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تحلیل2
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

رئيس جمهوري در جلسه هيئت دولت:

يارانه  بخش انرژي ادامه مي يابد
گفت:  جمهــوري  رئيس 
دولت در بخش آب، برق، نفت، بنزين، 
گازوئيل و خدمات آموزشي و بهداشتي، 
پرداخت  بااليــي  بســيار  يارانه هاي 

مي کند و قصد ندارد آنها را حذف کند.
به گزارش دانش نفت به نقل از 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
دکتر حســن روحاني، روز چهارشنبه، 
پنجم دي ماه در جلســه هيئت دولت 
گفت: امروز بايــد در اقتصاد راهي را 
در پيش بگيريم کــه با زلزله تحريم 
و فشــار دشمنان، آســيبي نبينيم. از 
اين رو هر آنچه الزم باشــد در دولت 

و ديگر قــوا و شــوراي هماهنگي، 
تصميم گيــري خواهيم کــرد. رئيس 
جمهــوري تصريح کــرد: ۹۰۰ هزار 
يارانه هاســت  مبلغ  تومــان  ميليارد 
و براي ســال آينده بــراي کاالهاي 
اساسي ۶۰ هزار ميليارد تومان يارانه 
پرداخت خواهيم کــرد، البته بايد در 
به گونه اي مديريت شــود  بلندمدت 
که يارانه ها به صورت حســاب شده و 
عنوان  پرداخت شود.روحاني  هدفمند 
کرد: يارانه هميشه بايد پرداخت شود، 
منتها بايد يارانه ها، هدفمند، مشروط 
و موقــت باشــد. براي ســال آينده 

شــرايط بهداشــت و درمان و تحول 
ســالمت را ادامه مي دهيم و حقوق 
مستمري بگيران  شاغالن،  کارکنان، 
و بازنشســتگان را حــدود ۲۰ درصد 
و  وزرا  داد.وي  خواهيــم  افزايــش 
مســئوالن را به ارائه گزارش شفاف 
از اقدام هــا و فعاليت هــاي خود به 
مردم توصيه کــرد و گفت:  وزرا بايد 
اقدام هايــي را کــه قصــد دارند در 
حوزه هاي مختلف مسئوليت شــان در 
ســال آينده انجام دهند، با شفافيت و 
وضوح و طي هفته هاي آينده به مردم 

گزارش دهند.

يادداشت اول
2۰1۸؛ سال نااميدی برای نفت؛

دست و پا زدن بيهوده در بازار ترسناک نفت جهان 
قيمــت نفــت در آســتانه ورود بــه کانــال 4۰ دالري، 
توليدکنندگان بزرگ طالي ســياه را نگران کرده اســت. به باور 
تحليلگران، کاهش مداوم قيمت نفــت در بازارهاي جهاني پيام 
روشــني به اوپک اســت که گويي آنان در اوپک 175 عاقالنه 
عمل نکرده اند. اوپک و روســيه در اجالس 175 تنها به کاهش 
يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه اي نفت بسنده کردند. توافقي که 
مدت زمان آن شــش ماهه است اما از اکنون مشخص است که 
اين تصميم اوپک نتوانســته نوسان بازار نفت را مديريت کند. وزيران نفت و انرژي 14 
کشــور عضو اوپک در صدو هفتاد و پنجمين نشست عادي خود پس از ۲ روز مذاکرات 
فشــرده )ششم و هفتم دســامبر( توافق کردند توليد خود را براي يک دوره ۶ ماهه )از 
ابتداي ســال ۲۰1۹ ميالدي( ۸۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش دهنــد؛ پيرو آن وزيران 
نفــت و انرژي 1۰ توليدکننده غيرعضو اوپــک نيز تصميم گرفتند همگام با اوپک براي 
کمک به کاهش مازاد عرضه و بهبود قيمت هاي جهاني نفت خام 4۰۰ هزار بشــکه  از 
توليد خود بکاهند. بر اين اساس زمزمه احتمال نشست فوق العاده توليدکنندگان نفت به 
گوش مي رسد. وزير انرژي امارات به تازگي اعالم کرده که اگر کاهش توليد نفت کافي 
نباشد، توليدکنندگان نفت نشست فوق العاده برگزار مي کنند. سهيل المزروعي در حاشيه 
نشست سازمان کشورهاي عرب صادرکننده نفت )اوآپک( گفت: اگر کاهش توليد روزانه 
يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشــکه نفت کافي نباشد، اوپک )سازمان کشورهاي صادرکننده 
نفت( و متحدانش نشســت فوق العاده برگزار مي کنند و اقــدام الزم براي توازن بازار را 

انجام مي دهند.
در همين حال، تحليلگران اظهار کردند: ريزش قيمت هاي نفت نشان مي دهد که بازار 
نســبت به رکود در سال ۲۰1۹ نگران اســت. شاخص هاي قيمت هاي نفت پس از اين که 
در ابتداي اکتبر به باالترين حد چهار ســال گذشته صعود کردند، حدود 4۰ درصد از ارزش 
خود را در مدت سه ماه از دست داده اند و تحليلگران با ادامه ريزش قيمت ها در بازار نفت، 
نشــانه هاي ضعيف شدن رشــد تقاضاي جهاني را مي بينند. هليما کرافت، مدير استراتژي 
کاالي جهاني شرکت »آر بي سي کپيتال مارکتس« به شبکه سي ان بي سي گفت: تصور 
مي کنم ما در نفت يک نگراني بزرگ نســبت به رکود احتمالي در ســال ۲۰1۹ مشــاهده 
مي کنيم. اظهارات وي منعکس کننده ديدگاه وال اســتريت درباره کندي رشد اقتصادي و 
ضعيف تر شــدن بيش از حد تقاضا است که بازار نفت را دچار روند نزولي کرده است. روند 
کاهــش قيمت هاي نفت با وجود توافق ماه جاري ميــان توليدکنندگان اوپک و غيراوپک 
براي کاهش توليد به ميزان 1.۲ ميليون بشکه در روز در شش ماه نخست سال ۲۰1۸ ادامه 
پيدا کرده اســت. افزايش توليد از سوي آمريکا، عربستان سعودي و روسيه يکي از عوامل 
اصلــي کاهش قيمت هاي نفت بوده اســت اما کرافت مي گويد شــدت اين کاهش بيانگر 
انتظارات براي رشــد اقتصادي کمتر و تيره شدن چشم انداز تقاضا است. البته کرافت رکود 
را پيش بيني نمي کند و نشــانه هاي معدودي وجود دارد که چشم انداز دوره رکود اقتصادي 
به چشم مي خورد اما نظرسنجي ها حاکي از آن است که مديران نگراني تجاري فزاينده اي 
نســبت به چنين چشم اندازي پيدا کرده اند. آژانس بين المللي انرژي پيش بيني کرده تقاضا 
براي نفت در ســال ۲۰1۹ به ميزان 1.4 ميليون بشکه در روز رشد خواهد کرد در حالي که 
اداره اطالعات انرژي آمريکا بر اين باور است که جهان در سال ميالدي آينده 1.5 ميليون 
بشــکه در روز نفت بيشــتري مصرف خواهد مي کند. پيش بيني اوپک از ميزان رشد تقاضا 
در ســال ميالدي آينده 1.۳ ميليون بشکه در روز است که واقع گرايانه تر به نظر مي رسد. 
بانک جي پي مورگان دورنماي تيره تري داشته و پيش بيني کرده تقاضاي جهاني براي نفت 
در ســال ۲۰1۹ تنها 1.1 ميليون بشکه در روز رشد خواهد کرد. بر اين اساس، تحليلگران 
دوران کنوني نفت ارزان را ترسناک توصيف مي کنند. در همين خصوص يکي از مسئوالن 
پيشين شرکت شــل اعالم کرده که قيمت کنوني نفت، آينده بازار آن را ترسناک مي کند. 
جان هوفميستر، رئيس پيشــين بخش نفتي شرکت شل اعالم کرد که سقوط قيمت نفت 
آمريکا که اکنون به حدود 45 دالر نزديک شــده، ترســناک است. وي گفت: اين )قيمت( 
به نقطه اي ترسناک مي رســد. اگر به کمتر از 4۰ دالر برسيم، شاهد توقف فوري عمليات 
حفاري خواهيم بود، زيرا شرکت ها ديگر استطاعت آن را نخواهند داشت. اين مدير پيشين 
نفتي همچنين اعالم کرد افت قيمت نفت نشــانه اي هشدارآميز براي اقتصاد جهاني است. 
امــا فاتح بيرول، رئيس آژانس بين المللي انرژي در خبري عجيب اعالم کرد که توليد نفت 
آمريکا تا سال ۲۰۲5 ميالدي با مجموع توليد نفت روسيه و عربستان برابر خواهد شد! توليد 
نفت آمريکا در سال هاي اخير به دليل افزايش برداشت از ميدان هاي غيرمتعارف نفت، رشد 
چشمگيري داشته است و همين موضوع موجب به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار نفت 
شده است. در اين وانفسا که همگان نگران کاهش هاي دامنه دار قيمت نفت هستند، اتاق 
فکر مســتقل سعودي )مرکز مطالعات و تحقيقات ســوخت ملک عبداله( در رياض مدعي 
شده که بدون وجود سازمان کشورهاي صادرکننده سوخت)اوپک( و همکاري روسيه با اين 
ســازمان، جهان احساس ايمني از اختالالت در عرضه نفت و شوک هاي ديگر تهديدکننده 
تثبيت بازار را، از دســت خواهد داد. طبق ادعاي اتاق فکر مســتقل ســعودي، بدون وجود 
سازمان کشــورهاي صادرکننده سوخت)اوپک( و همکاري روســيه با اين سازمان، جهان 
احســاس ايمني از اختالالت در عرضه نفت و شوک هاي ديگر تهديدکننده تثبيت بازار را 
از دســت خواهد داد و قيمت ها تا ۳۰۰ دالر هم نوسان خواهد کرد. آدام سمينسکي، رييس 
مرکز تحقيقــات و مطالعات ملک عبداله، با تاکيد بر اهميت اقداماتي که اوپک انجام داده 
اســت، به روزنامه نگاران در رياض گفت: تحقيقات ما نشان مي دهد در سال هاي ۲۰11-
۲۰1۲ که ليبي با اختالل شــديد در عرضه خود روبرو شــد، قيمت نفت خام مي توانست تا 
۲۰۰ دالر در هر بشــکه هم باال برود. اين اتفاق آن موقع مي توانســت رخ دهد و حاال هم 
امکان روي دادن آن وجود دارد. سيمسنســکي، ادامه مي دهد: اگر به خاطر تصميماتي که 
روسيه و عربستان ســعودي، به عنوان بخشي از همکاري هاي اوپک پالس،اتخاذ کردند، 
نبود،در ســال ۲۰1۸ هم ما به راحتي مي توانستيم شاهد باال رفتن قيمت نفت تا ۳۰۰ دالر 
باشــيم. اين مقام ســعودي با تاکيد بر اين که حدود 7۰ درصد از ظرفيت هاي اضافه شده 
اوپک، توســط عربستان سعودي انجام شده است، گفت: اين ســازمان يکي از مهم ترين 
نهادهايي اســت که به عنوان عرضه کننده نهايي عمل مي کند. مرکز مطالعات و تحقيقات 
ســوخت ملک عبداله در رياض، بر تحقيقات مستقل در زمينه اقتصاد سوخت جهان تمرکز 
دارد. ماه گذشته وال اســتريت ژورنال گزارش داد که اين اتاق فکر، در مورد تاثير احتمالي 
فروپاشي ســازمان ۶۰ ساله اوپک، بر بازارهاي نفت، تحقيق مي کند. به هر تقدير، ناظران 
معتقدند که ســال ۲۰1۸ ســال پرتالطمي براي صنعت نفت بوده است، سالي که طي آن 
قيمت نفت برنت از ۶۶.۸7 دالر در نخستين روز سال به رکورد ۸۶.۲۹ دالر در اوايل اکتبر 
صعود کرد و ســپس در اواســط نوامبر تا مرز ۶۶.۲۸ دالر عقب نشست و در واقع به نقطه 
اول خود بازگشت و پيش از کريسمس در سطح نااميدکننده 54.1۰ دالر در هر بشکه بسته 
شــد. و اما کالم پاياني اينکه؛ عليرغم ادعاي برخي آژانس ها و موسسات بين المللي انرژي 
و پيش بيني آنان از نفت ۸۰ دالري در ســال ۲۰1۹ ميالدي اما در عالم حقيقت فعال اين 

عدد در کانال 5۰ دالري دست و پا مي زند.

وزير نفت:

مديرتوليد شرکت نفت مناطق مرکزي خبر داد:

سياست کالن کشور کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است

برگزاري کارگاه آموزشي استاندارد در نفت مناطق مرکزي

رويکرد زيست محيطي شرکت نفت فالت قاره در شناور فرآورشي کوروش

وزيــر نفت گفت: اگرچــه در ميان 
کشورهاي صادرکننده نفت، بودجه ايران کمترين 
وابســتگي را به نفت و در مقايســه با کشورهاي 
همسايه وضع خوبي دارد، اما سياست کالن کشور 
کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.

بيــژن زنگنه با اشــاره به وضــع نفت در 
اليحه بودجه ســال ۹۸ کل کشور گفت: دولت 
به دنبال کاهش وابســتگي به درآمدهاي نفتي 
در بودجه است، به همين دليل ماليات ها در سال 
آينده افزايش يافته اســت. وزير نفت با تاکيد بر 
اين که شــرايط کنوني فرصتي است که ما از آن 
به درستي استفاده خواهيم کرد، گفت: در بخش 
هزينه هاي بودجه بايد تحوالتي ايجاد شــود و 
براســاس صحبت هاي رئيس جمهوري، بايد با 
اصالح ساختار به دنبال کاهش هزينه ها باشيم. 

بايد با همت و اراده قوي کشــور را از شــرايط 
خطير کنوني خارج کنيم تا دشــمنان به اهداف 
خود نرســند. زنگنه در پاسخ به اين پرسش که 
با اصالحات انجام گرفتــه بر اليحه بودجه، آيا 
وابستگي به نفت کاهش يافته است، عنوان کرد: 
اين بخش تغيير چنداني نداشت، اما هزينه ها تا 
حــدودي کاهش يافت. وي با اشــاره به اين که 
قيمت هر بشــکه نفت در اليحه بودجه ســال 
آينده 54 دالر براي هر بشکه است، ادامه داد: در 
برخي موارد قيمت برآورد شده در بودجه ساالنه 
تغيير مي کند، براي نمونه امسال هر بشکه نفت 
بيــش از 7۰ دالر به ازاي هر بشــکه به فروش 
مي رسد در حالي که در بودجه 55 دالر براي هر 
بشکه در نظر گرفته شده بود، اما 54 دالر برآورد 

شده براي سال آينده متعارف است.

با  آشنايي  کارگاه اموزشي 
الزام هاي استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ با هدف 
ايجاد سيســتم ها و فرآيندهاي الزم در 
سازمان ها به منظور بهبود عملکرد انرژي، 
بهره برداري و مصرف بهينه آن در شرکت 

نفت مناطق مرکزي ايران برگزار شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
شرکت نفت مناطق مرکزي، غالمرضا 
نصيرايي، مديرتوليد شرکت نفت مناطق 
مرکزي ايران درباره نتايج اجرايي شدن 
اين اســتاندارد بين المللي در سازمان ها 
گفت: پياده ســازي اين استاندارد سبب 
کاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي، آثار 
انرژي  و هزينه هاي  زيســت محيطي 
از طريــق مديريــت نظام مند مصرف 
انرژي مي شود.وي افزود: اين استاندارد 
پياده سازي سامانه  الزام هاي  بين المللي 
مديريت انرژي )EN MS( را مشخص 
کرده تا بر اســاس آن يک ســازمان، 

توانايي توســعه و پياده سازي خط مشي 
انــرژي، ايجاد اهــداف کالن و خرد و 
برنامه هاي اجرايي را کــه با الزام ها و 
انرژي  بهره بــرداري  قانوني  اطالعات 
مرتبط است، داشته باشد. همچنين اين 
استاندارد بر اساس چرخه بهبود مستمر 

شامل برنامه ريزي، اجرا، بررسي و اقدام 
کنترل مي شود.مدير توليد شرکت نفت 
مناطــق مرکزي ايران درباره ســامانه 
مديريت انرژي تصريح کرد: اين سامانه 
مجموعه اي از عناصر به  هم وابسته يا 
در تعامل براي ايجاد يک خط مشــي 

انــرژي، اهــداف انــرژي و همچنين 
فرآيندهــا و روش هــاي اجرايي براي 
دستيابي به اين اهداف است. خط مشي 
انرژي بايد تعهد سازمان براي دستيابي 
به بهبود عملکرد انرژي را نشــان دهد. 

خط مشي انرژي بايد مستندسازي شود 
و به تمام ســطوح سازمان انتقال يابد و 
به طور مرتب بازنگري و در صورت لزوم 
روزآمد شــود.نصيرايي درباره الزام هاي 
ســامانه مديريت انرژي اظهــار کرد: 
اين الزام ها شــامل الزام هاي عمومي، 
مســئوليت مديريت، خط مشي انرژي، 
طرح ريزي انــرژي، اجــرا و عمليات، 
اســت. مديريت  بازنگري  و  بررســي 

مولفه هاي شناســايي  درباره  نصيرايي 
ريسک، اتالف يا شکســت انرژي در 
ســامانه مديريــت انرژي افــزود: اين 
فرآيند با سه نحوه مميزي هاي عبوري، 
تخصصي و فني بررســي مي شود که 
مشاهدات  اســاس  بر  عبوري  مميزي 
براســاس  تخصصي  مميــزي  عيني، 
نظر جمعي کارگــروه انرژي و مميزي 
فني با اســتفاده از وسايل و تجهيزات 

اندازه گيري مي شود.

رئيس منطقــه عملياتي 
کيش شــرکت نفت فالت قاره ايران 
دربــاره اقدام هايي که در بخش  فني 
و نگهداشــت توليد و بخش ايمني، 
بهداشت و محيط زيست روي شناور 
انجام  کوروش   )FPSO( فرآورشــي 

شده است، توضيحاتي ارائه داد.
شهســوار ارغــش گفــت: از 
زمــان واگــذاري کامــل راهبري 
به شرکت  فرآورشي کوروش  شناور 
نفت فالت قــاره ايران، با تمرکز بر 
رفع مشــکالت موجــود و برگزاري 
جلسات کارشناسي مستمر، توانستيم 
اقدام هاي خوبي را هم در بخش فني 
و نگهداشــت توليد و هم در بخش 
محيط زيســت انجــام دهيم.رئيس 
اقدام هاي  به  کيش  عملياتي  منطقه 

زيســت محيطي در ايــن منطقــه 
اشــاره کرد و گفت: کاهش آلودگي 
پســاب هاي صنعتي به کمتر از حد 
استاندارد )ppm 1۰(، اصالح رينگ 
آب آتش نشــانى، تثبيت فشار بدون 
در سرويس قرارگرفتن مداوم جوکي 
افزايش  استهالک،  کاهش  پمپ ها، 
ايمني و تــالش براي افزايش طول 
عمر تاسيســات از جمله اين اقدام ها 
بــوده اســت.ارغش همچنيــن به 
کاهش تعداد توقف هاي توليد اشاره 
کــرد و افزود: اســتقرار دائم نفرات 
خدمات چاه در سکوي سرچاهي به 
منظور دســتيابي به اين هدف بوده 
که بي شک حضور پيوســته آنها از 
جمله داليل اصلــي افزايش فاصله 
بين توقف هــاي توليــد از 15 روز 

در زمــان حضور پيمانــکار خارجي 
به بيــش از ۹۰ روز در زمان حاضر 
ميزان مصرف  گفته وي،  اســت.به 
مواد شــيميايي به ويژه تعليق شکن 
که سبب صرفه جويي در هزينه هاي 
سامانه  بهينه ســازي  و  بهره برداري 
مورد  از ۲۶۰  فراينــدي مي شــود، 
بــه کمتــر از 1۰۰ مــورد کاهش 
منطقه عملياتي  اســت.رئيس  يافته 
کيــش تصريح کرد: يکــي ديگر از 
اقدام هاي انجام شــده، به کارگيري 
با  موتورخانه  بويلرهــاي   اســتارت 
اســتفاده از نفــت خــام موجود در 
پااليشــگاهي کوروش است  شناور 
که به جاي ســوخت ديزل استفاده 
مي شود و سبب صرفه جويي ۶۰ تني 
گازوئيل خواهد شــد.ارغش در ادامه 

به حادثه  برخورد با تانکر در چند ماه 
گذشته اشاره کرد و گفت: به همت 
گروه هاي فني و پشــتيباني شرکت 
نفت فالت قاره در بازه زماني ســه 
ماه و با حداقــل هزينه و همچنين 
شــرکت  اســتانداردهاي  با  مطابق 
DNV آســيب ديدگي به وجود آمده 
رفع شد.طرح مستقل اليه هاي نفتي 
طرح هاي  معــدود  از  جنوبي  پارس 
به صورت  کــه  اســت  توســعه اي 
مستقيم از ســوي شرکت ملي نفت 
ايران اجرايي شــد. اين طرح ابتدا به 
عنوان يکي از طرح هاي زيرمجموعه 
شــرکت نفت و گاز پارس در سال 
1۳۹۳ آغــاز به کار کــرد و مطابق 
برنامه زمان بنــدي اوليه قرار بود در 
طول 1۹ ماه به بهره برداري برسد که 

به داليل متعدد، زمان اجراي پروژه 
به درازا کشــيد. پس از جدا شــدن 
طرح از شــرکت نفت و گاز پارس، 
ســازمان مســتقل اين طرح با نام 
اختصاري SPOL از ابتداي سال ۹۳ 
با معرفي مجري، زير نظر مديرعامل 
شرکت ملي نفت ايران فعاليت خود 
را آغاز و با بازتعريف اهداف پروژه و 
در اولويت قرار گرفتن آن توانســت 
از  ســرانجام هدف برداشــت نفت 
اليــه نفتي را جامه عمل بپوشــاند 
و به اين ترتيب توليد آزمايشــي در 
اليه نفتي، ۲۹ اســفندماه سال ۹5 
آغــاز و اين طــرح در فروردين ماه 
ســال ۹۶ همزمان با افتتاح پنج فاز 
پارس جنوبي توسط رئيس جمهوري 

به طور رسمي افتتاح شد.

احمد مددی

کارگاه  آموزشي آشنايي با 
الزام هاي استاندارد

 ISO 5۰۰۰1 با هدف ايجاد 
سيستم ها و فرآيندهاي الزم در 

سازمان ها به منظور بهبود عملکرد 
انرژي، بهره برداري و مصرف بهينه 
آن در شرکت نفت مناطق مرکزي 

ايران برگزار شد



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

یادداشت۳ تحلیل
گفتمان

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

سي ان پي سي خروج از طرح توسعه فاز 11 را اعالم نکرده است

آغاز مرحله دوم ارزيابي شرکت هاي 
اکتشاف و توليد ايراني؛ خرداد ۹۸

انقضاي  بــه  توجــه  با 
شرکت هاي  گواهي  تدريجي 
براي  صاحب صالحيت  ايراني 
تبديل شــدن به شرکت هاي 
اکتشاف و توليد در سال آينده، 
فرايند ارزيابي اين شــرکت ها 
به منظــور تمديد گواهي هاي 
اخذ شــده، از خرداد ماه سال 
ارزيابي  آغــاز مي شــود.   ۹۸
مشــاوران و پيمانکاران صنعت نفت، از وظايف تعريف شــده 
ايــن اداره کل اســت و با توجــه به نزديکي زمــان انقضاي 
گواهي صالحيت شرکت هاي E&P ايراني، براي ارزيابي اين 
شرکت ها در مرحله بعدي برنامه ريزي هاي الزم در دست اقدام 
اســت. با ارزيابي هاي انجام شده در اين اداره کل، در مجموع 
17 شــرکت به عنــوان شــرکت هاي صاحب صالحيت براي 
تبديل شدن به شــرکت هاي اکتشاف و توليد شناسايي شدند. 
مرحله دوم ارزيابي با در نظر گرفتن الزامات ســختگيرانه تري 
اجرايي مي شــود و شــرکت ها بايد براي تمديد گواهي خود 
مطابــق معيارهاي مدنظــر عمل کنند. به طــور نمونه، يک 
هلدينــگ که مجوز فعاليت در قالب اکتشــاف و توليد را اخذ 
کرده، از آنجا که قاعدتا قرار نيســت تمام فعاليت هاي خود را 
صرفا بر اين حوزه متمرکز کند، بايد شــرکت اکتشاف و توليد 
مجزايي تاســيس و معيارهايي را که بــر مبناي آن موفق به 
اخذ گواهي تاييد صالحيت شــده، به آن شرکت منتقل کند. 
البته بســياري از الزامات از قبل هم بوده اســت، اما تالش ما 
اين اســت که رعايت اين الزامات را در مرحله بعدي ارزيابي 
با جديت بيشتري پيگيري کنيم. بر اين اساس، توانمندسازي 
شــرکت هاي ايراني براي ارائه خدمات کيفي به صنعت نفت 
مورد تاکيد اســتو شــرکت هاي ايراني بايد در خارج از کشور 
نيز خدمات ارائه دهند. حال آن که متاســفانه در هدف گذاري 
اوليه برخي شرکت ها، هيچ نشاني از ورود به بازارهاي منطقه 
ديده نمي شود. در همين حال، پيگيري سختگيرانه اين الزامات 
براي شرکت هاي اکتشاف و توليد ضرورتي دارد. هدف اصلي 
از ارزيابي و انتخاب شرکت هاي مستعد براي فعاليت در قالب 
E&P، توانمندســازي صنعت نفت در حوزه اکتشاف و توليد 
بــوده و منطقي نيســت اگر اين هدف را بــه داليلي از جمله 
آثار ناشــي از تحريم دنبال نکنيم. چنان که اين 17 شرکت در 
فهرست بلند مناقصات بســته هاي طرح نگهداشت و افزايش 
توليــد ميدان هاي نفتــي )EPC/EPD( قــرار دارند و برخي 
برنده مناقصات نيز شــده اند. بازنگري در مدل هاي کسب وکار 
مي توانــد به افزايــش بهره وري کار در صنعــت نفت منتهي 
شــود، اگرچه نمي توان مشــکالت مالي مبتالبه صنعت نفت 
را ناديــده گرفت، اما بهره منــدي از فناوري هاي روزآمد، نياز 
اولويت دارتري براي صنعت نفت اســت و دستيابي به فناوري 
نيز راهکارهاي مختلفي دارد کــه بايد مدنظر قرار گيرد. البته 
در حال حاضــر، برنامه اي براي اعالم فراخــوان جديد براي 
ثبت نام شــرکت هايي که متقاضي تبديل شدن به شرکت هاي 
E&P باشند، در دستور کار نيست.بر اين اساس، پنجم آذرماه 
سال ۹4، شــيوه نامه تعيين صالحيت شرکت هاي اکتشاف و 
توليد از ميدان هاي نفت و گاز کشــور از سوي وزير نفت ابالغ 
و در آن تصريح شــد: »در شــرايط عمومي، ساختار و الگوي 
قراردادهاي جديد باالدســتي نفت، پيش بيني شــده است که 
افزون بر اســتفاده حداکثري از ظرفيت هاي سازندگان داخلي 
براي تامين تجهيــزات و کاالهاي مورد نيــاز پروژه ها و نيز 
بهره گيــري از ظرفيت هاي پيمانکاران داخلــي براي اجراي 
پروژه هاي نفتي و انجام عملياتي مانند حفاري و تکميل چاه ها 
در دريا و خشــکي، از اهرم و امکان امضــا و اجراي اين نوع 
از قراردادها براي تاســيس و تقويت ظرفيت هاي مديريتي و 
فناوري کشــور براي اجراي پروژه هــاي بزرگ نفتي در حوزه 
اکتشــاف و توليد حداکثر بهره ممکن گرفته شــود؛ از اين رو 
تاسيس شرکت هاي E&P در بندهاي متعدد شرايط و الگوي 
جديــد قراردادهاي نفتي مــورد توجه و اهتمــام قرار گرفته 
است«. به دنبال اين شــيوه نامه، فراخوان شناسايي و ارزيابي 
شــرکت هاي ايراني متقاضي فعاليت در حوزه اکتشاف و توليد 
نيز ۲۸ ارديبهشــت ماه ســال ۹5 اعالم و در آن تصريح شد: 
»سنجش کيفي شــرکت ها در سه مرحله و به صورت پلکاني 
شــامل غربالگري اوليه و تهيه فهرست بلند، پيش ارزيابي و 
ارزيابــي کيفي صالحيت انجام مي شــود«. وزارت نفت پس 
از اين فراخوان، صالحيت ۳7 شــرکت را بررسي و در تيرماه 
ســال ۹5، صالحيت ابتدايي هشت شرکت شامل شرکت هاي 
پتروپارس، مهندسي و ساختمان صنايع نفت )OIEC(، انرژي 
دانا، توســعه پتروايران، گروه مپنا )شــرکت نفت و گاز مپنا(، 
قرارگاه ســازندگي خاتم االنبيا، ســازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران )شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران( و ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( )شــرکت توسعه نفت و گاز پرشيا( را 
تاييد کرد. معاونت مهندســي، پژوهش و فناوري وزارت نفت 
تير ماه همان سال، از افزوده شدن شرکت هاي سرمايه گذاري 
غدير و گسترش انرژي پاسارگاد به مجموع شرکت هاي ايراني 
مســتعد براي فعاليت در قالب اکتشــاف و توليد )E&P( خبر 
داد و در نهايت با اضافه شدن شرکت هاي مهندسي و ساخت 
تاسيســات دريايي ايران، کيسون، توســعه صنعت ايران افق، 
شرکت مهندسي و خدمات پارس پتروزاگرس، گلوبال پتروتک 
کيش و حفاري شــمال )هلدينگ انرژي گســتر سينا( به اين 
فهرست در مرداد ماه سال ۹۶، تعداد شرکت هاي ايراني داراي 
مجوز فعاليت در اين حوزه به 17 شــرکت رسيد؛ شرکت هايي 
که قرار است از سال آينده، در مرحله دوم ارزيابي قرار گيرند.

مديرعامل شــرکت نفت و گاز 
پارس، تأخير در اجراي توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبــي را به ضرر توتال دانســت و گفت: 
شرکت سي ان پي ســي خروج از توسعه اين 

فاز را هنوز به طور رسمي اعالم نکرده است.
محمد مشــکين فام روز شــنبه، اول 
دي مــاه در يک نشســت خبــري، پس از 
تشــريح دستاوردهاي شــرکت نفت و گاز 
پارس از زمان تاسيس اين شرکت تا کنون، 

به سواالت اصحاب رسانه پاسخ داد.
رسانه ها مي گويند سي ان پي سي نمي آيد

وي در پاسخ به نخستين سوال درباره 
پرداخت رشــوه از سوي شــرکت توتال، با 
يادآوري اين که ماجراي پرداخت از ســوي 
اين شرکت فرانسوي مربوط به سال 1۹۹7 
ميالدي و فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي است، 
اظهــار کرد: هنوز مســتندي در اين زمينه 
وجود ندارد، البته کشور فرانسه اين موضوع 
را پيگيري و صحــت آن را تاييد کرده، اما 
شرکت نفت و گاز پارس به صورت مکتوب 
نامه اي در اين زمينه دريافت نکرده اســت.
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره 
توســعه فاز 11 پارس جنوبي هم با اشاره 
به اين که قرارداد توســعه ايــن فاز تيرماه 
1۳۹۶ بــا کنسرسيومي متشــکل از توتال 
پتروپارس  و  چين  سي ان پي ســي  فرانسه، 
ايران به امضا رسيد، افزود: توتال به داليل 
شــرايط تحريم عدم توانايــي خود را براي 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي مطابق با مفاد 
قرارداد اعالم کرد و فرآيند انتقال مسئوليت 
توسعه اين فاز از توتال به سي ان پي سي در 
مراحل پاياني است.مشکين فام درباره اعالم 
خروج شــرکت سي ان پي سي از توسعه فاز 
11 پارس جنوبي اظهار کرد: اين شــرکت 
هنوز به صورت رســمي خروج خــود را از 
توســعه فاز 11 اعالم نکــرده و آنچه بيان 

مي شود مربوط به رسانه هاست.
طراحي اوليه سيستم تقويت فشار در اختيار 

ايران است 
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با 

بيان اين که براســاس برآوردها، پيمانکار 
توسعه فاز 11 پارس جنوبي تا پايان امسال 
اين  درباره دســتاورد  مشخص مي شــود، 
همکاري اظهار کرد: شرکت توتال در زمينه 
طراحي فناوري سيســتم تقويت فشــار از 
زمان امضاي اين قرارداد تا کنون اقدام هايي 
انجام داده که حاصل آن در اختيار ايران قرار 
گرفته است، بنابراين مي توان گفت مقدمه 
اســتفاده از اين فناوري به منظور ســاخت 
سکوهاي تقويت فشار هم اکنون در ايران 
وجود دارد که دستاورد بزرگي است.به گفته 
وي، هم اکنون مدارک مربوط به تکنولوژي 
ساخت اوليه ســکوهاي تقويت فشار طبق 
قرارداد به شــرکت چيني در فاز 11 سپرده 
ساخته  درباره جکت  است.مشکين فام  شده 
شــده پتروپارس براي طرح توسعه فاز 11 
پــارس جنوبي هم اظهار کــرد: اين جکت 
هم اکنون در يارد جزيره قشــم است و بعد 
از تکميل مطالعات بلوک 11، قرار است از 
آن در موقعيت 11B اســتفاده شود.وي در 
پاسخ به اين پرسش که آيا برنامه اي براي 
شکايت از توتال براي ترک توسعه فاز 11 
پــارس جنوبي داريد، اظهار کــرد: آنچه با 
توتال پيــش رفتيم مطابق ماده 4۶ قرارداد 

است و شرايط برگشت تحريم شفاف توافق 
و تاکنون مّر قرارداد دنبال شــده و خالف 
آن انجام نشــده اســت.مديرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس به اين ســوال که آيا در 
قرارداد فاز 11 پارس جنوبي جريمه لحاظ 
شده اســت، جواب منفي داد و تاکيد کرد: 
جريمه از محــل تأخير در اجــراي پروژه 
اســت، يعني هرچه پيمانکار ديرتر به توليد 
برسد به ضررش اســت و در واقع بهترين 
جريمه براي پيمانکار اســت. اين رويه در 
آي پي سي و باي بک به همين صورت بوده، 
بنابراين پيمانــکار همواره به دنبال توليد و 
بازپرداخت ســرمايه بوده است.وي با بيان 
اين که تأخير در توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
به ضــرر توتال خواهد بــود، درباره ميزان 
سرمايه گذاري اين شرکت هم اظهار کرد: 
توتال 45 ميليون دالر براي توسعه فاز 11 
هزينه کرده است که اين سرمايه با خروج 
اين شــرکت تا زمان به توليد نرسيدن اين 

فاز در ايران مي ماند.
برنامه اي براي کاهش تکليفي گاز نداريم

مديرعامل شــرکت نفت و گاز پارس 
درباره اين که با توجه به کاهش مشــتريان 

ميعانــات گازي ايران، آيــا برنامه اي براي 
کاهش توليــد گاز داريد يــا خير؟ تصريح 
کرد: طبق تکليف وزارت نفت بايد هر چقدر 
مي توانيــم توليــد گاز و در پي آن ميعانات 
گازي داشته باشــيم و اگر در برخي موارد، 
از برنامه توليد اندکي عقب هســتيم، علت 
آن بدي آب و هوا اســت کــه در کمترين 
زمان ممکن جبران مي شود؛ به اين ترتيب 
ما تکليفي براي کاهــش توليد گاز نداريم.
وي به اين پرســش که چه برنامه اي براي 
گاز ميــدان فرزاد بي داريد، پاســخ داد: با 
توجه به ايــن که گاز اين ميدان ۲1 درصد 
براي پروژه هايي  بنابرايــن  ناخالصي دارد، 
مانند ال ان جــي کارايي نــدارد. تزريق به 
شبکه سراسري و ميدان هاي نفت برنامه اي 
اســت که براي اســتفاده از گاز اين ميدان 
پيش بيني شده و مطالعات آن در حال انجام 
است.به گفته مشکين فام، مذاکره با شرکت 
او ان جي سي هند براي توسعه ميدان گازي 
فرزاد بي که MDP آن تکميل شده، اگرچه 
کند، اما در حال انجام است. البته خودمان 
هم به صورت موازي طرح را دنبال مي کنيم 

که مطالعات آن تکميل شده است.

۲۵۰ ميليارد دالر عايدات محصوالت 
پارس جنوبي

مديرعامل شــرکت نفت و گاز پارس 
درباره ميزان توليــد ميعانات گازي پارس 
جنوبي هم که پرســش يکي از خبرنگاران 
بود، گفت: ميانگيــن توليد روزانه ميعانات 
گازي پارس جنوبي ۶۰۰ هزار بشــکه در 
روز اســت و تا کنون هم مشــکلي بابت 
توليد ميعانات گازي نداشتيم.وي همچنين 
درباره توســعه اليه نفتي پــارس جنوبي، 
با اشــاره به اين که از زماني که مرســک 
در توتال ادغام شــد، به دليل حضور توتال 
در طــرف قطري مذاکرات خــود را با اين 
شرکت متوقف کرديم، تصريح کرد: درحال 
حاضر براي توســعه اليه ها، با چند شرکت 
ايراني در حال مذاکره هستيم و اميدواريم 
به زودي به نتيجه خوبي برسيم.مشکين فام 
درباره هزينه توسعه پارس جنوبي و ارزش 
محصــوالت آن از ابتدا تاکنــون هم که 
پرسش يکي از خبرنگاران بود، اظهار کرد: 
از زمان توســعه پارس جنوبي تا کنون ۸۰ 
ميليارد دالر در اين ميدان ســرمايه گذاري 
شــده که از اين ميــزان 14 ميليارد دالر 
صرف ســرمايه گذاري در زيرســاخت ها از 
جمله جاده و فرودگاه شده است.وي افزود: 
همچنيــن از ابتداي توســعه اين ميدان تا 
کنون هــزار و ۳۰۰ ميليارد مترمکعب گاز 
غني از ميدان پارس جنوبي برداشــت شده 
کــه اگر ارزش هر هزار فــوت مکعب 1۸ 
سنت در نظر گرفته شود، ۲5۰ ميليارد دالر 
عايدات توليد تجمعي اين ميدان بوده است.

