاب کردنــد و قرار بر اين بــود اگر نتيجه 
پايلوت موفقيت آميز باشــد بعد تسري دهند به 
کل کشــور. قرار شد 5000 کنتور را به صورت 
هوشــمند بخوانند وقتي من آمدم شرکت ملي 
گاز، آنها گفتند عماًل ما شکســت خورديم. آن 
موقع من رفتــم و مطالعه کردم و ديدم دنيا به 
سمت فناوري IoT پيش رفته است و لذا مسير 
تکنولوژي در شــرکت ملي گاز از فناوري هاي 
قديمي به اين ســمت پيش رفت.براي استفاده 
از ايــن فناوري در کنتورخواني هوشــمند باور 
داشتيم که بايد از زيرساختهاي موجود استفاده 
کنيم و يا از يک زير ســاخت چندين سازمان و 
وزارتخانه بايد بتوانند اســتفاده کنند تا از نظر 
اقتصادي ايجاد زير ســاخت جديد توجيه پذير 
باشــد. پيرو اين سياســت با اپراتورها صحبت 
کرديم و اطالعاتي به آنها داديم. در مجموع، به 
اين جمع بندي رسيدم که متاسفانه در مفاهيم 
ابتدايي اينترنت اشيا هنوز در کشور ما خيلي ها 
اطــالع ندارند و بي تعارف بگويم ســواد ما در 
اين فناوري بســيار ناچيز بود و براي همين از 
ســال 93 تا بحال تحقيقات و مطالعات خود را 
مصروف اينترنت اشيا کردم. خدا را شکر که در 
شــرکت ملي گاز ايران اين موضوع رشد خوبي 
پيدا کرد و موجب شد تا سازمان هاي ديگر نيز 
ورود پيدا کنند.من ديدم که اين موضوع نيازمند 
بحث هاي آکادميک جدي است و کتابي تأليف 
کردم البته تاليف اين کتاب براي خود داستاني 
دارد. يــک روز آقــاي دکتر جاللي از اســاتيد 
دانشگاه علم و صنعت به شرکت ملي گاز آمدند 
و گفتند که کالس درس اينترنت اشيا را براي 
دانشــجويان دکتري بر گــزار مي کنند و لذا از 
معاون مهندسي وقت مديريت گازرساني کشور 
خواستند که چند نفر از همکاران شما هم بيايند 
و در کالس اينترنت اشــيا را ياد بگيرند لذا من 
جلسه اول رفتم دانشگاه و نتيجه مطالعات خود 
را در شرکت توضيح دادم.وقتي ماجراي کتاب 
را توضيح دادم ديدم آقاي دکتر کنار دانشجويان 
نشســتد و گفتند که اين کتاب مرجع درســي 
کالس ما خواهد شد و ما 13 نفري، منظورشان 
بنده به همراه 11 نفر دانشجوي دکتراي ايشان 
و خود پروفسور جاللي اين کتاب را در کالس 
بررســي و ويراســتاري خواهيم کرد واقعاً اين 
حرکت تحســين برانگيز ايشــان کمک بسيار 
زيــادي براي من در چاپ کتاب شــد و بدين 
ترتيب با لطف خداونــد اولين کتاب تخصصي 
در اين حوزه در ســال 96 درکشــور چاپ شد 
کتاب با حمايت وزارت نفت باالخص بســيج 

وزارتخانه چاپ شــد و با حضور آقاي مهندس 
زنگنه وزير محترم نفت و سردار جاللي رييس 
محترم پدافند غير عامل کشور در مراسمي اين 
کتاب رونمايي شد. البته پروفسور جاللي همين 
کرسي درســي را در ترم هاي بعدي در يکي از 
دانشــگاههاي آمريکا برگزار کردند. 300 جلد 
از اين کتاب را به دانشــگاه هاي کشور، مراکز 
علمي و وزارت خانه هاي مختلف و حتي برخي از 
نمايندگان مجلس فرستاديم تا حداقل 2 فصل 
اول را بخوانند و چون مي دانســتم متاســفانه 
به داليل مختلف مــا ايرانيها زياد اهل مطالعه 
نيســتيم لذا در يک صفحــه نيز خالصه آن را 
نوشتم و به همراه کتاب فرستادم و خوشبختانه 
بعد از يک سال ديدم يک حرکتي شده است و 
سيگنالهاي مثبتي از اين نشر کتاب گرفتم.50 
جلد از کتاب را به پدافند غيرعامل کادو داديم. 
اخيرا ديدم کارهايي خوبي شــده اســت و چند 
روز پيش ديــدم نامه اي آمده اســت که همه 
وزارت خانه ها بايد وضعيت و تکليفشــان را با 
اينترنت اشــياء روشن کنند که براي من بسيار 
مسرت بخش بود و 2 هفته پيش يکي با يکي 

از نمايندگان محترم مجلس تماس داشــتم که 
موضوع IoT را براي برخي از نمايندگان در يک 

جلسه توضيح دهم.
با این شــرایط مســئوالن کشــور نیز به فکر  ��

فرورفته اند تا هرچه ســریعتر در این مسیر حرکت 
کنند

االن تلنگرهاي خوبي زده شــده اســت 
اما متأســفانه هنوز به طور جدي کار نشــده و 
بــاز تاکيد مي کنم که اين فنــاوري مانند يک 

سونامي کل جهان را در بر خواهد گرفت.
در مورد مشــکالتي که از نظر امنیتي مي تواند  ��

بــراي ما ایجاد کند هــم توضیح دهید چون به نظر 
مي رســد اگر درست از این فناوري استفاده نشود 
میتواند مشــکالت جدي را از لحاظ امنیتي براي ما 

ایجاد کند.
اما موضوع مهم بحــث امنيتي و فضاي 
ســايبري اســت اگر دير بجنبيم مــا واقعاً به 
مشــکالت جدي بر خواهيم خورد و تعارف هم 
نداريم چون زيرساخت ها و بخش باالدستي اين 
فناوري دست ما نيست و مي توانند از اين عليه 

منافع ما استفاده کنند.
مــن مي خواهم در ادامــه صحبتمان به 
بيانات مقام معظم رهبري اشــاره کنم ايشان 
با اســتناد به حديث العلم السلطان ، َمن َوَجَدُه 
صاَل بِِه، وَمن لَم يِجدُه صيَل َعلَيِه مي فرمايند: 
ما تأکيد مي کنيــم روي علم. اين تأکيد، جدي 
است؛ تعارف نيست؛ از روي يک احساس کاذِب 
تشريفاتي موسمي نيست؛ بلکه از يک تشخيص 
عميق و محاسبه شده بر مي خيزد. زورگوئي در 
دنيا زياد است. زورگويان متکي به قدرت شان 
هســتند. آن قدرت و آن ثروت و آن امکانات، 
برخاســته ي از دانش آن هاست. بدون دانش 
نمي شــود مقابله کرد، نمي شــود مواجهه کرد. 
بنابراين، اين يک محاسبه دقيق است.اينترنت 
اشــيا همان دانشي است که هر کسي در آينده 
آن را داشته باشد مي تواند قدرت داشته باشد و 
همان سلطان است. اگر اين فناوري را در ايران 
نداشته باشــيم و فقط ما مصرف کننده باشيم 
و به تکنولوژي آن دسترســي نداشــته باشيم 
مي تواند ما را دچار دردســر کند زيرا از ريزترين 
اطالعات شــخصي ما تا مراکز حياتي ما همه 
آنها دست خواهد افتاد و تا بيايم ببينيم چه کار 
مي خواهيم انجام دهيم کار از کار گذشته است. 
من حرفم اين اســت که از ده شــرکت بزرگ 
اينترنت اشــيا 9 تاي آنها در آمريکا است و اگر 
يک مطالعه در خصوص شــرکتهاي فعال در 
حوزه امنيت سايبري اينترنت اشيا داشته باشيم 
متوجه مي شويم که اکثر اين شرکتها را اسرائيل 
پشتيباني مي کند زيرا اهرم فشار در اين فناوري 
همان امنيت ســايبري اســت و لذا اســرائيل 
دقيقا در همين مســئله تمرکز کرده اســت و 

سرمايه گذاري مي کند.
با این شــرایط با این فناوري باید چه برخوردي  ��

از ســوي ما صــورت گیرد؟ و در کــدام بخش ها 
مي توانیم در این فناوري خودکفا شویم؟

همين که بتوانيــم اولويت بندي کنيم و 
واقع بينانه نگاه کنيم براي ما مفيد است مثال در 
صنايع نفت و گاز، يکسري موارد امنيتي وجود 
دارد که بايد آنها را بررسي کنيم و نقاط ضعف 

و آسيب پذير را بايد شناسايي کنيم.
خوشبختانه اين تکنولوژي به بلوغ نرسيده 
و در حال رشد اســت و فاصله ما با دنيا در آن 
حدي نيســت که نتوان جبران کــرد البته در 
کشــورهاي صنعتي اين فناوري به سرعت در 
حال رشــد اســت و اگر بتوانيم قدمي هر چند 
کوچک برداريم باز مي توانيم حرفي براي گفتن 
در منطقه داشته باشيم لذا قطعاً ما مي توانيم در 
اين عرصه حضور داشــته باشيم مخصوصاً در 
منطقه غرب آسيا مي توانيم پيشرو باشيم. االن 
فرصت بسيار عالي اســت در اين زمينه براي 
ايــران، منتها يک مديريت و دلســوزي خوبي 
مي خواهد.دوبــاره تاکيد مي کنــم امروز زماني 
اين بحث مطرح مي شــود که ايــران مي تواند 
در بدســت آوردن اين تکنولوژي حرکت هاي 
مفيدي را انجام دهد اما اگر به اين بحث ورود 
نکنيم و مــا فقط مصرف کننده باشــيم قطعا 
خطرات جبران ناپذيري را براي ما به بار خواهد 

آورد.

و مناسب علمي مي توان از اين نعمت اليزال الهي 
حداکثر استفاده را برد و بر بسياري از کمبودها و 
مشکالت طبيعي و غير طبيعي موجود در استان  
با کمک آن فائق آمد.عضو هيات علمي دانشگاه 
تصريح کرد: همچنين با توجه به مرز گسترده اي 
که اين منطقه با کشور افغانستان دارد و نياز جدي 
افغانستان به منابع انرژي، با توليد برق حاصله و 
صــادرات آن از اين مزارع بادي مي توان موجب 
رونق اشــتغال و کارآفريني در منطقه سيستان 
شد.شــهرکي گفت: البته انرژي خورشــيدي در 
منطقه بلوچســتان و وجود مرز طوالني با کشور 
پاکستان نيز همين شرايط را براي جنوب استان 

ايجاد کرده است.
اختصاص 12 هزار هکتار به انرژي هاي نو

معاون هماهنگي امور اقتصادي و منابع 
استاندار سيستان و بلوچستان نيز گفت: سيستان 

و بلوچســتان از جمله استان هايي است که در 
زمينه انرژي هاي نو از شرايط و امکانات بسيار 
خوبي نسبت به ديگر نقاط کشور برخوردار است 
و بادهاي 120 روزه سيستان و انرژي خورشيد، 
امکان احــداث نيروگاه هاي نو به ويژه بادي و 
خورشيدي را در استان فراهم کرده است.دکتر 
عليرضا نورا در گفت وگو با ايسنا بيان کرد: مواد 
اوليه توليد انرژي پاک در منطقه به سهولت و 
به ميزان فراوان وجود دارد، با توجه به موقعيت 
مناسب استان و مطالعات و تحقيقات استادان 
دانشگاه ها، مناطقي مانند ميل نادر و رامشار از 
لحاظ سرعت و جهش وزش باد شرايط خوبي 
نسبت به مناطق ديگر کشور از جمله منجيل 
دارد، بر همين اســاس فراهم بودن بســترها 
براي ايجاد چنيــن نيروگاه هايي که انرژي نو 
توليد مي کند، آماده است، بنابراين بعد از برجام 

تعداد زيادي از ســرمايه گذاران عالقه مند به 
انرژي هــاي نو آمادگي خود را براي ســرمايه 
گذاري در سيستان و بلوچستان اعالم کردند، 
در ميان سرمايه گذاران، افراد بومي و نخبگاني 
از استان و افراد غير بومي و خارجي از کره ، چين 
و ديگر کشورهاي دنيا وجود داشتند.وي ادامه 
داد: وزارت نيــرو پس از درخواســت متقاضي، 
مجوز هــاي الزم در اين زمينــه را صادر کرده 
است و متقاضي بايد پيگير استعالم خود باشد، 
در استان نيز با ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري 
اقدام به دريافت درخواست متقاضيان استفاده 
از انرژي هاي  نو کرديم و پس از بررسي موارد 
ارسالي، شرايط براي صدور مجوزهاي الزم و 
واگذاري زمين و ديگر خدمات به سرمايه گذاران 
با توليت سازمان اقتصاد و دارايي استان و دفتر 
جذب ســرمايه گذاري استانداري به متقاضيان 

ارائه خدمات مي شود. نورا گفت: در منطقه ميل 
نادر که يکي از نقاط مستعد براي ايجاد نيروگاه 
توليد انرژي خورشــيدي و بادي است، بيش از 
20 هزار هکتار اراضي داريم که 12 هزار هکتار 
آن به اين موضوع اختصــاص مي يابد.معاون 
استاندار خاطرنشــان کرد: بر اساس درخواست 
متقاضيان داخلي و خارجي، مجوز هاي الزم و 
زمين در اختيارشــان قرار مي گيرد و در صورت 
بروز مشــکالتي از طريق دفتر جذب سرمايه 
گذاري استانداري پيگيري و براي رفع آن اقدام 
مي شود تا مانعي بر سر راه سرمايه گذار نباشد و 
بتوانند در توليد انرژي و صادرات به متقاضيان 
داخلي و دو کشور افغانستان و پاکستان که به 
تامين انرژي نو و توليد بــرق نياز دارند بدون 
دغدغه و مشــکلي کار خود را ادامه دهند.وي 
اظهار کــرد: هزينه هاي احــداث نيروگاه هاي 

بادي و خورشــيدي در استان نسبت به ديگر 
نقاط پايين تر اســت و حتي به متقاضياني که 
به دنبال سرمايه گذاري در اين حوزه در استان 
هستند، تسهيالت خوبي پرداخت مي شود.وي 
با اشاره به ميزان سهم سيستان و بلوچستان از 
انرژي هاي نو در کشور افزود: اين سهم پايين و 
ناچيز است، در حد 5 يا 10 مگاوات بيشتر نيست 
امــا براي احداث يک نيــروگاه هزار مگاواتي، 
طراحي هاي اوليه انجام شده است.در مجموع 
آن چيزي که واضح است اين است که استان 
سيستان و بلوچســتان به هيچ عنوان از لحاظ 
منابع داراي محروميت نيست بلکه محروميت 
اصلي اين اســتان در زمينه مديريت است که 
قطعا با برنامه ريزي دقيق و اصولي و همچنين 
اســتفاده از ظرفيت نخبگان و جوانان اســتان 

مي تواند پيشرفت چشمگيري داشته باشد.

اينترنت اشيا همان دانشي است که 

هر کسي در آينده آن را داشته باشد 

مي تواند قدرت داشته باشد و همان 

سلطان است. اگر اين فناوري را در ايران 

نداشته باشيم و فقط ما مصرف کننده باشيم 

و به تکنولوژي آن دسترسي نداشته باشيم 

مي تواند ما را دچار دردسر کند 

سيستان و بلوچستان؛ گنجينه اي از انرژي هاي نو
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۱۰ گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 مهندس بهــزاد محمدي با مهندس 
ربيعي، مدير عامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
و ديگر مديران ستادي و مديران عامل شرکت هاي 
پتروشــيمي خليج فارس  صنايــع  شــرکت  تابع 

)هلدينگ خليج فارس( ديدار و گفتگو کرد. 
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در اين 
ديدار گفت: صنعت پتروشيمي نيازمند برنامه ريزي 
کالن و توســعه افقي مبتني بر توليد محصوالت 
راهبردي و کاهش قابل مالحضه واردات است. 
مهندس بهزاد محمــدي در ادامه تصريح کرد: 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي در گذشته به عنوان 
توسعه دهنده صنعت پتروشيمي شناخته شده بود، 
اما امروز اين شرکت با واگذاري و خصوصي سازي 
شــرکت ها، وظيفه حاکميتي، سياســت گذاري و 
هدايــت صنعت را به عهــده دارد.وي با تاکيد بر 
اين که توســعه آينده صنعت پتروشــيمي يکي از 
دغدغه هاي اصلي اســت که بايد با ايجاد نقشه 
توســعه پتروشــيمي روي آن متمرکز شد، اظهار 
کرد: توســعه صنعت، نيازمند ترســيم و تدوين 
برنامه کالن اســت. با نگاهي به توسعه جهاني 

صنعت پتروشــيمي مي توان دريافت که نســبت 
توســعه پتروشيمي ايران در مقايسه با توسعه اين 
صنعــت در جهان قابل تأمل اســت.محمدي با 
اشاره به روند توسعه جهاني پتروشيمي افزود: اگر 
ارزش کل توليد محصوالت پتروشــيمي جهان 3 
هزار و 360 ميليارد دالر و ارزش کل محصوالت 
پتروشيمي کشــور 22 ميليارد دالر باشد، نسبت 
صنعت پتروشــيمي ايران در مقايســه با جهان 
و ســهم در بازار جهاني 6 دهــم درصد خواهد 
بــود و اين نشــان دهنده راه طوالني پيش  روي 

است.مديرعامل شرکت  پتروشيمي کشور  صنعت 
توســعه صنعت  پتروشــيمي درباره  ملي صنايع 
پتروشيمي کشور گفت: اين صنعت در بنگاه داري 
و توســعه عمودي متمرکز شــده است. به اين 
معنا که بيشــتر به دنبال رونق دادن به سيستم 
کســب وکار هســتيم، اما آنچه به نظر مي رسد 
بايد در تفکر نوين توســعه پتروشيمي بدان توجه 
داشت، توســعه افقي مبتني بر توليد محصوالت 
راهبــردي و کاهش خيره کننده واردات اســت.
محمدي با اشــاره به توسعه بازار چين در بخش 

پتروشــيمي افزود: ما نبايد در بازارهايي متمرکز 
باشــيم که در کوتاه مدت جذاب هســتند. سهم 
چين از ارزش کل توليــد 3 هزار و 360 ميليارد 
دالر محصول پتروشــيمي در جهان، حدود يک 
هزار و 330 ميليارد دالر اســت، يعني 40 درصد 
از کل توليد محصوالت پتروشيمي جهان به چين 
اختصاص دارد. در اين ميان ســهم اتحاديه اروپا 
و آمريکا با هــزار ميليارد دالر، 30 درصد از بازار 

جهاني است.
توسعه پايدار به دور از شعار

پتروشــيمي تاکيد  امور  معاون وزيرنفت در 
کرد: بايد به سمت توسعه پايدار به معناي واقعي 
و به دور از شعار دادن تغيير مسير بدهيم. توسعه 
صنعــت در آينــده دغدغه اصلي ماســت و بايد 
براي 20 ســال آينده برنامه کالن تنظيم کنيم.