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره 
ايــن که آيا با توجه به مشــکالت، بودجه 
مورد نياز بــراي تکميل فازهاي باقي مانده 
پارس جنوبي تامين شده است، اظهار کرد: 
قرار بود براي تکميل فازهاي 1۳، ۲۲، ۲۳ 
و ۲4 پارس جنوبي از طريق صندوق توسعه 
ملي 4 ميليارد دالر تامين مالي انجام شود 
کــه طبق برنامه پيش مي رود و مشــکلي 

وجود ندارد.

تورج دهقاني،  مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت خبر داد: 

35 حلقه چاه جديد نفت وارد مدار مي شود
۳۵ حلقه چــاه جديد طي دو 
ماه آينده، در ميــدان نفتي آزادگان جنوبي 
وارد مدار توليد شده و حدود ۵۰ هزار بشکه 
نفت در روز به ظرفيــت توليد اين ميدان 

افزوده خواهد شد.
مديرعامل شــرکت  تورج دهقاني، 
مهندسي و توســعه نفت، با بيان اين که 
احداث، واحد فرآورش سيار براي نخستين 
بار در ايران ازجملــه مهم ترين اقدامات 
توسعه اي، در ميدان نفتي آزادگان جنوبي 
اســت، اظهار کــرد: انجام ايــن فعاليت 
هم اکنون توســط يک شرکت خارجي در 
مرحله نصب و راه انــدازي قرار دارد و بر 
اين اساس طي دو ماه آينده ۳5 حلقه چاه 
جديد وارد مدار توليد خواهد شــد و حدود 
5۰ هزار بشــکه نفت در روز به ظرفيت 
توليد اين ميدان افزوده خواهد شد.او دامه 
داد: با احتســاب اين موضوع، اميدواريم 
تا پايان ســال جاري، ظرفيــت توليد از 
اين ميدان را به 15۰ هزار بشــکه در روز 

برسانيم؛ همانطور که طي سال گذشته با 
تالش همکاران در شرکت متن، توانستيم 
با افزايــش5۰ حلقه چاه، ظرفيت توليد را 
از۳۰ هزار بشــکه در روز به حدود 1۰۰ 
هزار بشــکه برسانيم.دهقاني افزود: طرح 
توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي ازجمله 

بزرگترين طرح هاي توسعه اي نفتي کشور 
بشــمار مي رود که از محل منابع داخلي 
تأمين بودجه مي شود. وي همچنين گفت 
که انجام احداث دو واحد سطح االرضي 
تفکيک گر نفت و گاز در ماه هاي گذشته 
به مراحل پاياني خود رســيده اســت که 

داراي پيشــرفت حدود ۹۸ درصد است.
وي بــه ديگر فعاليت هاي توســعه اي در 
ميدان نفتي آزادگان جنوبي اشــاره کرد 
و پيشــرفت  قابل توجه حفاري از سوي 

پيمانــکاران ايرانــي را ازجمله مهم ترين 
دســتاوردهاي ايــن ميدان برشــمرد.بر 
اساس اطالعات سايت شرکت مهندسي 
و توســعه نفت، مديرعامل اين شرکت با 
بيان اين که با اجراي سياست هاي کالن 
کشور و استراتژي افزايش توليد به صورت 
مرحله اي، اين ميدان مشــترک در دستور 
کار شــرکت ملي نفت قرار دارد گفت: در 
همين راســتا اقدامات مهمي در مسير به 
سرانجام رســيدن اين ميدان بزرگ نفتي 
صورت گرفته اســت که فقط مربوط به 
راه اندازي واحد فرآورش ســيار نيســت.
هم چنين به گفته او، در راســتاي به جامه 
عمل پوشــاندن حمايت از کاالي داخلي 
ايراني و اســتفاده از ظرفيت سازندگان و 
توليدکنندگان داخلي، شرکت مهندسي و 
توسعه نفت، قراردادهاي تجهيزات ساخت 
خارج که امکان ســاخت داخل را داشتند، 
لغو کــرده و از اين سياســت ها بصورت 

جدي حمايت و پيگيري مي کند.

تصويب 71 عنوان پروژه تحقيقاتي در شرکت نفت مناطق مرکزي
رئيس اداره پژوهش و توسعه شرکت نفت 
مناطق مرکزي ايران از تصويب ۷۱ پروژه تحقيقاتي به 

مبلغ ۱۴۰ ميليارد ريال در اين شرکت خبر داد.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت 
ايــران، ســيدعباس ضيايي  نفت مناطــق مرکزي 
گفت: شناســايي، اولويت بندي و اجــراي پروژه هاي 
تحقيقاتــي کاربــردي، حمايــت از پايان نامه هــاي 
تحصيالت تکميلي، اســتفاده از نخبگان وظيفه براي 
رفع مشکل ادارات مختلف شــرکت، حمايت از ارائه 
مقاله هاي پژوهشــي و ارتباط منسجم تر و اثربخش تر 
با دانشــگاه ها و مراکز علمــي از مهم ترين محور هاي 

فعاليت  اداره پژوهش و توســعه است.وي افزود: تعداد 
کل پروژه هاي مصوب اداره پژوهش و توسعه شرکت 
نفت مناطق مرکزي 7۲ مورد اســت که از اين تعداد 
71 مورد آن به مبلغ 14۰ ميليارد ريال تصويب شــده 
اســت.رئيس اداره پژوهش و توســعه شــرکت نفت 
مناطق مرکزي ايــران درباره حمايــت از پايان نامه 
تحصيــالت تکميلي، تعداد آنهــا و خالصه وضعيت 
نخبگان وظيفه اظهار کرد: از ابتداي سال ۸1 تاکنون 
تعــداد 51۹ پايان نامــه تحصيــالت تکميلي به اين 
شرکت ارائه شــده که هم اکنون 1۰7 مورد پايان نامه 
در مرحله اجرايي قرار دارد و 4۸ مورد امسال مصوب 

شــده اســت. همچنين ۶1 نخبه دانشگاهي در قالب 
امريه شــرکت نفت مناطق مرکزي مشــغول خدمت 
نظام وظيفه بوده اند.ضيايــي فعاليت هاي آينده اداره 
پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزي را انعقاد 
قرارداد پروژه هــاي مصوب، ســازماندهي پايان نامه 
دانشــجويي و پروژه هاي نخبگان، ارتباط ســازنده با 
دانشــگاه ها و مراکز دانش بنيان و تحقيقاتي کشــور، 
ايجــاد کرســي هاي دوجانبه در دانشــگاه و صنعت، 
فراگيرکردن فرهنگ پژوهشــي در سازمان به عنوان 
يک بازوي پشتيبان قوي، ايجاد سامانه اطالع رساني 
و پورتال داخلي پژوهش و تکميل و به روز نگه داشتن 

محتوا و قالب ســايت جديد اداره پژوهش و توســعه 
دانست.

ميانگين توليد روزانه ميعانات 

گازی پارس جنوبی 6۰۰ هزار 

بشکه در روز است و تا کنون 

هم مشکلی بابت توليد ميعانات 

گازی نداشتيم

طرح توسعه ميدان نفتي 
آزادگان جنوبي ازجمله 

بزرگترين طرح هاي توسعه اي 
نفتي کشور بشمار مي رود که 
از محل منابع داخلي تأمين 

بودجه مي شود

اميد شاکري
مديرکل نظام فني و اجرايي و 

ارزشيابي طرح هاي 
وزارت نفت
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دانش نفت از گردهمايي فصلي کميته ملي انرژي جمهوري اسالمي گزارش مي دهد؛

خالء سياست ها و راهبردهاي انرژي در کشور

يادداشت

يادداشت

اولويت هاي پژوهشي شرکت ملي نفت ايران 
مي تواننــد  پژوهشــگران 
تحقيق  و  پژوهــش  انجام  براي 
در حوزه فعاليت هاي اين شرکت، 
تعيين شده  اولويت هاي  با  مطابق 
اقــدام کنند. به ايــن منظور، از 
شــرکت هاي تابع شــرکت ملي 
نفت ايران خواســتيم چالش هاي 
1۰ ســال آينده خــود را اعالم 
کنند و سپس با دعوت از کارشناسان و برگزاري جلسات کارشناسي 
مستمر، اين اولويت ها جمع آوري، بررسي و غربالگري شد. سرانجام 
7۹ اولويت پژوهشــي شــرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابع 
در قالب 11 دســته مشخص شــد و اميدواريم پژوهش هاي آتي به 
رفع تدريجي هــر يک از اين چالش ها کمک کند. اين 11 دســته 
مشــتمل بر ازدياد برداشــت نفت، توليد و بهره برداري، مدل سازي 
و کنترل و مديريت مخازن، نگهداشــت تخصصــي توليد، ارتقاي 
فنــاوري در عمليــات و ســرويس هاي حفاري، اکتشــاف و علوم 
زمين، ســاخت تجهيزات و مواد، حفاظت صنعتي و محيط زيســت، 
مطالعات راهبردي و زيرســاختي و بهره وري، بهينه ســازي مصرف 
انرژي و توليد بانک اطالعاتي يکپارچه اســت که در هر دســته به 
چالش هاي مشخصي پرداخته شده اســت. به طور مثال، در بخش 
ازدياد برداشــت نفت، بــه چالش هايي از جمله عــدم بهره گيري از 
فناوري هاي نوين چاه محور )IOR(، عدم شــناخت دقيق روش هاي 
EOR متناســب با ميدان هاي ايران و بازده کم عمليات تزريق آب 
به روش هاي مرســوم مطرح است و در بخش توليد و بهره برداري، 
چالش هايي مانند راندمان پايين تجهيزات و فرايندهاي بهره برداري، 
ناکارآمدي عمليات اســيدکاري در برخي موارد براي انگيزش چاه، 
افزايش H۲S در چاه هاي توليدي نفت و گاز، تغيير مشخصات نفت 
و گاز توليدي و توليد ماســه در چاه ها مورد اشــاره شــده است. در 
بخش مدل سازي، کنترل و مديريت مخازن نيز چالش هايي از جمله 
فقدان بهره گيري از روش هاي نوين مدل سازي مخازن شکاف دار و 
نبود مدل ژئومکانيکي جامع براي محاســبه فشار تزريق و عمليات 
شکست هيدروليکي و حفاري و کنترل ذرات سازندي عنوان شده و 
در بخش نگهداشت تخصصي توليد، چالش هايي مثل افزايش نسبت 
آب به نفت و کاهش بهره دهي چاه ها خودنمايي مي کند.قديمي بودن 
دستگاه هاي نمودارگيري و ادوات رشــته هاي تکميلي ساخته شده 
داخلي، نشــتي از لوله هاي مغزي و محدود بودن دانش و تجربه در 
حفاري آب هاي عميق نيز از جمله چالش هايي به شــمار مي رود که 
در بخش ارتقاي فناوري در عمليات و ســرويس هاي حفاري بر آن 
تاکيد شده است.در بخش اکتشاف و علوم زمين به چالش هايي مانند 
عدم به کارگيري فناوري هاي نويــن در پردازش اطالعات لرزه اي، 
عدم توسعه فناوري بهبود تصويرسازي زيرسطحي در اکتشاف منابع 
هيدروکربوري، شــناخت کم ســاختارهاي زمين شناسي و ناشناخته 
بودن بسياري از مسائل مربوط به شيل  هاي نفتي و گازي اشاره شده 
اســت.در بخش ســاخت تجهيزات و مواد، چالش قديمي و فرسوده 
بــودن برخي واحدهاي بهره برداري و تجهيزات ســطح االرضي، در 
بخش حفاظت صنعتي و محيط زيست چالش انتشار گازهاي همراه 
نفت، مصرف باالي مواد شــيميايي و مقاوم نبودن برخي تاسيسات 
در برابر زلزله و ديگر بالياي طبيعي و در بخش بهينه سازي مصرف 
انرژي، مشــکالت ناشي از فقدان بازار بهينه سازي مصرف و فقدان 
ســازوکارهاي مناسب براي گســترش فعاليت  شرکت هاي خدمات 
انــرژي آمده اســت.چالش هايي مانند کمبود مديريــت تعميرات و 
نگهداري دارايي هاي فيزيکي و کمبودهــا در حوزه مديريت پروژه 
در بخــش مطالعــات راهبردي و زيرســاختي و بهــره وري و نبود 
نرم افزارهاي بومي و استفاده نکردن از فناوري هاي نوين در مديريت 
ميدان هاي نفــت و گاز در بخش توليد بانــک اطالعاتي يکپارچه 

مدنظر قرار گرفته است.

ملي  کميته  فصلــي  گردهمايي 
عنوان  با  اســالمي ايران  انرژي جمهــوري 
»ديپلماســي انرژي در شــرايط تحريم« با 
انرژي کشور  از کارشناسان  حضور تني چند 

برگزار شد. 
غالمحســين حســن تــاش در اين 
گردهمايــي، حامل هــاي انــرژي به ويژه 
نفــت را از سياســي ترين کاالها در جهان 
عنوان کرد و گفت: ديپلماســي عمدتًا يک 
ابزار گفت وگو و تعامل براي تحقق اهداف 
سياست خارجي اســت که مي تواند اهداف 
يک کشــور را در زمينه انرژي محقق کند. 
حســن تاش تصريح کرد: ديپلماسي انرژي 
انرژي  مي تواند بــه تدوين سياســت هاي 
کمــک کند، امــا عمدتــًا در جهت تحقق 
سياســت ها و راهبردهاي انرژي است و در 
کشور که با خأل در سياست ها و راهبردهاي 
انرژي روبه رو اســت اين ابزار مي تواند در 
تدوين سياســت ها و حتــي در امنيت ملي 
بــه ما کمک کند.وي ادامــه داد: به کمک 
ديپلماســي مي توان مشــخص کــرد آيا 
کشــورها در صادرات انرژي و تعامل با ما 
جدي هســتند يا آن را براي ايجاد فرصتي 
جديــد و امتيازگيــري پيگيــري مي کنند.
وي بــا تأکيد بــر اهميت تعامــل نزديک 
دستگاه ديپلماسي کشــور با بخش انرژي، 
حضور فعــال در مجامع بين المللي انرژي و 
فرصت سازي و استفاده از جايگاه بالمنازع 
بخش انرژي کشــور بــراي تحقق اهداف 
سياســت خارجي را حائز اهميت و نيازمند 
بازنگري دانست.حســن تــاش، رها کردن 

عرصه هايي که ربطي بــه تحريم ندارد را 
غيرقابل قبول دانســت و با توجه به انزواي 
آمريکا و اجماع جهاني براي تعامل با ايران، 
حضور فعاالنه دســتگاه ديپلماسي در اين 

عرصه را حائز اهميت دانست.
در اين گردهمايــي، مصطفي توانپور 
دبيــر هيأت اجرايي کميتــه ملي انرژي به 
مرور تاريخچــه هژمونــي دالر از 1۹1۸ 
ميالدي تاکنــون و اوج ايــن هژموني به 
عنوان دســتاورد ديپلماسي در پايان جنگ 
جهاني دوم پرداخت.وي با اشاره به گذشت 
شش ســال از تصويب قانون بهينه سازي 
مصرف ســوخت، عدم اجــراي اين قانون 
و عــدم پرداخــت معادل ســوخت يا برق 
صرفه جويي شده براي بهبود مصرف انرژي 
به ويژه در بخش خانگي را مورد انتقاد قرار 
داد.در ادامــه اين گردهمايــي، ميرزاخاني 

دســتيار وزير نيــرو در امور همــکاري با 
روســيه از ديگر اعضاي پنل تخصصي اين 
گردهمايي بود که به بررســي موفقيت هاي 
ديپلماســي در سه کشــور مصر، روسيه و 
چين و درآمد سرشار اين کشورها از طريق 
ديپلماســي حمل و نقل يا ديپلماسي منابع 
انرژي پرداخت و خاطرنشان کرد: ايران در 
مقايسه با اين سه کشــور قادر است از هر 
دو بخش ديپلماسي حمل و نقل و ديپلماسي 
انرژي بهره مند شود و اين ظرفيت تاکنون 
مورد غفلت قرار گرفته به طوري که کريدور 
شمال- جنوب به تنهايي از چنان ظرفيتي 
برخوردار است که مي تواند جايگزين فروش 
نفت کشــور شــود.به گفته وي، به عنوان 
بازيگر اصلي اين کريدور، نقش واقعي خود 
براي اســتفاده از حــدود ۸۰۰ ميليارد دالر 
ظرفيت جابه جايي بار در اين مســير را ايفا 

نکرديم.وي از جمله اقدامات و برنامه هايي 
که در جهت ديپلماسي انرژي در دستور کار 
قرار دارد را ســنکرون شــبکه برق ايران و 
روسيه از دو مسير آذربايجان و ارمنستان و 
گرجســتان عنوان کرد و با اشاره به اهميت 
حمايت فکري و پشــتيباني وزارت نيرو در 
اين عرصه اظهار داشــت: وزير نيرو نسبت 
به اين مســأله اهتمام خاص دارند و به نظر 
مي رسد با اتصال شبکه برق دو کشور در بازه 
زماني کوتاه و تبديل کشــور به هاب انرژي 
الکتريکــي در منطقه، بتوانيم ديپلماســي 
انرژي در اين بخش را فعال کنيم.ميرزاخاني 
با اشاره به امادگي روسيه براي سرازير شدن 
بخشي از سرمايه هاي اين کشور به ايران، 
ديپلماسي گاز، ديپلماسي گندم و ديپلماسي 

همکاري هــاي اقتصــادي در منطقه را از 
ديگــر ظرفيت ها برشــمرد و به تشــريح 
ابعاد آن پرداخت.وي ديپلماســي همکاري 
اقتصادهاي منطقه اي در قالب اوراســيا را 
از جمله فرصت ها برشــمرد که موافقتنامه 
آن در ســفر وزير نيرو به مســکو از سوي 
پوتين به امضاء رســيد و با توجه به اهتمام 
وزير نيرو و تصويب تشريفات قانوني، انتظار 
مي رود تحرک جدي در روابط با همســايه 
شــمالي را شاهد باشــيم.در ادامه، خاقاني، 
پيشــينه  به  انرژي  بين المللي  کارشــناس 
ديپلماسي و انواع آن و نقش ايران در تأمين 
انرژي جهاني اشــاره کــرد و فعال کردن 
بورس فرآورده هــاي نفتي به جاي فروش 
نفت خام را از جمله اســتراتژي ها برشمرد. 
ســيدمهدي حســيني يکي از حاضران در 
اين گردهمايي، اجرايي شــدن حکم ديوان 
دادگســتري الهــه را منطبق بــا فصل 5 
منشــور ملل متحــد عنوان کــرد و اظهار 
داشت: رأي ديوان الهه به صراحت آمريکا 
را از اعمــال تحريم منــع مي کند و بايد به 
سرعت رأي را به شوراي امنيت ببريم.وي 
در مورد ضمانت اجرايي اين رأي با توجه به 
حق وتــوي آمريکا، گفت: روش رأي گيري 
در مورد احکام ديوان دادگستري بين المللي 
در شوراي امنيت، مبتني بر اين اصل است 
که کشوري که به عنوان يکي از طرف هاي 
اختالف قــرار گرفت، حق رأي گيري ندارد، 
بنابراين آمريکا امکان وتو نخواهد داشت و 
ما بايد اجراي حکم ديوان دادگستري الهه 

را پيگيري کنيم.

وام کم بهره براي احداث مزارع خورشيدي 
 دولت به جــاي اعطاي 
يارانه و حق نکاشت بايد وام هاي 
با بهره کــم و بدون آورده براي 
احداث مزارع خورشيدي و بادي 
براي کشــاورزان در نظر بگيرد. 
مساحت اســتان اصفهان برابر 
1۰۰ هزار کيلومتــر مربع و دو 
برابر مساحت کشور هلند است. 
اين اســتان بــا دارا بودن بيش 
از ۳۰۰۰ ســاعت آفتابي در طول ســال داراي پتانسيل فراوان خورشيدي 
اســت، اما تاکنون فقط يک نيروگاه 1۰ مگاواتي در منطفه جرقويه، يک 
نيروگاه يک مگاواتي در کاشان نصب شده است. وضعيت کشاورزي در اين 
زمين ها سال به سال وخيم تر مي شود و ديگر کشاورزي به دليل کمبود آب 
امکان پذير نيســت؛ دولت براي کشاورزان اين منطقه يارانه يا همان حق 
 نکاشت در نظر گرفته است که جوابگوي زندگي کشاورزان نيست.يکي از 
راه حل ها براي بحران کشاورزان استان اصفهان، احداث مزارع خورشيدي در 
زمين هاي کشاورزي است؛ اگر دولت بتواند وام مناسب در اختيار کشاورزان 
قرار دهد، اين مزارع خورشيدي روي همان زمين هايي که کشاورزي ديگر 
امکان پذير نيست، احداث شده و براي ۲۰ سال برق توليد مي کنند و براي 
کشاورز درآمد دارد. دولت نيز از برق توليد شده استفاده مي کند. در ضمن، 
دولت براي ۲۰ سال مطمئن است که براي کشاورزي در اين منطفه ديگر 
آبي مصرف نمي شود و سفره هاي زيرزميني براي ۲۰ سال فرصت دارند که 
به سطح اوليه باز گردند و اين از لحاظ استراتژيک براي کشور بسيار مهم 
است. دولت بجاي اعطاي يارانه و حق نکاشت، مي بايد، وام هاي با بهره کم 
و بدون آورده براي احداث مزارع خورشيدي و بادي براي کشاورزان در نظر 

بگيرد و نيز منابع جديد براي خريد برق تجديدپذير تامين کند.

از سوي وزير نفت؛

شيوه نامه نحوه انجام تعميرات اساسي ماشين هاي دوار ابالغ شد
اساسي  تعميرات  انجام  نحوه  شيوه نامه 
ماشين هاي دوار با هدف کاهش تصدي در شرکت هاي 
تابعه، بهبود بهره برداري از تاسيسات، پرهيز از داشتن 
انبارهاي قطعات يدکي و صرفه جويي در وقت و هزينه 
در ارتباط با اين تعميرات، از سوي وزير نفت به چهار 
شــرکت اصلي و معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري 

وزارت نفت ابالغ شد.
متن اين شــيوه نامه که از سوي بيژن زنگنه 

ابالغ شده، به شرح زير است:
»بــا توجه به ضــرورت کاهــش تصدي در 
شرکت هاي تابعه، بهبود بهره برداري از تاسيسات، 
پرهيــز از داشــتن انبارهاي قطعــات يدکي و در 
نهايت صرفه جويي در وقــت و هزينه در ارتباط با 
تعميرات ماشــين هاي دوار، مــوارد زير جهت اجرا 
ابالغ و جايگزين دستورعمل شماره 1/۲۸-۲۹55 
تاريخ ۲۶/ 11/ ۸۲ مي شود. اين شيوه نامه از تاريخ 
ابالغ الزم االجراست. در صورتي که در زمان ابالغ، 
معامالتــي براي خريد قطعات يدکــي يا واگذاري 
تعميرات خارج از چارچوب اين شيوه نامه، در دست 
اقدام باشــد، بايد متوقف شــده و کار براساس اين 
شــيوه نامه به انجام برسد. منظور از ماشين دوار در 
اين شــيوه نامه، انواع توربين، کمپرســور، ژنراتور، 
پمپ، الکتروموتور و موتورهاي ديزلي و گازســوز 

است.
الف( شرکت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت 

موظفند:
الــف-1در تعميرات ماشــين هاي دوار، اصل 
اقتصادي بودن تعميرات با جايگزيني دســتگاه نو 
به خصوص براي دســتگاه هاي مدل قديم و موارد 
تحريم شده را مورد بررسي قرار دهند تا در صورت 
اقتصادي نبودن تعمير، نسبت به خريد و جايگزيني 

ماشين نو اقدام کنند.
تبصره- در بررســي جايگزيني ماشــين هاي 
دوار، الزم است گزينه جايگزيني سامانه هاي متکي 
به الکتروموتورهــاي دور ثابت يا متغير با توربين- 
کمپرســور يا توربوپمپ هاي موجود، مورد توجه و 

مقايسه فني و اقتصادي قرار گيرد.
الف-۲ امور تعميرات اساســي ماشــين هاي 
پيش گفته را کــه الزاما بايد همراه با تامين قطعات 
مورد نياز از طرف شرکت پيمانکار باشد، در شرايط 
رقابتي به شــرکت هاي صاحــب صالحيت ايراني 

واگذار کنند.
تبصــره 1- در مــواردي که شــرکت هاي 

تابعه داراي قطعات يدکي مربوط به ماشــين هاي 
پيش گفته از محل خريدهاي قبلي در انبارهاي خود 
باشند، مي توانند اينگونه قطعات را با قيد در قرارداد 
فيمابين، در اختيار شــرکت تعميراتي طرف قرارداد 

خود بگذارند.
تبصره ۲- نحوه تعيين صالحيت شرکت  ها در 

بخش »ب« آمده است.
الف-۳ از ايجاد، شــراکت و توسعه هرگونه 
ظرفيت تعميراتي مرتبط با اين شيوه نامه از طريق 
غيرمستقيم شرکت هاي  يا  سرمايه گذاري مستقيم 
دولتي تابعه خودداري نمايند و نيز از ارجاع تعميرات 
اساســي ماشــين هاي دوار خود به صورت اماني/ 
شــبه اماني به تعميرگاه هاي متعلق به شرکت هاي 
تابعه خودداري نمايند. ظرف مدت يک ســال بايد 
اين گونــه کارگاه ها از جمله تعميــرگاه آغاجاري 

تعيين تکليف شوند.
تبصره- شرکت ملي نفت ايران مکلف است 
تا پايان دي ماه 1۳۹7، نحوه اســتفاده از تعميرگاه 
توربيــن آغاجاري را به نحوي که ســازگار با اين 

شيوه نامه باشد، ارائه نمايد.
الف- 4- از واگذاري تعميرات ماشــين هاي 
پيش گفته توســط شــرکت هاي تابعه وزارت نفت 
به شــرکت هاي خارجي ممانعت کنند. در مواردي 
اســتثنايي که ماشــين دوار بايد بــراي تعمير يا 
بهينه ســازي الزاما به خارج از کشــور ارسال شود، 
اين کار بايد از طريق شرکت هاي ايراني با ايراني- 

خارجي تائيد صالحيت شده انجام پذيرد. 
الــف-5- از هر گونه خريد مســتقيم و انبار 
کــردن قطعات يدکي مربوط به ماشــين هاي دوار 

اکيدا خودداري کنند.
تبصره - قطعات و مواد مصرفي جاري براي 
بهره برداري نظيــر فيلترهاي هوا و روغن که جزو 
عمليات نگهداشت دستگاه ها محسوب مي شود، از 

اين قاعده مستثني است.
الف-۶- فهرســت موجــودي قطعات يدکي 
خود را به صــورت فايل هاي الکترونيکي در اختيار 
مديريت هاي ذي ربط )کاال و بازرگاني( شرکت هاي 
اصلي قرار دهند و در صورت نياز ساير شرکت هاي 
تابعه، در ازاي دريافت قيمت روز به فروش برسانند.
الــف-7- پيمانــکاران طــرف قراردادهاي 
تعميرات اساسي ماشــين هاي دوار بايد ملزم شوند 
قطعات و کاالهاي مورد نياز تعميرات قابل تامين از 
داخل کشور را از توليدکنندگان داخلي به ويژه اقالم 
مندرج در سامانه تأمين الکترونيکي کاالي صنعت 

نفت )EP( خريداري نمايند.
تبصره– در مواردي که هنوز قطعه يا کاالي 
موردنياز تعميرات ماشــين هاي دوار امکان ساخت 
داخلي ندارد، با پيشنهاد پيمانکار تعميراتي و با تأييد 
و مسئوليت هيئت مديره شرکت تابعه، خريد خارجي 

از طريق پيمانکار تعميراتي امکان پذير خواهد بود.
الف-۸ واگــذاري کار مطابق مدل هاي جديد 
برون ســپاري مانند نگهــداري و تعميرات )M( يا 

بهره برداري و نگهداشت )O&M(، مورد تاکيد بوده 
و شرکت ها الزاما از اين روش ها استفاده نمايند.

توضيــح آن کــه در مورد ســامانه هايي که 
ماشــين هاي دوار در آنها نقش تعيين کننده دارند، 
مانند ايســتگاه هاي تقويت فشار گاز، ايستگاه هاي 
تزريق گاز، تلمبه خانه هاي نفت، از ابتدا و به هنگام 
برگزاري مناقصه براي انتخاب سازندگان تجهيزات 
و پيمانکاران بايد در اســناد قيد شود که نگهداري 
و بهره برداري از تاسيســات نيز طبق قرارداد براي 
مــدت طوالني برعهده طرف قــرارداد خواهد بود. 
)از جمله شــامل تاميــن قطعات يدکــي و انجام 
تعميرات مــورد نياز( بدين ترتيب اين بخش از کار 

برون سپاري خواهد شد.
ب( معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري موظف 

است:
ب-1 فهرســت شــرکت هاي ايراني صاحب 
صالحيت براي انجام خدمات موضوع اين شيوه نامه 
را با همکاري شرکت هاي تابعه و با رعايت قوانين 
و مقررات مربوطه، تهيه و ابالغ نموده و فهرســت 
شرکت هاي پيش گفته را همراه با کارهاي در دست 
اجــرا و ظرفيت ارجاع کار به آنهــا، در پايگاه هاي 
اطالع رســاني از جمله تارنماي معاونت مهندسي، 

پژوهش و فناوري، اعالم و مرتبا به روز نمايد.
ب-۲ اســناد و رويه هــاي اجرايــي بــراي 
پياده ســازي اين شــيوه نامه، مشــتمل بر کليات 
الگوي همســان قرارداد تعميراتي،  شرح خدمات، 
فرآيندهاي ارجاع کار و فهرســت بهاي تعميرات را 
با همکاري شرکت هاي تابعه، تهيه و جهت اجرا به 

شرکت هاي اصلي و فرعي تابعه ابالغ نمايد.
تبصره– ابالغ اسناد موضوع اين بند با هدف 
تســهيل و انضباط کار شرکت ها صورت مي گيرد و 
لذا عدم ابالغ اين اسناد، مانع اجراي اين شيوه نامه 

نخواهد بود.
ب-۳ نســبت به برگزاري جلســات الزم و 
توجيه کارفرمايان و نيز فعال کردن شــرکت هاي 
ذي صالح اقــدام نموده و در مجمــوع مقدمات و 
زيرســاخت  هاي الزم براي اجراي اين شيوه نامه را 

فراهم آورد.
ب-4 نظارت مستمر بر عملکرد شرکت هاي 
اصلــي و فرعي تابعــه را در رابطه با پياده ســازي 
مفــاد اين شــيوه نامه، انجــام دهد و هــر ۶ ماه 
 گزارش عملکرد شــرکت هاي تابعه را به وزير ارائه 

نمايد.

ابراهيم طالقاني
سرپرست پژوهش و فناوري 

شرکت ملي نفت ايران

کيوان پورکيان
عضو هيات مديره کارگروه بودجه 

و مجلس انجمن انرژي هاي 
تجديدپذيراتاق بازرگاني

ديپلماسي انرژي مي تواند به تدوين 

سياست هاي انرژي کمک کند، اما 

عمدتًا در جهت تحقق سياست ها و 

راهبردهاي انرژي است، در کشور 

ما با خأل در سياست ها و راهبردهاي 

انرژي روبه رو هستيم

تحلیل
گفتمان
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مهندس زنگنه خبر داد؛

مجوز سران قوا براي عرضه ۳ ميليون بشکه نفت در بورس

يادداشت

يادداشت

صدور مجوز فروش 1۰۰ درصد ريالي 
نفت در بورس

جزئيــات  دربــاره   
مصوبه جديد شــوراي عالي 
هماهنگــي اقتصادي درباره 
عرضه نفت خــام در بورس 
بايســتي گفت: قرار است ۳ 
ميليون بشکه نفت در بورس 
عرضه شــود و وزارت نفت 
اختيار دارد صد درصد ريالي 
تســويه وجوه را انجام دهد. درباره مصوبه جديد اين شــورا درباره 
عرضه نفت خام در بورس نيز بايســتي گفت: خوشبختانه اين مساله 
مورد توافق سران قوا قرار گرفت. ما هم در اين جلسه نظر مثبتمان 
را اعــالم کرديم. بر اســاس اين مصوبه شــوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، قرار اســت بحث عرضه نفت در بورس انرژي اســتمرار 
پيدا کند. همچنين شــرايط قبلي که بخشــي از آن ارزي و بخش 
از آن ريالي بود تســهيل مي شود. براين اســاس تقريبا حتي تا صد 
درصد ريالي هم مي تواند انجام شــود. البته اين اختياري است که به 
وزارت نفت داده شده است تا بتواند حتي تا سقف صد درصد هم به 
صورت ريالي تسويه کند. لذا اين مساله حتما بر ساختار بورس نفت 
و ظرفيت بورس انرژي اثر مثبت خواهد داشــت. بر اين اساس، در 
فاز اول تا ۳ ميليون بشــکه توافق شده است و انشاءاهلل در روزهاي 
بعدي به اين حجم اضافه مي شود. بعد از اتمام حجم مذکور، مجددا 
بايد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مصوبه جديدي در اين زمينه 
داشته باشد، البته به دليل اينکه الزم بود شورا نتيجه را دريافت کند 
و بعد ارزيابي بکند، طبيعتًا اگر نتيجه مثبت باشــد مثل همان شرايط 
ارزي در ريالي هم مي تواند اين استمرار داشته باشد. در همين حال، 
شايعه نبود خريدار براي نفت عرضه شده در بورس واقعيت ندارد چه 
اينکه ما در جلساتي که با مديران بازار سرمايه به  ويژه بورس انرژي 
داشــتيم، آنها اعالم کردند اخيراً نمايندگان از طرف سفارت خانه  ها، 
حتي سفراي کشورهاي مهم اقتصادي، اعالم آمادگي کردند و دارند 

کارها را مي کنند.

دولت براي خريد تضميني برق و مشکل 
انرژي هاي تجديدپذير راه حل بدهد

دولت و وزارت نيرو بايد 
به دنبــال راه حلي جديد در 
افزايش  معضل  رفع  راستاي 
نــرخ ارز، کاهــش قيمــت 
تجهيــزات و افزايــش نرخ 
باشــد. برق  تضميني  خريد 

سامانه هاي انرژي خورشيدي 
براي  ال  ايــده  يک فرصت 
مددجويان کميته امداد خواهد 
بود، گفت: احداث سيستم هاي خورشيدي براي مددجويان، 
يک فرصت ايده آل است و درآمد پايدار براي مددجو ايجاد 
و مددجو تبديل به يک توليد کننده برق مي شــود. مواردي 
داشته ايم که نصب سيستم هاي خورشيدي 5 کيلوواتي براي 
زنان سرپرســت خانوار، يک تحول در زندگي شــان ايجاد 
کرده اســت. بنابراين کميته امداد امام خميني توانسته است 
با اجراي سيســتم هاي خورشيدي براي خانواده هاي نيازمند 
اشــتغال و مددجويان تحت حمايت، براي آنها درآمد پايدار 
کسب کند. با توجه به افزايش نرخ ارز در ماه هاي اخير، براي 
اين که طرح هاي خورشــيدي اقتصادي شوند، بايد تالش 
کرد، مددجويان مشــمول معافيت هاي مالياتي و معافيت از 
عوارض گمرکي شوند. متاســفانه با توجه به تغييرات اخير 
نرخ ارز و بــه تبع آن افزايش قيمت هــاي تجهيزات مورد 
نياز در اين طــرح اين طرح ها توجيه اقتصــادي خود را از 
دســت داده و روند انجــام آنها کندتــر و در بعضي موارد 
متوقف شده است. در سال 1۳۹4 طرح مولدهاي خورشيدي 
)فتوولتائيــک( 5 کيلوواتي در قالب طــرح برکت آفتاب از 
طريق شــرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي به 
کميته امداد امام خميني )ره( آن اســتان معرفي شد و ضمن 
اجراي تعدادي از طرح هاي مذکور به عنوان پايلوت، پس از 
اطمينان از عملکرد و موفقيت آن به ســاير استانهاي ديگر 
معرفي گرديد و تا کنــون تعداد 11۶۹ واحد 5 کيلوواتي در 
1۳ اســتان اجرا و متصل به شبکه برق سراسري بوده و ۹ 
استان ديگر هم در حال بررسي و انجام اقدامات اوليه طرح 
هستند. اخيراً اســتفاده از تسهيالت اشتغال پايدار روستايي 
و عشــايري منوط به برخورداري از يک ســال دوره تنفس 
و شش ســال زمان بازپرداخت اقساط شده و سقف سرمايه 
گذاري اوليه طرح تا ۳5۰ ميليون ريال افزايش يافته اســت. 
بنابراين بايد به دنبال راه حلي جديد در راستاي رفع معضل 
افزايــش نرخ ارز، کاهش قيمت تجهيــزات و افزايش نرخ 
خريد تضميني برق باشــيم. ذکر اين نکته قابل توجه است 
که از ابتدا گروه هدف براي اجراي اين طرح افراد کم توان، 
زنان سرپرست خانواده و افرادي که توانايي اجراي طرحهاي 
ديگر را ندارند و قشــر نيازمند جامعه بوده است و به همين 
منظور اکثر طرحهاي اجرا شــده در مناطق روستايي بسيار 
محروم ايجاد شــده اســت. اگر ساير دســتگاههاي ذيربط 
مثل وزارت صنعــت، وزارت اقتصاد و وزارت نيرو همکاري 
الزم را داشته باشــند، کميته امداد بهتر و مناسب تر مي تواند 
در ايجاد اشــتغال و کســب درآمد پايــدار از طريق اجراي 
 طرحهاي مذکور براي خانواده هاي تحت حمايت خود اقدام

 کند.

وزيــر نفت، روز چهارشــنبه 
گذشته با بيان اينکه شايد هفته آينده )هفته 
جاري( عرضه مرحله ســوم نفت در بورس 
انجام شود، گفت: سران قوا مجوز دادند سه 
ميليون بشکه نفت در بورس عرضه شود و 
امکان خريد صد درصد ريالي آن نيز فراهم 

شد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
خانه ملت، بيژن نامدار زنگنه با اشــاره به 
فروش دو مرحله اي نفت در بورس، گفت: 
گزارش اين دو مرحله فروش به شــوراي 
عالي اقتصادي قواي سه گانه ارائه و مجوز 
جديد از ســران سه قوه براي مرحله جديد 
فروش نفت در بورس اخذ شــد. وزير نفت 
با بيان اينکه به زودي اطالعيه اي درباره 
مرحله ســوم فروش نفت در بورس صادر 
مي شود که شايد هفته آينده)هفته جاري( 
اين عرضه رخ دهد، افزود: در اين راســتا 
مجوز الزم از سران ســه قوه اخذ شده تا 
۳ ميليون بشکه نفت در بورس به صورت 
صد درصد ريالي با ارز ثنا به فروش برسد. 

خريداران نفت در بورس توانسته اند 
طالي سياه را صادر کنند

زنگنه گفت: اگر فردي به خريد ارزي 
نفت در بورس تمايل داشت نفت به صورت 
ارزي به اين شــخص ارائه و اگر فردي به 
خريد ريالي نفت تمايل داشــت عرضه به 
انجام مي شود. عضو کابينه  صورت ريالي 
دولت دوازدهم، با اشاره به وضعيت فروش 
نفت هاي خريداري شده در بورس، تصريح 
کرد: خريداران نفت در بورس توانســته اند 
طالي سياه را صادر کنند و مشکلي در اين 

زمينه وجود نداشته است. 
جزئيات سومين مرحله عرضه نفت خام 

در بورس
بيــش از يک مــاه از آخرين عرضه 
نفــت خام در بــورس کــه در دو مرحله 
صورت گرفت، مي گــذرد و آخرين اخبار 
حاکي اســت که احتماال در هفته جاري 
بــورس براي بار ســوم، ميزبان نفت خام 

مي شــود. ششــم آبان ماه امســال، براي 
نخســتين بار يک ميليون بشکه نفت خام 
ســبک در بورس انرژي عرضه شــد که 
درنهايت ســه خريدار ۲۸۰ هزار بشــکه 
نفت به قيمت هر بشــکه 74 دالر و ۸5 
ســنت را معامله کردند. دومين عرضه اما 
در بيســتم آبان ماه صورت گرفت و 7۰۰ 
هزار بشــکه نفت خام ســبک ايران، به 

قيمت هر بشــکه ۶4.۹7 دالر به فروش 
رســيد .اتفاقي که پاي بخش خصوصي را 
به فــروش نفت باز کرد و نفتي ها رضايت 
خود را از اين اتفاق ابــراز و اعالم کردند 
که اين فرآينــد ادامه دار خواهــد بود. از 
ســوي ديگر بورســي ها نيز اعالم کردند 
انجام مي شود  اين عرضه ها به طور منظم 
که با اين کار بخش خصوصي بتواند وارد 

معامالت نفت خام شود. در اين راستا، چند 
روز پيش، شاپور محمدي - رئيس سازمان 
بورس اوراق بهادار - درباره احتمال عرضه 
مجدد نفت در بورس انرژي اعالم کرد که 
»بــا وزارت نفت در اين مورد وارد مذاکره 
شــده ايم که نفت به صورت کامال ريالي 
در بورس عرضه شود. هر زمان که وزارت 
نفت بگويد ما آماده عرضه نفت در بورس 
هســتيم«. محمدي درحالــي از احتمال 
عرضــه نفت خام در بــورس خبر داد که 
وزير نفت، با بيان اين که شايد هفته جاري 
عرضه مرحله سوم نفت در بورس رخ دهد، 
به خانه ملت گفته اســت: خريداران نفت 
در بورس توانسته اند طالي سياه را صادر 
کنند و مشکلي در اين زمينه وجود نداشته 

است.

نگاه تحليلي 

اعتراف بنياد دفاع از دموکراسي ها به شکست تحريم ها با فروش نفت ايران در بورس
راهبرد تنوع ســازي روش ها 
يک راهبرد معقول و منطقي براي جلوگيري 
از ضربه پذيري اقتصــاد و افزايش امنيت 
انرژي کشــور است که با توجه به رويکرد 
خصمانه برخي کشورها عليه ايران، اجراي 
آن از اهميت بيشتري نيز برخوردار است. 
غفلت از اين راهبرد باعث شــده است که 
بعد از خروج امريکا از برجام و بازگشــت 
تحريم هاي نفتي، صادرات نفت کشــور با 
چالش هايي جدي مواجه شود؛ چالش هايي 
کــه در تجربه ي قبلــي در اوايل دهه ۹۰ 
منجر به بروز شــوک اقتصــادي در داخل 

کشور شد. 
کارشناســان معتقدنــد که دليل 
اصلي اثرگــذاري تحريم هاي نفتي به 
مدل ســنتي فروش نفت ايران ارتباط 
دارد. در اين مدل نفت کشور تنها از يک 
مســير به فروش مي رسد بدين صورت 
که امــور بين الملل شــرکت ملي نفت، 
نفت خام ايران را در قالب محموله هاي 
بزرگ )يک ميليون بشکه اي( به تعداد 
محدودي پااليشگاه مشخص به فروش 
مي رســاند. طبيعتا رهگيري و شناسايي 
اين فرآيند براي آمريکا بســيار آســان 
بوده و به راحتي مي تواند مانع صادرات 
نفت ايران از اين ســازوکار سنتي شود.
در اين بين راهبرد تنوع ســازي اقتضاء 
مي کند کــه نفت کشــور از کانالي به 
فروش برسد که بازيگران بيشتري وارد 
اين عرصه شده و بدين صورت با ايجاد 
تنــوع و تعدد در عرضه کننده و خريدار 
امــکان شناســايي محموله هاي نفتي 
ايران کاهش يابد. يکي از بســترهاي 
موجود براي تحقق ايــن امر با عرضه 
نفت در بورس و مشارکت شرکت هاي 
خصوصي داخلي و خارجي در صادرات 
نفت فعال مي شــود. در اين ســازوکار 
نفت خام ايران در بورس انرژي عرضه 
مي شود و شرکت هاي خصوصي داخلي 
و خارجــي که توانمنــدي و تخصص 
کافــي بــراي دور زدن تحريم هــاي 
نفتي و فروش نفت کشــور را دارند در 

ســازوکار مشخص شــده در اطالعيه 
بورس انرژي، اقدام به خريد نفت ايران 
مي کنند. در اين روش نفت ايران توسط 
از بخش خصوصي  عرضه کنندگانــي 
در بازارهــاي خاکســتري منطقــه به 
فروش مي رســد و با ايجاد شــبکه اي 
مويرگي از تجار نفتي امکان شناســايي 
محموله هاي نفت ايران توســط آمريکا 
به شدت کاهش مي يابد. پس از ارائه و 
بررسي اين طرح در محافل کارشناسي، 
طرح عرضــه نفت در بورس به صورت 

آزمايشي توسط شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي تصويب شد تا ظرفيت اجراي 
اين راهکار بــراي مقابله با تحريم هاي 
نفتي مورد ارزيابي قــرار گيرد. در اين 
راســتا اولين عرضه نفت در بورس در 
تاريخ ۶ آبان ماه انجام شــد که طي آن 
۸ محموله ي ۳5 هزار بشــکه اي )۲۸۰ 
هزار بشــکه( به قيمت 74.۸5 دالر به 
فروش رسيد. ۲۰ آبان ماه موعد دومين 
عرضه نفت خام ايران در بورس انرژي 
بود. در اين عرضه 7۰۰ هزار بشکه نفت 

با قيمت ۶4.۹7 دالر توسط شرکت هاي 
داخلي و خارجي خريداري شــد. بدين 
ترتيــب اجراي ايــن راهــکار در فاز 

آزمايشي با موفقيت همراه شد.
اعتراف موسسات آمريکايي به اهميت 
بورس در بي اثر کردن تحريم هاي نفتي

در حالي اين راهکار پس از عرضه 
ازمايشــي با توقف مواجه شده است که 
عالوه بر تاکيد کارشناســان داخلي بر 
نقش تاثيرگذار اجــراي اين راهکار در 
بي اثرکردن تحريم هاي نفتي، موسسات 
اين  اجراي  نيــز  آمريکايي  مطالعاتــي 
راهکار را گام مهم ايران براي مقابله با 
کردند.  عنوان  آمريکا  نفتي  تحريم هاي 
به عنوان مثال، سعيد قاسمي نژاد، مشاور 
بنياد دفاع از دموکراسي ها در آمريکا که 
اتفاقا يکي از اهداف اين بنياد اعمال هر 
چه سخت تر تحريم ها عليه ايران است، 
با   businessinsider در مقالــه اي  در 
 Trump›s Iran sanctions عنــوان 
بــه   aren›t working as planned
عدم کارآيي تحريم هــاي نفتي آمريکا 
با وجود عرضه نفــت در بورس انرژي 
ايــران پرداخت و گفــت )عکس زير(: 
»در ماه نوامبر و با گذشــت کمتر از دو 
هفته از آغاز اعمال تحريم آمريکا عليه 

اين کشــور دو محموله با حجم بيش از 
7۰۰ هزار بشکه در بورس انرژي تهران 
به فروش رســيد. اين بورس شرايطي 
فراهم کرده اســت که خريداران نفت 
ايــران مي تواننــد در قالــب آن گمنام 
بماننــد. فروش نفــت در بورس انرژي 
يک پيروزي بــراي ايران بود و راه دور 
زدن تحريم هــاي آمريــکا را به جهان 

نشان داد«.

بايد توجه داشــت کــه اعتراف به 
شکســت تحريم هاي نفتــي آمريکا در 
صورت تداوم عرضه نفت در بورس توسط 
مشــاور موسسه اي مطرح شد که بررسي 
رويکرد آن از جهاتي حائز اهميت است. 
 Foundation( بنياد دفاع از دمکراسي ها
 )for Defense of Democracies
يا به اختصار، اف دي دي يک انديشــکده 
نومحافظه کار مستقر در واشنگتن است 
که تمرکز آن بر امنيت ملي و سياســت 
خارجي اســت. گرايش هاي سياسي آن 
غير حزبي توصيف شده اســت و اين نهاد 
خواهان تحريــم نهادهاي مختلف ايران 
از جمله بخش انــرژي، بانک مرکزي و 
ســوئيفت بوده  اســت. بايد ديد که پس 
از مصوبه جديد شــوراي عالي هماهنگي 
اقتصــادي مبني بر تــداوم عرضه نفت 
در بــورس، ايــن وزارتخانه چــه زماني 
گام بعــدي بــراي اجراي ايــن راهکار 
ضدتحريمي را برخواهد داشــت و شاهد 
عرضــه مجــدد نفت در بــورس انرژي 

خواهيم بود؟

اگر فردي به خريد ارزي نفت در 

بورس تمايل داشت نفت به صورت 

ارزي به اين شخص ارائه و اگر 

فردي به خريد ريالي نفت تمايل 

داشت عرضه به صورت ريالي 

انجام مي شود

مشاور بنياد دفاع از دموکراسي ها در 
آمريکا گفت: بورس انرژي شرايطي 

فراهم کرده که خريداران نفت 
ايران مي توانند در قالب آن گمنام 

بمانند. فروش نفت در اين بورس يک 
پيروزي براي ايران بود و راه دور 

زدن تحريم هاي آمريکا را به جهان 
نشان داد

محمدرضا پورابراهيمي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس

مجتبي  عليخاني
رئيس اداره اجراي طرح هاي 

اشتغال کميته امداد

تحلیل
گفتمان
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گاز6
مهندس توکلي، مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران خبر داد:

ساخت پيگ هوشمند 56 اينچ در دستور کار 

يادداشت

بحران کمبود CNG در کراچي همزمان با 
معطلي پروژه صادرات گاز ايران به پاکستان
محمد امين راد

پاکستان کشوري با بيش از ۲۰۰ ميليون نفر جمعيت مي باشد 
کــه حدود ۸5 درصد از گاز موردنياز خود را در داخل توليد مي کند. 
برآوردها اما نشــان از کاهش توليد بســيار شــديد، در عين نياز 
روزافزون اين کشــور به اين منبع انــرژي دارد؛ به طوريکه طبق 
اعالم رســانه هاي پاکستاني تا ســال ۲۰۲۰ پاکستان تنها قادر به 

تأمين يک چهارم گاز مورد نياز خود خواهد بود.
 در حــال حاضــر نيــاز واقعــي کشــور پاکســتان بيش از 
مصرف  اش است. اين امر را از قطعي سوخت جايگاه هاي CNG و 
توقف گازرساني به کارخانه  هاي توليدي و صنعتي اين کشور، براي 
تأميــن نيازهاي ضروري مردم در گرمايــش خانگي و تأمين برق 
مي توان دريافت. پديده اي که عمدتا در ايام ســرد زمستان هرسال 
رخ داده و باعث نارضايتي صاحبان صنايع و تأثير منفي بر صادرات 

کاالهاي داراي مزيت پاکستان شده است.
گزينه هاي مختلف پاکستان براي واردات گاز

مســيرهاي گوناگوني پيش روي پاکســتان براي تأمين گاز 
خود اســت. واردات از ايران در غرب خود، واردات از ترکمنستان 
از طريق افغانستان در شمال خود و واردات ال ان جي در سواحل 
جنوبي خــود. واردات ال ان جي يکي از گزينه هاي پرهزينه براي 
دولت پاکســتان است که به اجبار به آن روي آورده است. در سال 
۲۰1۶ دولت پيشــين پاکســتان قرارداد واردات ال ان جي با قطر 
به مدت 15 ســال منعقد کرد که به علت قيمت باالي گاز، مورد 
 اعتــراض دولت جديد قــرار گرفته اســت. در پايانه  هاي وارداتي
 ال ان جي نيز دولت از پــس هزينه  هاي عملياتي راه  اندازي آن ها 
برنيامده و در تالش اســت اين مسئوليت را از دوش خود افکنده و 
بخش خصوصي واگذار کند. تمام اين مسائل، مشکالت پاکستان 
در واردات ال ان جي مي باشــد که ال ان جــي را به يک گزينه 
نامناســب براي افزايــش واردات گاز تبديل مي  کنــد. واردات از 
ترکمنســتان از طريق خط لوله تاپي گزينه ديگر پاکســتان براي 
واردات مي باشــد که با پيگيري مجدانه ترکمنســتاني ها در حال 
پيشــرفت اســت. ترکمنســتان با توافقاتي که با عربستان داشته 
است توانسته مشکل سرمايه  گذاري در اين خط لوله را حل کند و 
همچنين طالبان را که پيش از اين مزاحم عمليات احداث اين خط 
لولــه بود، تبديل به تامين  کننده امنيت خط لوله تاپي کند. واردات 
گاز از ايران از طريق خط لوله آي پي )IP(، با توجه به مزيت  هاي 
مختلفي که بــراي دو طرف دارد، از مدت ها پيــش مورد تاييد دو 
طرف بوده اســت. قرارداد اين خط لوله در خرداد سال ۸۸ نهايي 
شــد و در زمستان سال ۹۳ مي بايســت اجرايي مي  شد. فشارهاي 
آمريکا بر مسئولين پاکستاني را بزرگترين مانع در مقابل پيشرفت 
ايــن پروژه مي  توان بيان کرد؛ چرا که با تحقق صادرات گاز ايران 
به پاکســتان، امنيت انرژي پاکستان به ايران گره خورده و آمريکا 
متحد اســتراتژيک خود در منطقه را از دســت خواهد داد. در اين 
بحبوحه، اين ايران است که بايســتي با ديپلماسي فعال و مزيت 
گاز خود براي پاکســتان، از رقيب خود ترکمنستان پيشي بگيرد و 
خط لوله آي پي را پيش از تاپي به ســرانجام برساند. دولت جديد 
پاکستان، مانند حزب حاکم پيشــين، همسو با سياست هاي آمريکا 
نيســت و نگاهي واقعي  تر به مسائل پاکســتان دارد به طوري که 
در مدت کوتاهي که عمران خان در پاکســتان بر ســر کار آمده 
بارها واردات گاز طبيعي از ايران و گســترش همکاري ها را تاکيد 
کرده اســت. بحران انرژي يکي از بزرگترين چالش هاي پاکستان 
مي باشــد که دولت جديد به دنبال آن است تا به دور از زورگويي 
آمريکا درمورد آن تصميم بگيرد. در چنين شــرايطي تالش  هاي 
ايــران براي تحقق خــط لوله آي پي بيش از گذشــته مثمر ثمر 

خواهد بود.

گاز  انتقال  شــرکت  مديرعامل 
ايران از ســاخت پيگ هوشــمند ۵۶ اينچ با 

حمايت شرکت ملي گاز ايران خبر داد.
ســعيد توکلي گفت: قرارداد ســاخت 
پيگ هوشمند بومي 5۶ اينچ به عنوان يکي 
از مهم ترين اهداف ســال ۹7 اين شــرکت 
در دســتور کار قرار گرفته و هم اکنون نيز 
در مرحله پيمان ســپاري اســت.وي افزود: 
ارزيابي هاي فنــي و کيفي اين پروژه انجام 
شــده و اميدواريم با امضاي قرارداد، دانش 
فني پيگ هوشــمند را نيز تا پنج سال آينده 
به دســت بياوريم و شــاهد ســاخت پيگ 
گاز  انتقال  شــرکت  بومي باشيم.مديرعامل 
ايران تاکيد کرد: ســاخت نخستين دستگاه 
HOT TAP بومي کشور از سوي کارشناسان 
منطقــه 4 عمليات انتقــال گاز ايران نيز از 
ديگر فعاليت هاي مهم اين شرکت به شمار 
مي آيد.توکلي با اشاره به بهره گيري از توان 
توليدکنندگان داخلي در تاسيســات تقويت 
فشار گاز گفت: توربين به عنوان مهم ترين 
تجهيز مورد اســتفاده در تاسيسات تقويت 
فشار گاز، بومي شده است.وي با بيان اين که 
فرآيند ســاخت داخل به چند عامل بستگي 
دارد، افزود: نخست؛ بازار است و بايد براي 
توليدکنندگان بــازاري مطمئن ايجاد کنيم.

مديرعامل شــرکت انتقــال گاز ايران ادامه 
داد: پايداري بازار، توان کســب دانش فني، 
انتقــال تکنولوژي، تاييد و تســت عملکرد 

آن از ديگر عوامل مهم در فرآيند ســاخت 
داخــل به شــمار مي آينــد.وي تاکيد کرد: 
اينگونه نيست که اگر امروز تصميم بگيريم 
توليد داخلي انجام شــود همين امروز آغاز 
به ساخت کنيم، بلکه بايد همه اين زنجيره 
دست به دســت هم بدهند تا موفق شويم.

توکلي گفت: خوشــبختانه در شرکت انتقال 
گاز ايران با توجه به تعداد و تنوع تجهيزات 
اين عالقه مندي و زمينه را براي تامين کننده 
داريم که بتوانند خودشــان را نشان دهند.

مديرعامــل شــرکت انتقــال گاز گفــت: 

براي نخســتين بار در ايــران انجام پروژه 
پژوهشــي بهبود تکنولــوژي توليد آندهاي 
جريــان تزريقي به منظور بهبود مقاومت به 
خوردگي، سطح خوردگي، خواص مکانيکي، 
گسيختگي اتصال و چگالي جريان با هدف 
افزايش عمر خطوط لوله در شــرکت انتقال 
گاز ايران انجام شــده است.وي يادآور شد: 
تهيه و تدوين نقشــه ارتباطات اساســنامه 
شــرکت با مســائل راهبردي و فرآيندها، 
آغاز پــروژه اســتقرار سيســتم اطالعات 
مديريت MIS در اين شــرکت، دستيابي به 
دانش تعمير ترانسديوســرهاي متريکس در 

منطقه ۸، آغاز توسعه نرم افزار به تجهيزات 
حمل ونقــل و مخابرات، انجــام چند پروژه 
بهينه سازي برنامه هاي نگهداري و تعميرات 
با روش هــاي PMO و RCM در مناطق، 
نصــب RTU با ويژگي اعالم فشــار خط 
افزون بر اعالم وضعيت شير براي نخستين 
بار در ســطح کشــور در منطقه 7 از ديگر 
اقدام هاي اين شرکت در سال ۹7 به شمار 
مي آيد.به گفته توکلــي، در فاز کوتاه مدت 
الزام کرديم که بر اساس دستورعمل هيئت 
دولت، تحت هيچ شــرايطي کاالي خارجي 
کــه داراي نمونه داخلي اســت، خريداري 

نشــود.وي با بيان اين که در فاز ميان مدت، 
اقدام هــاي قابــل تأملي به ويــژه در زمينه 
خوداتکايي انجام شــده است، گفت: در اين 
حوزه، شرکت هاي زيادي را در سطح کشور 
شناسايي کرده ايم و قطعاتي را نيز به روش 
مهندســي معکوس ســاخته ايم، همچنين 
تســت هاي بهره برداري و عملکــرد را نيز 
انجام داده ايم .مديرعامل شرکت انتقال گاز 
ايران يادآور شــد: اين موارد آغاز و به نوعي 
براي تجهيزات ساخته شده استاندارد داخلي 

تعريف شده است.

مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران:

آمار گازرساني در سال هاي اخير با جهش قابل توجهي همراه بوده است
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران از رشد قابل توجه  آمار 
گازرساني شهري و روستايي طي سال هاي اخير خبر داد و گفت: گازرساني 
به نيروگاه ها و صنايع و تامين منابع مالي طرح ها از اقدام هاي شاخص در 

اين مدت بوده است.
عصر روز چهارشــنبه )۲۸ آذرماه(، آييــن تجليل از زحمات حميدرضا 
عراقي، مديرعامل پيشين شــرکت ملي گاز ايران در ساختمان اين شرکت 
با حضور حســن منتظر تربتي، مديرعامل شــرکت ملي گاز ايران، مديران 
ارشد صنعت گاز و مديران عامل سابق اين شرکت برگزار شد.در اين آيين، 
سعيد مومني، مدير گازرساني شــرکت ملي گاز ايران، صميميت، صداقت، 
صبوري و صراحت را از ويژگي هاي بارز عراقي عنوان کرد و گفت: اولويت 
ندادن به منافع شخصي در برابر منافع سازماني، اقدام هاي منحصر به فردي 
را در دوران مســئوليت ايشــان رقم زد.وي افزود: در اين مدت، 1۲7 شهر 
گازرساني شد، همچنين روستاهايي که در اين دوره گازرساني شدند معادل 
عملکرد 5۰ ساله شرکت ملي گاز ايران بود، به گونه اي که تعداد روستاهاي 
گازرســاني شده از 14 هزار روستا به بيش از ۲7 هزار و ۲۰۰ روستا افزايش 
يافت.مدير گازرساني شــرکت ملي گاز ايران با بيان اين که از سال ۹۳، در 
هر روز کاري 1۰ روســتا گازرساني شده اســت، اظهار کرد: امسال شرايط 
تامين منابع مالي براي شــرکت ملي گاز ايران، شرايطي بسيار ويژه  بود که 
خوشــبختانه با حمايت ايشان اين شــرايط را به خوبي پشت سر گذاشتيم.

به گفته وي، گازرســاني نيروگاهي به گونه اي که اکنون همه نيروگاه هاي 
کشــور غير از يک نيروگاه از گاز طبيعي اســتفاده مي کنند به همراه صرفه 
اقتصادي که اين طرح در پي داشــته اســت از ديگــر اقدام هاي مهم طي 
ســال هاي اخير به شــمار مي رود.مومني تصريح کرد: تامين گاز مورد نياز 
صنايع و مصوبــات آن به همراه تمديد زمان اســتفاده از بند »ق« تبصره 

۲ قانون بودجه ســال ۹۳، مديريت گازرســاني در مواقع بحران مانند زلزله 
کرمانشــاه و حضور مديرعامل در مناطق آسيب ديده که سبب شد در مدت 
4۸ ســاعت گاز شهرها و روستاهاي زلزله زده وصل شود و شرکت ملي گاز 
مورد تقدير اســتاندار کرمانشــاه قرار گيرد، همگي از کارهاي شاخص در 
اين مدت محسوب مي شــوند.مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت: 
همچنين از وزير نفت سپاسگزارم که دوباره به مجموعه داخلي شرکت ملي 
گاز ايران اعتماد کردند و شخصي که سال ها در بخش هاي مختلف صنعت 
گاز شاغل بوده به عنوان مديرعامل جديد انتخاب شده است. انتخاب آقاي 
تربتي به عنوان مديرعامل شــرکت ملي گاز ايران نويدبخش آن است که 
حتي يک کارشناس ساده از نقاط مرزي کشور مي تواند با همت و تالش و 
تخصص به جايگاه مديرعاملي شــرکت ملي گاز ايران دست يابد.حميدرضا 
عراقي نيز در اين نشست عنوان کرد: اکنون مديريت و رهبري را با ارزيابي 

و توجه به ديگر مديراني که در اطراف آن رهبر هستند بررسي مي کنند که 
روشــي نوين و تفکر واژگون اســت. در روش ياد شده، افراد به چهار گروه 
تقسيم مي شوند؛ گروه نخست کارکناني هستند که روشي جز اطاعت کردن 
از رهبر ندارند. گروه دوم کارکنان هميشــه مخالف و گروه ســوم کارکنان 
بي تفاوت هســتند؛ گروه چهارم نيز کارکناني هســتند که در هدف با رهبر 
و ســازمان اشــتراک دارند، اما در راهبردها و روش ها صاحب نظر هستند.

مديرعامل پيشــين شــرکت ملي گاز ايران ادامه داد: طبق تحليل هايي که 
درباره ميزان پايداري، پويايي و خالقيت سازماني انجام شده، تنها سازماني 
پايدار است که در آن، رهبر فضاي الزم را براي اظهارنظر، فعاليت، اعتراض 
و انتقاد کارکنان فراهم کرده باشد. خوشبختانه اين فضا در شرکت ملي گاز 

ايران وجود دارد که سبب موفقيت صنعت گاز شده است.
حمايت از سازندگان داخلي و کاالي ايراني

رضا خياميان، رئيس انجمن ســازندگان تجهيزات صنعت نفت نيز در 
اين آيين گفت: حمايت از ســازندگان داخلي و توان پيمانکاران ايراني يکي 
از بارزترين ويژگي هاي مديرعامل پيشــين شرکت ملي گاز ايران بود. وي 
تاکيد بر اســتفاده از کاالي ايراني در اجراي طرح هاي گازرساني شهري و 
روســتايي که منتهي به تحول بزرگي براي پيمانکاران و سازندگان ايراني 
شد را از ديگر رويکردهاي مديريتي شرکت ملي گاز ايران در سال هاي اخير 
عنوان کرد و ادامه داد: زماني که همه کاتاليست ها از خارج کشور خريداري 
مي شــد، آقاي عراقي نخستين کســي بود که اجازه داد از کاتاليست داخلي 
اســتفاده شود. اين اقدام اکنون داخلي سازي 5۰ کاتاليست را رقم زده است.

به گفته رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، تعامل با سازندگان 
داخلي، اصالح قراردادها، تشکيل فن بازار تخصصي صنعت گاز و ... از ديگر 

رويکردهاي مثبت مديرعامل پيشين شرکت ملي گاز بوده است. 

مدير مالي و ذيحساب شرکت ملي گاز ايران:

بيش از ۹5 درصد تعهدهاي شرکت ملي گاز 
به اموزش و پرورش پرداخت شده است

مدير مالي و ذيحساب شرکت ملي گاز ايران گفت: بيش از ۹۵ درصد 
از تعهدهاي اين شــرکت به وزارت آموزش و پرورش طي ســال هاي ۹۴ تا پايان 
آذرمــاه ۹۷ انجام و مبلغ ۱۱۶۴ ميليارد تومان به اين وزارتخانه براي نوســازي و 

تجهيز مدارس به سامانه هاي گرمايشي پرداخت شده است.
سيدمحمدحســين حسيني، در اين باره گفت: مطابق با قوانين، شرکت ملي 
گاز ايران بايد از محل وصول عوارض گازرســاني، ۲۰ درصد از اين عوارض را به 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس کشور پرداخت کند که تاکنون به طور 
کامل به تعهدهاي خود عمل کرده اســت. وي افزود: طي سال هاي ۹4 تاکنون از 
مجموع 1۲۳۰ ميليارد تومان سهم عوارض مدارس، مبلغ 11۶4 ميليارد تومان که 
معادل بيش از ۹5 درصد تعهدهاست به وزارت آموزش و پروش پرداخت شده است.

مدير مالي و ذيحساب شرکت ملي گاز ايران با بيان اين که 5 درصد باقي مانده نيز 
عمدتا به دليل پرداخت نشدن برخي مطالبات شرکت توسط مشترکان عمده است، 
تصريح کرد: اين مبالغ و مطالبات که به طور معمول در هر سال مالي وجود داشته، 
به سال آينده موکول مي شود که مبلغ يادشده نيز پس از وصول مطالبات، به سرعت 
پرداخت خواهد شد.حســيني ادامه داد: از ابتداي ســال ۹7 تاکنون نيز در مجموع، 
مبلغ ۲1۲ ميليارد تومان به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شده که 1۸۶ ميليارد 
آن مربوط به امســال و باقي مانده آن، بدهي پارسال بوده که امسال تسويه مي شود.
وي گفت: موضوع کمک به اموزش و پرورش و توســعه و تعالي اين ســازمان که 
تربيت کننده نســل آينده است، از اولويت هاي وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران 
بوده و بر همين مبنا، با اتخاذ رويکردهاي مالي مناسب، اين شرکت به تمام تعهدات 
خود مطابق قانون عمل کرده است.مدير مالي و ذيحساب شرکت ملي گاز ايران با 
ابراز تاســف از حادثه آتش سوزي کالس درس در زاهدان و جان باختن تعدادي از 
فرزندان عزيز اين مرز و بوم، تصريح کرد: اميدواريم که وزارت آموزش و پرورش با 
بهره گيري از اين منابع مالي و ساير منابع برنامه ريزي شده، بتواند زمينه تحصيل، 
تعليم و تعلم بي دغدغه فرزندان ايران را بيش از گذشته فراهم آورد و در عين حال، 
ضمن رفع زمينه هاي خطــر و ارائه اموزه هاي الزم به دانش آموزان، زمينه اعتالي 
فرهنگ استفاده صحيح، ايمن و بهينه از منابع و تجهيزات و وسايل نفتي و گازي و 

... را ايجاد کند تا در آينده، ديگر شاهد بروز اين حوادث نباشيم.

بازديد دانشجويان دانشگاه بجنورد از واحدهاي عملياتي پااليشگاه گاز هاشمي نژاد
جمعي از دانشــجويان مهندسي شيمي و 
فرآيندهاي گاز دانشــگاه بجنورد از واحدهاي عملياتي 
شــرکت پااليش گاز شهيد هاشــمي نژاد بازديد و از 

نزديک با روش هاي فرآورش گاز طبيعي آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومي شــرکت پااليش گاز 
شهيد هاشمي نژاد، کارشناس روابط عمومي پااليشگاه 
گاز شهيد هاشــمي نزاد با بردشــمردن جايگاه اين 
مجتمع گازي گفت: اين پااليشــگاه به عنوان تنها 
تامين کننده گاز طبيعي در شــمال شــرق کشور به 
شــمار ميرود و روزانه ۶۰ ميليون گاز طبيعي در اين 
مجتمع توليد مي شــود.هادي مهاجــر با بيان اينکه 
براي تاميــن يک متر مکعــب گاز طبيعي زحمات 
فراواني از سوي متخصصان داخلي در صنعت نفت 
و گاز انجام مي شــود اظهارداشــت: از دانشجويان 
تقاضــا داريم در اســتفاده بهينــه از گاز طبيعي به 
خصوص در فصل سرد سال صرفه جويي نمايند.وي 
بيان داشــت: اين مجتمع گازي به عنوان بزرگترين 
توليد کننده گوگرد کشور به شمار مي رود.همچنين 
معاونت دانشــکده مهندسي دانشگاه بجنورد در اين 

بازديد گفت: دانشــگاه بجنورد در حوزه مهندســي 
شيمي در دو گروه آقايان و بانوان نسبت به پذيرش 
دانشــجو اقدام مي نمايند و دانشجوياني که امروز از 

تاسيسات عظيم اين پااليشگاه بازديد بعمل آوردند 
از نزديک با روشــهاي فرآيندهاي گاز آشــنا شدند.

دکتر علــي گرم رودي هدف از اين بازديد را ارتباط 

بيشــتر صنعت با دانشــگاه عنــوان و تصريح کرد: 
کليه متون درســي که دانشجويان در دانشگاه ها فرا 
مي گيرند براي راهبري در پروژه هاي دانشــجويي 
موثر خواهد بود.عضو هيات علمي دانشــگاه بجنورد 
با بيــان اينکه ايران اســالمي رتبه دوم را در بحث 
مخازن گازي داراســت تاکيد کرد: تحصيل جوانان 
به خصوص در حوزه نفت و گاز و ســرمايه گذاري 
بر روي اين عزيزان، آينده ايران اسالمي را تضمين 
خواهد کرد.گرم رودي خاطر نشــان ساخت: بيشتر 
پروژه هايي که اين دانشجويان فرا مي گيرند مربوط 
به کاربردهاي نوين گوگرد و شبيه سازي واحدهاي 
تصفيه گاز پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد مي باشد.

معاونت دانشکده مهندســي دانشگاه بجنورد يادآور 
شد: با توجه به اينکه اين دانشگاه در استان خراسان 
شمالي قرار دارد و ما در مجاورت پتروشيمي خراسان 
قــرار داريم يکي از محصوالت پتروشــيمي ) اوره ( 
اســت که اين دانشــجويان مطالعاتي در زمينه اوره 
گوگردي دارند که اميدواريــم از گوگرد محصوالت 

ديگري توليد شود.