وي درباره نقش و سهم هلدينگ خليج فارس در 
صنعت پتروشــيمي گفت: اين شرکت بزرگ ترين 
هلدينگ پتروشيمي کشــور است و در حوزه هاي 
توليد و توسعه بيشترين سهم را به خود اختصاص 
داده است. نزديک به 38 درصد توليد محصوالت 
پتروشــيمي و 40 درصد ارزش صادراتي کشــور 
را ايــن هلدينگ در دســت دارد.محمدي درباره 
طرح هاي در دســت اجراي هلدينگ خليج فارس 
دســت  در  طرح هــاي  مهم تريــن  از  افــزود: 

اجراي ايــن هلدينگ که از نظر ما زيرســاختي 
است، پتروشــيمي دماوند است. اجراي اين طرح 
در منطقه به منظور تامين پايــدار يوتيليتي حائز 
امام  الفين پتروشيمي بندر  اهميت اســت. پروژه 
نيز پروژه خوبي اســت.مديرعامل شــرکت ملي 
پتروشيمي صدف  کرد:  پتروشــيمي تاکيد  صنايع 
پروژه اي کارآمد و با کيفيت است که اميدوارم اين 
پروژه تا دو ســال آينده وارد مدار توليد شود و به 

بهره برداري برسد.
مديرعامل هلدينگ خليج فارس عنوان کرد: 

اجراي 9 پروژه پتروشيمي به ارزش 8,5 ميليارد 
دالر

مهنــدس جعفر ربيعي هم در ديدار با بهزاد 
محمدي، معاون وزير نفت و مديرعامل شــرکت 
پتروشــيمي اظهار کــرد: هم اکنون  ملي صنايع 
9 پروژه بــزرگ بــه ارزش 8,5 ميليارد دالر در 
حال اجــرا داريم کــه مي توان بــه پروژه هاي 
پااليشــگاه بيدبلند، NGL 3200، هنگام، آپادانا، 
گچســاران، صدف، لردگان و ايالم اشــاره کرد. 
وي ضمن تشــريح فعاليت هاي شــرکت صنايع 
پتروشــيمي خليج فارس )هلدينــگ خليج فارس( 
گفت: اين شــرکت بزرگ ترين شرکت هلدينگي 
کشور است که از نظر شاخص فروش، در سطح 
کشــور در رتبه دوم قــرار دارد و از نظر صادرات 

نيــز نخســتين صادرکننده بــزرگ محصوالت 
غيرنفتي است.وي کل ظرفيت توليد محصوالت 
پتروشيمي هلدينگ خليج فارس را 24 ميليون تن 
در ســال عنوان کرد و افزود: براي نخستين بار 
در ســال 96 کل توليد اين شــرکت از مرز 20 
ميليون تن عبور کرد. 37 درصد کل توليد صنعت 
پتروشيمي کشــور به توليد شرکت هاي تابع اين 
هلدينــگ اختصاص دارد.ربيعي بــا بيان اين که 
41 درصــد از کل ميزان صــادرات محصوالت 
پتروشيمي کشــور بــه هلدينــگ خليج فــارس 

اختصــاص دارد، اظهار کــرد: کل صادرات اين 
شرکت در سال 96 حدود 8 ميليون و 500 هزار 
تن بوده است. وي درباره يکي از پروژه هاي مهم 
در حــال اجراي هلدينگ خليج فارس اظهار کرد: 
بر پايه همکاري و مشــارکت ميان پتروشيمي و 
نفــت، به تازگي عمليات اجرايي پروژه جمع آوري 
گازهاي مشــعل در مناطــق نفتخيز جنوب آغاز 
شده اســت. هم اکنون مطالعات اوليه اجراي اين 
پروژه تکميل شــده است و اميدوارم با پايان اين 

پروژه طبق تعهدهايمان در دو تا ســه سال آينده 
بخش زيادي از مشــعل هاي مناطق نفتي جنوب 
خاموش شود.ربيعي با تاکيد بر رتبه هاي جهاني 
هلدينگ خليج فارس، موفقيت اين شــرکت را 
نشــان دهنده نقش و تاثيرگذاري آن در منطقه و 
جهان خواند و گفت: صــادرات محصوالت اين 
شــرکت به صورت اختصاصي و متمرکز ازسوي 
شرکت تجارت صنعت پتروشيمي انجام مي شود. 
خوشــبختانه در مقولــه صــادرات در هلدينگ 
خليــج فارس و شــرکت هاي تابع آن به صورت 

هماهنگ متمرکز عمل مي کنيم.وي اظهار کرد: 
اين شــرکت و چهار شرکت زيرمجموعه پترول، 
مبيــن، فجر و پارس در بازار بورس کاال پذيرفته 
شده اند و فعال هســتند و تقريبا 13 درصد بازار 
بورس کاال در اختيار اين شرکت است، بنابراين 
به دليل شاخص سازي در بازار تاثيرگذار هستيم. 
بورس بازار پرتالطمي اســت، اما تالش شده از 
ســهامداران خرد نيز به صورت منطقي حمايت 

کنيم.

توسعه آينده صنعت پتروشيمي در دستور کار؛ 

صنعت پتروشيمي نيازمند توليد محصوالت راهبردي است

مهندس بهزاد محمدي: توسعه آينده 

صنعت پتروشيمي يکي از دغدغه هاي 

اصلي است که بايد با ايجاد نقشه 

توسعه پتروشيمي روي آن متمرکز 

شد و توسعه صنعت، نيازمند ترسيم و 

تدوين برنامه کالن است

مهندس جعفر ربيعي: هم اکنون ۹ 

پروژه بزرگ به ارزش ۸,5 ميليارد 

دالر در حال اجرا داريم که مي توان 

به پروژه هاي پااليشگاه بيدبلند، 

NGL 32۰۰، هنگام، آپادانا، 

گچساران، صدف، لردگان و ايالم 

اشاره کرد



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه1دی ماه 1397 - شماره 654

اخبار نفت مناطق مرکزي۱۱

با دستيابي به رکوردي تازه؛

برداشت گاز از پارس جنوبي به بيش از 63۰ ميليون مترمکعب مي رسد

در روز حمل ونقل مطرح شد:
اداره ترابري و حمل ونقل موتور پشتيبان 

توليد و استخراج
به  حمل ونقل  و  ترابري  اداره 
پشتيباني  موتور  اصلي ترين  عنوان 
توليد و استخراج محسوب مي شود 
که مديريت و هماهنگي اين ناوگان 
بزرگ، نياز به ترکيبي جدانشدني از 
علم، تخصــص و نظم ويژه اداري 

دارد.
مهندس رامين شــيخيان، سرپرست امور ترابري شرکت نفت 
مناطق مرکزي ايران به مناسبت گراميداشت روز حمل ونقل با بيان 
بخشــي از فعاليت هاي اين اداره گفت: اداره ترابري با بيش از 600 
دستگاه انواع ماشين آالت سنگين به ارزش تقريبي 20 هزار ميليارد 
ريال و 900 دســتگاه خودروي ســبک در بخش پشتيباني از توليد 
و استخراج نفت و گاز به صورت شــبانه روزي فعاليت مستمر دارد.

وي افزود: فراينــد فعاليت هاي اداره ترابري در چهار بخش خدمات 
فني و مهندسي ترابري، خدمات پشتيباني دکل هاي حفاري، خدمات 
پشــتيباني خودروهاي ســتادي و نظارت، برنامه ريزي و بررســي 
اقتصادي خالصه مي شود که بخش خدمات فني و مهندسي وظيفه 
تعميرات و نگهداري ماشين آالت سبک و سنگين را به عهده دارد. 
بخش خدمات و پشــتيباني دکل هاي حفاري شــرکت، گستره اي 
بالــغ بر 600 هــزار کيلومتر و حجم جابجايي 20 هــزار تن بار در 
سال را شامل مي شود.به گزارش روابط عمومي شرکت نفت مناطق 
مرکزي ايران، بهينه سازي عملکرد ناوگان خودرويي در يک سيستم 
نظام مند اسقاط و نوســازي مداوم، خدمات خودرويي سبک ستادي 
و عملياتي با بيشــتر از 120 هزار ســفر کاري درون شهري و بين 
شهري در سال و با بيش از يک ميليون و 200 هزار کيلومتر سفر در 
سال، برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد 30 پيمانکار در حوزه فعاليت 
نفت مناطــق مرکزي ايران از ديگر فعاليت هــاي اداره امور ترابري 
اين شــرکت محسوب مي شــود.بر اســاس اين گزارش، در مراسم 
گراميداشت روز حمل ونقل، که با حضور مهندس غالمرضا نصيرايي 
مدير توليد و جمعي از روســاي ستادي شرکت نفت مناطق مرکزي 
ايران برگزار شــد، از خدمات و زحمات همکاران بخش حمل ونقل 

تقدير و تشکر به عمل آمد.
در شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق رخ داد:

برگزاري جلسات هماهنگي توليد و پيش بيني 
بهره دهي چاه ها

با هدف هماهنگي و پيگيري مباحث مربوط به امادگي براي فصل 
سرما و تصميم سازي و دستيابي به اهداف تعيين شده جلسات جلسات 
هماهنگي توليد و پيش بيني بهره دهي چاه ها در شــرکت بهره برداري 

نفت و گاز شرق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت نفت مناطق مرکزي ايران، 
جلسه پيگيري مصوبات پيش بيني بهره دهي چاه هاي تحت پوشش 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در نيم سال دوم 1397 با حضور 
مهندس رجبي مدير امور فني شــرکت نفت مناطق مرکزي ايران، 
مهندس محمدي مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق و 
مسئولين مديريت امور فني شرکت هاي نفت مناطق مرکزي ايران و 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در مشهد مقدس برگزار شد.بر 
اساس اين گزارش همچنين جلسه مشترکي با حضور حضور مديران 
و مسئولين شــرکت هاي بهره برداري نفت و گاز شرق و پااليشگاه 
شهيد هاشمي نژاد جلسه هماهنگي توليد زمستاني در منطقه عملياتي 

خانگيران صورت گرفت.
مهندس محمدي مطرح کرد:

اخالق، قانون گرايي و موازين شرعي محور 
سه گانه فعاليت هاي شرکت نفت و گاز شرق

مديرعامل شرکت بهره برداري 
اخــالق،  شــرق،  گاز  و  نفــت 
قانون گرايي و موازين شــرع را سه 
محــور تصميمــات و رويکردهاي 

عملي اين شرکت برشمرد.
ابوالحســن  ســيد  مهندس 
معارفــه  آييــن  در  محمــدي 
مديرعمليات منطقــه خانگيران با 

بيــان اينکه شــناخت مجموعه کاري يکي از ارکان اصلي رشــد و 
توسعه هر سيستم به شــمار مي رود، تصريح کرد: يکي از مهمترين 
سرمايه هاي اين شرکت حضور مديران و کارشناسان زبده و توانمند 
اســت.وي بر الزام کوتاه کردن فرايند سازماني واحدهاي ستادي و 
عملياتي تاکيد کرد و افزود : واحد هاي ســتادي و عملياتي ملزم به 
کوتاه کردن فرايند ســازماني هستند زيرا با کوتاه تر شدن اين مسير، 
مي توان زمينه پيشرفت شــرکت را فراهم ساخت.به گزارش روابط 
عمومي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، مهندس محمدي با اشاره 
بــه عملکرد و خصوصيات اخالقي مهنــدس خيبري مدير عمليات 
گفت: با توجه به شايستگي و توانمندي نيروهاي اين شرکت، انتخاب 
وي به شــکل انتخاب اصلح ترين بين افراد اصلح بود.از خصوصيات 
مهنــدس خيبري مي توان به اخالق محــوري، انگيزه باالي کار و 
متعهد بودن اشاره کرد و بر اين اساس اميدواريم، شرايط بهتري در 
حوزه هاي کاري منطقه عملياتي خانگيران و شهرک هاي مسکوني 
شرکت در ســرخس فراهم نمايد.بر اساس اين گزارش، مديرعامل 
شرکت نفت و گاز شــرق در رابطه با لزوم جانشين پروري و تربيت 
نيروي انســاني کارآمد در هر سيســتم بيان داشت: جانشين پروري 
يکي از اهدافي اســت که همواره مورد نياز سازمان هاست و مديران 
با ترســيم اهداف جديد زمينه تعالي سازمان متبوع خويش را فراهم 
مي ســازند. انتخاب مهندس خيبري در راســتاي اين فرايند صورت 
گرفته اســت.اين گزارش مي افزايد: در پايان اين مراسم از تالش ها 
و زحمات مهندس شــريعتي مدير ســابق عمليات تقدير و تشکر به 

عمل آمد.

و  نفت   مديرعامــل شــرکت 
گاز پــارس از افزايش روزانــه 56 ميليون 
مترمکعبي برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي 
تا پايان امســال خبر داد و گفت: دستيابي به 
اين ظرفيــت، رکورد تازه اي در حوزه توليد و 
بهره بــرداري از مگاپروژه هاي گازي پارس 

جنوبي به جا مي گذارد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکين فام 
با اشاره به تمرکز بر بهره برداري حداکثري 
و صيانتي از ميدان مشترک پارس جنوبي، 
فعاليت اين شــرکت در 2 جبهه توســعه و 
توليد را نيازمند برنامه ريزي دقيق و تالش 
بــر پايه همدلي در شــرايط تحريم عنوان 
کرد.وي با اشــاره به افزايــش توليدگاز به 
منظور پاســخگويي به نيازهــاي جاري و 
آتي کشــور گفت: با نزديک شدن به فصل 
زمســتان و ضرورت تأمين پايدار و مستمر 
نياز گازي کشور، بهره برداري از فازهاي در 
حال توسعه پارس جنوبي شتاب بيشتري به 
خود گرفته است و از آنجا که شرکت نفت و 
گاز پارس راهبري عمليات توليد در بخش 
ايراني بزرگ ترين ميدان گازي جهان را نيز 
به عهده دارد، با تأمين 70 درصد گاز کشور 
در بخش هــاي خانگي، تجــاري، صنعتي، 
نيروگاهــي و... آماده ورود به فصل ســرما 

مي شود.
رديف چهارم فاز 13، پايان آذر عملياتي 

مي شود
توسعه  پيشــرفت  روند  مشــکين فام 
فازهــاي 13 و 24-22 پارس جنوبــي در 
بخش پااليشگاهي را مطلوب توصيف کرد 
و گفت: هم اکنون ســه رديف شيرين سازي 

گاز تــرش از هــر يک از پااليشــگاه هاي 
اين فازها عملياتي شــده است و پيش بيني 
مي شــود رديف چهارم شيرين سازي فاز 13 
نيز تا پايان آذرماه به بهره برداري برسد.وي 
با اشــاره به تعهد بهره برداري از سه زنجيره 
يک ميليارد فوت مکعبي هر يک از فازهاي 
در حال توسعه پارس جنوبي تا پايان امسال 
اظهار کرد: با بهره برداري از 2 سکوي گازي 
فاز 14 پارس جنوبي، نخستين زنجيره توليد 
از ايــن فاز، با برداشــت روزانه 28 ميليون 
مترمکعب گاز ترش عملياتي شــده است. 
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس دستيابي 
به دومين زنجيره يک ميليارد فوت مکعبي 
را نيازمنــد تکميــل عمليــات راه اندازي 2 
سکوي دريايي فاز 13 پارس جنوبي عنوان 
کرد و افزود: ســکوي 13B هفته گذشته در 
موقعيت مخزني خود در خليج فارس نصب 
شــد و تا يک ماه آينــده عمليات هوک آپ 
و راه انــدازي آن بــه پايان خواهد رســيد.

مشــکين فام ادامه داد: همچنين در صورت 
مساعد بودن شــرايط آب و هوايي، دومين 
عرشه دريايي اين فاز در هفته جاري نصب 
شده و بر اساس برنامه زمانبندي پيش بيني 
مي شــود همزمان با تکميل عمليات اتصال 
خطوط لولــه فرعي اين ســکوي اقماري 
به سکوي اصلي، عرشــه دريايي 13D نيز 
تــا پايان دي ماه در مــدار بهره برداري قرار 
گيرد، بدين ترتيب توليد روزانه يک ميليارد 
فوت مکعــب گاز تــرش از فــاز 13 پارس 

جنوبي تا پايان دي ماه محقق خواهد شد.
پااليشگاه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي 

آماده دريافت گاز ترش
محمد مشــکين فام به وضع توسعه 

بخش دريايي فاز 22-24 نيز اشاره کرد 
و گفت: عرشه دريايي 22 اين فاز پس از 
پايــان عمليات حفاري چاه هاي موقعيت 
خود، نصب شــده و در حــال راه اندازي 
اســت و پيش بيني مي شــود در صورت 
فراهم بودن شرايط پايدار جوي تا اواسط 
دي ماه با برداشــت روزانه 500 ميليون 
فوت  مکعب گاز ترش و ارســال آن به 
پااليشــگاه فاز 22-24 به بهره برداري 
برسد.به گفته مديرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس، ســکوي 24A، آخرين عرشه 
دريايي است که با هدف تکميل زنجيره 
توليد يک ميليارد فوت مکعبي گاز در فاز 
22-24 پارس جنوبي تا پايان امســال 
نصب شــده و به بهره بــرداري خواهد 
آماده  رسيد.اين عرشه دريايي هم اکنون 
بارگيري است و پس از انتقال شناورهاي 
نصــاب و حمال از موقعيت ســکوهاي 

دريايي فــاز 13 به يارد صنعتي صدرا در 
بوشــهر، عمليات انتقــال و بارگيري آن 

آغاز خواهد شد.
ضرورت تسريع در اجراي مگاپروژه هاي 

پارس جنوبي
محمد مشکين فام در جلسه با مجريان 
فازهاي در حال تکميــل پارس جنوبي بر 
توجه به مؤلفه هــاي »زمان« و »کيفيت« 
تاکيد کرد و خواستار تسريع در روند اجرا و 
مگاپروژه هاي  هر چه سريع تر  بهره برداري 
نفت  پارس جنوبي شــد.وي گفت: شرکت 
و گاز پــارس همواره در مســير حمايت از 
پيمانکاران داخلي و رونق فضاي کسب وکار 
براي حضــور فراگير و مشــارکت بخش 
خصوصي گام برداشــته اســت.مديرعامل 
شــرکت نفت و گاز پــارس گفت: در حال 
حاضــر، ايــران از ميدان مشــترک پارس 
جنوبــي، روزانه 580 ميليون مترمکعب گاز 

برداشــت مي کند که با تحقق برنامه هاي 
توســعه اي، اين رقم تا پايان امسال با ثبت 
يک رکورد تازه، به بيــش از 630 ميليون 
بهره برداري  افزايــش مي يابد.با  مترمکعب 
از هر يک از فازهاي پــارس جنوبي توليد 
ناخالص ملي به ميزان يک درصد افزايش 
مي يابد، اين در حالي اســت که هيچ يک 
از حوزه هاي اقتصادي در سطح ملي چنين 
تاثيري را در بهبود شاخص اقتصادي کشور 

ندارند.

با نزديک شدن به فصل زمستان و 

ضرورت تأمين پايدار و مستمر نياز 

گازي کشور، بهره برداري از فازهاي 

در حال توسعه پارس جنوبي شتاب 

بيشتري به خود گرفته است و از آنجا 

که شرکت نفت و گاز پارس راهبري 

عمليات توليد در بخش ايراني 

بزرگ ترين ميدان گازي جهان را نيز 

به عهده دارد، با تأمين ۷۰ درصد گاز 

کشور در بخش هاي خانگي، تجاري، 

صنعتي، نيروگاهي و... آماده ورود 

به فصل سرما مي شود

مديرکل امور پژوهش وزارت نفت خبر داد:

پژوهشگران نفتي در جمع منتخبان کشوري
 مديرکل امور پژوهش وزارت نفت گفت: 
نام يک پژوهشــگر برتر و دو پروژه پژوهشي وزارت 
نفت در ميان منتخبان نوزدهمين جشنواره پژوهش و 

فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.
به گزارش دانــش نفت به نقــل از معاونت 
مهندســي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، مهدي 
خان بيگي به سياست هاي کالن ابالغي مقام معظم 
رهبري در توجه به حوزه پژوهش اشاره کرد و افزود: 
لزوم اتصال حلقه هاي زنجيره ارزش حوزه پژوهش 
از ايده تا محصول و حوزه تجاري سازي پروژه هاي 
پژوهشــي و فناورانه يکي از مهم ترين بخش هاي 
اين موضوع اســت.وي افــزود: تعريف پروژه هاي 
کاربردي و منطبق با نيازهاي صنعت نفت، تجميع 
تقاضــا و نيازمندي هاي مجموعــه وزارت نفت در 
بخش پروژه هــاي صنعتي و غيرصنعتي و توجه به 
اثربخشــي ســبد طرح ها و پروژه هاي وزارت نفت 
از اولويت هــاي اداره کل پژوهش وزارت نفت در 
امور پژوهش  سال هاي اخير بوده اســت.مديرکل 
وزارت نفت تصريــح کرد: تعريف صحيح و اجراي 
پروژه هاي پژوهشــي در مرزهاي دانش و در عين 
حال توجه بــه تقاضاي صنعت نفــت و نيز انجام 
فرآيندهاي نظارتي سبب اثربخشي مناسب پروژه ها 
مي شود و اين موضوع از نقاط قوت ارکان پژوهشي 
وزارت نفت به شــمار مي آيد.خان بيگي از انتخاب 
پروژه هاي »شناســايي و ارزيابي منابع شيل گازي 
در توالي هاي رسوبي ژوراســيک مياني تا کرتاسه 
زيرين در ناحيه لرســتان« و »تدوين دانش فني، 
طراحي و ســاخت ابزار درون چاهي اشــعه گاماي 
طبيعي قابل نصب به سيســتم« به عنوان دو پروژه  
منتخب در جشــنواره پژوهش و فناوري کشوري 

خبر داد.
ظرفيت علمي باالي متخصصان صنعت نفت

مديرکل امــور پژوهش وزارت نفت همچنين 
به انتخاب پژوهشــگر برتر وزارت نفت در مراسم 
نوزدهميــن جشــنواره تجليل از پژوهشــگران و 
فناوران برگزيده کشــور اشاره کرد و افزود: تنها دو 
دستگاه اجرايي در ميان منتخبان اين بخش بوده اند 
که وزارت نفت حائز کســب اين افتخار شد و ديگر 
برگزيدگان پژوهشــي از ميان دانشگاه هاي کشور 
انتخاب شــده اند.وي اين موضوع را نشانه  ظرفيت 
علمي بــاالي موجود متخصصــان صنعت نفت و 
تسلط کامل بر مرزهاي دانش در ميان پژوهشگران 

وزارت نفت دانســت.خان بيگي در ادامه با اشــاره 
به مناســبت و عناوين روزهــاي هفته پژوهش و 
فناوري، گفت: با توجه به نامگذاري نخســتين روز 
اين هفته با عنوان »روز پژوهش، فناوري، مدرسه 
و دانشــگاه« از سوي ســتاد ملي هفته پژوهش و 
فناوري و با هدف تقويت روحيه نوآوري و خالقيت 
ميان دانش آموزان به عنوان ســرمايه هاي انساني 
آينده کشــور، آشناســازي دانش آمــوزان مدارس 
و نســل جوان بــا مراکز تحقيقاتــي وزارت نفت 
بــه عنوان اقدامي ابتکاري از ســوي اين اداره کل 
برنامه ريزي شــده اســت که در اين زمينه برنامه 
بازديد دانش آموزان مدارس برتر اســتان تهران از 
مراکز تحقيقاتي صنعت نفت مشتمل بر پژوهشگاه 
صنعت نفت، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي و 
مرکز اسناد موزه هاي صنعت نفت در روزهاي آينده 
انجام مي شــود.مديرکل امور پژوهش وزارت نفت 
عنوان کرد: عملکرد وزارت نفت به عنوان سازماني 
پيشــرو در حوزه پژوهش و فناوري، توجه به اين 
حوزه در صنعت نفت را بيش از پيش حائز اهميت 
مي کند. وي تاکيد کرد: توجــه به نگرش درون زا 
و برون نگر در اين حــوزه و بهره مندي از دانش و 
تخصص پژوهشــگران و متخصصان داخل کشور 

موضوعي مهم در ارتقاي ســطح دانش و توســعه 
فناوري بومي کشور به شمار مي آيد.

لزوم تعريف پروژه هاي کارآمد با بهره گيري از 
ظرفيت استادان

خان بيگــي در ادامه به برگزاري »نخســتين 
نمايشگاه معرفي تقاضاي ساخت و توليد تجهيزات، 
قطعــات، مواد و سيســتم هاي مورد نيــاز صنايع 
کشور« از سوي دبيرخانه شوراي عالي عتف )علوم، 
تحقيقات و فناوري( در هفته پژوهش اشــاره کرد 
و افــزود: با توجه به دســتور وزير نفــت مبني بر 
همکاري وزارت نفت با نمايشگاه يادشده، استفاده 
از ظرفيت اين رخداد، ســاخت و توليد و مشارکت 
همه شرکت ها و ارکان تابع وزارت نفت در تجميع 
تقاضاي تجهيزات و تکميل بانک اطالعات مربوط 
به اين حوزه، از اقدام هاي مناســب وزارت نفت در 
اين هفته اســت.وي ضمن اشاره به طراحي سايت 
»تســتا« از سوي شــوراي عالي عتف که با هدف 
اطالع رســاني تقاضاي ســاخت انــواع تجهيزات 
صنعتي، تعداد و مشــخصات دقيق فني آنها انجام 
شــده اســت، از تغذيه اطالعات گردآوري شده از 
ســوي ارکان پژوهشي در اين سايت در هفته هاي 
آينده خبر داد.مديرکل امــور پژوهش وزارت نفت 

بر لزوم تعريف پروژه هــاي کارآمد با بهره گيري از 
ظرفيت اســتادان و خبرگان دانشگاهي تاکيد کرد 
و گفت: همســو با اين موضوع، تفاهم نامه فرصت 
مطالعاتي بين معاون مهندسي، پژوهش و فناوري 
وزارت نفــت و معاون پژوهــش و فناوري وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري در آبان ماه امســال امضا 
شــد. به گفته وي، کمک به آشنايي بيشتر اعضاي 
هيئت علمي دانشــگاه ها و موسسه هاي پژوهشي با 
چالش ها و توانمندي هاي حوزه صنعت نفت کشور 
در بخش هاي باالدســتي و پايين دســتي، تقويت 
ارتباط صنعت و دانشگاه و جهت دهي به تحقيقات 
دانشــگاهي و در نهايت انتقال و ترويج يافته هاي 
جديد دانــش و فناوري دانشــگاه ها به واحدهاي 
صنعتي وزارت نفت از جمله اهداف حاصل از اجراي 

اين تفاهم نامه به شمار مي آيد.
ضرورت ايجاد فضاي نوآوري و خالقيت در ميان 

مديران ارشد
خان بيگي با تاکيد بر اهميت و ارزشمند بودن 
اين اقدام اظهار کرد: در سال هاي گذشته، استادان 
خبره دانشگاه ها با هدف ارتقاي توانمندي علمي خود 
در بازه هــاي زمانــي مشــخص، ضمن ســفر به 
کشورهاي خارجي با انجام مطالعات کتابخانه اي بر 
ارتقاي شايستگي هاي فني خويش اهتمام داشتند، 
با اين حــال در طرح موجود با بهره گيري از همين 
مدل، اســتادان ضمن حضور در متــن پروژه هاي 
صنعتي و مناطق عملياتي افزون بر آشنايي بيشتر با 
چالش هاي حوزه صنعت نفت، در فرآيند شناسايي 
و تعريف پروژه هاي کارآمد و مورد نياز صنعت نفت 
نيز مشارکت موثري خواهند داشت. از سوي ديگر 
اين اقدام گامي در مسير ارتقاي دانشگاه ها از سطح 
يک که دانشگاه هاي آموزش محور هستند به سطح 
3 و 4 يعني دانشــگاه هاي کارآفريــن خواهد بود.
وي همچنين از امضاي تفاهم نامه انجام دوره هاي 
»پســادکترا« و »کارآمــوزي« در وزارت نفت در 
آينده اي نزديک خبــر داد.مديرکل پژوهش وزارت 
نفــت اعتقاد و اهتمام به ايجــاد فضاي نوآوري و 
خالقيت در ميان مديران ارشد را زمينه ساز شکوفا 
شدن ظرفيت مراکز پژوهش و فناوري کشورهاي 
توسعه يافته برشــمرد و افزود: اين ظرفيت يکي از 
برجسته ترين عوامل توسعه پايدار اين کشورهاست 
و بر اين اساس شايســته است که مديران اجرايي 

توجه ويژه اي به اين موضوع داشته باشند.

گفتمان
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2nd Topside of Phase 13 
Installed

The second offshore topside of South Pars Phase 
13 project has been successfully installed in the 
Persian Gulf.According to Pars Oil and Gas 
Company (POGC), the structure was installed 
only one week after the first one was successfully 
installed at its designated spot.Operator of South 
Pars Phase 13 Project Payam Motamed said 
once the two topsides become operational by late 
January or early February 2019, production of a 
billion cubic feet per day (or 28 mcm/d) of sour 
gas from the phase will begin.Phase 13 entails 38 
offshore wells and is located in the northwestern 
part of the joint South Pars gas field. Iran shares 
the field with Qatar.

PRTC Building 5 Catalyst 
Production Plants

The CEO of Petrochemical Research and Tech-
nology Company (PRTC) said his company was 
building plants for production of five catalysts 
used in petrochemical processed.
According to National Petrochemical Company 
(NPC), Ali Pajouhan said PRTC had signed 13 
deals for commercialization of its products which 
also included catalyst production deals.He under-
lined the eye-catching support of NPC for PRTC 
and protectionism, adding PRTC achievements 
were applied and functional in the industry but 
took some time to become profitable.Pajouhan 
further added that PRTC was planning to launch 
5 catalyst production plants which would come 
on-stream by the next two years.

CEO Stresses Production of 
Strategic Items

The CEO of National Petrochemical Company 
(NPC) underlined the significance of produc-
ing strategic petrochemical products in order to 
reduce imports dramatically.
According to NPC, Behzad Mohammadi, during 
a meeting with executives from the Persian Gulf 
Petrochemical Industries Company (PGPIC), said 
NPC played the role of a monitor or supervisor 
in the petrochemical sector after the industry 
was privatized in Iran.He said the development 
of the sector required macro-planning with a 
view on global petrochemical developments.Mr. 
Mohammadi said Iran enjoyed only 0.6 percent 
of the world’s petrochemical market share which 
indicated a lot needed to be done domestically in 
the field. This is while, he added, China enjoys 
a 40% share in the petrochemical market of the 
world.

NIOC, RIPI Ink Research 
Deal on Gas Hydrates

The National Iranian Oil Company (NIOC) and 
the Research Institute of Petroleum Industry 
(RIPI) signed a contract for the latter to conduct 
research on gas hydrates in the Sea of Oman.
The deal was signed on Tuesday by Seyyed 
Saleh Hendi, the director of exploration affairs at 
NIOC, and Jafar Tofighi, head of RIPI.By signing 
the contract, RIPI, which serves as the research 
arm of the Iranian petroleum industry, has under-
taken to conduct research on gas hydrates, a proj-
ect which is funded by NIOC and is expected to 
reach fruition after a period of 48 months.During 
the signing ceremony of the contract, Mr. Hendi 
said with the implementation of the first phase of 
this project, sources of gas hydrates and natural 
gas (conventional and unconventional sources) 
would be located in the Sea of Oman.“Due to the 
high costs of exploratory activities in the deep 
waters of the area, it was decided to increase 
the certainty of the results, so the second phase 
of the research project will also be carried 
out.”Referring to the importance of discover-
ing gas hydrates in the Sea of Oman due to the 
geopolitical situation of the area, Hendi said, 
“Any development action in Makran area, which 
has been especially considered, is important, 
and proximity to high seas and to the Pakistani 
market has made it even more important.”

NewsOil

NIOC Denies Reuters Coverage of Iranian 
Oil Link to Intoxications in ENAP Refinery

NIOC Denies Reuters Cover-
age of Iranian Oil Link to In-
toxications in ENAP Refinery
The National Iranian Oil 
Company (NIOC) firmly 
denied a story covered by 
Reuters on Chilean prosecu-
tors alleging possible Iranian 
oil link to intoxications in 
ENAP refinery.On December 
17, Reuters reported that 
Chilean law enforcement of-
ficials were investigating the 
delivery of Iranian crude oil 
to the state energy company 
ENAP as a possible source 
of the noxious fumes that 
caused hundreds of people 
to seek medical treatment 
in in August.NIOC denied 
any links between Iranian 
oil exports to Chile and the 
intoxications, saying Iranian 
oil “is exported to various 
destinations in Asia, Europe 
and South America and the 
history of the exports is clear 
and traceable.”“Every year, 
inspectors from international 
standardization organizations 
monitor the flow, loading 

and export of Iranian oil 
and issue certificates which 
allow continuation of the 
exports.“Iran›s export termi-
nals are equipped with the 
state-of-the-art laboratories 
and devices for checking and 
measuring the quality and 
amount of the oil and the 
quality of the export oil is 
always being examined at dif-
ferent times of the day.“The 
process of loading is fully 

monitored by the two sides 
(the seller and the buyer), 
and experts from the parties, 
together with the expert of the 
leased tankers, carefully con-
sider all the relevant issues in 
order to determine the amount 
and quality of the oil on the 
basis of the negotiations and 
agreements between the seller 
and the buyer, and, in case 
of any discrepancies, loading 
operation is not performed. 