قرارداد ساخت پيگ هوشمند 

بومي 56 اينچ به عنوان يکي 

از مهم ترين اهداف سال ۹۷ 

اين شرکت در دستور کار قرار 

گرفته و هم اکنون نيز در مرحله 

پيمان سپاري است

ارزيابي هاي فني و کيفي اين 
پروژه انجام شده و اميدواريم با 
امضاي قرارداد، دانش فني پيگ 

هوشمند را نيز تا پنج سال آينده به 
دست بياوريم و شاهد ساخت پيگ 

بومي باشيم



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

۷ اخبار پتروشيمیپتروشیمی

گزارش دانش نفت از آيين تجليل از خدمات رضا نوروززاده، مديرعامل پيشين شرکت ملي صنايع پتروشيمي؛

مهندس محمدی: پيش نويس عرضه اوراق مشارکت طرح هاي پتروشيمي تهيه شد

نيروگاه خورشيدي 1۰۰ مگاواتي در منطقه 
ويژه اقتصادي پتروشيمي ساخته مي شود

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از ساخت 
يک نيروگاه ۱۰۰ مگاواتي خورشيدي از سوي اين سازمان خبر داد 

که هم اکنون در مرحله طراحي و مطالعه است.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از ســازمان منطقه ويژه 
اقتصادي پتروشــيمي، اميد شــهيدي نيا در حاشيه آيين افتتاحيه 
مميزي و اســتقرار نظام مديريت انــرژي، گفت: مديريت انرژي 
يکي از مســائل مهمي اســت کــه هم در بعد اقتصــادي و هم 
عملياتي در عملکرد ســازمان حائز اهميت است.وي با اشاره به 
اين کــه رويکرد ISO 5۰۰۰1:۲۰11بايد در کل کشــور دنبال و 
فرهنگ کنترل و مديريت انرژي در همه سطوح پياده سازي شود، 
افزود: ما در دو ســال گذشته در ســازمان منطقه ويژه اقتصادي 
پتروشــيمي تالش کرديم فرهنگ اســتفاده مناســب از انرژي 
را نهادينــه کنيم و در اين زمينه فعاليت هايــي نيز براي کنترل 
مصرف انرژي انجام شــده است. خوشــبختانه تاکنون در زمينه 
رفع اشکاالت اوليه در ســازمان خود موفقيت هاي خوبي کسب 
کرده ايم.مديرعامل ســازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با 
بيان اين که ســازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشــيمي در بحث 
انرژي هاي تجديدپذير که به عنوان يک راهبرد اصلي در کشــور 
دنبال شــده و مي تواند جايگزين انرژي هاي فسيلي شود، حرکت 
خوبي را آغاز کرده اســت، ادامه داد: چند ماه پيش يک نيروگاه 
خورشــيدي با ظرفيت ۲۰ کيلووات ساعت را به صورت آزمايشي 
ايجــاد کرديم که هم اکنون فعال اســت و برق توليدي آن را به 
شــبکه سراسري برق انتقال مي دهيم.شــهيدي نيا اظهار کرد: با 
توجه به شــرايط اقليمي و استعدادي که اســتان خوزستان دارد، 
انرژي  خورشيدي داراي ظرفيت توسعه بااليي است. وي با اشاره 
به اين که ســازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشــيمي ايجاد يک 
نيروگاه 1۰۰مگاواتي خورشــيدي را در مرحله طراحي و مطالعه 
دارد، تصريح کرد: اميدواريم در فاز بعدي اين نيروگاه را به عنوان 
يک طرح آزمايشــي براي کاربردهاي صنعتي به شــرکت هاي 
منطقــه معرفي کنيم تــا آنها هم به نوعي بــراي تبديل انرژي 

خورشيدي به نيروي برق تشويق شوند.
تدوين برنامه جامع توسعه پتروشيمي با 

هدف تنوع زنجيره ارزش
رييس هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي، از تدوين 
برنامه توسعه خبر داد و گفت: در اين برنامه، به جز تمرکز بر اجراي 
پروژه ها، دريافت خوراک، توليد و صادرات، نگاه ويژه ما ايجاد تنوع 

در زنجيره ارزش است.
مهندس بهــزاد محمدي معاون وزير نفــت و مدير عامل 
شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي، افزود: در حال حاضر 5۹ طرح 
پتروشــيمي در دست اجرا است که از اين تعداد، ۳۳ طرح بيش از 
۲۰ درصد پيشرفت فيزيکي را به خود اختصاص داده اند، بنابراين 
تمام تالش ما انتخاب راهبردهاي مناســب با هدف تســريع در 
اجــراي پروژه ها خواهــد بود.رييس هيئت مديره شــرکت ملي 
صنايع پتروشيمي، در خصوص توســعه از نگاه پتروشيمي تاکيد 
کرد: توســعه اين صنعت تاکنون در دو هاب ماهشــهر و عسلويه 
بوده است که اين توسعه در هاب منطقه عسلويه در دو فاز انجام 
و رو به گسترش است. البته بخشي از توسعه صنعت پتروشيمي در 
اين منطقه که شــامل چهــار طرح مي شــود، در منطقه دير به 
دليل نزديکي به آب متمرکز شــده اســت که مي توان به پروژه 
متانول کاوه به عنوان بزرگترين طرح متانولي جهان اشــاره کرد.
وي افزود: معتقدم آهنگ توســعه پتروشيمي با رفع مشکالت و 
مســائل طرح هاي در دســت اجرا و بهره برداري از آنها، شتاب 
بيشــتري خواهد گرفت و به دستاوردهاي خوبي در آينده نزديک 
خواهيم رســيد.بهزاد محمدي از تدوين برنامه توســعه صنعت 
پتروشيمي خبر داد و گفت: در اين برنامه، به جز تمرکز بر اجراي 
پروژه ها، دريافت خوراک، توليــد و صادرات، نگاه ويژه ما ايجاد 
تنوع در زنجيره ارزش و توليد محصوالتي اســت که هم اکنون 
از طريق واردات تامين مي شود.وي يکي از سياست هاي شرکت 
ملــي صنايع پتروشــيمي را در بخش کاهش واردات، اســتفاده 
حداکثــري از توان و دانش فني داخلي دانســت و گفت: در اين 
زمينه شــرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي يکي از شرکت هاي 
داخلي اســت که در زمينــه تامين و توليد کاتاليســت ها و مواد 
شــيميايي گام هاي بزرگي برداشته اســت و ما تالش داريم که 
پل ارتباطي اين شــرکت با صنايع و طرح هاي در دســت اجرا را 

هموارتر و نزديک تر نماييم.
پتروشيمي زاگرس موفق به دريافت 

گواهينامه ISO 5۰۰۰1 شد
گواهينامه استقرار سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد 
ISO ۵۰۰۰۱ از ســوي مميزين شــرکت DQS آلمان به شرکت 

پتروشيمي زاگرس اعطا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشيمي زاگرس، 
مميزين شــرکت DQS آلمان، ۲۶ و ۲7 آذرماه امســال به انجام 
مميزي از واحدهــا و ادارات مختلف اين شــرکت پرداختند که 
ســرانجام انطباق پياده ســازي سيســتم مديريت انرژي مبتني 
بر اســتاندارد 5۰۰۰1:۲۰11IS از ســوي مميزيــن تأييد و اين 
شــرکت موفق به کسب اين گواهينامه بين المللي شد.محمدرضا 
ميراحمدي، مديرعامل شــرکت پتروشــيمي زاگرس در جلســه 
اختتاميــه اين مميزي اظهــار کرد: در نظام پيشــنهادها بايد به 
پيشنهادهاي ارائه شده کارکنان در حوزه مديريت انرژي، اهميت 
بيشــتري داده شــود و مســائل مربوط به اين حوزه در اولويت 
پيگيــري قرار گيرد.وي افزود: با همکاري بيش از پيش کارکنان 
در سال آتي، پتروشيمي زاگرس به سوي اخذ ويرايش سال ۲۰1۸ 
اين اســتاندارد پيش خواهد رفت.شرکت پتروشيمي زاگرس پيش 
 ،14۰۰1ISO ،1۸۰۰1OHSAS :از اين گواهينامه استانداردهاي
اخــذ  را   HSE-MS و  1۰۰۰4ISO ،1۰۰۰۲ISO ،۹۰۰1ISO

کرده است. 

آييــن تجليــل از خدمات رضا 
ملي  شرکت  پيشــين  مديرعامل  نوروززاده، 

صنايع پتروشيمي برگزار شد. 
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در 
اين آئيــن از تهيه پيش نويس عرضه اوراق 
مشــارکت طرح هاي پتروشــيمي به منظور 
رفع بخشــي از مشــکالت مالي طرح هاي 
نيمــه کاره خبر داد. مهندس بهزاد محمدي 
روز دوشنبه، ســوم دي ماه در آيين تجليل 
از خدمات رضا نوروززاده، مديرعامل پيشين 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اين که 
به اين کــه بنده چهاردهميــن مديرعامل 
ايــن شــرکت پــس از پيــروزي انقالب 
اسالمي هســتم، اظهار کرد: اين ســمت ها 
ماندگار نيستند و محل گذرند، اما آنچه مهم 
است اثر مثبت در اجراي مسئوليت و از آن 
مهم تر اخالق حرفه اي در کار اســت.وي با 
اشــاره به اين که در حکــم مديرعاملي اش 
از ســوي وزير نفت به جهش دوم صنعت 
پتروشــيمي تأکيد شده اســت، افزود: اين 
جهش دوم بايد به طور کامل تفســير شود 
و نبايد تنها به صورت شــعارگونه باشــد.
معاون وزير نفت در امور پتروشــيمي با بيان 
اين که جهش دوم صنعت پتروشيمي قابليت 
تعريــف در چهار حــوزه را دارد، ادامه داد: 
شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي هم اکنون 
مانند گذشــته سکان دار اين صنعت نيست، 
اما مي توانــد محرکي بســيار خوب براي 
توسعه و پيشــرفت صنعت پتروشيمي باشد.
محمدي نخســتين گام جهش دوم صنعت 
پتروشيمي کشــور را تهيــه نقشــه راه اين 
صنعت دانست و تصريح کرد: نقش شرکت 
ملي صنايع پتروشــيمي راهبردي اســت و 
مي تواند نقش جديد اين شــرکت را پس از 
بخش خصوصي  به  پتروشيمي ها  واگذاري 

در صنعت به خوبي نشان دهد.
بازآفريني جايگاه توسعه اي شرکت ملي 

صنايع پتروشيمي
وي بازتعريــف و بازآفرينــي جايگاه 
شــرکت ملي صنايع پتروشيمي در توسعه 
صنعت پتروشيمي کشور را دومين گام براي 

جهش دوم اين صنعت عنوان و اظهار کرد: 
به سرانجام رساندن طرح هاي نيمه کاره و 
در دســت اجراي پتروشيمي است که بايد 
نگاه ويــژه اي به آنها داشــت.مديرعامل 
شــرکت ملي صنايــع پتروشــيمي تأکيد 
کرد: در ســومين گام، ما در اين شــرکت 
وظيفه داريــم راه را براي تکميل و انجام 
کنيم. پتروشــيمي باز  نيمه کاره  طرح هاي 

محمــدي گفت: شــرکت ملــي صنايع 
پتروشــيمي براي کمک به رفع بخشــي 
از مشــکالت مالي طرح هــاي نيمه کاره 
پتروشــيمي در حال تهيه پيش نويس اوليه 
براي دريافــت مصوبه دولت براي فروش 
اوراق مشــارکت ارزي و ريالي است.وي 
ادامــه داد: نشســت هاي مختلفي در اين 
باره در وزارت نفت انجام شــده و در حال 
رســيدن به جمع بندي هستيم.معاون وزير 
نفــت، چهارمين گام از جهش دوم صنعت 
پتروشــيمي را افزايش انرژي ســازماني و 
شوق ســازماني در مجموعه شرکت ملي 
صنايع پتروشيمي برشــمرد و افزود: سطح 
انرژي ســازمان بايد رشــد کند و نگاه ها 
مانند هلدينگ هاي پتروشيمي، عملياتي تر 
و اجرايي تر شــود که اين مهم با افزايش 
روابط دوطرفــه ميان مديريت و همکاران 

شرکت محقق مي شود.

گردش مالي ۷۶ هزار ميليارد توماني 
پتروشيمي براي کشور

مهندس محمدي با اشــاره به اين که 
صنعــت پتروشــيمي ايران اولويت اقتصاد 
کشــور اســت، تصريح کرد: حــدود 7۶ 
هزار ميليارد تومان گــردش مالي صنعت 
پتروشيمي کشــور در ســال ۹5 است که 
نســبت به فرآورده هاي نفتــي، خودرو و 
صنايع ديگر رتبه نخست را در بحث توسعه 
اقتصادي کشور دارد.مديرعامل شرکت ملي 
صنايع پتروشيمي به ۶4 ميليون تن ظرفيت 
نصب شــده صنعت پتروشيمي در سال ۹۶ 
اشــاره و اظهار کرد: از اين ميزان ظرفيت، 
5۳.۶ ميليون تن به توليد رسيد که معادل 
۸4 درصــد عملکرد توليــد اين صنعت در 
ســال ۹۶ بوده است.وي ادامه داد: از 5۳.۶ 
ميليون تن محصول پتروشيمي توليد شده، 
۳۰.7 ميليون تن محصول قابل فروش به 
بورس و صادرات بوده اســت که مابقي نيز 
بــه صورت بين مجتمعي و درون مجتمعي 
مصرف شــده اســت.به گفته معاون وزير 
نفت، پارســال ۲۲.4 ميليون تن محصول 
پتروشيمي صادر شــد که از اين ميزان 1۲ 
ميليارد دالر ارز وارد کشور شده است. ۸.۳ 
ميليون تن محصول پتروشيمي به ارزش 5 
ميليارد دالر نيــز در بازار داخلي به فروش 

رسيده است.مديرعامل شرکت ملي صنايع 
پتروشــيمي گفت: طرح پتروشــيمي متانول 
کاوه بــا ۹۹.۶ درصد پيشــرفت در مرحله 

راه اندازي است.
احداث واحدهاي پتروشيمي متناسب با 

نياز بازار
وي با اشــاره به اين کــه با تکميل 
طرح هــاي نيمــه کاره پتروشــيمي، در 
پايان ســال 14۰۰ توليــد 5۳.۶ ميليون 
تنــي در ســال ۹۶ بــه ۸۰ ميليون تن 
خواهد رســيد، تصريح کــرد: در صورت 
تحقــق اين هدف، بيــش از ۲4 ميليارد 
دالر از فــروش اين مقدار توليد کســب 
خواهد شــد.معاون وزير نفــت در امور 
در  آينده نگري  اهميــت  پتروشــيمي به 
ايجاد واحدهاي پتروشــيمي تأکيد کرد و 
گفت: در احداث واحدها بايد برنامه ريزي 
دقيق براســاس نياز بازار و متناســب با 
وضع دنيا انجام شــود.محمدي در پايان 
با اشــاره به اهميــت پژوهش و فناوري 
در صنعت پتروشــيمي گفت: شرکت ها و 
هلدينگ هاي پتروشيمي باور داشته باشند 
که آنچه در شــرکت پژوهش و فناوري 
پتروشيمي رخ مي دهد، مي تواند به صنعت 

پتروشيمي کمک کند و مولد باشد.

تحکيم جايگاه توسعه اي شرکت ملي 
صنايع پتروشيمي

مديرعامل پيشــين شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي هم بر تحکيم جايگاه اين شرکت به 
عنوان سازمان توسعه اي تاکيد کرد. سيدرضا 
نوروززاده در اين آيين که به مناسبت تجليل 
از خدمات وي در دوران حضور در شــرکت 
ملي صنايع پتروشــيمي برگزار شــد، گفت: 
عملکرد صنعت پتروشــيمي در مدت حضورم 
در شــرکت ملي صنايع پتروشيمي، مرهون 
تالش مجموعه کارکنــان صنعت و به ويژه 
همکارانم در واحدهاي فني و عملياتي است.

پذيرفتن ســمت  دليل  نوروززاده، مهم ترين 
معاونت وزير نفت در امور پتروشيمي را احياي 
شرکت  مانند  توسعه اي  سازمان هاي  جايگاه 
ملي صنايع پتروشــيمي عنوان کرد و افزود: 
قانون منع به کارگيري بازنشستگان فرصت 
بسيار مناسبي براي استفاده از نيروهاي جوان 
است.وي يادآور شــد: هنوز بر اين باورم که 
اين کشور توســعه نمي يابد مگر اين که سه 
سازمان توســعه اي يعني شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي، ايدرو و ايميدرو در جايگاه واقعي 
خود قرار گيرند، زيرا در درون و ســاختار اين 
ســه شــرکت، اعتبار، منابع و ظرفيت هاي 
بسياري نهفته است که مي توانند سرمايه هاي 
ســرگردان جامعه را به سمت توسعه کالن 
سوق دهند.نوروززاده با تاکيد بر اين که بخش 
خصوصي و نيمه خصوصي با همکاري شرکت 
مشکالت  پتروشــيمي مي توانند  صنايع  ملي 
پيش روي اين صنعت را پشــت سر گذارند، 
اظهار کــرد: توانمندي هاي باالي موجود در 
شــرکت ملي صنايع پتروشــيمي اصلي ترين 
دليل مذاکره شــرکت هاي خارجي به منظور 
پتروشيمي ايران  صنعت  در  ســرمايه گذاري 
از خدمات ســيدرضا  اســت.آيين تجليــل 
نوروززاده، مديرعامل پيشــين شــرکت ملي 
صنايع پتروشيمي، صبح امروز )دوشنبه سوم 
دي ماه( بــا حضور بهزاد محمــدي، معاون 
وزير نفت در امور پتروشيمي، مديران عامل 
هلدينگ ها و شــرکت هاي پتروشيمي برگزار 

شد.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي مطرح کرد:

منطقه اقتصادي پارسيان هاب سوم پتروشيمي کشور 
مهندس بهزاد محمــدي، معاون وزير 
نفت و مديرعامل شــرکت ملي صنايع پتروشيمي در 
اولين ســفر کاري خود پس از انتصاب، با حضور در 
منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان ضمن 
بازديد از بخش هاي مختلف اين منطقه در نشســتي 
دو جانبه با مديرعامل و معاونيــن اين منطقه ويژه 
اقتصادي و همچنين فرماندار شهرســتان پارسيان 

ظرفيت هاي همکاري مشترک را بررسي کرد.
بهزاد محمدي در اين بازديد چهار ساعته به 
همراه علوي عضو هيئت مديره شرکت ملي صنايع 
پتروشيمي، معاونين، مشاورين و برخي مديران ارشد 
صنعت نفت با حضــور در فاز هاي مختلف منطقه 
ويژه از بخش هاي استقرار صنايع پتروشيمي بازديد 
کــرد. وي همچنين با حضور در اســکله در حال 
احداث فاز اول بندر پارســيان از نزديک در جريان 
چگونگي روند ساخت اين بندر قرار گرفت. معاون 
وزيــر نفت با تمجيــد از اقدامــات خوب صورت 
گرفته در ايــن منطقه، روند زماني ســاخت بندر 
پارســيان را بسيار مناسب ارزيابي و از مدير منطقه 
و کليه کارکنان به خاطر توجه به ســرعت باالي 
پروژه ها تشکر کرد. پس از اين بازديد، مديرعامل 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي در نشست مشترک 
با مديرعامــل و معاونين منطقه ويــژه اقتصادي 
پارسيان گفت: اين اولين سفر عملياتي من در اين 
جايگاه است و احساس بســيار خوبي از اين سفر 
دارم.مــا در وزارت نفت و در بخش پتروشــيمي به 
ايجاد هاب هــاي منطقــه اي در صنعت  دنبــال 
پتروشيمي هستيم که ماهشهر و عسلويه به عنوان 
اولين و دومين هاب پتروشيمي کشور قرار گرفته که 
طرح هاي مختلف در آن عملياتي شده اند. مدت ها 
بود به دنبال ايجاد هاب سوم در اين حوزه بوديم تا 
بتوانيم حمايت هاي ويژه اي را در آن متمرکز کنيم 
و به همين منظور مناطق بسياري را در کشور رصد 
کرديم که امروز در اين بازديد محاســن قابل توجه 

اين منطقه و پيشــرفت هاي چشمگير زير ساختي 
آن در ســال هاي اخير ما را متقاعد کرد که اينجا 
به عنوان قطب جديــد اين صنعت و در واقع هاب 
سوم پتروشيمي کشور باشد.محمدي اضافه کرد: با 
توجه به نزديکي منطقه ويژه اقتصادي پارســيان 
به عســلويه و مجــاورت با خط انتقــال خوراک 
پتروشيمي از سويي و زير ساخت هاي اميدوار کننده 
اي همچون بندر پارسيان و مجوز هاي خوب اخذ 
شده در اين منطقه از سوي ديگر مي توان اميدوار 
بود در آينده اي نزديک اين منطقه به عنوان قطب 
صنايع پتروشــيمي فعاليت کند. معاون وزير نفت 
همچنين با اشــاره به مصوبات کارگروه مشترک 
NPC و ايميدرو افزود: ما بايد در مجموعه وزارت 
نفت اشــتراک نظر الزم براي تعامل مشــترک را 
ايجاد کنيم و من حتمــا به زودي با وزير نفت در 
اين باره صحبــت خواهم کرد تــا بتوانيم با يک 
همکاري نزديک و مشــترک و تمرکز روي طرح 

جامع توسعه منطقه در حوزه هاي مختلفي از جمله 
تامين خوراک کمک هــاي الزم را به اين منطقه 
انجام داده و به يک اجماع مناســب براي توسعه 
همه جانبه اين منطقه ويژه اقتصادي برســيم. در 
ابتداي اين نشســت حسن شــاهرخي، مديرعامل 
منطقــه ويژه اقتصــادي پارســيان ضمن تبريک 
انتصاب محمدي به اين ســمت گزارشــي از روند 
پيشــرفت مراحل مختلف کار در اين منطقه ارائه 
داد. وي با اشــاره به مجوز هاي اخذ شده و تسريع 
احداث زير ساخت هاي الزم گفت: زير ساخت هايي 
همچون آب، برق، گاز، جاده و غيره فراهم شــده 
اســت و با آغاز احداث بنــدر مي توانيم بگوييم در 
حوزه تامين زير ساخت ها از سرمايه گذاران منطقه 
جلوتريــم. بــا هماهنگي هاي صــورت گفته قبل 
از پايان ســال احداث صنايع آب شــيرين کن نيز 
در منطقه آغاز مي شــود. شــاهرخي تصريح کرد: 
نقش جنابعالي به عنوان مســئول مســتقيم حوزه 

پتروشــيمي در کشور کليدي اســت تا با کمک به 
ســرمايه گذاران در اين حوزه بتوانيم شــاهد آغاز 
به کار هرچه ســريع تر پروژه هــا در منطقه ويژه 
اقتصادي پارســيان باشــيم. در پايان اين بازديد 
بهزاد محمدي و هيئت همــراه با حضور در يکي 
از مراکز حمايتي بانوان در حوزه توليد ســوغات و 
صنايع دســتي که در قالب پروژه هاي مســئوليت 
اجتماعي منطقه ويژه اقتصادي پارســيان در سطح 
اين شهرســتان افتتاح شده است ضمن آشنايي با 
طرح هاي اجتماعي اين منطقه براي توانمند سازي 
بانوان از رويکرد نگاه توســعه متــوازن مديريت 
منطقه و توجه بــه رويکردهاي فرهنگي اجتماعي 
در کنار نگاه فني و صنعتي تقدير و آن را در سطح 

کشور کم نظير خواند.

شرکت ملي صنايع پتروشيمي براي 

کمک به رفع بخشي از مشکالت مالي 

طرح هاي نيمه کاره پتروشيمي در حال 

تهيه پيش نويس اوليه براي دريافت 

مصوبه دولت براي فروش اوراق 

مشارکت ارزي و ريالي است

با توجه به نزديکي منطقه ويژه اقتصادي 
پارسيان به عسلويه و مجاورت با خط 

انتقال خوراک پتروشيمي از سويي و زير 
ساخت هاي اميدوار کننده اي همچون بندر 
پارسيان و مجوز هاي خوب اخذ شده در اين 

منطقه از سوي ديگر مي توان اميدوار بود 
در آينده اي نزديک اين منطقه به عنوان 

قطب صنايع پتروشيمي فعاليت کند
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گزارش۸
گروه مطالعات و تحقيقات دانش نفت

موضــوع واگذاری هــا و خصوصــى 
ســازی تحت لوای اصل 44 قانون اساسى 
با هدف مردمى سازی اقتصاد و تحويل امور 
اقتصادی به بخش خصوصى، اصلى مترقى 
است که اگر درســت و بدون مفسده انجام 
شــود، به طور قطع و يقين آثار و برکات با 
ارزشى را برای اقتصاد کشورمان رقم مى زند. 
جای بسى خوشــوقتى است که در پاره ای 
از اين واگذاری ها و به ســبب تبيين درست 
قوانين، واگذاری هايى واقعى صورت پذيرفت 
کــه بــرکات آن نيز کشــور را منتفع کرده 
است، اما شــوربختانه در برخى ديگر از اين 
ماجرای خصوصى ســازی، برخى نگذاشتند 
که ميوه پربرکــت واگذاری اقتصاد به مردم 
شيرين باشد و کام کسانى که با نيت خوب 
پا به عرصه گذاشــته بودند را تلخ کردند. در 
همين حال، در برخــى ديگر از واگذاری ها، 
اتفاقاتى به وقوع پيوســته کــه ذکر آن به 
مثابه مثنــوی هفتاد من کاغــذی مى ماند 
که با ورق زدن برخــى از اين واگذاری ها و 
رصد کردن تخلفات و رانت های مســتتر در 
آن، انگشــت حيرت به دهان گزيده خواهد 
شــد. با نگاهى اجمالى به پرونده اين دست 
خصوصى سازی در برخى شرکت های نفتى 
از جمله پتروشيمى ها مى توان به عينه فاجعه 
ای غم بار را رصد کرد چه اينکه در اين نوع 
واگذاری هــا، اتفاقاتى از جنس حيف و ميل 
بيت المال به وقوع پيوسته که شنيدنش دل 
هر ايرانى وطن پرســتى را به درد مى آورد. 
واگذاری هلدينگ پتروشــيمى باختر در اين 

دسته بندی قرار مى گيرد. 
اما در اين تحقيق و مطالعه، به بررسى 
واگذاری اخير پتروشيمى بيستون مى پردازيم 
که در واگذاری ردپاهايى از جنس شتابزدگى 
و حيف و ميل بيت المال همانند آنچه درباره 
واگذاری پتروشيمى باختر شاهد بوديم، موج 
مى زند. ماجرا از اين قرار اســت که در سال 
ديون  رد  بابت  پتروشيمى بيســتون   ،1۳۹1
دولت به بانک ملت واگذار مى شــود و بانک 
مذکور مزايده ای در اين ســال برای فروش 
پتروشيمى بيســتون برگزار مى کند که البته 
توفيقى در اين واگذاری حاصل نمى شــود 
و بيســتون بدون مشــتری مى ماند. پس از 
آن بود که مديران بانک ملت، ســهام اين 
پتروشيمى را در فرابورس عرضه مى کنند که 
در اين واگذاری، گروه توسعه صنعتى ماهان 
ســپاهان برنده ۶۸.۰۹ درصد ســهام اين 
پتروشيمى مى شود. اما خروجى اين واگذاری 
ناموفق است و سرنوشت تلخى پيدا مى کند 
و به دليل آنچه که عملى نشــدن بندهای 
قرارداد واگذاری اعالم مى شــود، در محاق 
ابهام فرو مــى رود. آخرين خبرها حکايت از 
آن دارد که رای پرونــده 1۶۰ جلدی گروه 
توسعه صنعتى ماهان ســپاهان در بهار ۹7 
صادر شده و از شهريور ماه هم برای فرجام 

خواهى به ديوان عالى کشور رفته است.
امــا در کنار خــالء مديريتى حاکم بر 
پتروشيمى بيستون، بدهى اين پتروشيمى نيز 
ســنگين تر مى شــود و بر اســاس آخرين 
يافته ها، اين بدهــى از 1۸۹ ميليارد تومان 
بدهى ثبت شــده در واگذاری ســال ۹1 به 
بيش از 7۸۰ ميليارد تومان افزايش مى يابد. 
موضوع واگذاری پتروشيمى بيستون مسکوت 
مى ماند تا اينکه در اواخر آذرماه سال جاری، 
خبری دال بر دستور توقف خصوصى سازی 
پتروشيمى بيســتون از ســوی دکتر فرهاد 
دژپسند، وزير اقتصاد، در خبرگزاری ها دست 

به دست مى چرخد. 
در اين باره رئيــس مجمع نمايندگان 
کرمانشــاه از توقف واگذاری مزايده سهام 
پتروشيمى بيســتون توسط وزير اقتصاد خبر 
داده و گفتــه: به دليل دقيــق نبودن قيمت 
در  تخلف  پتروشيمى بيستون،  واگذاری  پايه 
مزايده محرز اســت. بر اين اســاس، زمان 
واگــذاری بلوک ۶۸.۰۹ درصدی شــرکت 
پتروشيمى بيستون شامل ۳4۰ ميليون و 4۹7 
هزار و ۲5 ســهم اين شــرکت که قرار بود 
در روز بيســتم آذرماه امسال توسط سازمان 
خصوصى سازی از طريق مزايده انجام شود، 
به روز بيست و هشتم اين ماه در حالى تغيير 
کرده بود، که اين واگــذاری باز هم به روز 
ديگری موکول شــد. بر اين اساس سازمان 
با صدور اطالعيه ای اعالم  خصوصى سازی 
کرده مزايده سهام شرکت پتروشيمى بيستون 

به تاريخ 5 ديماه تغيير يافته است.  
در اين خصوص، حجت االســالم سيد 

جواد  حســينى کيا، رئيس مجمع نمايندگان 
کرمانشاه در خصوص تعويق مزايده پر بحث 
پتروشيمى بيســتون در ۳۰ آذر ۹7 مى گويد: 
پتروشيمى بيستون به مزايده گذاشته شده بود 
اما با دســتور وزير اقتصاد چند روزی است 
مزايده آن متوقف شــده تا بنا بر درخواست 
برخى افراد که اعــالم کرده بودند، مايل به 
شرکت در مزايده هستند، اطالع رسانى مجدد 
صورت بگيرد. وی افزود: هرچند ما معتقديم 
به مزايده گذاشــته  پتروشــيمى نبايد فعال 
شــود، چرا که واگذاری پتروشيمى بيستون 
در روزهای آخر رياست آقای پوری حسينى 
به عنوان رييس ســازمان خصوصى سازی 
صورت گرفته اســت و ايشان در حال تغيير 
هستند، بنابراين واگذاری در چنين شرايطى 
به صالح نبــوده و نيســت. رئيس مجمع 
نمايندگان کرمانشــاه ادامــه داد: ما موافق 
واگــذاری تمام واحدهای توليــدی به نرخ 
عادالنه هســتيم، اما در مســئله واگذاری 
پتروشــيمى اين نرخ گذاری عادالنه و شفاف 
نيست، پتروشــيمى يکبار ديگر نرخ گذاری و 
به قيمت روز به مزايده گذاشــته خواهد شد 
تــا به بيت المال و ســرمايه مردم لطمه ای 
وارد نگردد. حســينى کيا يکى از مشکالت 
خصوصى ســازی را عجلــه در واگذاری و 
شــفاف نبودن پايه قيمت گذاری مزايده ها 
عنوان کرد و گفت: متاسفانه سيلوهای سنقر 
که حداقل ۲۰ ميليارد تومان ارزش داشــت، 
به قيمت 5 ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان به 
مزايده رسيد که البته با پيگيری های صورت 
گرفته و با دستور وزير محترم اقتصاد، جلوی 
آن گرفتــه و روند مزايده متوقف شــد. وی 
افزود: آن چيزی که محرز مى باشــد، تخلف 
در واگذاری پتروشيمى بيستون است، منظور 
از تخلف هم طى نشدن روند اداری نيست، 
بلکه قيمت پايه اعالم شــده دقيق نبوده و 
در زمــان واگذاری توجه الزم به نواســات 
بازار و شرايط روز نشده است. نماينده مردم 
ســنقر در مجلس ادامه داد: اشکالى که به 
ســازمان های نظارتى داريم اين اســت که 
چرا وقتى قيمتى در خصــوص واگذاری ها 

عنوان مى شــود در همان زمان به موضوع 
رســيدگى نمى کنند که متوجه شوند آيا اين 
قيمت پايه درست است يا نه؟ متاسفانه اين 
تعلل ها موجب مى شود ما هزينه های زيادی 
را متحمل شــويم. هوشنگ بازوند، استاندار 
کرمانشــاه هم اعالم کــرد، تعويق مزايده 
ايجاد فرصت  با هدف  پتروشيمى بيســتون 
مشارکت برای همه ســرمايه گذاران استان 

صورت گرفته است. 
ســازی  خصوصى  ســازمان  هرچند 
شــرکت  مالــى  صورت هــای  گــزارش 
پتروشــيمى را منتهى به ۲۹ اســفند 1۳۹۶ 
دانســته اســت اما آنچنان که آيت جوشن، 
مديرعامل شــرکت پتروشيمى بيســتون در 
۲۹ آذر ماه ۹7 مى گويد: آخرين کارشناســى 
قيمت اين شرکت در سال ۹5 انجام شده و 
کارشناسى ديگری صورت نگرفته است!! به 
گفته او »معموال اعتبار هر کارشناســى هم 
حدود ۶ ماه بيشتر نيست.« در کنار اعتراض 
نماينــدگان مجلس و بخشــى از مديران، 
حتى اســتاندار کرمانشاه هم اواسط آذر نامه 
مخالفت اســتانداری با واگذاری اين سيلوها 
را به مســئوالن ارشــد دولت ارسال کرد و 
همچنان بر لغو واگذاری اين سه سيلو اصرار 

دارد.
شــرکت پتروشيمى بيستون در شمال 
شرقى شهر کرمانشاه و در زمينى به مساحت 
۶۳ هکتار واقع شــده کــه 5۰۰ نيرو در آن 
شاغل است. اين شرکت خوراک نفت سفيد 

و بنــزن خود را بيشــتر از پااليشــگاه های 
کرمانشـــاه و آبادان تأمين مى کند. توليدات 
 L.A.B پتروشيمى بيســتون هــم شــامل 
)آلکيــل بنزن خطى(، H.A.B )آلکيـــالت 
ســنگين( و حالل های صنعتى اســت که 
داده  برگشــت  پااليشــگاه کرمانشــاه  به 
مى شــود.ارتباط ۲ طرفه پتروشيمى بيستون 
و پااليشــگاه کرمانشاه مشــکالتى بزرگى 
را هــم بــه دنبال داشــته به طــوری که 
سازمان خصوصى ســازی در آگهى مزايده 
پتروشيمى بيســتون اعــالم کرده اســت: 
گــردش حســاب های بين اين شــرکت و 
پااليشــگاه کرمانشاه حاکى از مغايرت 1۰7 
ميليارد تومانى اســت و براساس رای دادگاه 
شرکت پتروشيمى بيستون به پرداخت مبلغى 
حدود ۸۰ ميليارد تومان در حق پااليشــگاه 
کرمانشاه محکوم شده اســت.البته آنچنان 
پتروشيمى بيستون  شــرکت  مديرعامل  که 
گفت: اين طلب ۸۰ ميليارد تومانى پرداخت 
و به سازمان خصوصى ســازی هم اطالع 
داده شده اســت.اختالف حساب پااليشگاه 
و پتروشــيمى به همين جا ختم نمى شود و 
فشارهای پااليشــگاه کرمانشاه در مقاطعى 
از پاييز ۹7 آنقدر شــديد شــد که به گفته 
مديرعامل پتروشيمى بيستون موجب ناتوانى 
اين شــرکت از خريد مواد اوليه )نفت سفيد( 
و توقف توليد اين واحد مهم صنعتى شد.در 
ادامه همين فشــارها، نمايندگان پااليشگاه 
کرمانشــاه روز ۲4 آذر ســه مخزن و ۲ روز 
بعد هــم پنج مخزن محصــوالت توليدی 
پتروشيمى بيستون را با حکم قضايى پلمب 
کردند تا اين شرکت نه امکان توليد و نه توان 
فروش محصول را داشــته باشد.اقدامى که 
اگــر حــدود 1۰ روز ادامه پيــدا مى کرد به 
معنى خاموش شدن دستگاه ها و تجهيزات 
پتروشيمى بيســتون، بيــکاری بيش از يک 

هفتــه ای 5۰۰ نيرو و کارگر و ضرر چندين 
به شرکت مى شد.پااليشگاه  تومانى  ميليارد 
کرمانشــاه مدعى اســت که »۶5 ميليارد 
تومان« از پتروشيمى بيستون طلبکار است و 
همين موضوع ســبب شده که دست و پای 
اين شرکت را ببندد.اما آنچنان که مديرعامل 
شرکت پتروشيمى بيستون روز ۲۸ آذر گفت، 
ظاهرا پااليشگاه از ادامه فشارها کوتاه آمده 
است.آيت جوشن در گفت و گو با ايرنا عنوان 
کرد: مخازن اين شرکت هم اکنون باز است 
و امکان توليد و فروش محصوالت آن وجود 
دارد.بــه گفته او، طلــب ۶5 ميليارد تومانى 
از پتروشيمى بيستون  پااليشگاه کرمانشــاه 
يک ادعا اســت و بايد در دادگاه اثبات شود 
و هــدف از صدور حکم پلمــب هم تامين 
سرمايه پيش از رای نهايى دادگاه بوده است.

پااليشگاه کرمانشاه در شرايطى طى ماه های 
اخير پتروشيمى بيســتون را در فشــار مالى 
گذاشته که اکنون به اصلى ترين خريدار آن 
هم تبديل شده اســت!! اگر اين پااليشگاه، 
شرکت پتروشيمى بيستون را به چنگ آورد با 
يک تير ۲ نشان زده است؛ هم طلب ادعايى 
خــود را در صورت اثبات زنده مى کند و هم 
صاحب يک برند مشــهور و قديمى کشــور 
مى شــود.در واقع در صورت اثبات طلب ۶5 
ميليارد تومانى پااليشگاه کرمانشاه در دادگاه، 
خريدار فقط 11۰ ميليارد تومان برای خريد 
پتروشيمى بيســتون مى پردازد. البته سازمان 
خصوصــى ســازی ۲4 آذر در اطالعيه ای 
اعالم کرد که برنده مزايده متعهد است کليه 
وجوه پرداختى خريدار قبلى به اين سازمان 
بــه مبلغ ۲۰ ميليــارد و ۶44 ميليون تومان 
را عالوه بر مبلغ پيشــنهادی )175 ميليارد 
تومان( و به عنوان بخشــى از بهای معامله 
به سازمان خصوصى ســازی پرداخت کند. 
گفته مى شــود مالک پااليشــگاه کرمانشاه 
»شــرکت پخش تجارت گســتر بيستون« 
است. اين شرکت در دی ماه سال ۹5 موفق 
شــد در يک واگذاری جنجالى، پااليشگاه 
۶۰ هکتاری شــهر کرمانشاه در مرکز شهر 
را به قيمت ۲1۰ ميليارد تومان بدست آورد. 
قيمت پاييــن اين واگــذاری اعتراض های 
زيادی را به دنبال داشت و هنوز هم بخشى 
از مخالفان پيگير به نتيجه رساندن بررسى 
کميته تحقيق و تفحص مجلس در اين باره 
هستند. برخى اعتراض ها به شيوه واگذاری 
پتروشيمى بيستون هم به دليل ارتباط آن با 
پااليشگاه کرمانشاه است، چنانچه سيدقاسم 
جاسمى، نماينده مردم کرمانشاه در مجلس 
شــورای اســالمى روز ۲5 آذر گفــت: مگر 
مى شود کاالهای استراتژيکى همچون نفت 

و گاز و پتروشيمى در اين سطح در اختيار يک 
فرد خاص باشد. 