It is also worth mentioning 
that Iran exports around 1 
billion barrels of oil annu-
ally to different countries, 
and so far no case has ever 
been made by any countries 
like what has been claimed 
in Chile.“Meanwhile, the 
Chilean refining company, 
ENAP, has also denied claims 
by the Chilean prosecu-
tors’ office in a statement, 
underling the aforementioned 

cases. The Chilean prosecu-
tors have not yet levelled 
any charges against Iran and 
the case is considering mere 
possibilities.“Earlier, Chile›s 
ENAP was condemned 
by Chilean prosecutors in 
August due to a gas leak at 
the time of discharge, and all 
the activities of the refinery 
were halted.“Ever since the 
US re-imposed sanctions on 
Iran’s oil exports, Reuters has 
released reports aimed at cre-
ating tensions in the world oil 
market against Iran.“Earlier 
this week, Reuters released a 
story about Russia›s Rosneft 
Company exiting Iran, claim-
ing that the company had 
abandoned its contracts with 
Iran; this is while, accord-
ing to the National Iranian 
Oil Company, no contract 
has been concluded be-
tween Iran and the Russian 
company.“Reuters›s focus 
is not limited to the Iranian 
oil issue; it also targets other 
economic and industrial infra-
structures in the country.”

South Azadegan Production
 Enhancement Plan Progressing

The CEO of the Petroleum Engineering and Develop-
ment Company (PEDEC) said the company’s plans to 
boost crude oil production from South Azadegan was on 
the go despite all the restrictions.According to PEDEC, 
Touraj Dehghani said plans were under way to launch a 
mobile processing unit in South Azadegan Oilfield paral-
lel with the 40th anniversary of the victory of the Islamic 
Revolution in February.“We are making every effort to 
accelerate implementation of projects in the field and 
other national projects that our company is carrying 
out,” the official said.He further stated that the best of 
domestic potentialities were being tapped for completion 
of PEDEC projects despite all the restrictions imposed 
on the Iranian oil industry.Once the mobile processing 
unit comes online in South Azadegan, the joint field’s oil 
production capacity will increase by 50,000 b/d.

NIOC to Award Exploration
 Projects to Iranian E&Ps

A senior official with the National Iranian Oil 
Company (NIOC) said the company would entrust 
exploration projects for oil and gas fields to domestic 
exploration and production (E&P) companies.
Director of Exploration Affairs at NIOC Seyyed 
Saleh Hendi said plans were underway to award 
exploration projects to domestic E&P companies now 
that the US was exerting pressure on foreign com-
panies to operate in Iran.“At least three exploration 
blocs will be awarded to domestic firms in the near 
future,” the official said.Addressing a press confer-
ence on Tuesday, Mr. Hendi said NIOC presented 14 
exploration blocs to domestic and international com-
panies during the Tehran Oil Show in May.“Despite 
the fact that the blocs were presented to investors in 
order to absorb direct investments, we have decided 
to award them to domestic companies given imposi-
tion of US sanctions on Iran’s oil industry,” he said.
He also stated that three or four blocs would be 
awarded to domestic firms in the coming months.
The official also confirmed that new discoveries had 
been made in oil and gas fields in Iran, but refrained 
from announcing any figures in this regard, saying 
announcement of such figures was only up to the 
Iranian Minister of Petroleum.

روابط عمومي
شرکت پااليش گاز شهيد  هاشمي نژاد 

 مناقصه شماره ۹۷4۰۰۸2 
)خريد مقدار ۱۰۰۰ تن متيل دی 

اتانول آمين(
1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي کيفي

 2- نوع فراخوان : عمومی .
 3 – نام ونشــاني مناقصه گذار : شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش 

دانشسراي شمالي، شماره 255 ، شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه کميسيون مناقصات. 
4- نوع و مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شــده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 

3,012,500,000 ريال ) سه ميليارد و دوازده ميليون و پانصد هزار ريال (
 5- محل، زمان و مهلت دريافت اســناد : متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ 97/10/12 نســبت به دريافت 

اسناد  استعالم ارزيابي کيفي مناقصه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند :
الف : مراجعه حضوري به آدرس اعالم شده، به همراه اصل نامه درخواست شرکت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه 
کتبي نماينده، جهت دريافت اســناد به همراه کارت شناسايي معتبر الزامي است(، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده 

متقاضيان خواهد گرديد.
ب : مراجعه به ســايت اينترنتي اين شرکت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت کليه اسناد از بخش 

مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.
6- آخرين مهلت تحويل اســتعالم ارزيابي کيفي تکميل شــده به دبيرخانه کميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ 
97/10/29 )توضيح اينکه تاريخ تحويل پاکتها به پســت مالک عمل نبوده و مالک، تحويل پيشنهادات و پاکتهاي مناقصه، به 
دبيرخانه کميســيون مناقصات، واقع در آدرس اعالم شده مي باشــد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي الزم 
را در خصوص تحويل به موقع پيشــنهادات )چه از طريق پســت و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است امکان 
قبول پيشــنهاد هايی که پس از پايان مهلت اعالم شده دريافت می شــوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت ارسال شده باشند( 
وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشــنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. همچنين ارسال 
پيشــنهادها به آدرسي غير از آدرس اعالم شده و يا ارســال به پااليشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم 
تحويل اســناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد کرد. الزم به ذکر است پس از پايان مرحله ارزيابي کيفي اسناد شرکت در مناقصه 
براي مناقصه گران تأييد شــده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام 

واقع خواهد شد.    
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها ) ارزيابی فنی (، پاکتهای مالی شرکتهای واجد 
شرايط در تاريخ 97/12/12 در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي 
شــمالي، شماره 255، شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. الزم به 
ذکر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي کيفي و همچنين 
فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير وجود خواهد داشت، با اين وجود اين شرکت نسبت به دعوت 
از مناقصه گراني که پيشــنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت کتبي )حداقل 72 ســاعت قبل از 

جلسه قطعي گشايش پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.
 توضيحات : با توجه به اينکه فرآيند مناقصات اين شــرکت از طريق سامانه تامين الکترونيکي کاالي صنعت نفت  اقدام 

مي گردد لذا مناقصه گران محترم مي بايست شرايط الزم براي حضور در اين قبيل مناقصات را داشته باشند. 

شرکت ملي گاز ايران
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 

) خانگيران (
 ) سهامي خاص (

نوبت دوم

شماره مجوز: 1397/4813
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یادداشت۱3

مديرعامل تاپيکو خبرداد:

کاهش بيش از ۷۰ درصدي هزينه هاي مالي تاپيکو در يک سال گذشته
 مديرعامل شرکت سرمايه گذاري 
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين )تاپيکو( از تسويه 
بخش زيادي از تســهيالت اخذ شــده براي 
اين هلدينگ در دوازده مــاه منتهي به آذر 97 
و کاهش 70 درصــدي هزينه هاي مالي تاپيکو 

خبر داد.
عمومي شــرکت  روابط  گــزارش  به 
ســرمايه گذاري نفت، گاز پتروشيمي تامين 
مخدومي در  محمــود  مهندس  )تاپيکــو(، 
نشســت پاياني جمع بندي بودجه عملياتي 
شش ماهه شــرکت هاي عضو گروه تاپيکو 
که در ســالن کنفرانس اين شرکت برگزار 
شــد، گفت: با برنامه ريزي انجام شــده و 
حمايت شســتا و نيز پيگيري معاونت مالي 
تاپيکــو، در دوازده ماه منتهــي به آذر 97 
نزديک به 700 ميليارد تومان از تسهيالت 
اخذ شده براي پيشبرد طرح ها و پروژه هاي 
اين شــرکت پرداخت شــده و هزينه هاي 
مالي هلدينگ بيــش از 70 درصد کاهش 
يافته است.وي به افزايش سودآوري تاپيکو 
درســال جاري اشــاره کرد و افزود: سود 
خالص گروه تاپيکو در بــازه زماني ابتداي 
افزايش چشــمگيري داشــته  تاکنون   97
است که به زودي گزارش آن براي آگاهي 
سهامداران در سامانه کدال منتشر و اطالع 

رساني خواهد شد.
تاپيکو؛ ششمين شرکت فعال بازار سرمايه

مديرعامل تاپيکو گفت: اين شرکت با 
اعالم ســازمان بورس اوراق بهادار کشور، 
ششمين شرکت در فهرست پنجاه شرکت 
فعال بازار ســرمايه در ســه ماهه نخست 
امســال رتبه بندي شده است. اين درحالي 
اســت که در مدت مشابه ســال قبل رتبه 

تاپيکو در اين فهرســت 22 بوده است.وي 
بــا بيان اينکه اين فهرســت هر ســال در 
بازه هاي زماني 3 ماهه ارائه مي شود، ادامه 
داد: شناسايي شرکت هاي فعال تر در بورس 
اوراق بهادار تهران بر پايه ترکيبي از قدرت 
نقدشوندگي سهام و ميزان دادوستد آن در 
تاالر معامالت يعني تعداد و ارزش ســهام 
دادوستد شــده و نيز تناوب دادوستد سهام 
در تاالر معامالت و نيز ميانگين تعداد سهام 
منتشر شــده و ميانگين ارزش جاري سهام 
شــرکت در دوره بررسي انجام مي شود که 
نشان از وضعيت بسيار خوب تاپيکو در اين 
حوزه دارد.او تأکيد کــرد که براي حمايت 
از ســهامداران خرد بازار سرمايه، به زودي 
صنــدوق بازارگرداني تاپيکو آغــاز به کار 

خواهد کرد.
افزايش چشمگير بازده سهام شرکتهاي 

گروه تاپيکو
مخدومي در اين نشســت همچنين با 
تقدير از عملکرد شــرکت هاي عضو گروه 
تاپيکــو، گفت: بســياري از شــرکت هاي 
زيرمجموعه هلدينگ تاپيکو با برنامه ريزي 
و بهره مندي از فضاي کســب و کار کشور 
توانســتند عملکــرد خوبي در شــش ماه 
نخست امسال داشته باشند. به گونه اي که 
تا پايان اين دوره شرکت پتروشيمي فناوران 
109 درصد، خراســان 106 درصد، کربن 
ايران 136 درصد و دوده صنعتي 96 درصد 
بازده سهام داشته است.او ادامه داد: برخي 
از شرکتهاي زير مجموعه تاپيکو هم که به 
دليل مشکالت متعدد در سال گذشته بدون 
سود بوده اند با سودآوري در سال 97 باعث 
بهبود سود تلفيقي در گروه شده اند که جاي 

تقدير دارد.وي افزود: همچنين شرکت نفت 
ايرانول نيز موفق شد رکورد توليد، فروش، 
صادرات و سودآوري خود را از اول تاسيس 
اين شرکت تاکنون بشکند و سهم خود در 
بازار روغن موتور را در کشور افزايش دهد.
وي با بيان اينکه شرکت هاي سلولزي گروه 
هلدينگ تاپيکو نيز توانستند با برنامه ريزي 
عملياتي از زيان دهي خارج شــوند، افزود: 
به عنوان مثال در بين شرکت هاي بورسي 
حاضر در صنعت ســلولزي، شرکت صنايع 
کاغذ کاوه تا پايان دوره عملکرد شش ماهه 
32 درصد بازده ســهام داشته که با لحاظ 
بازده منفي سال گذشته، حدود 200 درصد 

رشد داشته است.
افزايش بيش از 6 درصدي سهام شناور 

تاپيکو
مديرعامل تاپيکو در ادامه به افزايش 

ســهام آزاد شــناور اين هلدينگ به عنوان 
يکي از مالک هاي ارزيابي شرکت ها اشاره 
کرد و گفت: طبق الزامات شــرکت بورس 
اوراق بهادار تهران، سهام آزاد شناور تاپيکو 
از 4,6 درصد در يکسال گذشته، به 10,25 
درصد افزايش يافته اســت که با توجه به 
اينکه حداقل شــناوري الزم ســهام جهت 
پذيرش در بــازار دوم بــورس، ميزان 10 
درصد اســت، با افزايشي که انجام شد اين 
شرط براي تاپيکو محقق شده است.وي در 
همين زمينه به افزايش سهام شناور شرکت 
پتروشيمي خراســان نيز اشاره کرد و گفت: 
با افزايش ســهام آزاد شناور اين شرکت به 
12,19 درصد و حائز شدن شرايط پذيرش 
در بازار بورس، شــرکت پتروشيمي خراسان 
در ايــن بازار پذيرش و نماد آن از بازار دوم 
فرابــورس به بازار دوم بــورس انتقال داده 

مي شود.
برنامه ريزي براي عرضه شرکت ها در بازار 

سرمايه
مخدومي همچنيــن بــه برنامه ريزي 
تاپيکو براي توسعه حضور شرکت هاي تابعه 
به بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: در همين 
زمينه عرضــه موفق 10 درصد از ســهام 
شرکت پتروشــيمي غدير در بازار فرابورس 
انجام شد که با اين اقدام بيش از 200 هزار 
نفر از سهامداران خرد در فرايند عرضه اوليه 
صاحب سهام شدند.او همچنين از همکاري 
با هلدينگ خليج فارس براي آماده ســازي 
عرضه  بــراي  )برزويه(  پتروشــيمي نوري 
دربازار ســرمايه خبر داد و گفت: هم اکنون 
شــرايط پذيرش اين شــرکت در بازار دوم 

بورس ايجاد شده است.

توسعه پااليشگاه ها با سرمايه مردمي
علي بياتي
کارشناس انرژي

مانع اصلي توســعه صنعت پااليشي، عدم تامين مالي و به ثمر 
نرسيدن فاينانس هاي خارجي است که مي توان با استفاده از سرمايه 
مردمي و تنفس خوراک اين مشــکل را حل کرد. مديرعامل ســابق 
شــرکت ملي نفت ايران در ارديبهشت امسال گفته بود که ميانگين 
توليد و صادرات نفت خام کشــور در ســال 96 به ترتيب برابر 3.9 
و 2.170 ميليون بشــکه در روز بوده اســت.اين در حالي است که 
با بازگشــت تحريم هاي نفتي در آبان 97 ميزان توليد نفت ايران با 
کاهش جدي مواجه شــد. در آخرين گزارش ســازمان اوپک در ماه 
نوامبر 2017 ميالدي)هفته  نخست آذر 97( ميزان توليد نفت از 3.9 
ميليون بشــکه به حدود 2.8 ميليون بشکه نفت در روز رسيده است 
که اين کاهش توليد يک ميليون بشــکه نفت خام با توجه به ثابت 
بودن ظرفيت پااليشي نفت کشور در يک سال گذشته، نشان دهنده  
کاهش صادرات يک ميليون بشــکه اي صادرات نفت خام اســت. 
مي توان ادعا کرد که ميزان صــادرات نفت خام ايران در ماه نوامبر 
چيزي در حدود 1.2 ميليون بشــکه بوده است. اين اتفاق موجب شد 
که در بودجه  سال 98 ميزان فروش نفت خام و ميعانات گازي حدود 
20 ميليارد دالر در نظر گرفته شود، اين در حالي است که پيش بيني 

درامدهاي نفتي سال 97 حدود 48 ميليارد دالر بوده است. 
ميزان توليد نفت اعضاي اوپک در ماه نوامبر )تا انتهاي 9 آذر( 

پااليشگاه ها؛ سد راه تحريم نفتي
درباره گــزارش مرکــز پژوهش هاي مجلس دربــاره »طرح 
افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي ميعانات گازي و نفت خام با استفاده 
از ســرمايه گذاري مردمي«، بايســتي اظهار داشت: با بررسي ابعاد 
اين طرح، پيشــنهادهايي براي اصالح آن مطرح شده است. در اين 
گزارش به اين نکته اشــاره شده اســت که بهترين راه حل اصولي 
و بلندمــدت براي مقابله بــا کاهش صــادرات و در نتيجه کاهش 
اجباري توليد نفت خام، افزايش ســريع  ظرفيت پااليشــي نفت در 
داخل کشــور است. براي عملياتي شــدن اين هدف ضروري است 
نفت خام در مجتمع هاي پتروپااليشــگاهي پيشــرفته، فرآورش و 
به انواع محصوالت پايين دســتي که مورد نياز ايران، کشــورهاي 
منطقه و خصوصا کشــورهاي همسايه اســت، تبديل شود. گزارش 
موسســه وودمکنزي که در ژوئن 2016 ميالدي )معادل ســال 95 
شمســي( منتشر و در سال 1395 توسط مرکز پژوهش هاي شوراي 
اسالمي ترجمه شده اســت نيز وجود بازارهاي صادراتي براي ايران 
و وجود زيرســاخت مســاعد براي دســتيابي به اين بازار را يکي از 
پتانسيل هاي ايران براي توسعه صنعت پااليشي و پتروشيمي عنوان 
کرده است. بررسي ها نشان مي دهد که توسعه ظرفيت پااليشگاهي 
و پتروپااليشــگاهي کشــور در ســال هاي اخير با برخي مشکالت 
زيرساختي مواجه بوده است که از ميان مشکالت زيرساختي مشکل 
»تأمين مالي« و »به ثمر نرســيدن فاينانس هاي خارجي« خصوصًا 
پــس از اعمال تحريم هــاي آمريکا، مانع اصلي عدم توســعه اين 
صنعت است. اين در حالي است که کشور در ماه هاي اخير با مسئله 
»نقدينگي هاي ســرگردان« و التهابات ناشي از آن در بازار سرمايه 
مواجه شده است که بهترين راه کنترل آن هدايت نقدينگي مردم به 
سمت پروژه هاي مولد و صنايع زيرساختي است که توسعه صنعتي، 
 اشــتغال و ارزش افزوده را به صورت بلندمدت براي کشور به همراه 

خواهد داشت.
 تامين مالي مردمي صنعت پااليشي، با اعطاي مجوز 

تنفس خوراک
در مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي طرحي جهت 
جذاب ســازي توســعه ي صنعت پااليشــي و تأميــن مالي داخلي 
پروژه هاي مذکــور به کمک منابع مردمي با اجراي بخش غيردولتي 
و حمايت دولت از طريق »اعطاي تنفس خوراک« بررســي شــده 
اســت که اجراي آن مي تواند موثر و راهگشا باشد. منظور از تنفس 
خوراک، اعطاي خوراک در تمام يا بخشــي از سال هاي اول و دوم 
پــس از بهره برداري واحد اســت به صورتي کــه هزينه خوراک در 
اين مدت به عنوان وام دولت به مجموعه ســهامداران پااليشگاه يا 
پتروپااليشــگاه به حساب آيد و طي 12 ســال با نرخ سود 4 درصد 
ارزي بازپرداخت شود. اين اقدام نرخ بازده داخلي )IRR( طرح را تا 5 
درصد افزايش مي دهد و مهمتر از آن به جذابيت طرح براي استقبال 
مردم و سرمايه گذاران داخلي در راستاي تأمين سرمايه سريع پروژه 

منجر مي شود.

اين شرکت با اعالم سازمان بورس 

اوراق بهادار کشور، ششمين شرکت 

در فهرست پنجاه شرکت فعال بازار 

سرمايه در سه ماهه نخست امسال 

رتبه بندي شده است. اين درحالي 

است که در مدت مشابه سال قبل رتبه 

تاپيکو در اين فهرست 22 بوده است

نگاه تحليلی

احداث پتروپااليشگاه در آمريکا باهدف افزايش حاشيه  سود صنعت پااليش
با 325,7 ميليون نفر، ســومين  آمريکا   
کشور دنيا ازلحاظ جمعيت است و با 50 ايالت در رتبه 
چهارم وسعت قرار دارد. توليد ناخالص داخلي در اين 
کشــور صنعتي 19,39 تريليون دالر بوده و با 4 در صد 
جمعيت دنيا 25 درصد نفــت توليدي جهان را مصرف 
مي کند.در ده ســال گذشته چشــم انداز سياست هاي 
انرژي آمريکا، اساساً تغيير کرده است که مهم ترين آن 

رنسانس توليد نفت و گاز شيل بوده است. 
در ســالهاي اخير با راهيابي جمهوري خواهان 
به کاخ ســفيد و اعمال سياســت هاي نفتي ترامپ، 
استراتژي استقالل و عدم وابستگي براي واردات نفت 
قوت گرفت. افزايــش توليد نفت خام نه تنها واردات 
نفت خام خارجي را کاهش داده بلکه افزايش ظرفيت 

پااليش در آمريکا را تضمين نموده است.
نمودار 1 – جريان انرژي آمريکا در سال 2016 

))EIA(آژانس بين المللي انرژي(

همان طور که نمودار جريان انرژي آمريکا نشان 
مي دهد ميزان توليد داخلي نفت خام اين کشور معادل 
11,2 ميليون بشــکه و ميــزان واردات نفت آن، 8,7 
ميليون بشکه در روز است. آمريکا از حدود 18 ميليون 
بشکه نفت توليد و وارداتي خود اقدام به پااليش 17,4 
ميليون بشکه نفت در روز مي کند. آمريکا در راستاي 
تبديل شدن به هاب انرژي در حالي که اقدام به واردات 
نفت خام مي کند، حدود 600 هزار بشکه نفت خام نيز 
در سال 2016 صادرات کرده است. اين ميزان واردات 
نفت و ورود آن به چرخه هاي پااليشي، به جاي واردات 
فراورده نفتي، نشان از سودده بودن صنعت پااليشگاه 
ســازي در اين کشور اســت. ضمن اينکه اين اقدام 
نشان از اهميت مسئله امنيت انرژي در اياالت متحده 
 )EIA( دارد. بر اســاس اطالعات اداره انرژي آمريکا
هم اکنون اياالت متحده با 135 پااليشگاه در حال کار 
و با ظرفيت پااليشي 17,2 ميليون بشکه نفت در روز، 

با برخوردار بودن تقريباً 19 درصد از ظرفيت پااليش 
جهان در صدر کشورهاي پااليشي دنيا قرار دارد.

نمودار2- روند افزايش ظرفيتي پااليشي آمريکا 
2018-1948

نگاهي آماري به پااليشــگاهها نشان مي دهد، 
تعداد آن ها در بيســت سال گذشــته رفته رفته کمتر 
شــده ولي ظرفيت پااليشي آن ها افزايش يافته است. 
آمريکا براي افزايش بهره وري صنعت پااليش با توجه 
به اصل اقتصاد مقياس اقدام به اتخاذ سياســت هايي 
همچون ارائه تســهيالت به پااليشــگاه هاي بزرگ 
براي خريد پااليشگاه هاي کوچک کرده و همچنين 

استفاده از نســل جديد پااليشگاهها را در دستور کار 
قرار داده اســت. در راســتاي افزايش حاشيه ي سود 
صنعت پااليش دنيا به دنبال ســاخت پتروپااليشگاه 
به جاي پااليشــگاه اســت. آمريکايي ها نيز باهدف 
افزايش بهره وري و ايجاد ارزش افزوده به ســراغ اين 
پااليشگاههاي پربازده رفتند تا گوي سبقت از رقيبان 
نفتي خود بربايند. پترو پااليشگاه هاي بيتون، گاريويل 
و باتون روژشــاهدي بر اين ادعاســت کــه بتدريج 

طرح هاي توسعه اي آن ها تکميل شد.
پتروپااليشگاه بِيتون آمريکا

بيتون شامل يک  پتروپااليشــگاهي  مجموعه 
پااليشگاه، دو مجموعه شيميايي و يک بخش توليد 
پالستيک است. پااليشگاه بيتون در سال 1920 و با 
ظرفيت 10 هزار بشــکه در روز در تگزاس تأســيس 
مي شــود. در حال حاضر ظرفيت اين پتروپااليشگاه 
584 هزار بشکه در روز است که ازنظر ظرفيت نهمين 
پااليشــگاه دنيا و دومين پااليشگاه امريکاســت که 

متعلق به اکسون موبيل است.
پتروپااليشگاه گاريويل آمريکا

پتروپااليشــگاه گاريويل با ظرفيت 539 هزار 
بشکه در روز سومين پااليشــگاه امريکا و يازدهمين 

پااليشگاه دنياســت. اين مجموعه ازسال 1976، در 
شــهر گاريويل در ايالت لوئيزياناي آمريکا قرار دارد، 
متعلق به شرکت نفت ماراتن و تحت ليسانس اکسون 
موبيل است. مجموعه ابتدا به شکل پااليشگاه بوده و 
سپس به يک پتروپااليشگاه تبديل شده است. در سال 
2009 با ســرمايه گذاري 4 ميليارد دالري، 234 هزار 
بشکه در روزبه ظرفيتش افزوده شده است. همچنين 
از ســال 2014 با عقد قراردادي به ارزش 2/5 ميليارد 
دالر، باقيمانده هاي ســنگين نفت به 30 هزار بشکه 

گازوئيل با گوگرد بسيار کم در روز تبديل مي شود.
پتروپااليشگاه باتون روژ آمريکا

پتروپااليشــگاه باتون روژ در ســال 1909 در 
منطقــه باتون روژ ايالت لوئيزياناي آمريکا تأســيس 
شــد. در سال 1940 واحدهاي شــيميايي به صورت 
يک بخش مجزا درآمدند. در ســال 1968 واحد توليد 
پالستيک ايجاد شــد که در حال حاضر ساالنه 500 
هزار تن محصول توليد مي کند. در سال 1998 اکسون 
موبيل تصميم به ساخت واحد پلي اولفين مي گيرد و 
نهايتاً در ســال 2006 واحد پلي پروپيلن با ظرفيت 1 
ميليون و 300 هزار تن در ســال راه اندازي مي شود. 
ظرفيت اين مجموعه در حال حاضر 503 هزار بشکه 
در روز اســت که دوازدهمين پااليشــگاه بزرگ دنيا 
و چهارمين در آمريکاســت و در حــال حاضر تحت 

ليسانس و متعلق به اکسون موبيل است.

آمريکا باهدف افزايش بهره وري 
صنعت پااليش اقدام به ارائه تسهيالت 
به پااليشگاه هاي بزرگ براي خريد 

پااليشگاه هاي کوچک کرده است و در 
اين راستا ساخت پتروپااليشگاه به جاي 

پااليشگاه با هدف افزايش حاشيه  سود را 
در دستور کار خود قرار داد

تحلیل
گفتمان
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نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح کردند؛

کارت سوخت راهکار مقابله با قاچاق و سدي در برابر مصرف بي رويه انرژي

یادداشت

اخبار خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران

ابزارهاي غيرقيمتي کنترل قاچاق
مهران جابري
کارشناس حوزه انرژي

اقدامــات انتظامي و نظارتي زماني نتيجــه مي دهد که در گام 
اول، انگيــزه قاچاق از بين برود، سياســت گذاري در حوزه مديريت 
بازار مصرف ســوخت که شــامل نفت و گازوييل مي شود به عهده 
وزارت نفت به عنوان نمانده دولت اســت. نکتــه اي که از ابتداي 
دولت يازدهم تا کنون حاشــيه نشــين بود و توجهي به آن نمي شد 
و تمرکز ايــن وزارتخانه بر افزايش توان توليد بــود. افزايش توان 
توليد بنزين يا ساير فرآورده هاي نفتي يک امتياز بزرگ براي کشور 
محسوب مي شود، مشــروط به آنکه اين فرآورده ها موجب ارزآوري 
و افزايش درآمد براي کشــور شوند. در حالي که افزايش توليد براي 
پاســخگويي به مصرف، چه از طريق واردات چه توليد، تنها موجب 
خالي تر شــدن جيب دولت مي شود. در اين ميان رونق بازار قاچاق 
نيز مزيد بر علت اســت. با آغاز به کار دولت يازدهم کارت سوخت و 
بنزين دو نرخي به بهانه فســاد زا بودن به طور کلي حذف شد. هر 
چند که سامانه هوشمند سوخت همچنان پا برجا بود. در اين شرايط 
نــه تنها ميزان مصرف کاهش نيافت بلکــه اطالعات دقيقي نيز به 
منظور بررسي و سياست گذاري براي اين حوزه در اختيار دولت قرار 
نداشــت. ادامه اين روند دولت را به باتالقي کشاند که خروج از آن 

همت مصاعف مي طلبد.
کنترل قاچاق با ابزار غير قيمتي

جامعه کنوني تحمل اصالح قيمت را ندارد و بهترين سياســت 
براي ترغيب مصرف کنندگان به اســتفاده از کارت سوخت مختص 
خودروي  شــان، »تعيين نرخ اضطــراري عرضه بنزيــن با کارت 
جايگاه ها« است. به اين معني که هر کس با کارت سوخت مختص 
خودروي خــود مي تواند بدون محدوديــت از بنزين با نرخ مصوب 
)1000 تومان در شــرايط فعلي( استفاده کند. اما اگر کارت سوخت 
خــود را به هــر دليلي به همراه نداشــته باشــد و بخواهد با کارت 
سوخت جايگاه دارها بنزين دريافت کند، بايد عالوه بر قيمت بنزين، 
جريمه اي به علت ايجاد عدم شــفافيت در اطالعات سوخت کشور 
بپــردازد. چنين اقدامي عالوه بر اينکه مي تواند الزام بيشــتري براي 
ثبت نام براي کارت سوخت ايجاد کند، آمار مصرف را نيز مشخص 
مي کنــد. برخي طرح ها نيز همانند طــرح کدينگ که موجب رصد 
مصرف ســوخت در شهرهاي مرزي مي شود نيز بايد احيا شود. پس 
از الزام استفاده از کارت سوخت مي توان با استفاده از نرخ اضطراري 

بنزين ميزان مصرف را کنترل کرد.

طراحي و اجراي سيستم اعالم حريق در 
مرکز انتقال ميعانات گازي داالن

در  حريــق  اعــالم  سيســتم 
انتقال  مرکز  نشــاني  آتش  ساختمان 
ميعانــات گازي داالن طراحي و اجرا 

گرديد.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
خطوط لوله و مخابــرات نفت ايران 
فرزاد مهدي  مهندس  فارس،  منطقه 
يــار رئيس واحد ابــزار دقيق منطقه 
گفت: بــا هدف اعالم بــروز حريق 
در ســاختمان جديد و محل استقرار 

پرسنل و تجهيزات آتش نشــاني مرکز، اين عمليات انجام شد.وي 
افزود: پس از اتمام ســاخت محل استقرار پرسنل و تجهيزات آتش 
نشــاني، واحد ابزار دقيق منطقه جهت تجهيز ساختمان مرکز انتقال 
ميعانــات گازي داالن اقدام به طراحي و بــرآورد تجهيزات الزم و 
تامين آن،کابل کشي، نصب تجهيزات، تست دتکتورها و در سرويس 
قرار دادن آن نمود.مهدي يار در پايان گفت: تمامي مراحل از طراحي 
 HSE تا اجراي آن توســط واحد ابزار دقيق با همکاري واحد برق و

منطقه با 50 نفر ساعت کار انجام شده است.
مخلوط ريزي و زير سازي کوچه هاي 

روستايي مجاورين خطوط لوله توسط واحد 
ترابري منطقه فارس

در راستاي عمل به مسئوليت 
اجتماعــي شــرکت و بــا هدف 
ريزي  زدايــي، مخلوط  محروميت 
و زير ســازي کوچه هاي روستايي 
کجائي از بخش مرکزي شهرستان 
نورآباد، توسط واحد ترابري منطقه 

فارس انجام شد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران منطقــه فارس، مهندس علي رضايي رئيــس ترابري منطقه 
فارس گفت: مســئوليت اجتماعي به مفهــوم ارتباطي پويا و پايدار 
هميشــه بين شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس و 
مجاورين وجود داشته است.وي افزود: در همين راستا منطقه فارس 
در جهت محروميت زدايي از روستاي مجاور با خطوط لوله، مخلوط 
ريزي و زيرســازي کوچه هاي يکي از روستاهاي مجاور با خط لوله 
انتقال نفت گچســاران به شيراز با درخواست دهيار روستاي کجائي 
و تصويب در کميته مســئوليت اجتماعي شرکت در دستور کار خود 
قرار داد.رضايي ادامه داد: در اين پروژه از 3 دســتگاه کمپرسي، يک 
دستگاه لودر و يک دســتگاه گريدر استفاده شد و مقدار 1500 متر 
مکعب مخلوط از فاصله حدودآ 4 کيلومتري به محل حمل و توسط 
يک دستگاه گريدر تسطيح و شيب گيري شد.رئيس ترابري منطقه 
در پايان گفت: انجام اين عمليات در روستا با وجود حضور ساکنين و 
شلوغي محيط بدون هيچ حادثه اي، با 180 نفر ساعت کار به مدت 

3 روز انجام گرديد.

نمايندگان مجلس شــوراي   
سوخت  هوشمند  کارت  از  اسالمي استفاده 
براي مديريت مصرف  را راهکاري مناسب 
و ســدي در برابر قاچاق بنزين، به ويژه به 

کشورهاي همسايه مي دانند.
محمد حســيني، عضو کميســيون 
اســالمي در  شــوراي  مجلس  اقتصادي 
از  با خبرنگار شــانا، جلوگيري  گفت وگو 
قاچاق ســوخت به کشورهاي همسايه را 
هدف اصلي اســتفاده از کارت هوشمند 
سوخت دانســت و گفت: بنزين در ايران 
با قيمت 1000 تومان بــه ازاي هر ليتر 
عرضه مي شــود، در حالــي که در برخي 
کشورهاي همســايه اين رقم تا 10 هزار 
تومان هم خريداري مي شــود.وي افزود: 
اتخاذ سازوکاري  تنها خواســتار  مجلس 
براي مقابله با قاچاق ســوخت و مديريت 
مصرف اســت. کارت ســوخت مي تواند 
براي پايش اطالعات و رصد وضع قاچاق 
اســتفاده شــود. از طريق کارت سوخت 
مشــخص خواهد شــد که قاچاق از چه 
منابــع و مراکزي در حال انجام اســت و 
به اصالح سياســت ها کمک خواهد کرد.

ســيدعلي ادياني، عضو کميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي نيز با بيان اين که 
اســتفاده از کارت سوخت، قاچاق سوخت 
را از مرزهاي مختلف کشور مهار مي کند، 
عنوان کرد: صاحبان خودرو بايد از کارت 
هوشمند سوخت اســتفاده کنند تا بتوان 
قاچاق سوخت از مرزهاي مختلف کشور 
را مهــار کرد. وي افزود: دولت مســائل، 
مشــکالت و دغدغه هاي خود را در حوزه 

ســوخت با نمايندگان مطــرح کرده، اما 
درباره سهميه بندي هنوز موضوعي مطرح 

نشده است. 
بهــروز نعمتي، ســخنگوي هيئت 
رئيســه مجلس شوراي اســالمي نيز در 
اين باره به خبرنگار شــانا گفت: به دليل 
اختالف بسيار زياد قيمت بنزين در کشور 
ما با کشورهاي همســايه، بخش زيادي 
از ســوخت ما قاچاق مي شــود، در حالي 
که اين منابع متعلق به همه ملت اســت.
وي بــا تاکيد بر اين که براي جلوگيري از 
قاچاق ســوخت بايد برنامه عملي داشته 
باشيم، افزود: اســتفاده از کارت هوشمند 
ســوخت يکي از راهکارهــاي جلوگيري 
از قاچــاق بنزين به ويژه در مرزهاســت، 
همچنيــن نظارت و کنتــرل کارت ها به 

جلوگيري از هرگونه سوءاســتفاده منجر 
مي شــود و در شــرايط کنوني تحريم ها 
نيــز احياي آن به مهــار تقاضا و مصرف 
کمک مي کند.نعمتي تصريح کرد: افزايش 
شــفافيت اطالعات در حوزه هاي سوخت 
و حمل  و نقل از مزاياي اســتفاده از کارت 
هوشــمند سوخت اســت، به گونه اي که 
بازار عرضه و تقاضاي بنزين را نيز شفاف 
مي کند.حســين اميــري خامکاني، نايب 
رئيس کميســيون انــرژي مجلس نيز با 
بيان اين که اســتفاده از کارت هوشــمند 
ســوخت به معناي ســهميه بندي بنزين 
نيســت، گفت: کارت هوشــمند سوخت، 
بانکــي از اطالعات خودروهــا و ميزان 
مصرف آنها براي دولت فراهم مي کند و 
ســبب مي شود آمار و اطالعات مناسب و 
دقيقي درباره ميزان و نحوه مصرف بنزين 

خودروهاي شــخصي و عمومي در اختيار 
وزارت نفت قرار گيرد.وي افزود: با توجه 
به تفاوت قابل توجه قيمت داخلي بنزين 
با قيمت اين فرآورده نفتي در کشورهاي 
همســايه، اســتفاده از کارت سوخت از 
رواج قاچاق، به ويژه قاچاق ســازمان يافته 
آن جلوگيــري مي کند.اميــري خامکاني 
در اين بــاره تصريح کرد: بدون شــک 
احياي کارت ســوخت، مديريت مصرف 
و کاهــش قاچاق بنزيــن را در پي دارد.