دلســوزان کشــور  نگرانى  اما گويى 
صحت داشته اســت، چه اينکه شنيده شده 
است، در واگذاری روز چهارشنبه 5 دی ماه 
گذشته کسى که برنده مزايده خريدار شرکت 
اين  اســت، ظاهرا  پتروشيمى بيستون شده 

شرکت را پای طلبش طاق خواهد زد!! 
ميرعلى اشرف عبداهلل پوری حسينى، 
رييس سازمان خصوصى ســازی، روز پنج 
شنبه گذشته در گفتگو با دانش نفت اظهار 
پيشنهادی  قيمت  مزايده  پاکت های  داشت: 
خريداران برای سهام ۶۸.۹ درصدی شرکت 
پتروشيمى بيستون ساعت 14 روز چهارشنبه 
گذشــته باز و صورتجلسه شــد و چند نفر 
شــرکت کننده هم داشــت و برنده آن هم 
مشخص شــد. وی از اعالم شخص برنده 
مزايده امتناع کرد و گفت: ما پس از پاســخ 
استعالم هايمان و تشريفات قانونى و اهليت 
فرد برنده در چند روز آينــده، برنده مزايده 
را ابــالغ خواهيم کرد. وی افــزود: قيمت 
پيشنهادی ســازمان خصوصى سازی برای 
واگــذاری بيش از 17۰ ميليارد تومان اعالم 
شــده بود که ســه نفر از خريداران بيش از 
۳۰۰ ميليارد تومان را اعالم کرده بودند که 
در نهايت يک نفر باالترين قيمت را داده بود 

که برنده شد. 
اما شــنيده های دانش نفت حکايت از 
آن دارد که مزايــده واگذاری بلوک ۶۸.۰۹ 
به  پتروشيمى بيســتون  شــرکت  درصدی 
باالترين مبلغ پيشنهادی حدود 5۰۳ ميليارد 
تومان واگذار شــده است. مبلغ کل پايه اين 
بلوک ۶۸.۰۹ درصــدی، 175 ميليارد و 4۹ 
ميليون و 5۲۰ هزار و 55۲ تومان اعالم شده 
بود و شــامل ۳4۰ ميليون و 4۹7 هزار و ۲5 
سهم به قيمت هر ســهم پنج هزار و 141 
ريال است که به وکالت از سوی سهامداران 
عمده روی ميز فروش قرار گرفت. سازمان 
خصوصى ســازی نام پيشنهاد دهنده قيمت 
5۰۳ ميليارد تومانى برای پتروشيمى بيستون 
را اعــالم نکرده زيــرا قطعى شــدن اين 
واگذاری احتماال حــدود ۲ هفته زمان نياز 
دارد. در ايــن مدت اســتعالم های الزم در 
باره خريدار و مراحل تشــريفات قانونى طى 
مى شود. بر اين اساس، ناظران معتقدند؛ در 
تعيين قيمت پيشنهادی مزايده بلوک ۶۸.۰۹ 
درصدی شرکت پتروشيمى بيستون از سوی 
سازمان خصوصى سازی، کارشناسى دقيقى 
صورت نگرفته اســت که خريداران ۳ برابر 

قيمت کارشناسى را پيشنهاد داده اند.
اما شنيده شده است که خريدار اصلى 

يادداشت

يادداشت

اهداف توافق نامه پاريس محقق مي شود؟
رضا مديرقمي
معاون سابق اوپک

معتقدم کشــور مــا نمي تواند به اهدافي کــه در توافق نامه 
پاريس مشخص شده برسد ولي با اين وجود در دل اين توافق نامه 
اهدافي است که بهتر اســت آن ها را به صورت ملي دنبال کنيم. 
ســازمان هاي مختلف از جمله وزرات نيرو، وزارت صنعت معدن و 
تجــارت و وزارت نفت در مورد توافق نامه پاريس بر اين باورند که 
اين توافق نامه يک تعهد است و ما با توجه به ساختار فعلي کشور 
ناتوان از اجراي اين تعهد هســتيم، همچنين دستگاه هاي مختلف 
اعتقاد دارند که ما نه تنها نمي توانيم انتشــار گازهاي گلخانه اي در 
کشور را کم کنيم بلکه ممکن است در آينده انتشار اين گازها رشد 
داشــته باشد. رند ۲۰ و ۳۰ ساله اخير کشــور گوياي اين موضوع 
است. برخي همکاران تاکيد دارند که توافق نامه پاريس تعهد نيست. 
در حاليکه بســياري از افراد دولت معتقدند که توافق نامه پاريس 
عاقبتي مانند بحث هاي انرژي هسته اي دارد. جزو کشورهاي صادر 
کننده نفت و در آينده گاز هســتيم و بر اساس توافق نامه پاريس 
تقريبا ســه چهارم ذخاير زغال سنگ فعلي دنيا، نصف ذخاير نفت 
دنيا و يک ســوم ذخاير گازي دنيا بايد زيرزمين بماند و استحصال 
نشــود تا دماي کره زمين افزايش نيابد. اين در حالي است که گاز 
و نفت ارتباط مستقيمي با رشد اقتصادي ما دارد. با وجود اينکه من 
معتقدم کشور ما نمي تواند طي 1۰ يا ۲۰ سال آينده به اهدافي که 
در توافق نامه پاريس مشــخص شده برسد ولي در دل اين توافق 
نامه اهدافي است که اگر بتوانيم آن را به صورت ملي دنبال کنيم 

بسيار کار خردمندانه اي کرده ايم.

تخصص از مدارک دانشگاهي سبقت مي گيرد
امــروزه در دنيــا به تدريج 
ارزش مدارک رسمي دانشــگاهي 
کم رنگ تر و مــدارک کوتاه مدت 
تخصصي با اهميت تر مي شــود،  
زيرا اين مدارک بــا مهارت ها و 
آموزش هاي تخصصي که به طور 
مســتقيم مســائل را حل و فصل 

مي کنند در ارتباط است.
همانطــور که بــر آموزش 
عمومي تاکيد مي شــود، بايد بر گســترش آموزش عالي نيز اهتمام 
ورزيد و همواره در بخش هاي دولتي و خصوصي شرايطي را فراهم 
ســاخت که همه افراد از آن بهره مند شوند. آموزش مهم ترين ابزار 
توانمند ســازي است و نقشي بسزا در رشد و شــکوفايي استعداد ها 
دارد، از اين رو مهم ترين وظيفه دولت و وزارت علوم ايجاد زمينه اي 
مناســب براي دسترســي همگان به اين مقوله مهم است. عدالت 
اجتماعــي به معناي ايجاد فرصت برابر براي شــهروندان به منظور 
دسترســي به فرصت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياســي و فرهنگي 
اســت و اين مهم تنها از مســير آموزش محقق خواهد شد و افراد 
تنها از طريق عدالت آموزشــي مي توانند استعداد ها و ظرفيت خود را 
پرورش و گســترش دهند. خوشبختانه زير ساخت هاي مناسبي براي 
مســائل آموزشي در پژوهشــگاه صنعت نفت وجود دارد و امکانات 
اين مجموعه از نظر کيفي و کمي در سطح مناسبي است و مي تواند 
دوره هاي کوتاه مدت تخصصي مورد نياز پژوهشــگران و کارکنان را 

به نحوي شايسته  برگزار کند.

جعفر توفيقي
رئيس پژوهشگاه

 صنعت نفت

يادداشت

رعايت الزام هاي اچ اس يي 
در عمليات حفاري

از  حفــاري  ملــي  شــرکت 
شرکت هاي باالدستي نفت است که 
در ابتداي فرآيند توليد قرار دارد و بر 
رعايت الزام هــا و ضوابط اچ اس يي 
در عمليات حفاري به عنوان اولويت 
نخســت کار تاکيد مي کنم. شرکت 
ملي حفــاري ايــران بــا توجه به 
توانمندي هــا و ظرفيت هاي موجود 
از نظر نيروهاي مجرب و تجهيزات 
عملياتــي و خدمات جانبي، مجموعه خدمات را بــه صورت يکپارچه ارائه 
مي دهد که با توجه به پرخطر بودن کار، اهتمام به مقررات ايمني، بهداشت 
و محيط زيست با حساسيت زيادي دنبال مي شود. شرکت ملي حفاري ايران 
با توجه به گستردگي کار و انجام آن در چارچوب استانداردهاي بين المللي 
بايد مسائل مربوط به مقوله هاي اچ اس يي را به طور مستمر پيگيري کند و 
در بخش هاي مختلف به کار گيرد. نيروي انساني مهم ترين سرمايه شرکت 
و سالمت آنان مقدم بر کار است و در همين حال دارايي هاي فيزيکي اعم از 
دستگاه هاي حفاري، تجهيزات، تاسيسات و ابنيه نيز به عنوان سرمايه ملي 
بايد محفوظ بمانند و با حفظ نکات ايمني در نگهداشــت آن کوشا باشيم. 
اين شــرکت به لحاظ توجه به نهادينه کردن فرهنگ ايمني، آموزش هاي 
مســتمر و هماهنگي بخش هاي عملياتي و خدمات جانبي با مســئوالن 
ذي ربط در مديريت اچ اس يي در صنعت نفت پيشــرو ارزيابي مي شــود و 
تالش مجموعه کارکنان ســازمان بر محورهاي ايمني، بهداشت و محيط 
زيســت در مناطق عملياتي بخش هاي خشکي و دريايي متمرکز است، اما 
در همين حال با توجه به برنامه هاي توسعه اي و اهداف کالن براي حضور 
در بازارهاي منطقه، توجه بيش از پيش مورد تاکيد است.در همين حال، با 
ارزيابي عملکرد در اين حوزه و بررسي نکات قوت و ضعف مي توان با تقويت 

داشته ها، مجموعه را از نظر استانداردها به طور کامل روزآمد کرد.

سيدعبداهلل موسوي
مديرعامل شرکت ملي 

حفاري ايران

گزارش دانش نفت از واگذاری شتاب زده پتروشيمی بيستون؛

آقای خاص 
 مالک پااليشگاه و پتروشيمی بيستون کرمانشاه!؟

حجت االسالم سيد جواد  حسينی کيا، رئيس مجمع 
نمايندگان کرمانشاه: معتقديم پتروشيمی نبايد فعال 
به مزايده گذاشته شود، چرا که واگذاری پتروشيمی 
بيستون در روزهای آخر رياست آقای پوری حسينی 

به عنوان رييس سازمان خصوصی سازی صورت 
گرفته است و ايشان در حال تغيير هستند، بنابراين 

واگذاری در چنين شرايطی به صالح نبوده و نيست. 
ما موافق واگذاری تمام واحدهای توليدی به نرخ 
عادالنه هستيم، اما در مسئله واگذاری پتروشيمی 

اين نرخ گذاری عادالنه و شفاف نيست

هرچند سازمان خصوصی سازی گزارش 

صورت های مالی شرکت پتروشيمی را 

منتهی به 2۹ اسفند 1۳۹6 دانسته است اما 

آنچنان که آيت جوشن، مديرعامل شرکت 

 پتروشيمی بيستون در 2۹ آذر ماه ۹۷ 

می گويد: آخرين کارشناسی قيمت اين 

شرکت در سال ۹5 انجام شده و کارشناسی 

ديگری صورت نگرفته است!!



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

۹ يادداشتگزارش

خريدار  همان  پتروشيمى بيســتون،  شرکت 
پااليشــگاه کرمانشــاه است؛ شــرکتى که 
تــا به حال چندين بار بــه خاطر طلب 1۳5 
ميليارد تومانى پتروشيمى بيستون حکم پلمب 
اين شــرکت و توقيف اموال پتروشــيمى را 
گرفته بود؛ حاال در پروســه خصوصى سازی 
پتروشيمى بيستون از در خريدار وارد شده و  
اين شرکت را خريده است. شنيده شده است 
که دارايى های شــرکت پتروشيمى بيستون 
که در صورت های مالى منتهى به اسفندماه 
1۳۹۶ ذکــر شــده بر اســاس دالر 4۲۰۰ 
تومانــى و يوروی 51۰۰ تومانى محاســبه 
شده اســت!! حال آنکه با افزايش قيمت ارز 
و محاســبه مجدد اين دارايى ها بر اســاس 
قيمت روز ارزهــای دالر و يورو ارزش اين 
دارايى هــا به ۲ برابر ارتقــا مى يابد که اين 
موضوع يک ســهل انگاری پرابهام در بحث 

خصوصى سازی را نشان مى دهد.
در همين حال، سيدقاســم جاســمى، 
نماينده مردم کرمانشــاه نيز ۲7 آذرماه ۹7 و 
درست چند روز پيش از واگذاری چهارشنبه 
پتروشيمى بيستون، در صحن علنى  گذشته 
مجلس به اين موضــوع انتقاد کرد و گفت: 
چرا بعد از گذشت يک سال و نيم از پرونده 
واگذاری پااليشــگاه کرمانشاه، اين موضوع 
هنوز منتج به نتيجه نشده است. وی افزود: 
اگر رانت و فسادی پشت اين قضيه نيست، 
پــس چرا حاال کــه اين پرونــده روی ميز 
کميسيون اقتصادی مجلس است و بررسى 
نمى شود. جاســمى ادامه داد: حاال اين آقا به 
پتروشيمى بيستون کرمانشاه  دنبال تصاحب 
است؛ مگر مى شــود کاالهای استراتژيکى 
همچون نفت و گاز و پتروشيمى در اين سطح 
در اختيار يک فرد خاص باشد. نماينده مردم 
کرمانشاه در مجلس شورای اسالمى تصريح 
کرد: اين موضوع بايد به سرعت بررسى شود. 
با تمام اين موارد ســازمان خصوصى سازی 
بايد تا زمان حسابرســى دوباره و مشخص 
دارايى های شــرکت  واقعى  ميزان  شــدن 
اين موضوع واگــذاری را به تعويق بياندازد 
و اين امر مى طلبد اســتاندار کرمانشــاه نيز 
به اين موضوع واکنش نشــان داده و مانع 
از شــکل گيری اين موضوع شــود. سوال 
اساســى تر اينکه چرا بايد خصوصى ســازی 
هميشــه بلوکى انجام شــود و چرا به مردم 

واگذار نمى شود؟
اما عليرغم همه هشدارها اين واگذاری 

صورت گرفت و برنده هم مشخص شد!!  
امــا بازخوانــى واگذاری پااليشــگاه 
کرمانشــاه در سال ۹5 انتقادات زيادی را در 
پى داشت و اين واگذاری به »ه.د« اعتراض 

و خشــم خيلى از مسئولين منطقه ای را در 
پى داشــت. احمد صفری، نماينده کرمانشاه 
در تاريخ ۳ آبان ۹۶ ضمن انتقاد به تشــريح 
درباره روند واگذاری پااليشــگاه کرمانشاه، 
گفت: منتظر باشيد که بعد از شهرام جزايری 
و بابــک زنجانى نفر ســوم »ه د« خواهد 
بود. احمد صفری با اشــاره به روند واگذاری 
معتقديم  اعالم کرد:  پااليشگاه کرمانشــاه 
که بايد اصل 44 اجرا شــود اما روند قانونى 
در واگذاری پااليشــگاه کرمانشاه به بخش 
خصوصى توسط سازمان خصوصى سازی در 
زمان آقای طيب نيا مراعات نشد و باعث وارد 
شدن ضررهای جبران ناپذيری به بيت المال 
و مردم کرمانشاه شد. وی افزود: پااليشگاه 
کرمانشاه در مرکز اين شهرستان و با 5/۹۲ 
هکتار زمين واقع شده است که 4۲ هکتار آن 
دارای کاربری مسکونى است. اين پااليشگاه 
با چنين مشخصاتى مورد ارزيابى کارشناسان 
برای قيمت گذاری قرار گرفته شــد که آنها 
قيمت 15۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای 
هر متر مربع تعيين کردنــد و اين در حالى 
بود که کارشناســان هيچ اطالع و آگاهى از 
وضعيت زمين های پااليشگاه نداشته و نظر 
کارشناسان رسمى کرمانشاه نيز دريافت نشده 
اســت. نماينده مردم کرمانشــاه در مجلس 
خاطرنشان کرد: سوال ما از اين کارشناسان 
اين است که زمين کدام نقطه از کشورمان 
متری 15۰ هزار تومان اســت. پااليشــگاه 
کرمانشاه در مرکز اين استان است که قيمت 
زمين هــای آن حداقل بين 5/۳ تا 4 ميليون 
بــرآورد مى شــود.عضو کميســيون انرژی 
مجلس شــورای اسالمى خاطرنشــان کرد: 
قســمتى از زمين پااليشگاه وقفى است که 
بدون مجوز و هماهنگى با سازمان اوقاف به 
فروش رسيده که اکنون سازمان اوقاف نيز 
شاکى است.او يادآور شد: همزمان با واگذاری 

پااليشگاه کرمانشاه به بخش خصوصى قرار 
بود پااليشــگاه آبادان نيز واگذار شود که به 
دليل هماهنگى مســئوالن ارشــد استان و 
نمايندگان اين اتفاق رخ نداد و دوباره دولتى 
شد. ســوال ما اين است که  چرا پااليشگاه 
با ۳۰۰ تا 4۰۰ ميليارد ضرردهى واگذار شده 
است؟نماينده مردم کرمانشاه در مجلس به 
ايسنا خاطرنشان کرد: اين پااليشگاه تا سال 
۹۳ ســودده بوده است و سوال ما اين است 
که چه اتفاقى افتاد که اين پااليشگاه از سال 
۹۳ تا ۹5 زيان ده محسوب شد؟ البته به نظر 
مى رســد با انتخاب مديرعامل جديد از سال 
۹۳ استارت کار ورشکستگى زده شد تا اينکه 
در ســال ۹5 اين پااليشــگاه بدون نظارت 
و اطالع ســازمان های ذيربط به فرابورس 
واگذار شــد. صفری با طرح انتقادات شديد 
عليه »ه-د« مديرعامل پااليشگاه کرمانشاه 
گفت: داشــتن 5 ســال اهليت مديريت و 
خوشــنام بــودن از لحاظ مالــى به عنوان 
مولفه های اصلى برای واگذاری است. اهليت 
مديريت يعنى فردی که قرار است مديرعامل 
پااليشگاهى شود، بايد سابقه کار در وزارت 
نفت داشــته يا به نوعى مرتبط با اين حوزه 
کار کرده باشــد ولى ايشــان نه فقط سابقه 
کار در حوزه نفت را ندارد که خوشــنام مالى 
نيز نيســت؛ به طوری که براساس اطالع ما 
و اســتعالم از بانک ايشان از بانک تجارت 
کيش تا بانک ملت کرمانشاه بيش از 1۰۰۰ 
ميليارد تومان بدهى و اقساط معوقه دارد.وی 
افزود: پااليشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای 
رد ديــون به ۹ بانک دولتى به قيمت 11۰۰ 
ميليارد تومان واگذار شد.او اضافه کرد: سوال 
اين اســت که چه اتفاقى افتاد که در ســال 
۹5 با تورم ســاالنه حداقل 1۰ تا 15 درصد 
اين پااليشــگاه با ۲1۰ ميليــارد تومان آن 
هم با شــرايط پرداخت 1۰ ساله يعنى با ۲ 
ســال تنفس و بعد پرداخت بدهى در طول 
۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد؛ 
آن هم در شرايطى که اين پااليشگاه ماهى 
يک ميليارد تومان حاّلل مى فروشد. نماينده 
مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: 
در محوطه پااليشگاه سه تا چهار انبار وجود 
دارد که فقط يک انبــار حدود 1۳ هزار قلم 
جنس در آن ذخيره شده است. از طرف ديگر 
اين پااليشگاه حدود 4۰ باب مسکونى 1۶۰ 
متری دارد که به طور کلى ارزش اين خانه ها 
و تمــام مجموعه های خدماتى، ورزشــى و 
رفاهى آن ۳۰ ميليارد قيمت گذاری شــده 
که ارزش آن بيشــتر اســت.صفری اعالم 
کرد: اتفاقات رخ داده و پشــت پرده واگذاری 
پااليشــگاه کرمانشاه ناشــى از البى گری 

رييس سازمان خصوصى سازی و کارشناسان 
مربوطه اســت. ما در اين باره مســتنداتى 
داريم و معتقديم در اين راه دالل بازی شده 
اســت.او اضافه کرد: در زمان وزارت آقای 
طيب  نيــا تمامى اين موارد ذکر شــد و حتى 
گفته شــد که مجمع نمايندگان کرمانشاه با 
خصوصى ســازی و فردی که به آن واگذار 
شده، مشــکلى ندارد؛ بلکه مشکل در نحوه 
واگذاری اســت.اين نماينده مجلس يادآور 
شــد: در همان زمان به آقای طيب نيا گفتم 
که افرادی همچون بابک زنجانى و شهرام 
جزايری مادرزاد اختالس گر و دارای فســاد 
مالــى نبودند. مــا با رانت افــراد بدبخت و 
ســاده لوح را پيدا مى کنيم و آنها را تبديل به 
مفسد مالى مى کنيم. حتى به آقای طيب نيا 
گفتم نفر سوم »ه د« خواهد بود؛ چون بدون 
پشــتوانه مالى بنگاه اقتصادی به او واگذار 
شــده که روند آن معلوم نيســت.وی تاکيد 
کرد: نمايندگان کرمانشــاه از ابتدا نسبت به 
اين واگذاری اعتراض کردند و حتى موضوع 
را از طريق کميسيون انرژی در قالب تحقيق 
و تفحص پيگيری کردند که در همان زمان 
رای آورد. بعــد البى صورت گرفت که اين 
موضوع بايد در کميســيون اقتصادی مطرح 
شود که خوشبختانه اعضای اين کميسيون 
نيز رای مثبت به اين تفحص داده و در نهايت 
در صحن علنى نيز نمايندگان با اين تحقيق 
و تفحص موافقت کرده و اکنون در دســتور 
کار کميســيون اقتصادی است.او همچنين 
دربــاره اقدامات وزير وقــت امور اقتصادی 
گفت: آقای کرباسيان نسبت به اين موضوع 
حساس شده و وزير نفت نيز درجريان است. 
وزير صنعت نيز موضوع را پيگيری مى کند 
ولى ما نمايندگان کرمانشاه اصرار داريم که 
پااليشــگاه کرمانشاه دولتى شده و يا بعد از 
قيمت گذاری به صورت کارشناسى به بخش 
خصوصى واگــذار شــود.صفری درد پايان 
تصريح کرد: اجازه نمى دهيم بيت المال زيرپا 
گذاشته شــود؛ حتى در صورت لزوم از ماده 
۲۳۶ بــرای ارجاع تخلفات بــه قوه قضاييه 
استفاده مى کنيم. اما عليرغم همه اعتراضات، 

گويى زور دولت و مجلس به »ه.د« نمى رسد 
و او صاحب پااليشگاه کرمانشاه شد. 

مهمتريــن عامل اعتــراض به نحوه 
واگذاری پااليشــگاه کرمانشــاه، قيمت آن 
بــود که با توجه به بدهى های پااليشــگاه، 
خريــدار و همچنين دولت، از واگذاری دفاع 
مى کنند اما نمايندگان اســتان در مجلس و 
همچنين امام جمعه کرمانشــاه مخالف اين 
واگذاری بودند. کيوان کاشــفى، رئيس اتاق 
بازرگانى استان کرمانشاه نيز با اين واگذاری 
مخالف بود. در ميانه ايــن اعتراضات، اداره 
کل اوقاف و امور خيريه اســتان کرمانشــاه 
نيز در نامه ای به مديرکل شــرکت پااليش 
و پخــش فرآورده های نفتى اســتان، زمين 
پااليشــگاه را وقفى دانســت و تاکيد کرد 
که واگذاری بدون اجازه آن قانونى نيســت. 
مجمع نمايندگان اســتان کرمانشاه در ادامه 
اعتراضات خود، به رئيــس جمهوری، وزير 
نفت، وزير اقتصاد، وزيــر اطالعات، رئيس 
ســازمان خصوصى سازی و ديگر مسئوالن 
نامه زدند و خواســتار توقــف اين واگذاری 
شدند. مجمع نمايندگان حتى به رهبر معظم 
انقالب نامه نوشت و خواستار توقف فروش 
پااليشگاه به دليل ابهام های بسيار در روند 
واگذاری و قيمت گذاری آن شــد. آنان در 
يک حساب سرانگشتى قيمت پااليشگاه را 
بيش از ۳۳ هزار ميليارد ريال اعالم کرده و 
البته گفتند که بيش از 1۰۰ تن کاتاليســت 
که حاوی حدود ۲5۰ کيلوگرم طالی سفيد 

و 44۰ کيلوگــرم رنيوم بــوده که جز اموال 
اين شرکت محاسبه نشــده است. به دنبال 
اين نامه نگاری ها، همه در انتظار اظهارنظر 
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت بودند که او هم 
اواخر سال ۹5 به طور رسمى گفت: »بنده در 
خصوص واگذاری پااليشگاه کرمانشاه نامه 
ای به مسئوالن مربوطه مى نويسم، چرا که 
با اين نوع واگذاری و سيستم برخورد مخالف 
هستم«. وزير نفت تصريح کرد: بنده مخالف 
واگذاری نيســتم، اما اين نوع رفتار منجر به 
تعطيلى پااليشگاه مى شــود و وزارت نفت 
با تعطيلى پااليشــگاه مخالف است. زنگنه 
نخستين فرد دولتى بود که موضعى مخالف 

با واگذاری پااليشگاه کرمانشاه گرفته بود. 
همه اين مسايل موجب شد سرانجام 
طيب نيا وزير وقت اقتصــاد در نامه ای به 
رييس کل ســازمان خصوصى ســازی در 
ارديبهشــت ماه 1۳۹۶ از وی خواســت تا 
نســبت به بررســى مجدد قرارداد واگذاری 
پااليشگاه کرمانشاه اقدام کند. در نامه طيب 
نيا به پوری حسينى معاون وزير و رييس کل 
سازمان خصوصى سازی آمده است: با توجه 
به درخواست نمايندگان استان کرمانشاه در 
قرارداد  به  اسالمى نســبت  مجلس شورای 
اتخاذ  ترتيبى  کرمانشاه  پااليشگاه  واگذاری 
شود تا قرارداد مزبور مورد بررسى مجدد قرار 

گيرد. 
مزايده ناتمام!

مزايده  برگزاری  صحت  فرض  بر  اما 
روز چهارشنبه گذشته پتروشيمی بيستون در 
سازمان خصوصی سازی، اين مزايده پايان 
طرف های  هنوز  اينکه  چه  بود  نخواهد  کار 
ســوم و چهارمی  هم در اين ماجرا وجود 
دارند و جلــب رضايت اين طرف ها، برای 
برنده مزايده ضروری است. بر اين اساس، 
برنده  اخير همان »ه.د«  مزايده  برنده  اگر 
 NPC با  باشد،  کرمانشاه  پااليشگاه  مزايده 
و  مديريت  پتروشيمی را  اين  اکنون  هم  که 
راهبری می کند، طرف خواهد بود و بايد با 
او بر سر بدهی ۷۸۰ ميليارد تومانی بيستون 
توافق و تفاهم کنــد. اما اگر برنده مزايده 
اخير پتروشيمی بيستون، فردی غير از مالک 
پااليشگاه کرمانشــاه باشد، عالوه بر طلب 
NPC ، بايســتی پاسخگوی طلب ميلياردی 

ادعايی پااليشگاه کرمانشاه هم باشد. 
مقابله دژ مستحکم دژپسند با واگذاری 

پتروشيمی بيستون؟
به هــر تقدير، اگر شــنيده ها صحت 
داشته باشد و مالک جديد پتروشيمى بيستون 
همان مالک پااليشگاه کرمانشاه باشد، يعنى 
اينکــه صنعت نفت و گاز و تجارت اســتان 
کرمانشــاه در دستان يک فرد خاص خواهد 
بود. حال بايستى به نظاره نشست و ديد که 
فرجام واگذاری پتروشيمى بيســتون به کجا 
خواهد انجاميد و موضع جديد و واکنش دکتر 
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد که چندی پيش 
دستور توقف واگذاری پتروشيمى بيستون را 
داده بود، چه خواهــد بود؟ ناظران معتقدند؛ 
دکتر دژپســند، وزير اقتصاد همچون دژی 
مســتحکم و همانند چند روز پيش، دستور 
توقــف مجدد يا ابطــال فراينــد واگذاری 
پتروشيمى بيستون را به دليل ابهامات فراوان 
ايــن مزايده صــادر خواهد کــرد. اقدامات 
اصالح گرايانه دکتر دژپســند و تاکيد وزير 
اقتصاد بر شــفافيت و سالمت وزارت متبوع 
خويش در همه فعاليت های اقتصادی، گزينه 
پتروشيمى بيســتون  واگذاری  فرآيند  توقف 
را تقويت کرده اســت.  همچنين بايســتى 
ببينيــم مهندس زنگنه، وزير نفت که علنا با 
نحوه واگذاری پااليشگاه کرمانشاه مخالفت 
ورزيده بود، در برابر ايــن واگذاری جديد و 
پرابهام چه موضعى خواهــد گرفت. بر اين 
اساس، هنوز مشخص نيســت اهليت فرد 
برنده مزايــده اخير، مورد تاييــد نهادهای 
مســئول قرار گيرد چه اينکه به فرض برنده 
شــدن »ه.د« در مزايده پتروشيمى بيستون، 
هنوز اهليــت وی در پرونده قبلى واگذاری 
)پااليشگاه کرمانشــاه( محل مناقشه است 
و پرونده واگذاری آن روی ميز کميســيون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمى قرار گرفته 
اســت. به هر حال به نظر مى رســد، پوری 
حســينى که بنا به گفته منابع مطلع آخرين 
روزهای رياست خود بر  سازمان خصوصى 
سازی را ســپری مى کند، برای اعالم برنده 
مزايده پتروشيمى بيســتون کرمانشاه، راه پر 
پيچ و خمى در پيش داشته و بايد همه جوانب 

قانونى را در نظر بگيرد.  

عملکرد 2 سال اخير حوزه معاونت مهندسي 
پژوهش و فناوري وزارت نفت

محسن ابراهيمي
رئيس اداره برنامه ريزي و سيستم هاي اطالعات مديريت معاونت 
مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت

 )E&P( ارزيابي و تاييد صالحيت 17 شرکت اکتشاف و توليد ايراني
براي مشــارکت در قراردادهاي جديد نفتــي، ارزيابي و تاييد صالحيت 
شــرکت هاي خدمات تعميرات اساســي، ارزيابي و تاييد صالحيت 17 
شرکت مشاور ايراني و ۲۲ شرکت مشاور خارجي در زمينه مطالعات جامع 
مخازن نفت و گاز، ارزيابي و تاييد صالحيت 41 شــرکت مشاور ايراني 
و 1۸ شرکت مشــاور خارجي براي برنامه بازسازي و نوسازي تاسيسات 
روســطحي باالدســتي و ارزيابي و تاييد صالحيت 1۳ شرکت عمليات 
حفاري براي حضور در پروژه هاي EPC/EPD از جمله اقدام هاي مهم در 

حوزه نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها بوده است.
شرح خدمات و اســناد همسان، استانداردهاي طرح ها و پروژه ها، 
فهرســت بها و برآوردها و نيز نظارت و ارزشيابي طرح ها و پروژه ها نيز 
تدوين شــده اســت. در همين حال، تامين و تجاري سازي فناوري به 
عنوان مهم ترين حوزه مورد بررسي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري 
بوده است. تجاري ســازي فناوري هاي حمايت از ساخت داخل کاال و 
تجهيزات مورد نياز از جمله محورهاي اصلي مورد بررسي در اين حوزه 
است که راهبري و پيگيري اجراي قراردادهاي ساخت داخل پروژه 1۰ 
گروه خانواده کااليي وزارت نفت از فعاليت هاي شــاخصي است که در 
اين دوره از ســوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري پيگيري شد. 
راه اندازي و تکميل سامانه الکترونيکي واحد وزارت نفت )EP(، ارتباط و 
تعامل مستمر با بخش هاي سازندگان کاال و تجهيزات نفتي و حمايت 
قانوني و منطقي از ســازندگان داخلي بويژه شرکت هاي دانش بنيان، 
حمايــت از راه اندازي نهاد صــدور گواهينامه کيفيت کاال و خدمات در 
جهــت حمايت از کاال و تجهيزات توليدي ايــران و ارتباط و تعامل با 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و گمرکات براي ايجاد تســهيالت و 
استفاده از تعرفه هاي ترجيحي براي کاالهاي خارجي وارداتي که هنوز 
امکان ســاخت داخل ندارند، از مهم ترين اقدام هاي انجام شده در حوزه 

تامين و تجاري سازي فناوري است.
سياستگذاري حوزه پژوهش و ابالغ مصوبات و مقررات باالدستي، 
دبيرخانه کميته راهبري اجراي قرارداد پژوهشــي در پياده سازي پيوست 
انتقال فناوري و معماري نظام پژوهش و فناوري وزارت نفت، همکاري 
رسمي با شوراي عالي عتف به عنوان عالي ترين مرجع ملي توسعه علوم، 
تحقيقات و فنــاوري، حضور در مجامع و نهادهــاي ذي ربط به عنوان 
نماينده وزارت نفت، برگزاري جشــنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت 
با رويکرد جديد )کاهش هزينه ها و اثربخش کردن برگزاري( و سرانجام 
گســترش همکاري ها و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه از عملکردهاي 
شاخص در حوزه پژوهش است. همچنين گسترش همکاري ها و تقويت 
ارتباط صنعت و دانشــگاه مورد تاکيد است و انعقاد قرارداد پژوهشي در 
حوزه طرح هاي کالن اکتشاف با 5 دانشگاه کشور از جمله دانشگاه هاي 
فردوسي مشهد، صنعتي شاهرود، شهيد بهشتي، چمران اهواز و خوارزمي، 
امضاي تفاهم نامه پژوهش با جهاد دانشگاهي، امضاي تفاهم نامه با وزارت 
علوم با موضوع حمايت از فرصت هاي مطالعاتي در شرکت هاي اصلي و 
تابعه و حمايت از پايان نامه هاي کارشناســي ارشد و دکترا در موضوعات 

مرتبط با صنعت نفت از ديگر اقدامات در اين حوزه ارزيابي مي شود. 
نظــارت عاليه بــر پروژه هــاي دانش بنيان باالدســت )۹ قرارداد 
ميدان محور(، راهبري و نظارت عاليه بر پروژه هاي دانش بنيان پايين دست 
)1۲ قرارداد انتقال و توســعه فناوري هاي کليدي(، ايجاد هماهنگي موثر 
و رفــع موانع و مشــکالت از طريق همکاري هاي مشــترک با وزارت 
علوم، تحقيقات، فنــاوري، تعريف پروژه هاي ميدان محور در ســامانه 
اقتصاد مقاومتي با عنوان پروژه هاي مستقل، کارگروه هاي تخصصي در 
حوزه هاي مرتبط با توســعه فناوري در وزارت نفت، مشارکت در تدوين 
و ابالغ دســتورعمل ها و عضويت در کارگروه ها و ارتباط با مراکز فعال 
در حوزي فنــاوري و نوآوري خارج از وزارت نفــت از جمله محورهاي 
مورد بررســي در حوزه فناوري فناوري به عنوان چهارمين محور اصلي 

فعاليت هاي حوزه معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري به شمار مي آيد.
در حوزه نظــام مديريت دارايي هاي فيزيکي مي توان به اقدام هاي 
ارتقاي رويکرد ســازماني از نظام نگهداري و تعميرات به نظام مديريت 
دارايي هاي فيزيکي، تدوين اســتانداردهاي حــوزه مديريت دارايي هاي 
فيزيکي، حمايت از ايجاد مرکز توســعه مديريــت دارايي هاي فيزيکي 
دانشگاه صنعت نفت، حمايت از اجراي پروژه پژوهشي سيستم مديريت 
خوردگي در شرکت ملي گاز ايران، حمايت از ايجاد زيرساخت ها و انجام 
پروژه هاي مرتبط با نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي و فراخوان واگذاري 
مديريت بهره بــرداري و نگهداري واحدهاي منتخب به شــرکت هاي 
بين المللي اشاره کرد.بازآرايي ساختار سازماني معاونت مهندسي، پژوهش 
و فناوري، تمشــيت امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و 
رياست کارگروه راهبري احداث ساختمان هاي متمرکز نفت )وزارت نفت 
و شــرکت ملي نفت ايران( از ديگر اقدام هاي جانبي انجام شده در اين 

معاونت است.
در ۲ ســال گذشــته اقدام هاي جانبي انجام شده از سوي معاونت 
مهندسي، پژوهش و فناوري عبارتند از: حضور در جلسات براي تکميل و 
راه اندازي فاز نخست )ترين يک( پااليشگاه ستاره خليج فارس، پيگيري 
پيشــرفت طرح هاي شــرکت هاي نفت و گاز پارس جنوبي و طرح هاي 
شرکت متن، مشارکت در نهايي سازي متن پيوست فناوري قراردادهاي 

IPC و حضور فعال در جلسات شوراي  عالي عتف و ... . 
برقراري ارتباط سازنده و تعاملي با سازندگان کاال و تجهيزات نفتي 
بخش خصوصي و تشکل هاي صنعتي آنها مانند انجمن استصنا و ستصا، 
انجــام حمايت هاي الزم در چارچوب قوانيــن و اختيارات وزارت نفت از 
تمام شــرکت هاي بخش دولتي، عمومي و خصوصي فعال در حوزه هاي 
مختلف پژوهش، طراحي، ساخت، اجرا و به ويژه شرکت هاي دانش بنيان، 
حضور موثر در نمايشگاه هاي بين المللي نفت و گاز تهران، کيش، اهواز، 
شيراز و تبريز، برگزاري جايزه ســرآمدي و بهبود مستمر براساس مدل 
کيفيت اروپا در چارچوب دستورعمل جديد وزارت نفت و برقراري ارتباط 
سازنده و متقابل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت در تنظيم 
قوانين و مقررات ســاالنه صادرات و واردات ديگر محورهاي يادشده در 

اين زمينه است.

گزارش دانش نفت از واگذاری شتاب زده پتروشيمی بيستون؛

آقای خاص 
 مالک پااليشگاه و پتروشيمی بيستون کرمانشاه!؟

سيدقاسم جاسمی، نماينده مردم کرمانشاه:  

چرا بعد از گذشت يک سال و نيم از پرونده 

واگذاری پااليشگاه کرمانشاه، اين موضوع 

هنوز منتج به نتيجه نشده است؟ حاال اين 

آقا به دنبال تصاحب پتروشيمی بيستون 

کرمانشاه است؛ مگر می شود کاالهای 

استراتژيکی همچون نفت و گاز و پتروشيمی 

در اين سطح در اختيار يک فرد خاص باشد

اگر شنيده ها صحت داشته باشد و مالک جديد 
پتروشيمی بيستون همان مالک پااليشگاه 

کرمانشاه باشد، يعنی اينکه صنعت نفت و گاز 
و تجارت استان کرمانشاه در دستان يک فرد 

خاص خواهد بود. حال بايستی به نظاره نشست 
و ديد که فرجام واگذاری پتروشيمی بيستون به 

کجا خواهد انجاميد و موضع جديد و واکنش 
دکتر فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد که چندی 

پيش دستور توقف واگذاری پتروشيمی بيستون 
را داده بود، چيست؟



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

گزارش1۰
با حضور مهندس تقی پور، مدير عامل شرکت پتروشيمی ايالم در منزل علی هاشمی، قهرمان وزنه برداری جهان:

ديدار »صنعت« و »ورزش« رقم خورد

اخبار نفتخيز

امضاي قرارداد همکاري پژوهشي بين مناطق 
نفت خيز جنوب و دانشگاه چمران اهواز

شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و دانشگاه شهيد چمران اهواز 
همزمان با گراميداشت هفته پژوهش يک قرارداد همکاري پژوهشي امضا 

کردند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملي مناطق نفت خيز 
جنــوب، اين قرارداد بــا موضوع »تدوين دانش فنــي و تهيه نرم افزار 
طراحــي مجموعه کامل پمپ هاي ميله اي مکشــي بــا کورس بلند 
)LONG STROKE SRP( و راســتي آزمايي نرم افزار طراحي شده« 
روز چهارشنبه )۲۸ آذرماه( بين احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي 
مناطق نفت خيز جنوب و علي حقيقي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 
شهيد چمران اهواز امضا و مبادله شد.مبلغ اين قرارداد ۸۰ ميليارد ريال و 

مدت زمان اجراي آن ۲۰ ماه پيش بيني شده است.
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب مراکز 

پژوهشي بومي را تقويت مي کند
رئيس پژوهش و فناوري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: 
اين شرکت براي تحقق برنامه هاي خود در حوزه پژوهش، تقويت مراکز 

تحقيقاتي بومي را به عنوان يک تصميم عمده هدف گذاري کرده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، 
باقر پورقاسم روز چهارشنبه در آيين بزرگداشت هفته پژوهش گفت: يکي 
از چالش هاي حوزه پژوهش شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب مربوط 
به مراکز علمي بومي اســت که به منظور رفع آن، تقويت مراکز علمي و 
تحقيقاتي و شرکت هاي دانش بنيان بومي و همچنين اعطاي امتياز در 
واگذاري پروژه ها به آنها را در نظر گرفته ايم.وي افزود: انتظار داريم با اين 
اقدام در دو تا سه سال آينده قطب هاي علمي بومي در استان هاي حوزه 
فعاليت مناطق نفت خيز جنوب تقويت شــود.رئيس پژوهش و فناوري 
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تاکيد کرد: در اين زمينه مي خواهيم 
مراکز علمي را به ســمت همگرايي دعوت کنيم تا قطب هاي علمي با 

مشارکت چند مرکز تحقيقاتي و پژوهشي تشکيل شود.
مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز 

مارون منصوب شد
مديرعامل شــرکت ملي مناطق نفت خيز جنــوب در حکمي، حميد 
کاويان را به عنوان مديرعامل شــرکت بهره بــرداري نفت و گاز مارون 

منصوب کرد.
احمــد محمدي در اين حکم از زحمــات و تالش هاي جهانگير 
پورهنــگ در مــدت تصدي اين مســئوليت قدرداني و تشــکر کرد.

وي همچنين در حکــم جداگانه اي از زحمات رضا عباســي در مدت 
تصدي سرپرســتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون قدرداني کرد.

حميد کاويان، دانش آموخته مهندســي شيمي از دانشگاه صنعت نفت و 
کارشناسي ارشــد مديريت اجرايي گرايش استراتژيک است و از سال 
1۳7۳ تاکنــون در مارون فعاليت مي کنــد.وي پيش از اين انتصاب در 
ســمت رئيس مهندسي توليد شــرکت بهره برداري نفت و گاز مارون 

فعاليت مي کرد. 
براي نخستين بار در ايران محقق شد؛

ساخت گل حفاري فوق سنگين به همت 
متخصصان مناطق نفت خيز جنوب

گل حفاري فوق سنگين با تالش متخصصان معاونت حفاري شرکت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب براي نخستين بار در ايران ساخته شد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب، احمد محمدي، مدير عامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
در اين باره توضيح داد: به دليل افزايش فشار نامتعارف يکي از چاه هاي 
تحت راهبري در ميدان بي بي حکيمه، راهکارهاي مختلف براي کنترل 
و مهار چاه بررسي و سرانجام گل فوق سنگين به وزن 174pcf طراحي 
و ساخته شد.وي افزود: ســنگين ترين گل موجود، 1۶4pcf است و ما 
براي مهار اين فشار بايد گلي ســنگين تر را تزريق مي کرديم تا بتواند 
فشــار بيش از ۲4۰۰Psi چاه را مهار کند و مانع فوران آن شود.به گفته 
مديرعامل شــرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، محاسبه وزن گل بايد 
دقيق باشد که افزون  بر جلوگيري از فوران چاه به درون سازند نيز نفوذ 
نکند. بر اين اســاس ماده اي به نام »سي واي مکس« تهيه و گل مورد 
نظر با وزن 174pcf آماده شــد که توانستيم با استفاده از آن بر جريان 
چاه غلبه و آن را مهار کنيم.محمدي ســاخت گل حفاري فوق سنگين 
را از جمله دســتاوردهاي بزرگ معاونت حفاري اين شــرکت دانست و 
گفت: آمادگي داريم تا دانش ســاخت و تزريق اين گل فوق سنگين را 
در اختيار ديگر شــرکت هاي ايراني و خارجي که داراي مخازن پرفشار 

هستند، قرار دهيم.
کنترل فوران چاه در مناطق نفت خيزجنوب 

بومي سازي مي شود
رئيس امور آموزش حفاري مناطق نفت خيز جنوب از بومي ســازي 

کنترل فوران چاه در اين مناطق خبر داد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب، محمدرضا پســند به آغــاز دوره تربيت مدرس در زمينه کنترل 
فوران چاه بر مبناي انجمن بين المللي کنترل فوران چاه )IWCF( اشاره 
کرد و گفت: با پايان ايــن دوره که 5۰ روز به طول مي انجامد، کنترل 
فوران چاه در کشور بومي سازي مي شود.وي افزود: در اين دوره اموزشي 
1۲ نفر از متخصصان، کارشناسان و کارشناسان ارشد اداره مهندسي و 
عمليات حفاري با فراگيري مباحث مختلف تئوري و عملي، مهارت هاي 
الزم براي بومي ســازي فوران چاه را دريافــت خواهند کرد.رئيس امور 
آموزش حفاري مناطق نفت خيزجنــوب اظهار کرد: اطالعات عمومي، 
کنتــرل فوران، معادالت فشــار حاکم بر چاه، رونــد مرحله به مرحله 
کنترل چاه، ابزارآالت تجهيزات کمکي، فرم هاي کنترل و کشتن چاه، 
مشــکالت چاه هنگام فوران، کار با دستگاه، حفارکردن با تغيير پارامتر 
و آشــنايي و نحوه فعاليت با دستگاه شبيه ساز از مهم ترين مسائل اين 
دوره اموزشي است.پســند با اشاره به اين که فرصت مطالعاتي و حضور 
در مناطق عملياتي از ديگر برنامه هاي اين دوره اموزشــي است افزود: با 
برگزاري اين دوره براي نخســتين بار کنترل فوران چاه در سطح کشور 

بومي سازي مي شود.

عامل  مدير  ؛  تقی پور  شــاپور 
شرکت پتروشــيمی ايالم با حضور در منزل 
پهلوان علی هاشــمی؛ قهرمان وزنه برداری 
جهــان، از افتخــار آفرينی اين ورزشــکار 
ارزنده ی استان ايالم تقدير کرد و برای وی 
در ميادين پيش رو بويژه المپيک ۲۰۲۰ توکيو 

ژاپن آرزوی موفقيت کرد.
مقصــد از قبل مشــخص و منزل 
پهلوان و قهرمان وزنه برداری جهان است. 
روســتای مورت در چوار ؛ روستايى که تا 
قبل از افتخارآفرينى على هاشــمى شايد 

کمتر کسى از آن خبر داشت.
 امــا پس از قهرمانى های پى در پى 
على هاشمى در مسابقات آسيايى و جهانى 
امروز همه از اين روســتا ی قهرمان خيز با 
افتخار نام مى برنــد. همه چيز برای ديدار 
صنعت و ورزش مهيا و فراهم شده است.

 بــه همــراه مهنــدس تقــى پور 
مديرعامــل پتروشــيمى ايــالم به درب 
منزل على هاشــمى مى رســيم. على را 
مثل هميشه و ديگر ديدارهای قبل ساده 
و صميمــى و پهلــوان مى بينيم و پس از 
سالم و احوالپرسى وارد منزل اين قهرمان 
جهان مى شــويم. على هاشــمى به رسم 
مهما ن نــوازی ايالمى هــا و ادب پهلوانى 
آخرين نفری است که وارد خانه مى شود.

منزل على هاشــمى بــه مانند تمام 

منازل روستايى در ايالم ساده و صميمى 
و سنتى ساخته شده است و مادر گرانقدر ، 
برادران على هاشمى که هر دو وزنه بردار 
هســتند و برادر بزرگتر او مربى على نيز 
هســت و رئيس هيات وزنه برداری ايالم 

نيز هاشمى را همراهى مى کردند.
 على هاشــمى پدر خود را از دست 
داده است و مادری نستوه و استوار هم چون 
قالقيران برای على هم مادر بوده است و 
هم پدر و رمز موفقيت على هاشمى را بايد 
در سخت کوشى و همت اين مادر بزرگوار 
ديد.در اين ديدار گرم و صميمى مهندس 
تقى پور مدير عامل پتروشــيمى ايالم در 
ابتدا ضمن تبريک به على هاشــمى برای 
کســب قهرمانى های جهان در آمريکا و 
ترکمنســتان ، قهرمانى های مستمر اين 

قهرمان را از خداوند متعال خواستار شد.
مهنــدس تقــى پــور افزود:افتخار 
بزرگى برای اســتان و روســتای محروم 
»مورت« اســت که قهرمانى از اين خطه 
محروم برمى خيزد و برای کشــور افتخار 
آفرينى مى کند و پرچــم مقدس ايران را 
در سکوهای جهانى به اهتزار در مى اورد.

بــه تدريج بحث در مــورد نحوه ی 
قهرمانى على هاشــمى و روند تمرينات، 

تغذيه و آماده سازی او آغاز مى شود.
مهنــدس تقى پــور کــه اطالعات 

دارد،  ورزش  حــوزه  در  خوبــى  بســيار 
دوران تمرين هــای ســخت و ســنگين 
ارزنــده ی  قهرمــان  حســين رضازاده 
وزنه بــرداری جهان و المپيــک به همراه 
‹ايوانف‹ مربى او را در ماه های آبان و آذر 

ماهشهر خوزستان خاطر نشان مى کند.
مهندس تقى پــور از داليل موفقيت 
حســين  رضا زاده را تالش مستمر ،اراده 

پوالديــن، فيزيک بدنى ايــده آل ، تغذيه 
مناســب و شــرايط زندگــى در اردبيل 
عنوان مى کنــد و مى افزايد: اين قهرمان 
وزنه بــرداری جهان الگوی بســيار خوبى 
برای ورزشکاران و وزنه برداران کشور بود.
مدير عامل پتروشــيمى ايالم که در 
خصوص نحــوه ی تغذيــه و تمرين های 
ورزشى با على هاشــمى سخن مى گفت 
افزود: استفاده صحيح و درس از پروتئين، 
کربوهيدرات هــا و چربى هــا و تمرينات 
حرفــه ای تاثيــر مهمى در شــکل گيری 
عضالت مستحکم و قدرتمند برای حضور 
مستمر در سطح اول رقابت های جهانى و 

المپيک دارد.
مهنــدس تقى پور با تمجيد از عزم و 
اراده ی راسخ على هاشمى بويژه در مهار 
وزنه های ارزشــمند و اســتقامت وی در 
مقابله با پوالد سر در آناهيم آمريکا يادآور 
شــد: على هاشمى به خوبى رسم پهلوانى 
 و قهرمانــى را در ايــن مســابقات مهم 
به جــا آورد و مايه مباهات و افتخار مردم 
ايــران و اســتان و کارکنان پتروشــيمى 
ايالم شــد.مدير عامل پتروشــيمى ايالم 
ادامه داد: پتروشــيمى ايالم در آستانه ی 
بهره برداری از دو پروژه بزرگ است و پس 
از راه اندازی ايــن پروژه ها، بيش از پيش 
در مسئوليت های اجتماعى بويژه در بخش 

ورزش مشارکت خواهد داشت.

در ادامــه اين ديدار على هاشــمى 
قهرمــان دو دوره وزنه بــرداری جهــان 
ضمن خيــر مقدم به مهنــدس تقى پور 
و هيــات همراه گفت: پتروشــيمى ايالم 
على رغم نداشــتن مســئوليت در ورزش 
اما حمايت های زيادی را از ورزشــکاران 

منطقه داشته است که جای تقدير دارد.
وی ادامه داد:افتخار يک ورزشــکار 
اين اســت که پرچم جمهوری اســالمى 
ايــران را در ميادين ورزشــى بــه اهتزاز 

درآورد.
هاشــمى افزود:استعداد های ورزشى 
فراوانى در استان وجود دارد و در صورت 
حمايت مسئولين استان موفقيت انها دور 

از دسترس نيست.
ايــن قهرمــان جهان با تحســين 
اطالعات کافى و شــناخت بســيار خوب 
مهندس تقى پور از ورزشکاران و قهرمانان 
ادامه داد: تمام تالش خود را در مسابقات 
پيــش رو و بويژه المپيــک توکيو ژاپن و 
بار  المپيک برای نخستين  کســب مدال 
در تاريخ اســتان بــه کار خواهد گرفت تا 
برای کشــور عزيز ايران و اســتان ايالم 

افتخارآفرينى کند.
در پايان اين ديدار مهندس تقى پور 
بــا اهدای لــوح  تقدير و هديــه نقدی از 
افتخارآفرينــى اين فرزند برومند اســتان 

ايالم و بخش چوار تقدير کرد.

نصب پکيج هيدروژن پتروشيمي ايالم در مدت 4 ماه

اجرايي مجتمع  يوســف شــريفي، معاون 
پتروشــيمي ايالم گفت: مهندســي، طراحي و نصب واحد 
»هيدروژن« ظرف مدت چهار ماه يک افتخار و رکورد براي 

مجتمع پتروشيمي ايالم محسوب مي شود.
به گزارش روابط عمومي مجتمع پتروشــيمي ايالم، 
مهندس شريفي با بيان اينکه اين واحد در باالترين سرعت 
و ســطح کيفيت بدون حضور اليسنس و مهندس مشاور 
نصب و اجرايي شــده است افزود: با تالش کارشناسان و 
نيروهاي تالشگر اين شــرکت مبلغ بسيار قابل توجهي 

صرفه جويي مالي و اقتصادي صورت گرفت.
وي افــزود: واحــد هيدروژن بــراي توليد و تامين 
هيدروژن واحــد SRU خريداري شــد و بالفاصله پس 
از ترخيــص در گمــرک و در کمترين زمــان ممکن در 
دســتور کار پيمانکار قرار گرفت.معــاون اجرايي مجتمع 
پتروشيمي ايالم ادامه داد: عمليات اجرايي و نصب قطعات 
و تجهيزات از اوايل شــهريور آغاز و پايان آذرماه به پايان 

رسيد و تحويل گروه عمليات شد.مهندس شريفي با اشاره 
به اينکه عمليات نصب پکيج هيدروژن در شرايطي ظرف 
مدت 4 ماه به اتمام رسيد که اليسنس هيچ گونه همکاري 
با مجتمع پتروشــيمي ايالم نداشت و مستندات نيز براي 
عمليات اجرايي در دســترس نبود، افــزود: کليه اقدامات 
مهندســي، نصب، طراحي و اجراي خطوط و لوله گذاري 
بدون حضور اليسنس و مهندس مشاور توسط کارشناسان 
مجتمع انجام شــد.وي ادامه داد: کمپرسورهاي 451B و 
45۲B پس از ترخيص از گمرک وارد سايت شد و به علت 
نبود »وندور« با تالش کارشناسان مجتمع، دستگاه نظارت 
و به همراه پيمانکار مورد بازرســي و در برنامه نصب قرار 
گرفت.يوسف شــريفي افزود: کمپرسور 451B به سرعت 
و پس از بازرســي ســوم دي ماه در محل خــود در واحد 
 ۹41B 45۲ وB هيدروژن نصب شد و نصب کمپرســور
نيــز در برنامه کاري اين مجتمع قــرار گرفت و به زودي 

نصب خواهد شد.



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

11 گزارش
گزارش دانش نفت از بودجه ۹۸ دولت؛

انتشار ۳5۰۰ ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
براي اجراي طرح هاي وزارتخانه هاي نفت و صنعت

دولت اليحه بودجه سال ۱۳۹۸ 
کشور را هفته گذشته تقديم مجلس کرد. آنچه 
در پي مي آيد نگاه دانش نفت به محتواي اين 
بودجه براي صنعت نفت در سال آينده است. 

پيش بيني درآمد ۱۴۲ هزار ميليارد توماني 
براي نفت

پيشــنهادي  بودجه  اليحــه  جزئيات 
سال آينده نشان مي دهد که دولت از محل 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، درآمد 14۸ 
هــزار ميليارد توماني در نظر گرفته اســت.
مطابق اليحه بودجــه ۹۸، 14۸ هزار و ۳۸ 
ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي هاي 
ســرمايه اي يا همان نفــت و گاز پيش بيني 
شــده اســت.بندهاي مربوط بــه واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي به شرح زير است:
1- 14۲ هــزار و 5۳۸ ميليارد تومان 

حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي 
۲- 45۰۰ ميليــارد تومــان حاصل از 
فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول 
۳- هزار ميليارد تومان منابع حاصل از 
واگذاري طرح  تملک دارايي هاي سرمايه اي

سهم صندوق توسعه ملي از نفت
 ۲۰ درصد شد

ســرانجام بعد از اما و اگرهاي بســيار 
براي تعيين ســهم واريزي صندوق توسعه 
ملــي از درآمدهاي نفتــي، دولت ۲۰ درصد 
اين منابع را به صندوق اختصاص داده است.
طبق قانون دولت بايد هر ســاله ســهمي از 
درآمدهاي نفتي را به صندوق توســعه ملي 
برنامه ششــم  واريز کند.بر اســاس قانون 
توســعه در ســال جاري اين ســهم به ۳4 
درصد مي رسيد اما با توجه به شرايط خاص 
درآمدهاي دولت اين گونه تعيين شــد تا که 
به صندوق به ۲۰ درصد کاهش يابد.بر اين 
اســاس بايد از 14۲ هزار ميليــارد توماني 
که بــراي درآمدهاي نفتي در ســال آينده 
پيش بيني شــده از مبلغ درآمدي در هر ماه 

۲۰ درصد به حساب صندوق برود.
بودجه وزارت نفت ۱۵ درصد کاهش يافت

دولت در اليحه بودجه سال 1۳۹۸ که 
تقديم مجلس کرد، براي بودجه وزارت نفت، 
کاهش 15 درصدي را پيش بيني کرده است. 
بودجــه کل وزارت نفــت در اليحه بودجه 
ســال 1۳۹۸، حدود 1۳۳ ميليــارد و ۶1۲ 
ميليون تومان پيش بيني شــده که نســبت 
به سال گذشــته که اين ميزان حدود 155 
ميليارد و 55۹ ميليون تومان بود، 15 درصد 
کاهش يافته اســت. سال گذشــته وزارت 
نفت، پژوهشــگاه صنعت نفت، پژوهشکده 
ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، شرکت 
ملي گاز ايران، شــرکت مادر تخصصي ملي 
صنايع پتروشيمي، زيرمجموعه بودجه وزارت 
نفــت بودنــد و بودجــه وزارت نفت، بدون 
شــرکت هاي تابعه 1۲ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان بود.اين درحالي اســت که در اليحه 

بودجه ســال 1۳۹۸ وزارت نفت، پژوهشگاه 
صنعت نفت، شرکت ملي گاز ايران، شرکت 
مادر تخصصــي ملي صنايع پتروشــيمي و 
سوخت  مصرف  سهامي بهينه سازي  شرکت 
در زيرمجموعــه وزارت نفت قــرار دارند و 
بودجه وزارت نفت بدون شــرکت هاي تابعه 

1۲ ميليون و 4۰۰ هزار تومان است.
درآمد ۷۰ ميلياردتوماني شرکت گاز از مجوز 

افزايش قيمت در اليحه بودجه ۹۸
در همين حال، دولت در اليحه بودجه 
سال ۹۸ آورده اســت وزارتخانه هاي نيرو و 
نفت مي توانند به ازاي هر مشــترک بخش 
خانگــي گاز و بــرق شــهري ۲۰۰ تومان 
روي قبــوض اخذ کننــد.در اليحه بودجه 
ســال ۹۸ آمده اســت مطابق مــاده )1۲ (
قانــون الحاق برخي مواد بــه قانون تنظيم 
بخشــي از مقررات مالي دولــت )۲ (به هر 
يــک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق 
شــرکت هاي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود 
ماهانه از هر واحد مســکوني مشترکين گاز 
مبلــغ دو هزار )۲۰۰۰ (ريــال ، از هر واحد 
مســکوني مشــترکين برق مبلغ يک هزار 
)1۰۰۰(ريال و از هريک از واحدهاي تجاري 
مشترکين گاز و برق مبلغ ده هزارريال أخذ 
و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 
1۶۰1۸5 و 1۶۰1۸۶ جدول شماره )5 (اين 
قانون نزد خزانه داري کل کشــور واريزکند.
براي مشترکين روســتايي، مبالغ فوق الذکر 
معادل پنجــاه درصــد )5۰ (%خواهد بود. 
وجوه فوق، مشــمول ماليــات به نرخ صفر 
اســت. آيين نامه اجرايي ايــن بند متضمن 
ســقف و نحوه برگــزاري مناقصه، تعهدات 
شــرکت هاي بيمه گر و پرداخت خسارت به 
پيشنهاد مشترک ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور و وزارت امور اقتصــادي و دارايي 
به تصويب هيأت وزيران ميرسد.براســاس 

اليحه بودجه ســال ۹۸ کل کشــور درآمد 
حاصــل از افزايش ۲۰۰ تومانــي بر روي 
قبوض مشــترکين گاز 7۰ ميليارد تومان و 
درآمد حاصــل از افزايش 1۰۰ توماني برق 

نيز مبلغ ۸5 ميليارد تومان است.
انتشار ۳۵۰۰ ميليارد تومان اوراق 
مالي اسالمي براي اجراي طرح هاي 

وزارتخانه هاي نفت و صنعت
مطابــق بند »ط« تبصــره 5 اليحه 
بودجه، براي ســرمايه گذاري در طرح هاي 
نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترک وزارت 
نفت و طرح هــاي زيربنايي وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت اجازه انتشــار اوراق مالي 
اسالمي تا سقف ۳ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان 
داده مي  شــود.دولت در بنــد »ط« تبصره 
5 اليحه بودجه ۹۸ درخواســت کرد مجوز 
انتشــار اوراق مالي اسالمي تا سقف ۳ هزار 
و 5۰۰ ميليارد تومان براي ســرمايه گذاري 
در طرح هاي نفــت و گاز با اولويت ميادين 
مشـترک وزارت نفت و طرح هاي زيربنايي 
و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( صادر شــود.در بنــد »ط« تبصره 
5 اليحه بودجه ۹۸ آمده اســت: به منظور 
ســرمايه گذاري در طرح هــاي نفت و گاز 
بــا اولويت ميادين مشـــترک وزارت نفت 
و طرح هــاي زيربنايي و توســعه اي وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت، وزارتخانه هاي 
مذکور از طريق شــرکت هاي تابعه ذيربط 
و با تصويب شــوراي اقتصــاد، اوراق مالي 
اســالمي )ريالي يا ارزي( در ســقف سي و 
پنج هزار ميليارد ريــال )۳5۰۰۰۰۰۰۰۰۰( 
منتشــر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق 
توسط شرکت هاي مذکور از محل افزايش 
توليد همان ميادين )براي طرح هاي وزارت 
نفــت( و عايــدات طرح )بــراي طرح هاي 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت( تضمين 

نمايند.بــه گزارش فارس، رقم پيشــنهادي 
دولت براي انتشار اوراق مالي اسالمي براي 
ســرمايه گذاري در طرح هاي نفــت و گاز 
با اولويــت ميادين مشـــترک وزارت نفت 
و طرح هــاي زيربنايي و توســعه اي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال آينده مشابه 
بند »ط« تبصره 5 قانون بودجه امسال است.
درآمد شرکت هاي گاز، پتروشيمي و پااليش 

و پخش در سال آينده
براساس پيوســت سوم اليحه بودجه، 
درآمــد شــرکت ملــي پااليــش و پخش 
فرآورده هــاي نفتي بالغ بر ۳۰۹ هزار و ۳7۹ 
ميليارد تومان و درآمد شرکت ملي گاز ايران 
حدود ۶5 هــزار و ۸۳۳ ميليــارد تومان در 
نظر گرفته شده است.براساس پيوست سوم 
اليحه بودجه ســال ۹۸ کل کشــور درآمد 
شــرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي بــه ميزان ۳۰۹ هــزار و ۳7۹ ميليارد 
و 7۲۶ ميليــون و۹۰۰ هــزار تومان در نظر 
گرفته شده است. همچنين درآمد پيش بيني 
شده براي شــرکت ملي گاز ايران ۶5 هزار 
و ۸۳۳ ميليارد و 1۲۰ ميليون تومان اســت.

اين گزارش حاکي اســت درآمد پيش بيني 
شده براي شرکت ملي صنايع پتروشيمي نيز 
بــه ميزان 1 هــزار و 1۳۰ ميليــارد و 7۶4 
ميليون و 4۰۰ هزار تومان اســت.بنابر آمار 
و اطالعات اين جــدول تعهدات بند »ق« 
تبصره ۲ بودجه سال 1۳۹۳ و ماده 1۲ قانون 
رفع موانع توليد در بخــش گاز به ميزان 4 
هزار ميليارد تومان و در بخش نفت 1۶ هزار 
و ۸۶۳ ميليارد تومان اســت که پيش بيني 
شده است به همين ميزان هزينه خواهد شد.
بودجه ۶۱۲ هزار ميليارد توماني شرکت ملي 

نفت ايران در سال آينده
براساس پيوست ســوم اليحه بودجه 
ســال ۹۸ کل کشور براي شرکت ملي نفت 

ايران درآمدي به ميــزان ۶11 هزار و ۹1۹ 
ميليــارد و 5۲۰ ميليون 7۰۰ هــزار تومان 
در ســال آينده در نظر گرفته شــده است و 
پيش بيني شده است که هزينه اين شرکت 
در ســال ۹۸ به ميزان 57۳ هــزار و ۲۹۲ 
ميليــارد و ۹4 ميليــون و ۸۰۰ هزار تومان 
باشــد.همچنين براساس اين پيوست اليحه 
بودجه، مبلغ 1۶ هــزارو ۸۶۳ ميليارد تومان 
به عنوان درآمد تعهدات بند »ق« تبصره ۲ 
قانون بودجه سال ۹۳ و ماده 1۲ قانون رفع 
موانع توليد درنظر گرفته شده است که دقيقا 
به همين ميزان نيز پيش بيني شــده است 
که هزينه خواهد شــد.اين گزارش حاکي از 
آن است درآمد شــرکت ملي حفاري ايران 
نيز در اين جــداول به ميزان 4 هزار و 411 
ميليارد و ۶۳5 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در 
نظر گرفته شــده است که اين ميزان درآمد 
پيش بيني شده است 4 هزار و 1۸1 ميليارد 
و ۸7۰ ميليــون و 1۰۰ هزار تومان مصرف 

خواهد شد. 
سهم تجديدپذيرها و برق رساني روستايي 

در اليحه بودجه ۹۸
بر اســاس اليحه بودجه سال 1۳۹۸، 
رقمي معادل 1۸ هــزار و ۶۰۰ ميليارد ريال 
براي توســعه تجديدپذيرها و برق رســاني 
روستايي در نظر گرفته شده است. بر اساس 
عــوارض موضوع مــاده )5( قانون حمايت 
از صنعت برق کشــور، مصوب 1۰ آبان ماه 
ســال 1۳۹4، به ميزان 1۰ درصد مبلغ برق 
مصرفي در ســقف 1۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد 
ريال تعين شــده اســت تا پــس از مبادله 
موافقتنامه با ســازمان برنامه و بودجه کشور 
و تخصيص آن توســط اين سازمان، براي 
موارد مطروحه در قانون با اولويت روستاها و 
مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني 
برق حاصــل از تبديل پســماندهاي عادي 
به انرژي صرف شــود.بر اساس اين قانون، 
مشــترکان روستايي و چاه هاي کشاورزي از 

شمول حکم اين بند معاف هستند.

پاسخ به ابهامات 
 درباره توافقنامه پاريس

 توافقنامــه پاريــس هيچ 
پيوستي ندارد و در اين توافقتنامه 
تنها بحث مشــارکت کشــورها 
مطرح اســت نــه تعهــد. اواخر 
دهه ۸۰ ميــالدي جهان با انواع 
رخدادهاي جدي مواجه شــد که 
از نظر اقليمي زنگ خطري براي 
جامعه جهاني به حساب مي آمد. 
جامعه جهانــي براي درک دليل 
فراواني اين رخدادها، ماموريتي را بــه هيات بين الدولي تغيير اقليم 
واگذار کرد. اين هيات بازوي علمي، فني و تخصصي جامعه جهاني 
در مورد تغيير اقليم به حساب مي آيد. ترديدهاي علمي در زمينه وقوع 
پديده تغيير اقليم يا عدم وقوع آن وجود دارد، هيات بين الدولي تغيير 
اقليــم در اولين گزارش ارزيابي خود اعــالم کرد که جهان به علت 
تحوالت ثبت شده در حال تغيير در حوزه اقليم است که اين موضوع 
به دليل افزايش غلظت گاز دي اکســيد کربن اســت و بر اثر ازدياد 
مصرف سوخت هاي فســيلي و تغيير کاربري اراضي صورت گرفته 
اســت. در آن مقطع برآوردهاي IPCC منتهي به ايجاد کنوانسيون 
تغييرات اقليمي شــد. اين کنوانسيون تغيير اقليم را پذيرفت و اعالم 
کــرد که اين پديده به دليل اثرات ســوئي که در حوزه هاي مختلف 
دارد، نگران کننده اســت. بروز بيماري هاي نوين، وقوع طوفان ها، 
ســونامي ها و گرد و غبارها بخشــي از عوارض تغيير اقليم اســت. 
کنوانسيون تغييرات اقليم همچنين تاکيد کرد که مسئوليت تاريخي 
ازدياد گازهاي گلخانه اي بر عهده کشــورهاي صنعتي است و براي 
کنترل و مهار اين رخدادهاي اقليمي بايد کشــورهاي توســعه يافته 
تا ســال ۲۰1۲ انتشــار گازهاي گلخانه اي را به سطح سال 1۹۹۰ 
برسانند. در سال 1۹۹7 )مصادف با 1۳7۶ شمسي( در جريان سومين 
اجالس متعاهدين کنوانســيون تغييــرات آب و هوا که در کيوتوي 
ژاپن برگزار شد، شرکت کنندگان اعالم کردند که غلظت دي اکسيد 
کربن نه تنها در پنج ســال گذشــته کاهش نيافته بلکه افزايش نيز 
يافته اســت. اين موضوع نشــان از آن دارد که کشورهاي پيشرفته 
مسير درســتي را در کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي طي نکرده اند 
بنابراين تصميم گرفتند که فشــار مضاعفي را براي کنترل انتشــار 
گازهــاي گلخانه اي وارد کنند. عمر پروتکل کيوتو تا ســال ۲۰1۲ 
بود، در اين سال کشورها دوباره دور هم جمع شدند و کشورهاي در 
حال توســعه خواستار تمديد دوره دوم کيوتو به مدت هشت سال )تا 
پايان سال ۲۰۲۰( براي کشورهاي پيشرفته شدند. جامعه جهاني در 
سال هاي اخير به اين نتيجه رســيد که عالوه بر کشورهاي توسعه 
يافته، کشــورهاي در حال توســعه بايد اندازه سهم خود در کاهش 
انتشــار گازهاي گلخانه اي تالش کنند، توافقنامه پاريس در دسامبر 
ســال ۲۰15 متولد شــد. ماده ۲ اين توافقتنامه بر اجراي ارتقا يافته 
کنوانسيون تغييرات اقليمي تاکيد داشت و اين هدف را دنبال مي کرد 
که افزايش دماي کره زمين تثبيت و فقر کنترل شــود. اجراي اين 
توافقنامه براي کشورهاي در حال توسعه نيز بر مبناي اصل انصاف 
و مسئوليت مشترک اما متفاوت پايه گذاري شد تا کشورهاي مختلف 
با توجه به شرايط موجود خود بتوانند در زمينه کاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي فعاليت کنند. اول ژانويه سال ۲۰۲1 آغاز توافقنامه پاريس 
است، نکته جالب آن است که همزمان با تاييد سند مشارکت ملي مد 
نظر ايران )INDC( در هيات دولت سياست هاي کلي نظام در بخش 
محيط زيست توسط مقام معظم رهبري در ۲۶ آبان ماه 1۳۹۶ ابالغ 
شــد که مواد ۸، ۹ و 15 آن به طور مســتقيم به بحث تغيير اقليم و 
اقتصاد کم کربن اشاره دارد. همه مي دانيم که اجراي اين سياست ها 
واجب و در حکم قوانين کشــور اســت. يک ماه بعد از تاييد ســند 
مشارکت ملي مد نظر ايران براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، 
توافقنامه پاريس ايجاد شــد، در سند مشارکت ملي ايران اعالم شده 
که از سال ۲۰۲1 تا سال ۲۰۳۰ ميالدي، در بازه 15 ساله با تکيه بر 
منابع مالي، تکنولوژيک و انســاني قصد داريم چهار درصد از انتشار 
گازهاي گلخانــه اي را کم کنيم و اگر تحريم هاي ناعادالنه برطرف 
شــود و منابع مالي و فناوري فراهم شود آماده هستيم هشت درصد 
ديگر نيز براي کاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي مشــارکت داشته 
باشيم. هر چند که در اين سند تاکيد شده که اولويت ما سازگاري با 
تغيير اقليم است. اليحه الحاق ايران به توافقنامه پاريس در مجلس 
شوراي اســالمي به تصويب رسيده است، بعد از تصويب اين اليحه 
در مجلس به شــوراي نگهبان به منظور تاييد ارســال شد. شوراي 
نگهبان دو ســوال در مورد توافقنامه مطرح کرد. سوال اول اين بود 
که آيا توافقنامه پيوســتي دارد يا خير؟ براي پاســخ به اين پرسش 
ســازمان حفاظت محيط زيســت از اداره کل حقوقي کنوانســيون 
تغييرات اقليمي اســتعالم و اعالم کرد که موافقتنامه پاريس پيوستي 
ندارد. ســوال بعدي شوراي نگهبان اين بود که آيا کشور ما با الحاق 
به توافقنامه پاريس بايد تعهدي را بپذيرد يا خير؟ پاســخ اين سوال 
واضح است که در توافقنامه پاريس تنها بحث مشارکت ملي کشورها 

مطرح است و به هيچ وجه موضوع تعهدآوري وجود ندارد.

مجيد شفيع پور
معاون سابق سازمان

 محيط زيست

کشــور  نيروگاههاي  اکثــر  حاليکه  در 
به دليل کاهــش مصرف اين روزهــا دوره تعميرات 
نيروگاهي خود را ســپري و خاموش و تعطيل هستند 
سهم واحدهاي گازي در ظرفيت نصب شده نيروگاهي 
کشــور با ۳۱،۶۷ درصد بيشــترين ســهم از لحاظ 

ظرفيت نصب شده را به خود اختصاص داده است.
در حــال حاضر ظرفيت منصوبــه نيروگاه هاي 
کشــور به حدود ۸۰ هزار و 5۳ مگاوات رسيده است 

کــه در اين بين واحدهاي گازي بــا ۲5 هزار و ۳55 
مگاوات، بيشترين ظرفيت )۳1.۶7 درصد( نصب شده 
نيروگاهي کشور را به خود اختصاص داده اند.بنابراين 
گزارش، هم اکنون ۲۹.۳4 درصد نيروگاه هاي کشور 
مربوط به واحدهاي سيکل ترکيبي است که حدود ۲۳ 
هــزار و 4۸۶ مگاوات از ظرفيت منصوبه نيروگاه هاي 
ايــران مربوط به ايــن بخش اســت.واحدهاي بخار 
نيروگاهي نيــز 1۹.77 درصد ظرفيــت منصوبه اين 

حــوزه را به خود اختصاص داده انــد و با ظرفيت 15 
هزار و ۸۲۹ مگاواتي خود در ميان ســه بخشــي قرار 
گرفته که بيشــترين ظرفيت نصب شــده نيروگاهي 
کشــور را دارند.در حــال حاضر ظرفيــت واحدهاي 
برق آبي نيز به 11 هزار و ۹۳۸ مگاوات رســيده است 
و ســهم 14.۹1 درصدي را در بين کل ظرفيت نصب 
شده نيروگاه هاي کشور در اختيار دارند.ظرفيت فعلي 
واحدهاي توليد پراکنده )شامل MW ۲5۳ خودتامين( 

به يک هزار و ۳۳5 مــگاوات و ظرفيت نيروگاه هاي 
اتمي نيز به يک هزار و ۲۰ مگاوات رســيده است که 
از اين حيث واحدهاي ياد شــده هر کدام حدود يک 
درصد از کل ظرفيت منصوبه نيروگاه هاي کشور را به 
خود اختصاص داده اند. در حاضر حاضر آخرين ظرفيت 
نصب شده نيروگاه هاي تجديدپذير کشور هم به حدود 
۶۶۰ مگاوات و ظرفيت واحدهاي ديزلي نيز به حدود 

4۳۹ مگاوات رسيده است.