غالمرضا تاجگردون، رئيس کميســيون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
شوراي اسالمي نيز با اشاره به سناريوهاي 
مختلف مرکز پژوهش هاي مجلس درباره 
گزارش هاي  اگر  مديريت سوخت، گفت: 
مرکز پژوهش هاي مجلس درباره سوخت 
مطالعه شود دو موضوع در اين گزارش ها 

وجود دارد. نخســت يارانه وسيع سوخت 
که به صورت نامناســب در کشور توزيع 
مي شود و ديگري بحث قاچاق سوخت که 
بايد از بعد توليد و مصرف به اين موضوع 
نگاه کرد.وي افزود: امســال و همچنين 
قيمت  افزايش  تصميمي براي  آينده  سال 
بنزين و ســهميه بندي وجود نــدارد، اما 
دولت مقدمات استفاده از کارت هوشمند 
ســوخت را در پيش گرفته و من معتقدم 
کارت هوشــمند سوخت ابزار مهمي براي 
مهار مصــرف اســت.تاجگردون با بيان 
افزايش  اين که مهار مصرف بــه معناي 
قيمت نيســت، تصريح کرد: شايد دولت 
تالش براي مصرف بهينــه را آغاز کند، 
امــا اين موضوع به معناي افزايش قيمت 

نيست.

نعمتي: استفاده از کارت هوشمند 
سوخت يکي از راهکارهاي جلوگيري 
از قاچاق بنزين به ويژه در مرزهاست، 

همچنين نظارت و کنترل کارت ها 
به جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده 
منجر مي شود و در شرايط کنوني 

تحريم ها نيز احياي آن به مهار تقاضا 
و مصرف کمک مي کند

تاجگردون: امسال و همچنين سال 

آينده تصميمي براي افزايش قيمت 

بنزين و سهميه بندي وجود ندارد، 

اما دولت مقدمات استفاده از کارت 

هوشمند سوخت را در پيش گرفته و 

من معتقدم کارت هوشمند سوخت 

ابزار مهمي براي مهار مصرف است

اطالعيه شماره 8 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران:

آغاز توزيع مجدد کارت هاي سوخت معطله توسط اداره پست
پخــش  ملــي  شــرکت   
فرآورده هــاي نفتي ايــران، درباره کارت 
هوشمند سوخت خودرو و موتورسيکلت هاي 
شــماره گذاري شده ســال هاي 1393 تا 
1397 که پيش از اين توسط پست توزيع 
و برگشت خورده است اطالعيه  شماره 8 را 
صادر کرد. اين اطالعيه به شرح زير است:

با توجه به هماهنگي به عمل آمده 
با شرکت پســت جمهوري اسالمي ايران، 
و  خــودرو  ســوخت  هوشــمند  کارت 
موتورســيکلت هاي شــماره گذاري شده 
سال هاي 1393 تا 1397 که پيش از اين 
توسط پست توزيع و برگشت خورده است، 
مالکان آنها از امروز )سه شــنبه 27 آذرماه 
( مي توانند به ســايت اينترنتي شــرکت 
 )WWW.POST.IR( به نشــاني پست 
مراجعه و با درج شــماره VIN خودرو در 
بخش پيگيري کارت ســوخت در سامانه 
از آخرين  »پيگيري مرسوالت سازماني« 
وضعيت نحوه دريافت کارت سوخت خود 
مطلع شــوند.مالکان اين خودروها نياز به 
ثبت نام براي کارت سوخت المثني ندارند 
و کارت ســوخت آنها در اســرع وقت از 
طريق شرکت پســت براي آنها فرستاده 

خواهد شد.
تمديد مهلت ثبت درخواست کارت 

سوخت المثني
در همين حال روابط عمومي شرکت 
ملي پخش فراورده هــاي نفتي ايران در 
اطالعيه شــماره 7 خود اعــالم کرد: با 
به درخواست هاي مکرر هموطنان،  توجه 
مهلت ثبت نام کارت سوخت المثني براي 
آن دسته از مالکان خودرو و موتورسيکلت 
فاقد کارت کــه از مرحله اول ثبت نام جا 
مانده انــد، بــه مدت يک هفته تا شــنبه 
اول دي ماه تمديد شــد.مالکان خودرو و 
موتورسيکلت مي توانند با مراجعه به سامانه 
اينترنتي )www.mob.gov.ir(، اپليکيشن 
خدمات دولت همراه و کد دستوري 4#* 
و خودروهاي عمومي و دولتي نيز به دفاتر 
براي ثبت درخواســت کارت  پليس+10 

سوخت خود مراجعه نمايند.
ثبت نام بيش از 2 ميليون و 200 هزار 
نفر براي دريافت کارت سوخت المثني

در هميــن حــال، زيبا اســماعيلي 
ســخنگوي شرکت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران هم گفت: تاکنون 
بيش از 2 ميليــون و 200 هزار نفر براي 

دريافت کارت هوشمند سوخت المثني از 
طريق مراجعه حضــوري و غيرحضوري 
ثبت نام کرده انــد. وي افزود: از اين تعداد 
300 هزار نفر حضــوري در دفاتر پليس 
10+ درخواســت خود را ثبــت کرده اند. 
وي افــزود: از زمان آغــاز فرآيند ثبت نام 
تاکنون  المثني  کارت هوشمند ســوخت 
بيش از 24 هزار کارت سوخت مهاجر که 
غيرقانوني خريد و فروش شده بود، ابطال 

شده است.سخنگوي شرکت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تصريح 
کرد: اين کارت ها مربوط به اشخاصي بوده 
است که کارت سوخت خود را غيرقانوني 
به افراد غير واگذار کرده بودند.اسماعيلي 
بــا تاکيد بر اين که تبعــات اين اقدام به 
عهده مالــکان خواهد بود، گفت: با توجه 
به ثبت اطالعات شــخصي افراد از جمله 
مشخصات خودرو در کارت سوخت، افراد 

از واگــذاري کارت ســوخت خود به افراد 
ناشــناس خــودداري کنند.رييس روابط 
عمومي شــرکت ملي پااليــش و پخش 
فرآورده هــاي نفتــي ايــران تاکيد کرد: 
ويرايــش اطالعات در ســامانه همچنان 
افزود:  امکان پذير است.اسماعيلي  فعال و 
از روز دوشــنبه، 26 آذرماه براي مالکان 
خودروهايــي کــه از ســال 94 تاکنون 
شــماره گذاري شــدند، پيامکي به منظور 
اطالع رســاني وضع کارت ســوخت هاي 
باقيمانده در شــرکت ملي پســت ايران 
ارسال خواهد شد.ثبت نام کارت هوشمند 
ســوخت المثني از روز شنبه )سوم آذرماه( 
آغاز شــد و تا روز شنبه )24 آذرماه( ادامه 
يافت. شــرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي در اطالعيه شــماره هفت خود اين 
زمان را به مــدت يک هفته ديگر، تا روز 
شنبه )يکم دي ماه( تمديد کرد. براي ثبت 
درخواست کارت سوخت، مالکان خودرو و 
موتورسيکلت مي توانند با مراجعه به سامانه 
اپليکيشن   ،www.mob.gov.ir اينترنتي 
خدمات دولت همراه و کد دستوري 4#* 
اقدام و خودروهاي عمومي و دولتي نيز به 

دفاتر پليس 10+ مراجعه کنند.

با رأي مثبت اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي؛

جزئيات طرح افزايش ظرفيت پااليشگاه ها تصويب شد
 سخنگوي کميســيون انرژي مجلس 
شوراي اســالمي از تصويب جزييات طرح افزايش 
ظرفيت پااليشگاه هاي ميعانات گازي و نفت خام با 
استفاده از سرمايه گذاري مردمي در اين کميسيون 

خبر داد.
اســداهلل قره خاني با بيان اين که در جلســه 
کميســيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، طرح 
يک شوري افزايش ظرفيت پااليشگاه هاي ميعانات 
گازي و نفت خام با اســتفاده از ســرمايه گذاري 
مردمي تصويب شــد، گفت: اين طــرح با حضور 
مســئوالن و کارشناســان وزارت نفت، سازمان 

برنامه و بودجــه و مرکــز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شد.وي افزود: بررسي اين 
طرح چندي پيش در کميسيون انرژي مجلس آغاز 
شده بود که مطابق با آن، افزايش پااليشگاه ها با 
استفاده از ظرفيت  و سرمايه مردمي و فعال کردن 
بازار بورس مدنظر بوده اســت. از آنجا که کليات 
اين طرح در کميســيون برنامه و بودجه و انرژي 
مصوب شــده بود جزئيات آن نيز بررسي شد و به 
تصويب اعضاي کميسيون انرژي رسيد.سخنگوي 
کميســيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اين کــه کارشناســان دســتگاه هاي زيرمجموعه 

وزارت نفت در اين طرح گنجانده شــده و تصويب 
شده است،  تصريح کرد: معتقدم طرح تصويب شده 
در کميســيون طرح جامعي است. با طرح افزايش 
ظرفيت پااليشگاه ها مي توان تحرک اقتصادي در 
کشــور ايجاد کرد، زيرا بسياري از افراد عالقه مند 
به ســرمايه گذاري در بخش هاي توليدي هستند.

قره خانــي اين طرح را با توجــه به اين که حداکثر 
تا دو ســال تنفس پرداخت قيمت خوراک در سال 
آغاز بهره برداري در آن در نظر گرفته شــده، يکي 
از جذاب تريــن طرح هاي اقتصادي در چند ســال 

اخير دانست.
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۱5 بین الملل

مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر قيمت نفت در سال آينده
 قيمت نفت به دنبال توافق اخير 
اوپک پالس براي کاهش توليد، افزايش يافت 
و آژانــس بين المللي انرژي اعــالم کرد اين 
پيمان کمک کــرد که نفت کف قيمت پيدا کند 

اما نوسان بازار بعيد است از ميان رفته باشد.
اويل پرايس در گزارشــي به بررسي 
عوامل مثبت و منفي پرداخته که در ســال 
2019 روي هــر دو بخش عرضه و بخش 

تقاضا در بازار نفت تاثير مي گذارند.
عوامل مثبت:

ایران ��
بزرگترين و روشن ترين ريسک براي 
عرضه نفت مربوط به ايران اســت. مدت 
معافيت آمريکا به هشت خريدار نفت ايران 
در ماه مه به پايان مي رسد. پس از اين که 
نفــت برنت در نوامبر به باالي 80 دالر در 
هر بشــکه صعود کرد، دولت ترامپ دچار 
نگراني شــده و با عقب نشــيني از موضع 
قبلي خود براي به صفر رســاندن صادرات 
نفت ايران، مجموعــه اي از معافيت ها را 
صادر کرد. تمديد اين معافيت ها، براي بازار 
اهميت خواهد داشت به خصوص که هنوز 
عرضــه مناطق ديگر در معرض ريســک 

اختالل قرار دارد.
لیبي ��

ليبي پس از اين که موفق شد توليدش 
را بــه باالترين رکورد در چند ســال اخير 
افزايــش دهد، به دليــل فعاليت گروه هاي 
مسلحانه 400 هزار بشکه در روز از توليدش 
را از دســت داد. اين عضو آفريقايي اوپک 
سال هاست که دچار بي ثباتي شده و اگرچه 
اهــداف بلندپروازانه اي براي افزايش توليد 
در ســال 2019 دارد امــا احتمــال دارد با 

کاهش عرضه، بازار را غافلگير کند.

ونزوئال ��
ونزوئال امســال را در حالي به پايان 
مي رساند که توليدش به حدود يک ميليون 
بشکه در روز رسيده اســت که 600 هزار 
بشکه در روز از ژانويه تاکنون کاهش نشان 
مي دهد و هيچ ناظــري را نمي توان يافت 
که پيش بيني کند توليد اين کشــور بهبود 

خواهد يافت.
شیل آمریکا ��

هر طور که حساب کنيم، توليد نفت 
شيل آمريکا همچنان به رشد انفجاري خود 
ادامه خواهد داد. در حقيقت توليدکنندگان 
شيل از پيش بيني هاي ســال 2018 فراتر 
رفته اند و توليدشــان حــدود يک ميليون 
بشکه در روز باالتر از برآوردهاي اوليه بوده 
است. اين مسئله با توجه به محدوديت هاي 
ظرفيت خط لوله در مناطق بزرگ شــيل 
قابل توجه اســت. با اين حــال افت اخير 
قيمت نفت، مشکالت مالي و ادامه مسائل 
مربوط به خط لوله ممکن اســت سرانجام 
رشــد توليد شيل را آهسته کند با اين حال 
هيچ کس انتظار ندارد توليد شــيل کاهش 
پيدا کند يــا ثابت بماند اما بــه دليل اين 
که ســناريوهاي مختلف براي قيمت نفت، 
رشد چشمگير شــيل را پيش بيني کرده اند 
حتي ذره اي عملکرد نااميدکننده آن باعث 
خواهد شد بازار متوازن تر از حد انتظار شود.

کاهش توليد اوپک پالس
کاهش توليد 1.2 ميليون بشــکه در 
روز از سوي اوپک پالس به حذف بخشي 
از مازاد عرضه کمک خواهد کرد. اين گروه 
ممکن است ناچار شود ميزان کاهش توليد 
خود را افزايش دهد اما دســتيابي به توافق 
در اين خصوص دشــوار خواهد بود. اوپک 

پالس مي تواند به ســادگي اين توافق را 
تا پايان ســال تمديد کند تا مطمئن شود 

قيمت نفت از اين پايين تر نخواهد رفت.
عدم رشد عرضه ��

اين مسئله بيشتر پس از سال 2020 
مشکل ساز خواهد بود اما کاهش چشمگير 
هزينه که در ســال 2014 آغاز شــد هنوز 
واقعا ملموس نشــده است. افزايش عرضه 
شــيل تاحدودي کمبود پروژه هاي مرسوم 
جديد را پوشانده است. با کاهش پروژه هاي 
جديــد از ســال 2020 محدوديت عرضه 
ملموس تر خواهد شــد. افــت اخير قيمت 
نفت ممکن اســت باعث شود هزينه اندک 
روي توســعه توليد براي يک ســال ديگر 

ادامه پيدا کند.
عوامل منفي:

رکود اقتصادي ��
شــايد بزرگترين ريسک براي قيمت 
نفت، رکود اقتصادي است. اقتصاد جهاني 

در حال حاضر ســيگنال هاي هشداردهنده 
اي را بروز داده که شــامل کندي رشــد 
اقتصــادي در چين، رشــد منفــي توليد 
ناخالــص داخلي در بخش هايــي از اروپا، 
بحران هــاي ارزي در بازارهاي نوظهور و 
نوســان مالي در سراسر جهان بوده است. 
تحليلگران شــرکت »وود مک کنزي« در 
اين باره نوشتند: زنگ خطر به صدا درآمده 
است. رشد تقاضا يکي از ارکان قوت بازار 
نفت از زمان افت قيمت ها بوده و از ســال 
2012 هر ســال از يک ميليون بشکه در 
روز فراتر رفته اســت. ما رشد تقاضا براي 
نفت در ســال 2019 را 1.1 ميليون بشکه 
در روز پيش بينــي مي کنيم اما اين روند در 

خطر است.
رشد صنعت شيل آمريکا

با وجــود بازبيني نزولــي که آژانس 
بين المللي انرژي نســبت به گزارش قبلي 
خود داشــته اســت، همچنان انتظار دارد 

عرضه غيراوپک در سال ميالدي آينده 1.5 
ميليون بشــکه در روز رشــد کند که فراتر 
از تقاضاي جهاني خواهد بود. عمده رشــد 
عرضه از جانب آمريکا صورت مي گيرد زيرا 
فعاليت خطوط لوله جديد قرار است از نيمه 

دوم سال آغاز شود.
عدم پايبندي اوپک پالس

روسيه اعالم کرده که توليد نفت خود 
را تا ژانويه کــه توافق جديد اوپک پالس 
اجرايي مي شود کاهش نخواهد داد. به اين 
ترتيب اين ريســک وجود دارد که کاهش 
توليد محقق نشود. عربستان سعودي عمده 
کاهــش توليد را برعهده مي گيرد و از آنجا 
که به شدت خواهان باال رفتن قيمت نفت 
اســت، به کاهش توليد قابل توجهي دست 
خواهــد زد. اما درباره اين که اوپک پالس 
مي تواند به ماموريت متعــادل کردن بازار 

دست پيدا کند، ترديد وجود دارد.