نگاه تحليلی

يادداشت

جزئيات اليحه بودجه پيشنهادي 

سال آينده نشان مي دهد 

که دولت از محل واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي، درآمد 

14۸ هزار ميليارد توماني در نظر 

گرفته است

تشريح عملکرد 6 ماه نفت و گاز آغاجاري در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي
انســاني شرکت  منابع  سرپرســت مديريت 
بهره برداري نفت و گاز آغاجاري، عملکرد نيمه نخست امسال 

اين شرکت را در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي تشريح کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري، بهمن بهبهانيان گفت: شرکت آغاجاري 
برنامه هاي آموزشي و فرهنگي خود را با رويکرد مسئوليت هاي 
اجتماعي برنامه ريزي کرده تا همشــهريان بتوانند از بخش 

قابل توجهي از امکانات و خدمات بهره مند شوند.به گفته وي، 
اهداي بسته هاي آموزشــي به 5 هزار دانش آموز با هزينه اي 
بالغ  بر ۲ ميليارد ريال، برگــزاري کالس هاي اوقات فراغت 
با هزينه اي به مبلغ ۲15 ميليون ريال، برگزاري کالس هاي 
آموزشي کنکور با هزينه اي بالغ بر ۶۸5 ميليون ريال، برگزاري 
کالس هاي تقويتي با هزينه اي بالــغ بر 55۰ ميليون ريال، 
برگزاري نماز جماعت در مســاجد شهرستان از سوي ائمه با 

هزينه اي بالغ بر ۲ ميليارد ريال، تجهيز نمازخانه هاي مدارس با 
هزينه اي بالغ بر ۹۳۰ ميليون ريال و برگزاري ۳5 دوره اموزشي 
زبان انگليســي در سطوح مختلف براي همسران و فرزندان 
کارکنــان با هزينه اي بالــغ بر ۲۰۰ ميليون ريــال از جمله 
اقدام هاي انجام شده شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري 
درحوزه مسئوليت هاي اجتماعي است.اين مقام مسئول اظهار 
کرد: با توجه به هماهنگي هاي انجام شــده، برنامه هايي به 

منظور کمک به حوزه اموزشي کارکنان و ديگر بخش ها تدوين 
و تا پايان امســال اجرايي مي شود.سرپرست مديريت منابع 
انساني شرکت آغاجاري شفافيت و پايداري را دو اصل اساسي 
مســئوليت هاي اجتماعي دانست و افزود: اين بدين معناست 
که سازمان تنها به خود فکر نکند، بلکه با تدوين برنامه هاي 
مناسب زمينه را براي رشد و تقويت نسل هاي آينده فراهم کند 

تا در آينده بتواند از آثار مثبت آن بهره مند شود.

سهم باالي واحدهاي گازي در ظرفيت نصب شده نيروگاهي کشور؛

نيروگاه هاي تجديدپذير زير 1 درصد!
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روابط عمومي
شرکت پااليش گاز شهيد  هاشمي نژاد 

فراخوان مزايده عمومي
مزايده شماره 1۸6 

)فروش حدود ۹۳۷2۰ ليتر آمين کهنه ي ضايعاتي (

موضوع: شرکت پااليش گاز شهيد هاشــمي نژاد در نظر دارد » حدود ۹۳۷۲۰ ليتر آمين 
کهنه ي ضايعاتي « خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

روش و زمان تحويل اســناد: متقاضيان مي توانند حداکثر تــا تاريخ ۹۷/۱۰/۱۹ ، جهت 
دريافت اسناد مزايده به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، اداره پشتيبانی 
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد، طبقه سوم، اتاق ۳۰۵، دفتر کميسيون مناقصات مراجعه 
نموده، يا اينکه تقاضاي کتبي خود را )به همراه اعالم يک شماره نمابر( به  ۰۵۱-۳۷۲۸۵۰۲۴ 

فکس نمايند تا اسناد مزايده از طريق نمابر براي ايشان ارسال گردد. 
 همچنين اســناد مزايده از طريق وب ســايت شرکت پااليش گاز شــهيد هاشمي نژاد 

)بخش مناقصه ها و مزايده ها  ← مزايده ها( به آدرس زير قابل دريافت است.
www.nigc-khangiran.ir

محل تحويل اقالم مزايده: کيلومتر ۱۶۵ جاده مشــهد – ســرخس، پااليشگاه گاز شهيد 
هاشــمي نژاد )الزم به ذکر اســت، تفکيک کاالها، بارگيري، حمل و ساير اقدامات الزم ديگر 
براي انتقال کاالهاي موضوع مزايده بر عهده و به هزينه و با مسئوليت خريدار )برنده مزايده( 

مي باشد.(
سايرموارد: متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از ساعت ۷:۳۰ الي ۱۴:۳۰ 
روزهاي شــنبه لغايت چهارشنبه با شــماره تلفن ۳۷۲۸۵۰۲۴-۰۵۱ تماس حاصل نمايند. 
همچنين الزم به ذکر است در صورت نياز براي بازديد از اقالم موضوع مزايده ، جهت هماهنگي 
تا يک روز قبل از آخرين مهلت تحويل پيشــنهاد )اشاره شده در بند ۵ فراخوان اين مزايده( 

با شماره مستقيم ۳۳۰۰۲۱۰۰-۰۵۱، داخلي هاي ۲۱۴۰ و يا ۲۱۴۴ تماس حاصل نمايند.  

شرکت ملي گاز ايران
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد 

) خانگيران (
 ) سهامي خاص (

نوبت اول

شماره مجوز: ۱۳۹۷/۵۱۰۳

Hydrogen Unit of Ilam 
Petchem Plant Online

The executive deputy of Ilam Petrochemi-
cal Plant said the facility’s hydrogen unit was 
successfully designed and installed by local 
experts.According to the plant, Yousef Sharifi 
said the unit’s design and installation took four 
months by Iranian experts and engineers.He 
said the unit was installed and implemented at 
the highest speed and quality level without the 
presence of the licensor and consultant engineer, 
adding that financial and economical savings 
had been substantial in the project.Sharifi said 
the unit was purchased for production and sup-
ply of hydrogen for the SRU unit of the plant.
Installation of the unit was carried out domesti-
cally while the licensor refrained from provid-
ing any support for the project, he noted.

No Shortage in Petchem 
Feedstock Supply for Win-

ter: Official
An official with the National Petrochemical 
Company (NPC) said there would be no feed-
stock shortage in the winter for petrochemical 
consumers.Given increased gas production from 
various phases of the supergiant South Pars 
gas field, the required feedstock consumed by 
petrochemical plants would be supplied during 
winter without any limitations, said Ghodratol-
lah Farajpour, director of production control 
at NPC.In the previous winters, numerous 
petrochemical facilities were forced to stop 
production due to feedstock shortages, but this 
year, “there will be no restrictions in feedstock 
supply in the petrochemical industry,” he said.
The supply of ethane needed for petrochemical 
complexes this year has improved dramatically 
from last year, he added.

NewsOil

Outcome of Gas, Petchem Development 
Visible: Rouhani

Iranian President Hassan 
Rouhani said the outcome 
of self-sufficiency in oil and 
petrochemical sectors was 
visible in various parts of the 
country.
Addressing the Iranian 
Parliament on Tuesday, the 
President referred to the US 
sanctions on Iran’s oil and gas 
sector, saying, “the sanctions 
do impact people’s lives, but 
the US would be the loser in 
imposing the sanctions.”“The 

main goal of the United 
States by directly exert-
ing pressure on the Iranian 
nation, the regional people 
and commercial companies, 
which is against all interna-
tional conventions, is to bring 
the powerful establishment 
of the Islamic Republic to its 
knees,” he said.He said Iran 
was now self-sufficient in 
gasoil production and would 
soon become self-sufficient in 
gasoline production.“We are 

a country that could create a 
major movement in procure-
ment of staple commodities 
like steel and petrochemicals 
and become self-sufficient 
in natural gas.”Our oil sector 
is very capable and many 
assume the same credibility 
for the sector as they assume 
for the administration, he 
added. “Even though the US 
has blocked investment in the 
sector, the path to domestic 
investment is open.”

Iran’s National Petrochemical Company (NPC) is 
preparing to issue bonds for financing petrochemi-
cal projects, NPC CEO said.
Speaking on Monday, Behzad Mohammadi said 
that NPC was preparing a preliminary draft for 
issuance of bonds in foreign currencies and rials 
to be approved by the government in a bid to 
help resolve some of the financial problems of 
under-construction petrochemical projects.»There 
have been various meetings on this issue with the 
Ministry of Petroleum and we are about to reach a 
final decision,” he added.Mohammadi pointed out 
that Iran›s petrochemical industry was a priority of 

the country›s economy, said: «About Rls. 760 tril-
lion was the petrochemical industry’s turnover back 

in 2016, which is the first priority in the country›s 
economic development in relation to other indus-
tries including petroleum products, automobiles and 
other industries.”The NPC CEO further pointed to 
64 million tons/year of installed capacity in Iran’s 
petrochemical industry in 2017, adding 53.6 million 
tons was produced in that the calendar year of 1396 
which ended on March 20 2017 which was equiva-
lent to 84 percent of the production capacity of the 
sector.Of the 53.6 million tons of petrochemicals 
produced in that year, 30.7 million tons were sold 
on the stock exchanges or were exported, and the 
rest were exchanged between domestic petrochemi-
cal plants.

NPC Preparing to Issue Bonds for Petchem Projects
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گزارش1۳ حفاری
گزارش دانش نفت از آيين بزرگداشت سي ونهمين سالگرد تاسيس شرکت ملي حفاري ايران؛

تحقق برنامه هاي توليد نفت و گاز با چرخش مته هاي حفاري

با تالش فراوان و سرعت عمل مثال زدني گروه مديريت بحران 

منطقه بهرگان تحقق يافت؛

مهار معجزه آساي فوران چاه شماره 2 
ميدان سروش

با تالش فراوان و ســرعت عمل مثال زدني گروه مديريت 
بحران منطقه بهرگان، فوران چاه شماره ۲ ميدان سروش پيش 
از آغاز، به طرزي معجزه آسا مهار شد و از بروز خسارات فاجعه بار 

براي محيط زيست و منابع ملي جلوگيري به عمل آمد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت نفت فالت 
قاره ايران منطقه بهرگان، ســاعت ۹ صبح روز سه شــنبه )۲7 
آذرماه( پس از اعالم گزارش ســکو مبني بر مشــاهده نشتي 
شــديد از چاه شماره ۲ ميدان سروش، بالفاصله گروه مديريت 
بحران متشکل از عمليات توليد، مهندسي بهره برداري، مجتمع 
 ،)HSE( ســروش و نوروز، بهداشــت، ايمني و محيط زيست
خدمات چاه پيمايي، مهندســي حفاري، مهندســي تکميل چاه 
و عمليــات دريايي با برگزاري نشســتي اضطراري به صورت 
ويدئوکنفرانس با مســئوالن ســکو، طرح عمليات مهار نشتي 
شــديد چاه را تعريف و ابالغ کردند.بر اين اساس، بالفاصله با 
هماهنگي منطقه خارک، کشتي تعميراتي »چمپيون« به محل 
چاه شــماره ۲ اعزام شد. ســپس گروه يادشده براي ارزيابي و 
امکان سنجي راه هاي دسترسي چاه، با بالگرد به سمت سکوي 
ســروش حرکت کرد تا پس از مشــاهده محل حادثه با ارائه 
ســناريوهاي مختلف به تصميم واحدي برســند. اين گروه در 
جلســه دوم مديريت بحران، پس از مشــاهده مدارک و اسناد 
موجود بالفاصله با کشتي »کارن ۳« به همراه مسئوالن سکوي 
سروش به محل چاه شماره ۲ رفتند و سناريوهاي مختلف براي 
دسترســي به تاج چاه و رفع نشــتي تعيين و اولويت بندي شد. 
بر اين اســاس، همه الزام هاي ايمني و تجهيزات مورد نياز از 
قبيل آماده باش کشتي هاي آتشــخوار، ارسال فوم و OSE از 
منطقه و تقســيم آنها بر روي شناورها، آماده به کار کردن بوم 
محاصره کننده نفت و اسکيمر جمع کننده نفت پيش از رسيدن 
کشتي »چمپيون« فراهم شد.پس از رسيدن کشتي »چمپيون« 
با وجود تاريکي هوا و شرايط بسيار بد جوي، گروه هاي بحران 
و عمليات، راهي محل چاه شــماره ۲ شدند. دسترسي به تاج 
چاه با سبد از طريق چرثقيل کشتي »چمپيون« به دليل شرايط 
بسيار ناايمن سکوها، تاريکي هوا، خرابي دريا و خطرات ناشي 
از نشت نفت و گاز ميسر نشد و ادامه کار به صبح و استفاده از 

روشنايي روز موکول شد.نبود پله تا ارتفاع زيادي از سطح آب، 
نبود پهلوگير کشتي، شرايط نامساعد جوي و خرابي دريا، خطر 
انفجار و آتش سوزي به واسطه نزديکي دودکش کشتي به محل 
نشــتي نفت و گاز و ... از مهم ترين چالش ها و محدوديت هاي 
پيش روي اين عمليات بود.همه راه هاي برنامه ريزي شده براي 
دسترســي به تاج چاه از ســوي دريا با وجود ريســک فراوان 
بررســي شد که متاسفانه موفقيت آميز نبود، بنابراين آخرين راه 
ممکن از طريق هوايي بود که بايد اجرا مي شــد.به اين منظور 
عمليات هلي برد با تجربه خلبانان بالگردهاي شرکت پاسکو با 
موفقيت به انجام رســيد و مجيد عســگري و ميالد رضوي از 
نفرات ورزيده خدمات چاه ها و ســکوي ســروش با جسارت و 
ازخودگذشتگي روي هلي دک سکوي مرکزي پا گذاشتند. )اين 
ســکو با پل به سکوي ســرچاهي چاه شماره ۲ متصل است(.
عمليات رفع نشــتي بر روي چاه با فرســتادن تجهيزات مورد 
نياز به روي ســکو از اين طريق، با ريسک بسيار باال آغاز شد 
و پس از حدود ســه ساعت تالش بي وقفه روي شيرآالت تاج 
ســرچاهي در زير بارش شــديد نفت و گاز، خوشبختانه بدون 
هيچ گونه حادثه اي و با موفقيت کامل به انجام رســيد. در تمام 
طول عمليات جهت وزش باد و نشتي نفت و گاز در نظر گرفته 
شد تا ريسک انجام کار به حداقل برسد.اين عمليات با هدايت 
مديريت امور توليد در ستاد و فرماندهي مستقيم آن در صحنه 
از ســوي عباس رجب خاني، رئيس منطقه خارک انجام شد که 
خوشــبختانه از بروز فاجعه ملي زيست محيطي جلوگيري شد 
و مي تواند به عنوان تجربه اي در ســاير عمليات ها و بحران ها 
اســتفاده شــود.برنامه ريزي براي بازســازي و نوسازي جکت 
اين چاه از سوي کشــتي تعميراتي »چمپيون« در حال انجام 
اســت.در اين عمليات، تاريخچه چاه شماره ۲ حاوي اطالعات 
حفاري، تکميل، توليد و ... و آخرين شــرايط چاه پس از جنگ 
تحميلي از اسناد موجود استخراج شد. شرايط کنوني مخزن با 
توجه به تغييرات اخير و اطالعات فشارسنجي چاه ها نيز ارزيابي 
شده و علل بروز نشتي چاه ريشه يابي شد. پايانه صادراتي خليج 
فارس نيز پشــتيباني لجستيکي مناسبي از اين عمليات داشت 

که در راستاي مسير عملياتي بسيار مفيد بود.

آيين بزرگداشــت سي ونهمين 
سالگرد تاســيس شرکت ملي حفاري ايران 
روز شــنبه، اول دي ماه با حضــور مقامات 
کشــوري و منطقه اي در اهواز برگزار شد. 
شــرکت ملي حفاري ايران اول دي ماه سال 
۱۳۵۸ به فرمان امام خميني )ره( تاســيس 
شد. حوزه ســتادي اين شــرکت در اهواز 
استقرار دارد و اين شرکت، عمليات حفاري و 
خدمات فني و تخصصي مرتبط با اين صنعت 
را در بخش وســيعي از مناطــق نفت خيز 
خشکي و دريايي کشور راهبري مي کند. آيين 
ملي  تاســيس شرکت  سالگرد  بزرگداشت 
حفاري امروز )شــنبه، اول دي ماه( در سالن 
رفاهي شــماره  فرهنگي  اجتماعات مجمتع 

يک حفاري برگزار شد.
مديرعامــل شــرکت ملــي حفاري 
ايران، در اين مراســم صنعــت حفاري را 
بــازوي توانمند صنعت نفت در دســتيابي 
به اهداف دانســت و گفــت: چرخش مته 
حفاري و حفر و تکميل چاه هاي نفت و گاز 
به تحقق برنامه هاي توليد منتج مي شــود. 
سيدعبداهلل موســوي گفت: سخت کوشان 
صنعت حفاري افتخار مي کنند که در چهار 
دهه گذشــته با دانش و توان فني داخلي 
توانستند اين شرکت را به يکي از نمادهاي 
استقالل کشور تبديل کنند.وي اظهار کرد: 
الزم است همســو با سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي، عزم خود را جزم کنيم تا با توجه 
به شــرايط حســاس کنوني بتوانيم مانند 
گذشته نقش خود را در فرآيند توليد نفت به 
خوبي ايفا و با اســتفاده بهينه از ظرفيت ها 
و امکانات موجود، افزون بر ارتقاي بازدهي 
کار، اهداف کالن شرکت ملي نفت ايران را 
محقق کنيم.مديرعامل شرکت ملي حفاري 
ايران با اشــاره به اين که اين شرکت نقش 
بسزايي در پاسخگويي به نيازهاي صنعت 
نفت کشــور ايفا کرده است، افزود: صنعت 
حفاري با حفر چاه هــاي نفت و گاز، مرکز 
انتقال اطالعــات مخازن هيدروکربوري از 
اعماق زمين به ســطح براي تصميم گيري 
استحصال  درباره  نفت  متخصصان صنعت 
نفت و گاز اســت.وي حفــاري 4 هزار و 
5۰۰ حلقــه چاه هاي نفــت و گاز با بيش 
از ۹ ميليون و ۳۰۰ هــزار متر و افزون بر 
1۶5 هزار عمليــات جانبي و خدمات فني 
و مهندســي را از افتخارات شــرکت ملي 
حفاري در چهار دهه گذشــته برشــمرد و 
ادامه داد: اين شرکت توانسته در سال هاي 
اخير در بســياري از پروژه هاي ملي مانند 
پــارس جنوبي، آزادگان، يــادآوران، آذر و 
ديگر ميدان هاي نفــت و گاز نقش آفريني 
و نيازهاي شــرکت هاي متقاضي را تامين 
ايران  کند.مدير عامل شرکت ملي حفاري 
اين شرکت را سازماني پيشرو در حمايت از 
سازندگان داخلي به منظور توليد قطعات و 
تجهيزات مورد نياز صنعت حفاري دانست 
و گفــت: در نتيجه تعامل و همکاري ميان 
متخصصان شــرکت و ســازندگان داخلي 
بســياري از قطعات پرمصرف و تجهيزات 
کاربردي ايــن صنعت پيچيده همســو با 
سياســت هاي اقتصاد مقاومتي بومي سازي 
شــده اســت.وي اظهار کرد: شرکت ملي 
حفــاري داراي بزرگ ترين ناوگان حفاري 
اســت که در بخش عمليات، 7۲ دستگاه 
حفاري خشــکي و دريايي سبک، سنگين 
و فوق ســنگين دارد و بخش عمده اي از 
عمليات حفاري چاه ها را انجام مي دهد و در 
بخش فني و مهندسي که مشتمل بر بيش 
از ۲۰ نوع خدمات تخصصي است، از ابتداي 
بهره برداري  تا هنــگام  عمليات حفــاري 
از چاه هــا با ماشــين آالت و تجهيزات به 
متقاضيــان اعم از شــرکت هاي دولتي و 
خصوصــي خدمــات الزم را ارائه مي کند.
مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران افزود: 
نگاهي به توفيقات به دست آمده، مسئوليت 
برنامه ريزي و راهبرد آينده اين شــرکت را 
دو چندان مي کند و برهمين اساس و براي 
پاســخگويي به نيازهاي کشور و متناسب 
با برنامه هاي صنعت نفــت، جدول کاري 
مدوني ترسيم شده اســت. پاسخگويي به 
نيازهــاي صنعت نفت به عنــوان اولويت 
اول، روزآمدسازي مجموعه کامل حفاري و 

خدمــات جانبي، توســعه بازارهاي هدف، 
مديريت جهادي، افزايــش بازدهي کار و 
بهره وري، حمايت از ساخت داخل و تقويت 
شــرکت هاي دانش بنيان و مراکز علمي و 
پژوهشي از جمله سرفصل هاي اين جدول 
کاري اســت.وي گفت: اصالح ســاختار، 
هزينه ها،  بهينه ســازي  و  پروژه محــوري 
فناوري هاي  اولويت بنــدي  و  شناســايي 
مورد نياز و فرآيندنگري، بخش ديگري از 

سرفصل هاي اين جدول کاري است.
شرکت ملي حفاري ظرفيت  هاي زيادي 

براي کار در سطح بين المللي دارد
نماينده مردم اســتان خوزســتان در 
مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه موقت 
اهواز هم در اين مراسم گفت: شرکت ملي 
حفاري ايران ظرفيت  هاي زيادي براي کار 
در ســطح بين المللي دارد. آيت اهلل محسن 

حيدري در آيين گراميداشت سي و نهمين 
سالگرد تاسيس اين شرکت گفت: شرکت 
ملي حفاري، يک نهاد انقالبي اســت که 
اول دي ماه سال 1۳5۸ به فرمان بنيانگذار 
تاکنون  و  اسالمي تاســيس شد  جمهوري 
بــا کار و تالش جهــادي، همواره موجب 
افتخار صنعت نفت بوده اســت.وي با بيان 
اين کــه روحيه انقالبــي و کار جهادي از 
انقالبي  نهادهاي  خاص  برجســتگي هاي 
اســت، ادامه داد: اين شرکت ظرفيت هاي 
بااليــي بــراي حضــور در عرصه هــاي 
بين المللــي دارد و در خارج از کشــور هم 
مي تواند خدمات فني و تخصصي مرتبط با 

صنعت حفاري ارائه کند. امام جمعه موقت 
اهــواز ضمن تاکيد بر لــزوم حفظ روحيه 
همدلي افزود: بــا توجه به اهميت حفاري 
در صنعت نفت و روند توســعه آن، انتقال 
تجربيات از ســوي کارکنان پيشکســوت 
به جوانان متخصــص و متعهد با نگرش 
شايســته ســاالري با اهميت و در پويايي 

شرکت اثرگذار است.
چابک سازي، توان رقابت ملي حفاري را در 

سطح بين المللي افزايش مي دهد
اســتاندار خوزســتان هم با اشاره به 
خدمات شرکت ملي حفاري به صنعت نفت 
ايران گفت: چابک سازي اين شرکت، توان 
رقابت آن را در ســطح بين المللي افزايش 
مي دهــد و جايگاهــش را در اين عرصه 
تثبيت مي کنــد. غالمرضا شــريعتي اين 
مناسبت را به کارکنان ملي حفاري تبريک 

گفت و افزود: تالشــگران صنعت حفاري 
با کار شــبانه روزي و پاسخگويي به موقع 
به نيازهاي صنعت نفت، فعل توانســتن را 
تحقق بخشــيدند. وي افزود: شرکت ملي 
حفاري با توجه به غناي علمي، دانش فني 
و بهره مندي از کارشناســان مجرب نقش 
مهمي در توليد نفت کشــور بر عهده دارد 
و اين مايه مباهات است.شــريعتي اظهار 
کرد: مجموعه ملي حفاري به موازات کار 
و تالش در زمينه حفر چاه  هاي نفت و گاز 
و خدمات تخصصي مرتبط با اين صنعت، 
در مسير بومي ســازي قطعات و تجهيزات 
مورد استفاده نيز با سازندگان و صنعتگران 

داخلي، خاصه در استان تعامل و همکاري 
دارد.اســتاندار خوزســتان گفــت: توليــد 
نتيجه هم افزايي  تجهيزات درون چاهي در 
ميان صنعت نفت با دانشگاه شهيد چمران 
اهواز و توليد مته حفاري در تعامل با جهاد 
دانشــگاهي، نمونه هايي از دســتاورد اين 
استمرار  مي رود  انتظار  که  همکاري هاست 
داشته باشد.وي افزود: شرکت ملي حفاري 
ايــران بايد به تدريج با صدور خدمات فني 
تخصصي و مهندسي خود به خارج کشور، 
زمينه ارزآوري را فراهم و از پتانســيل هاي 
موجود خود اســتفاده بهينه به عمل آورد.

شــريعتي به برنامه توسعه ميادين نفتي در 
غرب کارون و همچنين برنامه نگهداشت 
و حفظ توليد ميادين نفتي که بخش قابل 
توجهي از آن در اســتان خوزستان است، 
اشــاره و اظهار کرد: شــرکت ملي حفاري 

مي تواند در اجــراي پروژه هاي حفاري در 
اين بخش ها به خوبي ايفاي نقش کند.

تاکيد بر نقش اساسي شرکت ملي حفاري 
در فرايند توليد نفت و گاز

توليد شرکت  امور  معاونت  سرپرست 
ملي نفــت ايران هم گفت: شــرکت ملي 
بخش هاي  مهم تريــن  از  ايــران  حفاري 
صنعت نفت کشــور است و نقشي اساسي 
در فرآينــد توليد دارد. فــرخ عليخاني در 
آيين بزرگداشــت ســي ونهمين ســالگرد 
تاســيس شــرکت ملي حفاري افزود: اين 
شــرکت تلفيقي از دانش و تجربه است که 
با کاربســت فناوري هاي نوين مي تواند در 

صنعت نفت پيشرو باشد.وي با بيان اين که 
ايران، متخصصان  در شرکت ملي حفاري 
دلســوز، توانمند و باتجربــه راهبري اين 
صنعت را در دست دارند، اظهار کرد: تجارب 
اين شرکت  سيســتماتيک مديريت جديد 
مي تواند به تکميل اين فرآيند کمک کند.

عليخانــي گفــت: انتظار مي رود شــرکت 
ملي حفاري بــا برخورداري از ظرفيت هاي 
باالي تخصصي، نيروي انســاني کارآمد و 
تجهيزات و امکانات گسترده شاهد حضور 
فعال در عرصه هاي بين المللي منطقه باشد.
سرپرســت معاونت مديرعامل شرکت ملي 
نفت ايران در امور توليد با اشــاره به لزوم 
نوسازي و بازسازي دســتگاه هاي حفاري 
افــزود: روزآمدي دســتگاه ها و تجهيزات 
حفاري همســو با اهتمــام به اموزش هاي 
تخصصي و استفاده از آخرين فناوري هاي 
نوين، موجب چابکي و شــتاب بخشــيدن 
در تحقق اهداف تعريف شــده اين شرکت 

مي شود.
حفر ۱۰۵ حلقه چاه  نفت و گاز 

در ۹ ماه امسال
در همين حال، سرپرســت معاونت 
عمليات حفاري شــرکت ملــي حفاري از 
حفر و تکميــل 1۰5 حلقه چاه  نفت و گاز 
در ۹ ماه امسال خبر داد. محمد آل خميس 
در اين بــاره توضيــح داد: متخصصان و 
کارکنــان عملياتي شــرکت ملي حفاري 
ايران موفق به ثبت 14۲ هزار و 45۰ متر 
حفاري در بخش هاي خشکي و دريا شدند. 
وي افــزود: از تعداد چاه هاي حفر شــده، 
47 حلقه توســعه اي و 5۸ حلقه تعميري 
اســت که 7۳ حلقه آن در گستره عملياتي 
شــرکت ملي مناطق نفت خيــز جنوب و 
دو حلقــه در حوزه شــرکت نفت مناطق 
مرکزي ايران حفر و تکميل شــده است. 
آل خميس گفت: ۶ حلقــه چاه در مناطق 
عملياتي شرکت نفت فالت قاره، 14 حلقه 
در طرح هاي توسعه اي شرکت مهندسي و 
توســعه نفت )متــن( و 1۰ حلقه در قالب 
پروژه اي حفاري و تکميل شــد. سرپرست 
ملي  حفاري شــرکت  عمليــات  معاونت 
حفاري ايران اظهار کرد: از مجموع تعداد 
چاه هــا و متراژ حفاري، هفــت حلقه چاه 
و 15 هزار و 551 متــر حفاري در آذرماه 
انجام شده است. وي افزود: در اين مدت، 
عمليات حفاري دو حلقه چاه اکتشافي نيز 
با به کارگيري دکل هاي حفاري ۳۲ و ۳۳ 
فتح در دو منطقه خنج در اســتان فارس 
و شــادگان در استان خوزستان آغاز شد و 
اين در حالي اســت که هم اکنون دستگاه 
74 فتح براي حفر يک حلقه چاه اکتشافي 
ديگــر براي مديريت اکتشــاف شــرکت 
ملي نفت ايران آماده مي شــود. آل خميس 
گفت: به همت کارکنان اين شــرکت در 
بخش هــاي عملياتي، فني و پشــتيباني 
در ۹ ماهه امســال، حفاري 1۰ حلقه چاه، 
7۹ روز زودتر از برنامه پيش بيني شــده از 
ســوي کارفرما تکميل شد که يک حلقه 
آن، آذرماه چهار روز جلوتر از برنامه تحقق 
يافت. سرپرســت معاونت عمليات حفاري 
شــرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: 
هم اکنون 7۲ دســتگاه حفاري ســبک، 
سنگين و فوق سنگين در مالکيت شرکت 
ملي حفاري است که از اين تعداد ۶۹ دکل 

خشکي و سه دکل دريايي هستند.

در نتيجه تعامل و همکاري ميان 

متخصصان شرکت و سازندگان 

داخلي بسياري از قطعات پرمصرف و 

تجهيزات کاربردي اين صنعت پيچيده 

همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي 

بومي سازي شده است 

مديرعامل شــرکت ملي نفت ايران در پيامي به آيين 
بزرگداشت سي ونهمين سالگرد تاسيس شرکت ملي حفاري ايران، 

اول دي ماه، سالروز تاسيس اين شرکت را تبريک گفت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملي حفاري ايران، 

در پيام مسعود کرباسيان آمده است:
»۳۹ سال از تاسيس شرکت ملي حفاري ايران به فرمان 
بنيانگذار جمهوري اســالمي حضرت امام خميني )ره( و شکل 
گيري صنعت حفاري در ايران مي گذرد. اين مناســبت فرخنده 
را بايد يکي از دســتاوردهاي ارزشمند انقالب اسالمي در حوزه 
خودکفايي صنعت نفت دانســت که به مدد آن در عمل فرآيند 
توليــد نفت و گاز در دســت متخصصان ايرانــي قرار گرفت. 
کارکنان ســختکوش شــرکت ملي حفاري ايــران در حوزه 
تخصصــي صنعت حفاري با مديريــت و تخصص داخلي و با 
اتکا به تــوان و دانش فني همواره کوشــيده اند تا نقش خود 
را در حفــر چاه هاي نفت و گاز ايفا کننــد و در حيطه وظايف 
و مســئوليت هاي خطير خود پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت 
کشور باشــند. اين شــرکت به مدد کارکناني پرتالش در ۳۹ 
ســال گذشته توانسته است با گذر از فراز و نشيب هاي فراوان، 
مراحل رشــد و تعالي را ســپري کرده و جلوه هــاي بارزي از 
توانمندي هــاي متخصصان ايراني را به منصه ظهور رســاند؛ 
بدين شــکل گام هاي بلندي در جهت بومي سازي اين صنعت 
راهبردي برداشته شد. بديهي است رشد و توسعه شرکت ملي 
حفاري ايران نيازمند برنامه  ريزي مناســب، اســتفاده مطلوب 
از توانمندي هــا، ايجاد انگيزش و بهره وري ســازماني، کار بر 
اســاس زمانبندي، بهينه ســازي هزينه ها، آمــوزش و تجهيز 

نيروي انســاني و رعايت استانداردها و ضوابط سازماني است. 
الزم اســت براي رســيدن به کمال مطلوب تالش مضاعفي 
در ابعــاد گوناگون صورت پذيرد. در ادامــه ضمن ارج نهادن 
به تالش هاي بي شــائبه مجموعه کارکنان بر ارتقاي ســطح 
فعاليت ها با محوريت مشــتري مداري، توســعه و گســترش 
زيرســاخت هاي فناوري اطالعات و سيســتم هاي پشتيباني، 
فرايند نگري، افزايش ضريب ايمني، به روز رســاني ساختارها و 
آموزش منابع انســاني در مسير دسترســي به سازماني چابک 
و توانمند تاکيد مي کنم. در پايان ضمن تبريک ســي و نهمين 
سالگرد تاسيس شرکت ملي حفاري ايران به تمامي تالشگران 
صنعــت نفت، اميــدوارم به فضل خداونــد و تالش مضاعف 
کارکنان جهادگر صنعت نفت شــاهد توســعه و پيشرفت اين 

صنعت معظم و اعتالي ايران عزيز باشيم«. 