اوپک منحل نمي شود
پرفراز  دوره هــاي  اوپــک 
و نشــيبي را پشت ســر گذاشته 
و بــه حيات خــود ادامــه داده 
اســت، در دهــه 70 ميــالدي، 
يعنــي کم تر از 10 ســال بعد از 
اين که اوپک تشــکيل شده بود، 
آژانس بين المللي انرژي توســط 
کشورهاي قدرتمند مصرف کننده 
انرژي با هدف مقابله با اوپک تشــکيل شد. اهداف اين آژانس، عدم 
وابســتگي بازار مصرف، مخصوصا کشورهاي صنعتي به نفت اوپک 
بود که مي توانســت بزرگ ترين ضربه را بــه اوپک وارد کند و اين 
اتفاق نيز افتــاد. اين آژانس روي راندمان هــاي صنعتي کار کرد و 
راندمان ها را باال بردند. هم چنين با کار برروي انرژي هاي جايگزين، 
انرژي اتمي را توســعه دادند و درنهايت باعث شــد در نيمه دهه 80 
ميالدي شاهد ســقوط قيمت نفت بوديم. اما اوپک به صورت موثر 
در بازار باقي ماند. از زماني که اوپک تشــکيل شــده تاکنون، شاهد 
بحران هاي اقتصــادي در بازار انرژي، عدم ثبات قيمت نفت، جنگ 
نفت در دهه 90 ميالدي، تحريم ها عليه ايران، عراق و ليبي بوديم. 
کشــورهاي عضو اوپک همه ي اين فراز و نشيب ها را گذرانده اند اما 
نقش ســازنده اي در ثبات بازار انرژي هم ايفا کردند. اوپک عملکرد 
خوبي داشــته و توانسته زنده بماند و به نظر من نگاه  ما به بازار نفت 
و حوادثي که ممکن اســت رخ بدهد، نگاه هاي کوتاه مدت اســت، 
درحالي که بازار نفت بايد در درازمدت تحليل شود. سهم اوپک هنوز 
ســهم بزرگي در بازار اســت و نبايد در حال حاضر که بازار از نظر 
عرضه اشــباع است، فکر کنيم که بيش ترين آسيب را اوپک خواهد 
ديد و ممکن است اوپک منحل شود. سال گذشته، بازار دقيقا عکس 
اين وضعيت را داشــت. قيمت نفت از 44 به 54 دالر رسيد و حدود 
25 درصد رشــد کرد. هم چنين ســال گذشته باالترين رشد مصرف 
انرژي را در مقايســه با متوسط 10 ســال قبل داشتيم. تقاضا براي 
نفت 50 درصد بيش تر از دو سال قبل آن بود. از نگاه توليدکنندگان، 
ســال گذشته يک ســال طاليي بود اما اکنون بازار خوبي نداريم و 
شــاهد افت قيمت ها هســتيم. دليل آن هم دخالت هاي سياسي و 
فيزيکي در بازار است. امروز آمريکا، 13 ميليون، روسيه، 11 ميليون 
توليد مي کند. عربســتان نيز با نگاه سياســي و همراهي با آمريکا و 
اختالف با ايران، توليد خود را به حداکثر رســانده است. اين کشورها 
اهداف سياســي تعيين کرده اند که بلندمدت نيست. بازار به نفت نياز 
دارد، تقاضا به نفت، به دليل رشد اقتصادي رشد مي کند. شاهد رشد 
اقتصادي 3.5 تا 4 درصدي در دنيا هســتيم و نمي توان گفت تقاضا 
رشــد پيدا نمي کند. ســوال اين اســت که آيا به اندازه تقاضا عرضه 
خواهيم داشــت؟معتقدم آن هايي که امروز در بــازار تحولي را ايجاد 
کردند، مانند روسيه، عراق، آمريکا و...، به سقف توليد خود رسيده اند 
و نمي توانند بيش تر از ميزاني که درحال توليدند، توليد کنند. بر اين 
اساس، معتقدم اوپک منحل نمي شــود و هنوز مجموع نفت و گاز، 
بيش از 60 درصد ســهم سبد مصرف دنيا را دارد. اين که فکر کنيم، 
اين 60 درصد آســيب جدي خواهد ديد، بــه طوري که توليدکننده 
بزرگ دنيا )اوپک( منحل شــود، بسيار بعيد اســت. مگر اين که در 
سطح جهان، سياستي پيش آيد که اعضاي بزرگ اوپک بخواهند از 
آن خارج شوند که من بعيد مي دانم. زيرا هيچ کدام از اعضاي اوپک، 

تاکنون از اين سازمان آسيب نديده اند.

سرمايه گذاري 2۰ ميليارد دالري قطر پتروليوم 
در آمريکا

مديرعامل قطر پتروليوم خبر داد که اين شــرکت ظرف چند سال 
آينده، حداقل 20 ميليارد دالر در اياالت متحده سرمايه گذاري خواهد کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از رويترز، مديرعامل قطر پتروليوم 
خبر داد که اين شــرکت ظرف چند ســال آينده، حداقل 20 ميليارد 
دالر در اياالت متحده سرمايه گذاري خواهد کرد. اين درحالي صورت 
مي گيرد که اين کشــور عربي به تازگي از سازمان اوپک خارج شده 
اســت و از ريســک هاي قانوني احتمالي در آمريکا در امان اســت.
ســعد الخابي که مديرعامل بزرگترين شرکت توليد گاز طبيعي مايع 
)ال ان جي( در جهان اســت، روز يکشــنبه گفت که قطر پتروليوم در 
اواسط سال آينده، شرکاي خارجي خود براي خط توليد جديد ال ان جي 
اين شــرکت را معرفي خواهد کرد.اما او اضافه کرد که در صورتي که 
هيچ پيشنهاد خوبي دريافت نشود، قطر پتروليوم، خود به تنهايي قادر 
اســت پروژه را ادامه دهد.خابي در مصاحبه خــود در دفتر کارش در 
دوحه گفت: کلمات من را فراموش نکنيد؛ اگر قرارداد خوبي به دست 

ما نرسد، به تنهايي اين کار را خواهيم کرد.
قرارداد جديد عراق براي
 حفاري 4۰ چاه در مجنون

عراق با شرکت شــلومبرگر براي حفاري 40 چاه نفت در ميدان 
نفتي بزرگ مجنون قرارداد بست.

به گزارش دانش نفت به نقل از رويترز، ثامر غضبان، وزير نفت 
عراق در بيانيه اي اظهار کرد قرارداد با شلومبرگر، افزايش توليد از اين 
ميدان نفتي بزرگ جنوبي را هدف گرفته است.شرکت رويال داچ شل 
در ژوئن سال 2018 از اين ميدان نفتي در جنوب عراق خارج شد و به 
اين ترتيب راه براي حضور ساير غول هاي نفتي در اين ميدان هموار 
کرد.عراق دومين توليدکننده بزرگ اوپک پس از عربســتان سعودي 
اســت و حدود 4.6 ميليون بشــکه در روز نفت توليد مي کند. عمده 
صادرات نفت عراق به آسيا انجام مي گيرد. عمده صادرات نفت عراق 
از پايانه هاي جنوبي انجام مي گيرد که سهمشــان در درآمد نفتي به 
بيش از 95 درصد مي رســد. عراق درصدد افزايش ظرفيت توليد نفت 
خود از 5 ميليون بشکه در روز به 7 ميليون بشکه در روز تا سال 2022 
است. وزير نفت جديد عراق اعالم کرد اين کشور اکتشاف را بويژه در 

صحراي غربي و مناطق مرزي افزايش خواهد داد.

راز کثيف صنعت نفت آمريکا برمال شد
ســوي  از  جديد  تحقيقات   
نيويــورک تايمز نشــان داد صنعت نفت 
آمريکا به يک کمپين روابط عمومي محرمانه 
بــراي تضعيــف اســتانداردهاي اقتصاد 

سوخت اين کشور دست زده است.
آن طور که روزنامه نيويورک تايمز 
گزارش کرده اســت يکــي از بازيگران 
اصلي اين کمپين، ماراتون پتروليوم است 
که بزرگترين پااليشــگاه نفت آمريکا به 
شــمار مي رود. ماراتون به همراه سايرين 
کمپيــن مخفيانه اي را بــه راه انداخته تا 
اســتانداردهاي آاليندگي را تعديل کند. 
اين کمپين اســتدالل کــرده که امريکا 
ديگر نيــازي به اســتانداردهاي اقتصاد 
سوخت ندارد زيرا اکنون يک توليدکننده 
بزرگ نفت است.در نامه اي که به اعضاي 
کنگره ارسال شــده، آمده است: از آنجا 
که کمبود نفت ديگر مايه نگراني نيست، 
آمريکايي ها بايد حق انتخاب خودروهايي 
را داشته باشند که با نيازهايشان متناسب 
اســت.عمده بحث در خصوص ميانگين 
اســتانداردهاي اقتصاد ســوخت که قرار 
اســت تا سال 2025 به بيش از 50 مايل 
در هر گالــن افزايش پيدا کند، به موضع 
صنعت خودرو متمرکز شــده اســت. اما 
کاليفرنيا از قدرت تعيين اســتانداردهاي 
اقتصاد سوخت برخوردار است. اين مسئله 
اعتــراض دولت ترامپ را که خواســتار 
ثابت شدن اســتانداردهاي فدرال در 37 

مايــل در هر گالن از آغاز ســال 2020 
در  است.صنعت خودرو  برانگيخته  است، 
ابتدا دولت ترامپ را بــراي پايين بردن 
استانداردهاي اقتصاد سوخت تحت فشار 
گذاشت اما دريافت که اين اقدام صنعت 
را بــا مقــررات ايالتي مختلفــي مواجه 
خواهد کــرد، به خصــوص در کاليفرنيا 

ســخت گيرانه اي  اســتانداردهاي  کــه 
بــراي  مختلــف  اســتانداردهاي  دارد. 
را ملزم  ايالتهاي مختلف خودروســازان 
براي  کرد خودروهــاي مختلفي  خواهد 
بازارهــاي متفاوت توليــد کنند. اين امر 
از اســتانداردهاي ملــي ســخت گيرانه 
هم دشــوارتر خواهد بود.با اين حال در 

حالي که پوشش رسانه اي به کشمکش 
خودروســازان، دوستداران محيط زيست 
و دولــت ترامــپ متمرکز شــد، به نظر 
مي رسد که پااليشــگاه هاي نفت بزرگ 
يک کمپين روابــط عمومي محرمانه به 
راه انداخته انــد تا جامعــه را متقاعد کنند 
ديگر به اين اســتانداردها نيازي نيست. 

شرکت ماراتون در اين خصوص سرگرم 
البي در ســطح ايالتي و فدرال اســت.
انگيزه اين اقدام کامال روشــن اســت. 
هر چه خودروها مصرف ســوخت بهتري 
داشته باشــند، فروش بنزين کاهش پيدا 
مي کند. در حالي که خودروسازان ناچارند 
اســتانداردهاي ســوخت  نگران رعايت 
ايالتي باشند، پااليشگاه ها تنها مي خواهند 
سوخت بيشتري بفروشند. گري همينگر، 
در کنفرانســي در  ماراتون  مديرعامــل 
اوايل دســامبر به ســرمايه گذاران گفته 
اقتصاد سوخت  استانداردهاي  تعديل  بود 
بــه معنــاي آن خواهد بــود که صنعت 
پااليــش 350 تا 400 هزار بشــکه در 
روز بنزيــن بيشــتري خواهــد فروخت.
طبق گــزارش گروه روديوم، ثابت کردن 
اســتانداردهاي سوخت تا سال 2030 آن 
طور که پيشــنهاد شده است، به افزايش 
تقاضاي نفت آمريکا بــه ميزان 221 تا 
644 هزار بشــکه در روز منتهي خواهد 
شد.پاک ســازي بخش برق و استفاده از 
انرژي تجديدپذير بيشــتر و سوئيچ زغال 
ســنگ به گاز به دليل ارزاني قيمت آنها 
و منابع انرژي پاک تر روي داده اســت، 
اما ورود بــه بخش حمل و نقل و اعمال 
مقررات ســخت گيرانه دشــوارتر است. 
پااليشگاه هاي نفت نيز هرگز دست روي 
اجازه دهند مقررات  تا  دست نگذاشته اند 

فدرال، فروش آنها را کاهش دهد.

یادداشت

اخبار بين الملل

هر طور که حساب کنيم، توليد نفت 

شيل آمريکا همچنان به رشد انفجاري 

خود ادامه خواهد داد. در حقيقت 

توليدکنندگان شيل از پيش بيني هاي 

سال 2۰۱۸ فراتر رفته اند و توليدشان 

حدود يک ميليون بشکه در روز باالتر 

از برآوردهاي اوليه بوده است

در سال 2018؛

کدام کشورها بيشترين اکتشافات نفتي را داشتند؟
 سال 2018 بهترين سال براي اکتشاف 
نفت و گاز جهاني از ســال 2015 به اين طرف بوده و 
گويان، روســيه و آمريکا در صدر فهرست اکتشافات 

عمده قرار دارند.
شــرکت تحقيقات و مشــاوره انرژي »ريســتاد 
انرژي« در نروژ اعالم کرد منابع اکتشــافي در ســال 

2018 از معادل 8.8 ميليارد بشــکه نفت فراتر رفته و 
ميزان آن تا پايان سال به معادل 9.4 ميليارد بشکه نفت 
رشد خواهد کرد.پالزور شنگا، تحليلگر ارشد تيم بخش 
باالدستي شرکت »ريســتاد انرژي« اظهار کرد انتظار 
مي رود روند رشــد اکتشاف در ســال 2019 نيز ادامه 
پيدا کند.اکتشافات فراســاحلي حدود 82 درصد از کل 

حجم اکتشافات را تشــکيل دادند و سال 2018 شاهد 
رشــد قابل توجه جايگزيني منابع از 11 درصد در سال 
2017 به حدود 15 درصد بوده اســت. گويان، روسيه و 
آمريکا بيشــترين اکتشافات را به خود اختصاص دادند.

بر اساس اين گزارش، کاهش ساالنه فعاليت اکتشافي 
و اکتشافات جهاني متوقف شــده و نرخ اکتشافات در 

سال آينده رشد خواهد کرد. اين بهبود مطلوب برخالف 
افت جهاني هزينه اکتشــاف از ســال 2014 تا 2017 
بوده اســت. هزينه اکتشــاف حدود 61 درصد از سال 
2014 تا 2018 کاهش پيدا کرده است اما روند کاهش 
سرمايه گذاريهاي اکتشافي در سال 2018 متوقف شد و 

انتظار مي رود در سال 2019 رشد کند.

سيدمهدي حسيني
تحليل گر ارشد حوزه انرژي

نگاه تحليلی
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عدم اطمينان بازار
 نتيجه تعلل در عرضه نفت در بورس 

عرضه نفت خام در بورس 
انــرژي، عليرغم آنکــه يکي از 
راهکارهاي مقابله با تحريم نفتي 
کشور است، از سوي وزارت نفت 
و شــرکت ملي نفــت با جديت 
پيگيري نمي شــود. عرضه نفت 
خــام در بورس، بــه عنوان يک 
راهکار مقابله با تحريم هاي نفتي 
دغدغه وزرات نفت و شــرکت ملي نفت نيست؛ در نتيجه خيلي به 
صــورت جدي آن را پيگيري نمي  کننــد. از طرفي هر چقدر ما نفت 
خام بفروشــيم يا نفروشــيم، اثري بر درآمد، ارتقاء جايگاه و منافع 
امور بين الملل شــرکت ملي نفت ندارد. مســئولين اين بخش اگر 
بهترين کار را انجام دهند يــا حتي هيچ کاري نکنند، همان حقوق 
ثابت شــان را دريافت مي کنند. منافع، پاداش و انگيزه  هاي شــرکت 
ملي نفــت ربطي به ميزان فروش نفت ندارد. لــذا انگيزه اي براي 
اين کار پيچيده و دشــوار ندارند. کار پيچيده است از اين لحاظ که 
تاکنون تجربه نشــده و ريسک و احتمال شکســت وجود دارد. به 
همين دليل ريســک نمي کنند که در اين فرايند نفت را عرضه کنند. 
همه ايــن موضوعات موجب تعلل در عرضه نفت در بورس شــده 
است. فرايند فروش نفت خام در بورس در شرايط عادي براي بخش 
خصوصي که تازه مي خواهد وارد کار شــود، فرايندي ريســک پذير 
و نيازمند ســرمايه گذاري و هزينه اســت. يافتن مشتري، شرکاي 
تجاري، ســازوکار بانکي از جمله مواردي است که حتي اگر کشور 
تحريم هم نبود، بايد براي آنها هزينه و انرژي صرف مي شــد. حال 
که تحريم هستيم، يک ريسک ديگر هم به آن اضافه مي شود و آن 
بحث دورزدن تحريم ها اســت. بنابراين اين کار به خودي خود يک 
ريسک دارد و از طرفي سازوکار چندان براي بخش خصوصي جذاب 
نيســت. اما نکته اين است که به هر حال تجارت نفت يک تجارت 
سودآور اســت و بخش خصوصي عالقه دارد وارد اين کار شود. لذا 
اگر قرار باشد عالوه بر همه اين ريسک ها که به صورت عادي وجود 
دارد، ريســک تعامل با دولت و تصميم گيري هاي دولتي هم اضافه 
شــود، کار کامال از جذابيت مي افتد. براي مثال اگر دولت اعالم کرد 
برق تجديدپذير را از شرکت ها به صورت تضميني مي خرد و اما بعد 
دو سال اين خريد انجام نشود، سرمايه گذارها دفع مي شوند. بنابراين 
عــدم تداوم عرضه اطمينان را از بيــن مي برد. در نبود اطمينان هم 

انگيزه اي براي کار باقي نمي ماند.
چشم اندازهاي توسعه بورس نفت در آينده

با تداوم عرضه نفت در بورس چند اتفاق مي تواند رخ دهد. نکته 
اول اين اســت که ما مي توانيم همه نفت خام مان را در اين سازوکار 
عرضه کنيم و بفروشــيم، بدون اينکه مشــکلي به وجود آيد. يعني 
نه از نظر درآمدهاي ارزي و نه از نظر ريالي هيچ مشــکلي نخواهد 
داشــت. مزيت صادرات کل نفت از اين راه اين است که خريدارها 
بر ســر قيمت رقابت مي کنند و اين باعــث فروش به باالترين نرخ 
خواهد شــد. اتفاق دوم اين اســت که نفت خام ديگر کشورها هم 
مي تواند در بورس ما عرضه شــود. کشــورهاي ديگر هم براي اين 
کار انگيــزه دارند. البته مي  تواند اين تعامل دو جانبه باشــد يعني ما 
هم نفت خام مان را در بورس آنها مثال در روســيه عرضه کنيم. پس 
چشــم انداز کار امروز ما، بين المللي شــدن بورس است. اتفاق سوم 
نيز، شــکل گيري معامالت کاغذي اســت. اگر ما از امروز آرام آرام 
زيرســاخت هاي فروش حواله  اي و و جابجايي را فراهم کنيم و اين 
امکان وجود داشــته باشد که در حجم  هاي کوچک بتوانند قراردادي 
خريد و فروش کنند، مي توانيم اميد داشــته باشيم در آينده بورس ما 
از شکل فيزيکي خارج و فيوچري و يا کاغذي شود. دستاورد چهارم ، 
ايجاد بستري براي تجارت خارجي است. يعني اين اوراق و حواله  ها، 
اوراق و حواله  هاي معتبر شوند، اسناد الکترونيکي که به پشتوانه نفت 
در تجارت بين کشــورها استفاده مي شــود و چيزي شبيه پول بين 

کشورها يا شرکت ها مورد استفاده قرار گيرد. 

دستگاه فرآورش سيار آزادگان تا 2 ماه آينده راه اندازي مي شود؛یادداشت

تداوم اجراي برنامه افزايش ظرفيت توليد نفت در آزادگان جنوبي
دکتر تورج دهقاني: همه تالش شرکت متن، عبور از موانع موجود و تسريع در روند اجراي پروژه  هاست

و  مهندسي  شرکت  مديرعامل   
توســعه نفت از برنامه ريزي براي راه اندازي 
واحد فرآورش ســيار ميدان آزادگان جنوبي 
همزمان با چهلمين ســالروز پيروزي انقالب 
اسالمي خبر داد و گفت: با بهره برداري از اين 
واحد، ظرفيت توليد نفت اين ميدان افزايش 

مي يابد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت مهندسي و توســعه نفت، تورج 
دهقاني در ســومين نشست هماهنگي با 
مجريان، مديران و رؤســاي اين شرکت 
گفت: همه تالش شــرکت متن، عبور از 

موانع موجــود و تســريع در روند اجراي 
ملي  پــروژه   توســعه  پروژه  هاســت.وي 
گوره_جاسک و طرح آزادگان جنوبي را از 
اولويت هاي شرکت متن برشمرد و اظهار 
کرد: بــا وجود تنگناهــاي کنوني، تنظيم 
اولويت  داراي  پروژه هــاي  اجــراي  روند 
در حال اقدام اســت.وي گفت: طرح ملي 
انتقال نفت خام از گوره به جاسک با حدود 
1000 کيلومتــر خط لوله 42 اينچ با حدود 
5 ايســتگاه پمپاژ و مجموعه ذخيره سازي 
نفت خام در جاســک، با توجه به دســتور 
مقــام معظم رهبري مبني بر تســريع در 

روند توســعه اين طــرح در اولويت قرار 
دارد. ســاخت لوله هاي اين طرح با همت 
مهندسان داخلي و توان شرکت هاي ايراني 
در حال انجام اســت و اميدواريم مخازن 
ذخيره ســازي نفت خام گوره نيز در سال 
98 در مدار توليد قــرار گيرد.وي تصريح 
کــرد: در ميدان نفتــي آزادگان جنوبي با 
راه انــدازي واحد فرآورش ســيار، افزايش 
ظرفيت توليد 50 هزار بشــکه اي خواهيم 
داشت و اميدواريم با همت همکاران، اين 
واحد همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي 

انقالب اسالمي بهره برداري شود.

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب شد؛

عرضه گسترده تر نفت در بورس انرژي

دومين سکوي فاز 13 پارس جنوبي نصب شد

 راهکارهــاي وزارت نفــت در زمينــه 
عرضه گســترده تر نفت در بورس انرژي در نشست 

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب شد.
به گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از پايگاه 
اطالع رساني رياســت جمهوري، جلسه شوراي عالي 
هماهنگــي اقتصادي عصر روز سه شــنبه، 27 آذرماه 
به رياست دکتر حســن روحاني، رئيس جمهوري و با 
حضور رؤســاي قواي مقننه و قضاييه تشکيل شد.در 

اين نشســت بيژن زنگنه، وزير نفت با ارائه گزارشي از 
اجراي مصوبه پيشين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
درخصوص فروش نفت در بورس انرژي، راهکارهاي 
آن وزارتخانه در زمينه عرضه گسترده تر نفت در بورس 
انرژي را مطرح کرد که به تصويب رســيد.محمدباقر 
نوبخت، رئيس ســازمان برنامــه و بودجه نيز در اين 
نشست گزارشي از اصالحات انجام شده در پيش نويس 
بودجه ســال 98 که براساس رهنمودهاي مقام معظم 

رهبري تدوين شــده، ارائــه داد.ويرايش تکميل يافته 
بودجه که به مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد، 
با توجه به پيش بيني درآمدها و نياز به انضباط بودجه اي 
و کاهش هزينه ها تنظيم شده و بر حمايت از معيشت 
مردم، ارائــه خدمات ضروري اجتماعــي از جمله در 
زمينه امنيت، سالمت، آموزش و حفظ توليد و اشتغال 
و افزايش شــفافيت تاکيد دارد. ايــن جهت گيري ها 
و شــاخص هاي کالن بودجــه 98، پــس از بحث و 

بررسي،  ازسوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تأييد 
شــد.اصالح ساختار بودجه شــامل حمايت از توليد و 
اشتغال، ســاماندهي و هدفمندسازي يارانه ها، افزايش 
درآمدهاي پايدار، اصالح ســاختاري رابطه درآمدهاي 
نفتي و بودجه، افزايش شــفافيت و انضباط بودجه اي، 
تقويت نظارت و اصالح ســاختار شرکت هاي دولتي و 
کوچک سازي دولت مي شود که تهيه برنامه اجرايي آن 

در دستور کار دستگاه هاي مختلف قرار گرفته است.

پس از انجام موفقيت آميز نصب نخستين 
سکوي گازي فاز 13 پارس جنوبي، با فاصله يک هفته 

دومين سکوي دريايي اين فاز نيز نصب شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت 
و گاز پارس، پيام معتمد، مجري طرح توسعه فاز 13 
پارس جنوبي با اشــاره به بارگيري و انتقال همزمان 
دو ســازه دريايي اين طرح اظهار کرد: پس از اعالم 
شــرايط پايدار جوي، عمليات نصب دومين عرشــه 

دريايي اين فاز بالفاصله پس از نصب نخستين سکو 
در خليج فارس از صبح امروز )دوشنبه، 26 آذر( آغاز 
شد و با موفقيت به پايان رسيد.وي پيش بيني کرد با 
راه اندازي دو ســکوي B و D تا پايان دي ماه امسال، 
برداشت يک ميليارد فوت مکعب )معادل روزانه 28 
ميليون مترمکعــب( گاز ترش از ميدان گازي پارس 
جنوبــي در بلوک فاز 13 محقق شــود.مجري طرح 
توســعه فاز 13 پارس جنوبي با اشاره به انتقال گاز 

ترش برداشت شــده از موقعيت مخزني دو سکوي 
فاز 13، از طريق خط لوله 32 اينچي به پااليشــگاه 
خشــکي در فاصله 20 کيلومتري شهرستان کنگان 
گفت: پس از انجام عمليــات فرآورش، محصوالت 
مختلفي مانند گاز شــيرين، اتــان، پروپان، ميعانات 
گازي و محصول جانبي گوگرد از اين پااليشــگاه به 
دست مي آيد که نقش حائز اهميتي در اقتصاد کشور 

ايفا خواهد کرد.

نخستين المپياد ورزشی کارکنان صنعت پتروشيمی کشور

مسابقات دو و ميدانی به ميزبانی پازارگاد برگزار شد
 در نخســتين المپياد ورزشــی کارکنان 
صنعت پتروشيمی کشور که به ميزبانی شرکت عمليات 
غير صنعتی پازارگاد برگزار می شــود، مسابقات دو و 
ميدانی با معرفی تيم ها و نفرات برتر به کار خود پايان 

داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پازارگاد، در 
اين مســابقات که روز يکشنبه، بيست و پنجم آذرماه 
با حضور پرشور ورزشکاران تيم های پتروشيمی کشور 
در 6 ماده 100 متر سرعت، 200 متر، 800 متر، پرش 
طول، پرتاب وزنه و 4 در 100 متر امدادی به ميزبانی 
شرکت پازارگاد در ورزشگاه حافظيه شيراز برگزار شد، 
تيم پتروشيمی نوری با کسب 76 امتياز به مقام نخست 
دســت يافت و تيم های بندر امــام با 68 و تندگويان 
بــا 63 امتياز به ترتيب در رده دوم و ســوم تيمی قرار 

گرفتند.
در بخش انفرادی و در ماده 100 متر ســرعت 
که در 4 رده سنی برگزار شد، عبداهلل بهمرد از شرکت 
عمليــات غير صنعتی پازارگاد، محمد امين شمســی 
از نوری و محمد روزه مريم از شــرکت عمليات غير 
صنعتی پازارگاد به ترتيب مقام های اول تا سوم را در 
رده ســنی زير 30 سال از آن خود کردند؛ در رده سنی 
31 تا 35 ســال نصراهلل رحيمی از نوری، مهدی ظفر 
آبادی از جم و سمير داوودی از تندگويان اول تا سوم 
شدند؛ در رده سنی 36 تا 40 سال علی ديلمی از بندر 
امام، حمزه واليتی از پارس و عليرضا بن سعيديان از 
تندگويان مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند و 
در رده سنی 41 تا 45 سال نيز عبدالخضير عساکره از 
تندگويان، مهدی فتحی نسب و محمود طيبی هر دو از 

امير کبير در جايگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
در بخــش انفــرادی ماده 200 متــر نيز هادی 
خوبياری از پتروشــيمی جم، محمد امين شمســی از 
نوری و ارســالن محموديان از شرکت عمليات غير 
صنعتی پازارگاد مقام های اول تا ســوم رده سنی زير 
30 سال را به دست آوردند؛ در رده سنی 31 تا 35 سال 

جواد مزيدی از شرکت عمليات غير صنعتی پازارگاد، 
محمد زارعی از نــوری و مهدی ظفرآبادی از جم به 
ترتيب اول تا ســوم شــدند؛ علی ديلمی از بندر امام، 
عليرضا بن ســعيديان از تندگويان و احسان پرمند از 
نوری در جايگاه اول تا ســوم رده سنی 36 تا 40 سال 
قرار گرفتند و عبدالخضير عساکره از تندگويان، مهدی 
فتحی نســب از اميرکبير و علی ترابی نيا از بندر امام 
مقام های اول تا ســوم رده سنی 41 تا 45 سال را به 

دست آوردند.
در بخــش انفرادی ماده 800 متر، احمد فرود از 
جم، ارسالن محموديان از شرکت عمليات غير صنعتی 
پــازارگاد و هادی خوبياری از جم به ترتيب مقام های 
اول تا سوم رده سنی زير 30 سال را به دست آوردند؛ 
در رده سنی 31 تا 35 ســال جواد مزيدی از شرکت 
عمليات غير صنعتی پــازارگاد، خليل زنگويی از بندر 
امام و عبدالعالی شديدی از اميرکبير در جايگاه اول تا 
ســوم قرار گرفتند؛ در رده سنی 36 تا 40 سال مهدی 

زاهدی از مارون، حســين اســعدی خوب از نوری و 
حبيب سليمان شعار از جم اول تا سوم شدند و در رده 
ســنی 41 تا 45 سال نيز سيد محمد حسن حسينی از 
اروند، علی ترابی نيا از بندر امام و علی کمايی از مارون 
به ترتيب در جايگاه اول تا سوم اين دوره از مسابقات 
قرار گرفتند.در ادامه مســابقات دو وميدانی و در ماده 
پــرش طول نيز عبداهلل بهمرد و محمد روزه مريم هر 
دو از شرکت عمليات غير صنعتی پازارگاد و ابوالفضل 
بهمنياری از پايانه ها و مخازن توانســتند مقام های 
اول تا ســوم رده سنی زير 30 سال را از آن خود کنند؛ 
در رده ســنی 31 تا 35 سال نصراهلل رحيمی از نوری، 
عنايت اهلل نصيری از تندگويان و قاسم آقايی از نوری 
در جايگاه اول تا سوم قرار گرفتند؛ عبداهلل محموديان 
از بندر امام، روح اهلل افشار از اميرکبير و خليل رمضانی 
از مارون در رده سنی 36 تا 40 سال اول تا سوم شدند 
و در رده ســنی 41 تا 45 سال نيز محسن حيدری از 
مارون، محمود رضا طيبی از اميرکبير و مرتضی رحمان 

ستايش از نوری به مقام های اول تا سوم دست يافتند.
با برگزاری مسابقات دو و ميدانی در ماده پرتاب 
وزنه نيز نفرات برتر معرفی شــدند و در رده سنی زير 
30 ســال اميد چرخندی از اميرکبير، احمد ميرزاوند از 
بندر امام و اميد عسکر پور از نوری اول تا سوم شدند، 
در رده ســنی 31 تا 35 سال صادق وفادار از اميرکبير، 
مجتبی نوروزی صالح و امين موسوی هر دو از مارون 
در جايگاه اول تا ســوم قرار گرفتند؛ حمزه واليتی از 
پارس، حجت عبــادی از اميرکبير و محمد تراکمه از 
مارون نيز مقام های اول تا ســوم رده سنی 36 تا 40 
ســال را به دست آوردند و در رده سنی 41 تا 45 سال 
مهرداد محقق پور از شــرکت عمليــات غير صنعتی 
پازارگاد، محمد رضا زندی از نوری و رضا حاجی خلف 
از بندر امام مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مســابقات دو و ميدانی با برگــزاری ماده 4 در 
100 متــر امدادی بــه کار خود پايــان داد و در اين 
مــاده تيم تندگويان با کســب بهترين رکورد به مقام 
قهرمانی رســيد و تيم های نــوری و جم در اين ماده 
دوم و سوم شدند.گفتنی است نخستين المپياد ورزشی 
کارکنان صنعت پتروشيمی کشور به ميزبانی شرکت 
عمليات غير صنعتی پازارگاد از روز يکشنبه، بيست و 
پنجم آذرماه با حضور کارکنان ورزشکار شرکت های 
پتروشــيمی اروند، اميرکبير، بندر امام، بوعلی، پارس، 
پايانه ها و مخازن پتروشيمی، پرديس، تندگوبان، جم، 
زاگرس، فجر، کارون، مارون، مبين، مرجان، مرواريد، 
نوری و عمليات غير صنعتی پازارگاد در 8 رشــته دو 
و ميدانی، واليبال، فوتســال، شنا، شطرنج، تيراندازی، 
تنيس روی ميز و بسکتبال برگزار می شود و بر اساس 
برنامه زمانبندی اين المپياد ورزشــی، مسابقات دو و 
ميدانی در ورزشــگاه حافظيه شيراز، مسابقات واليبال، 
فوتســال، شنا، شــطرنج، تنيس روی ميز و بسکتبال 
در منطقه پارس )عســلويه( و مسابقات تير اندازی در 
سالن ورزشی شــهرک پرديس شهرستان جم برگزار 

خواهد شد.

محمدصادق کریمي
یک کارشناس انرژي 

توضيح شرکت ملي نفت درباره انصراف 
روسنفت از سرمايه گذاري در ايران

 روابــط عمومي 
 شرکت ملي نفت ايران درباره 
خبر برخي رســانه ها پيرامون 
از  روسنفت  شــرکت  خروج 

ايران توضيحاتي ارائه کرد.
به گــزارش دانش نفت 
به نقل از پايگاه اطالع رساني 
ايران،  نفــت  ملي  شــرکت 

توضيحات روابط عمومي اين شــرکت در باره انتشار خبري در برخي 
رســانه ها با عنوان »روســنفت ســرمايه گذاري 30 ميليارد دالري 

مشترک با ايران را ترک کرد«، به شرح زير است:
»پــس از اجراي برنامــه جامع اقدام مشــترک )برجام( و لغو 
تحريم ها، با توجه به اســتقبال مطلوب شرکت هاي خارجي و ايجاد 
فضاي مناســب همکاري بين شــرکت هاي خارجي و ايراني، براي 
اســتفاده حداکثري از فرصت هاي فراهم شده با هدف جذب فناوري 
و سرمايه  خارجي در کشور، شــرکت ملي نفت ايران با شرکت هاي 
مختلف خارجي از جمله شرکت »روسنفت« تفاهم نامه هاي همکاري 
امضــا کرد که هدف آن گســترش همکاري بين المللي و بررســي 
امــکان حضور در پروژه ها و ميدان هاي در حال توســعه بود؛ برخي 
تفاهم نامه هــا پس از طي مراحل قانوني به قرارداد تبديل شــد، اما 
هيچ قراردادي با شرکت »روســنفت« امضا نشده است که متعاقب 
آن شــرکت روس قصد خروج از صنعت نفت ايران و قطع همکاري 

را داشته باشد.«