کرباسيان سالگرد تاسيس شرکت ملي حفاري را تبريک گفت



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

پاالیش و 14
پخش

اخبار خطوط لوله و مخابرات نفت

همزمان با آغاز تحريم هاي آمريکا صورت گرفت؛

بي نيازي از واردات بنزين با استفاده از کاتاليست 1۰۰ درصد ايراني

پس از ساعت ها برف پيمايي؛
تعميرات ايستگاه صعب العبور مخابراتي 

منطقه اصفهان با موفقيت انجام شد
در پي اعالم ترمينال مخابراتي تهران مبني بر آالرم شــارژر در 
ايســتگاه مخابراتي رپيتر ۷ منطقه اصفهان همــکاران مخابرات اين 

منطقه نسبت به رفع خرابي و تعمير آن اقدام نمودند.
به گزارش روابط عمومي شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران ـ منطقه اصفهان، وحيــد راجي خواه، معاون مخابرات منطقه 
در اين باره گفت: پس از اعالم اين گزارش، بررســي آالرم از طريق 
سيســتم ســوپروايزري PLC در مرکز منطقه انجام و مشخص شد 
فيــوز اصلي تابلو PLC در اثر رعــد و برق عمل کرده و تامين برق 
مورد نياز ايســتگاه از طريق باطري ها انجام مي گيرد.وي ادامه داد: 
بدليل شرايط جوي و بارش شديد برف در ارتفاعات صعب العبور )قله 
۲۹7۳ متري بزکوه رشته کوه هاي زاگرس واقع در استان چهارمحال 
و بختياري( و عدم امکان اســتفاده از اســنوتراک و هلي کوپتر به 
داليل فني، مراجعه به ايســتگاه مقدور نبــود، بنابراين ضمن انجام 
هماهنگي هاي الزم با مديران ســتادي و مرکز منطقه صعود پياده 
همکاران در دستور کار قرار گرفت.راجي خواه بيان داشت: براي اين 
منظــور يک تيم 4 نفره از همکاران مخابرات و حراســت به همراه 
۳ نفر از محيط بانان ســازمان حفاظت از محيط زيســت شهرکرد 
به محل اعزام و با رعايت کامل نکات ايمني پس از ســاعتها برف 

پيمايي اشکال بوجود آمده را رفع کردند.
تسطيح و شن ريزي جاده دسترسي مجاورين 

خط لوله مرکز انتقال نفت سبزوار
شن ريزي، زير سازي و تسطيح جاده ي دسترسي مجاورين خط 
لوله ۲۰ اينچ شاهرود- ســبزوار توسط مرکز انتقال نفت و تاسيسات 

سبزوار انجام گرديد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال شــرق؛ رييس مرکز انتقال نفت ســبزوار با اعالم اين 
مطلب گفت: در راســتاي عمل به مســئوليت اجتماعي و با هدف 
حمايت از محرومين همجوار خط لوله، شن ريزي و زيرسازي جاده 
روســتايي باغان، دلقند، رباط ســرپوش و صالح آباد )مجاور منازل 
ســازماني اين شرکت( به کمک واحد ترابري و تعميرات خط منطقه 
شمالشــرق انجام گرديد.برات اهلل اکبرزاده با اشاره به اينکه در حوزه 
اســتحفاظي سبزوار ۲۲ روســتاي همجوار خط لوله انتقال از مسير 
شن ريزي جهت تردد اســتفاده مي کنند، گفت: مسئوليت اجتماعي 
به مفهوم ارتباطي پويا و پايدار هميشــه بين شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه شمال شرق و مجاورين وجود داشته است.وي 
ادامه داد: با اجراي اين پروژه هم دسترســي فوري و ايمن همکاران 
مــا به خط لوله فراهم شــده و هم راه عبوري ســاکنان اين محله 
تســطيح شده تا هموطنان ما بتوانند آسانتر در اين مسير تردد کنند.
اکبرزاده خاطر نشان کرد: عالوه بر اهالي روستاي صالح آباد سبزوار، 
دانشجويان دانشگاه اين شهرستان نيز از تسطيح اين مسير بهره مند 

شده و تردد آنها نيز آسانتر گرديده است.
استحصال باران براي صرفه جويي در تامين 
آب آتش نشاني مرکز انتقال نفت امام تقي

روش هاي اســتحصال آب باران از جمله روش هاي مديريتي به 
منظور مقابله و ســازگاري با شــرايط کم آبي و البته صرفه جويي در 

مصرف اين مايه حياتي است.
به گزارش روابط عمومي شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال شــرق؛ رييس مرکز انتقال نفت امام تقي با اعالم خبر 
باال گفت: مبناي روش هاي استحصال آب هاي سطحي، اختصاص 
ســطوحي از زمين به منظور جمــع آوري بارش هاي فصلي، ذخيره 
سازي و استفاده مجدد از آن ها براي اهداف از پيش طراحي شده در 
زمان مورد نياز مي باشــد.محمد سعادتي افزود: ايجاد آبراه و هدايت 
و جمع آوري آب هاي ســطحي ناشي از بارندگي در محوطه صنعتي 
و غير صنعتي اين مرکز باعث خواهد شــد تاخســارت هاي ناشي از 
بارش هاي شــديد را به حداقل رسانده و استفاده بهينه از آب تجميع 
شــده، ميسر گردد.سعادتي تاکيد کرد: مقايسه نياز آبي فضاي سبز و 
اســتخر ذخيره آب آتش نشاني اين مرکز با بارش نزوالت جوي در 
اين منطقه، نشان مي دهد: انتقال آب هاي سطحي جمع آوري شده 
از حوضچه تبخيري به استخرهاي ذخيره آب ضمن صرفه جويي در 
هزينه خريد آب، دست نيروهاي ايمني اين مرکز براي استفاده از آب 

بيشتر در شرايط بحراني را باز خواهد گذاشت.
صرفه جويي انرژي و ريالي با تعميرات 

اساسي ترانس ايستگاه جديد حفاظت کاتدي 
شمش منطقه جنوب شرق

با اضافه شدن قابليت جريان ثابت در ترانس رکتي فاير ايستگاه 
شمش، کيلومتر ۱۴۰ مسير رفسنجان-يزد، صرفه جويي قابل توجه در 

مصرف انرژي و هزينه ها شد.
به گــزارش روابط عمومي شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 
نفت ايران منطقه جنوب شــرق، محمدجــواد يزدانپناه، رئيس واحد 
نگهداري و تعميرات برق منطقه با اشــاره به اين خبر اظهار داشت: 
در راســتاي حفاظت کاتدي خطوط لوله 1۶ و ۲۰ اينچ کيلومتر 14۰ 
مسير رفسنجان-يزد، عمليات برق رساني به ايستگاه شمش به اتمام 
رســيد، در اين پروژه از ترانس رکتيفاير حفاظت نوع 1۰۰ آمپر 1۰۰ 
ولت استفاده شد.يزدانپناه در ادامه با اشاره به نقطه عطف اين اقدام، 
افزود: در اين پروژه يــک ترانس حفاظت کاتدي معيوب و خارج از 
ســرويس، توسط همکاران متخصص واحد دمونتاژ، پس از اقدامات 
اساســي و با تعويض بورد کنترلي، قابليت جريــان ثابت به ترانس 
رکتيفاير اضافه شد که اين قابليت با ثابت نگه داشتن جريان تزريقي 
به تجهيزات تحت حفاظت کاتدي، نياز به سرکشي مداوم به ايستگاه 
را براي تنظيم پتانســيل خط کاهش مي دهــد و همچنين با توجه 
بــه ثابت ماندن جريان تزريقي در انــرژي مصرفي نيز صرفه جويي 
مي شــود.وي تصريح کرد: عالوه بر آن تهيــه و خريد ترانس براي 
منطقه هزينه 15۰ ميليون ريالي دربرداشت که با تالش اين واحد با 

هزينه اي کمتر از ۲۰ ميليون ريال کار تعمير آن انجام شد.

همزمــان با آغــاز تحريم هاي 
غيرقانوني آمريکا، جمهوري اســالمي ايران 
به طور کامل از واردات بنزين بي نياز شــد و 
حتي پيش بيني مي شود با بهره برداري کامل 
از فاز سوم پااليشگاه ســتاره خليج فارس 
و اجراي طرح هــاي جديد مديريت مصرف، 

زمينه صادرات بنزين هم فراهم شود.
در شــرايط فعلي با توســعه فازهاي 
پارس جنوبي ظرفيت توليد روزانه ميعانات 
گازي از اين ميدان مشترک گازي به حدود 
۶۰۰ تــا ۶۲۰ هزار بشــکه در روز افزايش 
يافتــه که از محل اين افزايش توليد امکان 
تامين خوراک پااليشگاه ستاره خليج فارس 
ميعانات  پااليشــگاه  بزرگترين  به عنــوان 
گازي جهان فراهم شــده اســت.آمارهاي 
رسمي شــرکت ملــي پااليــش و پخش 
فرآورده هاي نفتي حاکي از آن است که هم 
اکنون ظرفيت توليد روزانه بنزين کشــور با 
بهره برداري کامل از دو فاز پااليشگاه ستاره 
خليج فارس به مرز 1۰۰ ميليون ليتر در روز 
رســيده که با بهره برداري قريب الوقوع از 
سومين فاز اين پااليشگاه اين ظرفيت از مرز 
1۰5 ميليــون ليتر در روز هم عبور مي کند.

همسو با افزايش ظرفيت توليد بنزين و آغاز 
شمارش معکوس راه اندازي و بهره برداري 
کامل از سومين فاز پااليشگاه خليج فارس، 
شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي هم 
از توقف واردات بنزين به کشــور خبر داده 
است.بر اين اساس، شرکت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا اعالم 
کرده است که متوسط واردات بنزين ايران 
در نيمه نخست امســال حدود پنج ميليون 
ليتر در روز بوده و از اواخر مهرماه امســال 
واردات بنزين به طور کامل متوقف شــده 

است.
خودکفايي از واردات بنزين با کاتاليست 

۱۰۰ درصد ايراني
در آستانه چهلمين ســالگرد پيروزي 
انقالب، صنعــت نفت درحالي خود را آماده 
برگــزاري جشــن خودکفايــي از واردات 
بنزين به عنوان يک محصول اســتراتژيک 
و پرطرفــدار نفتي کرده کــه در کنار اين 
بي نيازي براي نخستين بار کشور در طراحي 
و ســاخت انواع کاتاليســت هاي واحدهاي 
به ويژه واحدهاي  فرآيندي پااليشگاهي و 
بنزين سازي هم به خودکفايي رسيده است.
در اين راســتا، تاکنون در دو فاز پااليشگاه 
ستاره خليج فارس از کاتاليست هاي ساخت 
داخل استفاده شــده و در مراحل راه اندازي 
سومين فاز اين پااليشگاه ميعانات گازي هم 
از کاتاليست هاي صد درصد ايراني استفاده 
شده است.در همين حال، محمدعلي دادور 
مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس با 
بيان اينکه ساخت کاتاليست هاي واحدهاي 
بنزين سازي پااليشــگاه هاي کشور همواره 
در انحصار تعداد معدودي از شــرکت هاي 
انگليسي، فرانسوي و آمريکايي قرار داشت، 
گفته است: اين شــرکت ها به هيچ عنوان 
اجازه نمي دادند تا ديگر کشــورها به دانش 
ساخت آن دســت يابند اما با وجود اعمال 
تحريم هــا، ايران از وابســتگي به واردات 
کاتاليســت بي نياز شده است.بر اين اساس، 
براي نخستين بار با حمايت شرکت طراحي 
مهندســي و تامين قطعات و مواد شيميايي 
از شرکت هاي  پتروشيمي )اســپک(  صنايع 
ايراني امــکان 1۰۰ درصدي  بنيان  دانش 
کاتاليســت هاي مورد نياز پااليشگاه ستاره 
خليج فارس فراهم شده است.اکبر زمانيان 

رئيــس پرديس پايين دســتي پژوهشــگاه 
صنعــت نفت هفته گذشــته با اشــاره به 
طراحي و آغاز توليد تجاري کاتاليست هاي 
ريفورمينگ نفتا و آروماتيک ســازي توسط 
شــرکت دانش بنيان اکســير نوين فرآيند، 
تاکيــد کرده اســت: اين دو کاتاليســت از 
شــرکت هاي خارجي خريداري مي شد که 
با ساخت اين کاتاليست ها وابستگي ها قطع 
شده و نخســتين نمونه صنعتي کاتاليست 
ريفورمينگ نفتا ســال ۹۶ در پااليشــگاه 
ســتاره خليج فــارس بارگذاري شــده که 

تاکنون نيز در حال فعاليت است.
ساخت چهارمين فاز پااليشگاه

خليج فارس کليد خورد
با دستيابي صنعت نفت به دانش فني 
طراحي و توليد تجاري انواع کاتاليست هاي 
مورد نياز واحدهاي بنزين ســازي، ساخت 

چهارمين فاز پااليشگاه ستاره خليج فارس 
با هدف توليد روزانه 1۲ ميليون ليتر بنزين 
يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا کليد خورده است.

احمد شــريعتمداري، مديــر برنامه ريزي و 
کنترل پروژه پااليشگاه ستاره خليج فارس 
با بيان اينکه مراحل اجرايي فاز چهارم ستاره 
خليج فارس در کمتر از دو ســال آينده به 
اتمام خواهد رسيد، گفته است: با ساخت و 
بهره برداري از اين فاز کشور نه تنها به طور 
کامل از واردات بنزين بي نياز مي شــود که 
حتي زمينه صادرات اين فرآورده نفتي هم 
فراهم خواهد شــد.بنابراين با آغاز عمليات 
اجرايي چهارمين فاز پااليشگاه ستاره خليج 
فارس با ظرفيت 1۲۰ هزار بشکه ميعانات 
گازي پيش بيني مي شود با بهره برداري از 
پنج فاز جديد شــامل طرح توسعه فازهاي 
1۳، 14، ۲۲ تا ۲4 پــارس جنوبي خوراک 

مورد نياز فاز چهار اين پااليشگاه هم تامين 
شــود.عالوه بر اين، با توجه به بومي سازي 
و توليد تجاري انواع کاتاليســت ها، حتي در 
صورت اســتمرار شرايط تحريم هم مشکل 
و محدوديتي در تامين کاناليســت فاز چهار 
پااليشگاه ستاره خليج فارس وجود نخواهد 
داشت.پااليشگاه ســازي درحالي در صنعت 
نفت ايران دوباره شــتاب و رونق گرفته که 
پيش بيني مي شود همسو با افزايش ظرفيت 
توليــد بنزين و گازوئيل بــا کيفيت يورو 4 
و 5 وقت آن هم رســيده کــه با مديريت 
بيشتر مصرف ســوخت با اجراي طرح هاي 
جديدي همچون سهميه بندي و استفاده از 
ظرفيت هــاي عرضه کارتي از يک طرف و 
کاهش شــدت مصرف سوخت خودروهاي 
ســاخت داخل، زمينه تبديل ايران به يکي 
از کشــورهاي بــزرگ صادرکننده بنزين و 

گازوئيل هم فراهم شود.

يادداشت تحليلي

امکان تغيير هويت مالک کارت سوخت در فرآيند فروش خودرو

جزييات طرح توسعه پتروپااليشگاه ها

مالکان خودرو و موتورسيکتي که فاقد کارت 
سوخت بودند، از سوم آذر تا اول دي ماه فرصت داشتند 
که براي ثبت نام کارت ســوخت المثني، اقدام کنند و با 
ثبت نام، کارت سوخت را به کارت بانکي خود متصل کنند. 
اگرچه مهلت ثبت نام به پايان رسيده اما خريد و فروش 
خودرو ادامه دارد و افرادي هســتند که خودرو خريداري 
کردند اما کارت سوخت خودرو به عابربانک صاحب قبلي 
خودرو متصل است. در اين شرايط، تدابيري براي انتقال 

کارت سوخت فراهم شده است.
 هرچند زمان اســتفاده از کارت ســوخت هنوز 
مشــخص نشــده اما اين قانون به صــورت قطعي در 
سراسر ايران اجرايي خواهد شد و همه مالکان خودرو و 
موتورسيکلت بايد با کارت سوخت خود به سوخت گيري 
اقدام کنند. در اين راستا، افرادي که فاقد کارت سوخت 
بودند، طي حدود يک ماه فرصت داشتند براي ثبت نام 
اقدام کنند و کارت ســوخت آن ها به کارت بانکي شان 

متصل شد.
يکي از ابهامات موجود در اين زمينه، اين اســت 

که فرد اقدام کننده براي دريافت کارت سوخت المثني 
که در فرآيند ثبت نام، کارت سوختش را به کارت بانکي 

متصل کــرده، چنانچه به فروش خــودرو اقدام کند، 
تکليف کارت ســوختي که براي اين خودرو ثبت شده 

چه مي شود؟
در اين راستا، زيبا اسماعيلي - سخنگوي شرکت 
ملي پااليش و پخش فراوروده هاي نفتي - به ايســنا 
توضيــح داد: امــکان ويرايش اطالعات ثبت شــده 
براي کارت ســوخت همواره فراهم است و زماني که 
فــردي خودرويي را که نوشــماره نيســت، خريداري 
 مي کند، مي تواند با همکاري مالک پيشــين به سايت

 WWW.mob.GOV.IR مراجعه کرده و نســبت به 
ويرايش اطالعالت و تغيير هويت مالک خودرو و کارت 
ســوخت اقدام کند.بر اساس اين گزارش، طبق آخرين 
آمار ارائه شده، حدود سه ميليون نفر براي دريافت کارت 
ســوخت ثبت نام کرده اند که از اين تعــداد بيش از دو 
ميليون و 4۰۰ هزار نفر به صورت غيرحضوري و بيش از 
5۰۰ هزار نفر به صورت حضوري براي دريافت کارت 
سوخت المثني ثبت نام موفق داشته اند. البته از اين تعداد، 
۲۶۰ هزار نفر صاحب کارت ســوخت بودند اما کارت 
سوخت آن ها در شرکت پست جا مانده بود که برايشان 

ارسال خواهد شد.

نتيجه جلســات بسيار فشــرده اي که 
ميان بانک مرکزي، سازمان بورس، سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت نفت، شرکت ملي پااليش و پخش 
فراورده  هاي نفتي و مرکز پژوهش  هاي مجلس به 
عنوان بخش هاي مختلف درگير در رابطه با قانون 
حمايت از توســعه صنايع پايين دستي نفت خام و 
ميعانات گازي با اســتفاده از سرمايه مردمي، برگزار 
شد، اين بود که اصالحات مورد نياز و نقطه نظرات 
بخش هاي مختلف به آن اضافه شــد. براين اساس 
طرح مذکور ۶ ماده دارد. ماده يک شــامل تعاريف 

اســت از جمله: تعريف طرح، مجوز، شرکت مجري 
طــرح، تنفس خوراک. ما در نظر داريم بر طبق اين 
طرح پااليشــگاه و پتروپااليشــگاه، چه آنهايي که 
مانده و چه موارد نيمه تمام مانند ســيراف و آناهيتا، 
را فعال ســازي کنيم. همچنين بر مبناي اين طرح، 
ايجاد پتروپااليشــگاه جديد نيز فعال مي شــود. با 
توجه بــه جذابيت هايي که به اين موضوع افزوديم، 
مي توان گفت طرح مذکور از طرح هاي جذابي است 
که مردم نســبت به ســرمايه  گذاري در آن ترغيب 
خواهند شد. طبق ماده دو، اين طرح دولت را مکلف 
کرده است که از طريق وزارت نفت نسبت به صدور 
و بازنگري طرح  ها تا ســقف ۲ ميليون بشــکه در 
روز، از سرمايه گذاران بخش غير دولتي براي جذب 
سرمايه  گذاري نقدي حمايت کند. ماده سوم هم به 
شرايط تنفس خوراک تخصيصي مربوط است. اين 
شــرايط به شکلي است که تنفس خوراک، به منابع 
شرکت ملي نفت و دولت آسيبي وارد نمي کند. بلکه 
صرفــًا از منابع صندوق توســعه ملي هزينه  تنفس 
خوراک پااليشــگاه ها پرداخت مي شود. پااليشگاه 

 ســازي جزوه سياست هاي کلي کشــور است و در 
قانون برنامه ششــم هم لحاظ شده است. بنابراين 
اگر مــا مي خواهيم به اهداف قانون برنامه ششــم 
دســت پيدا کنيم، بايد به دنبال تاسيس پااليشگاه 
باشيم. براين اســاس طرح مذکور تمام بنگاه  هاي 
اقتصادي کشــور را فعال مي کند. در ماده چهار هم 
شــرايط تامين مالي طرح ها عنوان شــده که بسيار 

دقيق است.
تجربه تلخ موسسات مالي تکرار نمي شود

با توجه به اينکه در نتيجه سرمايه گذاري مردم 
در موسسات مالي و اعتباري مشکالتي ايجاد شد، ما 
در اين ماده تکاليف مشخصي را نوشتيم که از طريق 
ســازمان بورس عملياتي مي شود و تعيين کرديم که 
کار به چه صورت انجام شود و تضمين سرمايه ها بر 
عهده کيســت، تا احتمال جمع آوري سرمايه مردم 
به اســم ساخت پااليشگاه و ســپس خروج سرمايه 
از کشــور و ســرريز مشــکالت بر حاکميت، اتفاق 
نيفتــد. ماده پنــج هم وزارت نفــت را موظف کرده 
است که مشــخصا دو مجوز صادر کند: يکي مجوز 

صادرات فرآورده  هاي نفتي بدون قيد و شرط و دوم 
مجــوز واردات نفت خام در جايي کــه دوره تنفس 
 خوراک تمام مي شــود. بر اين اســاس ديگر براي 
سرمايه  گذار بخش خصوصي قيد و شرط نمي گذاريم 
که حتمًا بايد فرآورده  اش را در داخل کشور بفروشد؛ 
يا اينکه اجبار کنيم که بخش خصوصي بايد خوراک 
پااليشــگاهش را از شــرکت ملي نفت تامين کند، 
هرچند که ما به شــرکت ملي نفت تکليف کرده ايم 
که اين خــوراک را تامين کند، اما اين محدوديت را 
بعد از دوره تنفس خوراک برداشــتيم که اگر سرمايه  
گذار خواســت خوراک را وارد کنــد، برايش مقدور 
باشــد. همچنين در ماده ۶ هم آيين نامه اجرايي را 
تکليف کرديم که به تصويب دولت برســد. مواردي 
که اشــاره شــد متن مصوبه  اي است که کميسيون 
انرژي تصويب کرده اســت و مصوبه سران قوا طرح 
ديگري است که در جريان آن نيستم. در حال حاضر 
هم جزييات اين طرح در کميســيون تصويب شده، 
ضمن آنکه پيش تر هم در کميسيون برنامه و بودجه 

به تصويب اعضا رسيده بود.

همزمان با آغاز تحريم های نفتی 

آمريکا، واردات بنزين ايران به طور 

کامل متوقف شده و برای نخستين بار 

امکان خودکفايی در تامين بنزين با 

استفاده از کاتاليست های صد در صد 

ايرانی فراهم شده است

علي بختيار
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس 

شوراي اسالمي 



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه8 دی ماه 1397 - شماره 655

15 بین الملل
پايگاه خبري اويل پرايس انتخاب کرد؛

شاخص ترين چهره هاي نفتي سال 2۰1۸

يادداشت

اخبار نفت جهان

سکته در بازار نفت

در  نفــت  قيمــت 
به  گذشــته  هفته  پايان 
 17 در  خود  حد  کمترين 
ماه اخير رســيده است و 
اين يک هشدار بزرگ به 
توليدکنندگان نفت است. 
در هميــن حال، به هم خوردن تعادل عرضــه و تقاضا در بازار نفت 
روي قيمت آن تاثيرگذار بود و باعث سقوط قيمت جهاني نفت شد. 
تصميمي که اعضاي اوپک را بر آن داشت تا گردهم جمع شده و باز 
بــر تعهد کاهش توليد، مهر تاييد بزنند تا قيمت ها به حد نرمال خود 
برســد. تصميمي که تحليل گران مي گويند اگر اجرايي شود، قيمت 

نفت در محدوده ۶۰ تا 7۰ دالر در حرکت خواهد بود.
اما معافيت دادن آمريکا به هشــت مشتري نفت ايران، باعث 
وارد شــدن شــوک به بازاري بود که عربستان، روســيه و آمريکا، 
بزرگ تريــن توليدکنندگان آن، بنا به خواســته امريکا و براي جبران 
خالء نفت ايران در بازار توليد خود را به باالترين حد رســانده بودند. 
اين شوک باعث ســقوط ناگهاني قيمت نفت و نگراني عربستان و 

ساير اعضاي اوپک شد.
به هميــن دليل، در اجالس 175 اوپــک و درحالي که رييس 
جمهــوري آمريــکا پيش  از اين اجــالس، بارها مخالفــت خود را 
با کاهش توليــد که افزايش قيمت نفت در بــازار جهاني را در پي 
دارد، اعالم کرده بود، اعضاي اوپک و غيراوپک بر ســر کاهش 1.۲ 
بشــکه اي نفت به توافق رسيدند. قرار اســت اين کاهش توليد، از 
ابتداي ســال جديد ميالدي اجرايي شود و کارشناسان بازار نفت بر 
ايــن باورند که قيمت نفت در محــدوده ۶۰ تا 7۰ دالر نگه خواهد 
داشت. بر اين اساس، سه سناريو تعيين کننده قيمت در آينده خواهد 
بود. نخســتين سناريو اين اســت که توافق اوپک و غيراوپک باقي 
بماند و به دقت اجرا شــود. در اين شــرايط، 1.۲ بشکه بايد از بازار 
حذف شود. اگر اين اتفاق رخ دهد و تحريم هاي ايران ادامه دار باشد 
و معافيت هشــت مشــتري نفت ايران نيز تمديد شود، قيمت نفت 
در رنــج ۶۰ تا 7۰ دالر خواهد بود. در همين حال، يک ســناريوي 
ديگر اين اســت که توافق اوپک، به صورت صددرصد اجرايي نشود 
و اعضاي اوپــک و غيراوپک، ۸۰ درصد اين توافــق را اجرا کنند، 
ازســوي ديگر، معافيت مشــتريان ايران تمديد شود، در اين شرايط 
قيمت نفت بيش تر افت مي کند. زيرا ميزان عرضه در بازار بيش تر از 
تقاضا خواهد بود. سناريوي ديگر اين است که معافيت ها حذف شود 
و ايران نتواند نفتي صادر کند و اعضاي اوپک و غيراوپک توليد خود 
را کاهش دهند. در اين شــرايط قيمت بسيار افزايش خواهد يافت و 

حتي به مرز ۸۰ دالر خواهد رسيد.
به هر تقدير، بازار نفت دوباره دچار ســکته اي عجيب شــده 
است و از ۸۶ دالر در هر بشکه به کانال 5۰ دالري وارد شده است. 
اين مهم خبر خوبي براي توليدکنندگان اوپک و غير اوپک نيســت 
چه اينکه اين کشــورها را در بودجه ســال آتي شــان دچار چالش 

خواهد کرد. 

سود 12۰ ميليارد دالري روسيه از پيمان کاهش 
توليد با اوپک

وزير انرژي روسيه اظهار کرد: روسيه طي مدت دو سال اجراي پيمان 
کاهش توليد نفت ميان توليدکننــدگان اوپک و غيراوپک، ۱۲۰ ميليارد دالر 

درآمد بيشتري داشته است.
الکســاندر نواک اظهار کرد: روســيه در مدت دو سال اجراي توافق 
اوپک و غيراوپک، حداقل 1۲۰ ميليارد دالر درآمد بيشــتري کسب کرده 
است. وزير انرژي روســيه خاطرنشان کرد پيش بيني اين که توافق اوپک 
و غيراوپــک در خصوص محدوديت عرضه نفــت، چه مدت ادامه خواهد 
داشت دشوار است. نواک گفت: من نمي توانم پيش بيني کنم پيمان اوپک 
و غيراوپک چه مدت طول خواهد کشيد. ما بايد ببينيم وضعيت بازار نفت 
چگونه خواهد بود اما مهم اســت واقف باشيم که اين همکاري به شکل 
ديگري ادامه خواهد يافت. اين توافق کارآمدي خود را نشــان داده است. 
بر اساس گزارش اسپوتنيک، وزير انرژي روسيه اظهار کرد: اگر توليد نفت 
دنيا محدود نشــود و همه کشورها با حداکثر ظرفيت خود نفت توليد کنند، 

قيمت هاي نفت به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا خواهد کرد.
تا سال 2۰۳2 محقق مي شود:

استفاده صددرصدي انرژي هاي تجديدپذير در 
پايتخت آمريکا

محققان اظهار کردند که مسووالن در واشنگتن، پايتخت آمريکا، 
اليحه اي را براي اجراي صددرصدي انرژي هاي تجديدپذير تا ســال 

۲۰۳۲ به تصويب رساندند.
به گزارش دانش نفت به نقل از نيوز، تصويب اليحه اي براي اجراي 
استفاده صددرصدي از انرژي هاي تجديدپذير، به آن معني است که تمام 
عمليات شــهري، اقامتگاهي و کسب و کار در داخل اين شهر بايد کامال 
با اســتفاده از انرژي هاي تجديدپذير باشد و البته کاخ سفيد را هم شامل 
مي شود.در اين باره، کارشناسان عنوان کردند: قانون استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذيــر و پاک، آلودگي آب و هوايــي را در اين منطقه تا 4۲ درصد 
کاهش و منطقه را در مســير تعهدات خود بــراي توافقنامه آب و هوايي 
پاريس قرار مي دهد.بهترين بخش اين اليحه آن است که در کنگره و کاخ 
سفيد هم بايد از انرژي هاي تجديدپذير استفاده شود. بر اساس اين قانون، 
هزينه هاي برق حاصل از زغال سنگ و گاز افزايش مي يابد و قانونگذاران 
مطمئن هستند که استاندارد استفاده انرژي براي ساختمان ها رعايت شود.

انرژي تجديدپذير که انرژي برگشــت پذير نيز ناميده مي شــود، به انواعي 
از انرژي مي گوينــد که منبع توليد آن نوع انــرژي، برخالف انرژي هاي 
تجديدناپذير )فســيلي(، قابليت آن را دارد که توســط طبيعت در يک بازه 

زماني کوتاه مجدداً به وجود آمده يا به عبارتي تجديد شود.

سال ۲۰۱۸ سال پرتالطمي براي 
صنعــت نفت بود که طي آن قيمت نفت برنت 
از ۶۶.۸۷ دالر در نخستين روز سال به رکورد 
۸۶.۲۹ دالر در اوايل اکتبر صعود کرد و سپس 
در اواســط نوامبر تا مــرز ۶۶.۲۸ دالر عقب 
نشست و در واقع به نقطه اول خود بازگشت 
و پيش از کريسمس در ســطح نااميدکننده 

۵۴.۱۰ دالر در هر بشکه بسته شد.
عواملي مانند ســطح ذخاير و ظرفيت 
توليد بر قيمت هاي نفت تاثير گذاشته است 
اما عوامل ديگري بودند که در ســال ۲۰1۸ 
تاثير قابــل توجهي روي قيمتها داشــتند. 
پايــگاه خبري اويل پرايس در گزارشــي به 
بررســي مهم ترين چهره هاي نفتي ســال 
۲۰1۸ پرداختــه که برخي از آنها در ســال 
۲۰1۹ نيز همچنان نقش کليدي خود را ايفا 

خواهند کرد. اين افراد عبارتند از:
فاتح بيرول

مديــر آژانــس بين المللــي انرژي در 
ســال هاي اخير فهرســتهاي متعــددي از 
چهره هــاي نفتــي تاثيرگذار منتشــر کرده 
است. اگرچه وي مستقيما بر توليد، ذخاير يا 
سياست نفتي کنترلي ندارد اما اظهاراتش در 
خصوص تقاضا براي نفت يا پيش بيني هاي 
توليد بي تاثير نبوده اند. مدير آژانس بين المللي 
انرژي در اواخر سال ۲۰1۸ به ارايه آمار تيره 
از چشم انداز تقاضا براي نفت اکتفا نکرد و به 
هشدار  جهان  نفت  توليدکنندگان  بزرگترين 
داد توليدشــان را کاهش ندهنــد و به بازار 
هشدار داد قيمت هاي باالتر نفت هم اکنون 
نيز براي ضربه زدن به تقاضا کافي هستند. 
فاتــح بيرول ۲۸ نوامبر گفت: در حال حاضر 
بازار به خوبي تامين شده اما ما نبايد فراموش 
کنيم که مازاد ظرفيت توليد در عربســتان 
سعودي بسيار اندک است و بنابراين کاهش 
قابل توجــه توليد از ســوي توليدکنندگان 
بزرگ ممکن اســت پيامدهاي منفي براي 
بازارها بدنبال داشــته باشد و بازارها را دچار 
محدوديت عرضه کند. درخواست من از همه 
توليدکنندگان و مصرف کنندگان در سراسر 
جهان اين اســت که در اين روزهاي دشوار 
منطق داشــته باشند. قيمت هاي نفت زماني 
که بيرول درخواســت خود را مطرح کرد رو 
به کاهش گذاشــته بودند اما چهار روز پيش 
از آن تا حدودي صعود کرده بودند. برنت در 
1۹ نوامبر به ۶۶.7۹ دالر صعود کرد اما روز 
بعد تحت تاثير اقدامات سفته بازان در بازار، 

به ۶۲.5۳ دالر سقوط کرد.
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان که وليعهد عربستان 
ســعودي اســت تاثير غيررســمي اما قابل 
توجهي روي بازارهاي نفت داشــته اســت. 
دنبــال کــردن جنگ در يمــن و محاصره 

کشور همســايه اش قطر، تالش براي تنوع 
اقتصادي و کاهش وابستگي به نفت، مقابله 
گســترده با فســاد که کمک کرد قدرتش 
تحکيم شــود و پياده سازي جنگ تجاري با 
کانادا از جمله اقدامات وي در ســال ۲۰1۸ 
است اما بزرگترين تاثيري که در سال ۲۰1۸ 
روي بازار نفت داشــت تالش براي تمديد 
کاهش توليد اوپک بود ک بواســطه روابط 
عميق بــا والديمير پوتيــن، رييس جمهور 
روســيه حاصل شــد زيرا قيمت باالتر نفت 
تنها راهي اســت که اين شاهزاده مي تواند 
اصالحات اقتصــادي پرهزينه خود را عملي 
کند. وي در مارس سال ۲۰1۸ گفته بود: ما 
تالش مي کنيم توافق سال به سال را به يک 

توافق 1۰ تا ۲۰ ساله تغيير دهيم.
خالد الفالح

اگر محمد بن سلمان، کنترل سياست 
نفتــي عربســتان را در دســت دارد، فالح 
اجراکننده آن اســت و اغلب بيشــتر از وي 
به چشــم مي آيد و همين عيان بودن فالح 
اســت که به وي قــدرت تاثيرگذاري روي 
قيمت نفت را داده اســت. خالــد الفالح به 
عنوان وزير انرژي عربســتان سعودي اغلب 
به عنــوان بزرگترين چهره تاثيرگذار معاصر 
در بازارهــاي نفت توصيف شــده اســت و 
اظهــارات وي به مطبوعات و پيام هايش در 
توييتر به سرعت انعکاس پيدا مي کند و مورد 
توجه معامله گران نفت قرار مي گيرد و مانند 
محمد بن ســلمان روابطش با روسيه کمک 
کرد اين کشــور در ژوئن و سپس در نوامبر 
سال ۲۰1۹ به کاهش توليدي که قرار است 
در ســال ۲۰1۹ اجرا شــود، بپيوندد. بعالوه 
عربستان ســعودي تحت دستورالعمل فالح 
صادرات نفت به امريــکا را با هدف محدود 
کردن روند رشــد ذخاير اين کشور و اعمال 
تاثير غيرمســتقيم روي قيمت نفت محدود 
کرده است. مانند ســاير افراد اين فهرست 
شــامل الکســاندر نواک و دونالــد ترامپ، 
قدرت الفالح برخاسته از شهرت وي است و 
اظهاراتش حتي اگر تغيير واقعي در سياست 
يا اقدامات نفتي صورت نگيرد همچنان تاثير 
خود را مي گذارد. قدرت فالح تا حد زيادي به 
دليل امکان افزايش يا کاهش توليد نفت از 
سوي شــرکت آرامکو است که روي عوامل 
عرضه و تقاضا تاثير مي گــذارد. فالح اکتبر 
۲۰1۸ اظهار کرده بود: ما هر گونه تقاضا را 

تامين خواهيم کرد.
دونالد ترامپ

رييس جمهور آمريکا جديدترين چهره 
تاثيرگذار بر نوســانات قيمت نفت به شکل 
مثبت يا منفي بوده اســت. وي به شــکل 
انکارناپذيري روند صنعت نفت را در ســال 
۲۰1۸ تغييــر داد و تغيير مذکــور منحصر 

به آمريکا نبود. توييت هــاي آخر وقتي که 
ارســال مي کرد، باعث کاهش قيمت نفت 
شــده و اوپک را تحت فشــار قرار مي داد و 
باعث شد عربســتان سعودي سياست نفتي 
خود را تغيير دهد. برخي ممکن اســت انکار 
کنند کــه دونالد ترامــپ روي قيمت نفت 
تاثير واقعي داشــته است اما سياستهاي وي 
از جمله گشايش حفاري فراساحلي و وضع 
تحريم ها عليه ايــران و اعطاي معافيت به 
خريــداران بزرگ نفت ايــران تاثير عميقي 
روي بــازار نفت و عوامــل عرضه و تقاضا 
داشت. اما شــايد بزرگترين تاثير وي روي 
بازار نفت توييت هاي نفتي بود که در ســال 
۲۰1۸ توجــه هر ســفته بــازي را به خود 
جلب مي کــرد. توييت هاي وي به خصوص 
پيام هايي که اوپک را هدف مي گرفتند روي 
قيمت نفت تاثير بسزايي مي گذاشتند. ترامپ 
در سال ۲۰1۸ درست پيش از نشست اوپک 
در پيامي در توييتر نوشــت: اميدوارم اوپک 
به روند توليد نفــت خود ادامه دهد و آن را 
محــدود نکند. دنيا به قيمت نفت باالتر نياز 

ندارد.
نيکالس مادورو

نفت  بزرگترين ذخاير  ونزوئال صاحب 
در جهان اســت و سرنوشــت صنعت نفت 
اين کشــور که همراه با اقتصادش در ورطه 
ســقوط قرار گرفته است، روي کل صنعت 
نفــت تاثير مي گــذارد. وعده هاي نيکالس 
مادورو، رييس جمهور ونزوئال براي تغييرات 
در واهمه نسبت به ســقوط توليد نفت اين 
کشــور و کمبود عرضه در نقاط ديگر تاثير 
چنداني نداشته است اما افت سريع توليد اين 
کشور که تا حد زيادي به دليل سوء مديريت 
 PDVSA مادورو و فلج شدن شرکت دولتي
بوده اســت قيمت نفــت را تقويت کرده و 
خيال اوپــک را که نگران مازاد عرضه بوده 

تا حدودي راحت کرده است. با وجود اصرار 
مادورو براي تجارت نفت با اســتفاده از ارز 
ديجيتال »ال پترو«، برنامه مذکور پيشرفت 

چنداني نداشته است.
ژنرال خليفه هفتار

اين نگرانــي وجود  در ســال ۲۰1۸ 
داشت که توليدکنندگان بزرگي مانند روسيه، 
عربستان ســعودي و آمريکا قادر نخواهند 
بود کاهش توليد از ســوي کشورهايي مانند 
ونزوئال و ليبي را جبران کنند. تحوالت ليبي 
که در زمان اجراي اولين توافق کاهش توليد 
از مشارکت در اين برنامه معاف شده بود از 
سوي بازار رصد مي شود زيرا توليد نفت اين 
کشور به دليل ادامه درگيري هاي داخلي که 
ژنرال خليفه هفتار نقش پررنگي در آن دارد 

ثبات نداشته است.
والديمير پوتين

شايد ايگور ســچين، مدير غول نفتي 
روس نفت باشــد امــا بي ترديــد والديمير 
پوتيــن، رييــس جمهــور روســيه کنترل 
سياســت ها و توليد نفت اين کشــور را در 
دست دارد. البته سچين عروسک خيمه شب 
بازي نيســت با اين حال تحت نفوذ پوتين 
قرار دارد. از قراردادها با عربستان سعودي و 
اوپک براي محدود کردن توليد که مهترين 
عامل تاثيرگذار بر بازار نفت در سال ۲۰1۸ 
بوده اســت تا خط لوله ترکيش اســتريم، 
پوتين قطعا روي قيمت نفت تاثير گذاشــته 
اســت و نظرات وي به همراه نظرات خالد 
فالح و دونالد ترامپ، انعکاس گسترده اي در 
مطبوعات پيدا مي کــرد. وي در اکتبر گفته 
بود پرزيدنت ترامپ گفته است تصور مي کند 
قيمت نفت بســيار باالســت. خوب شايد تا 
حدودي حق با وي باشــد اما بياييد شفاف 
باشــيم زيرا قيمت نفت تا حــدودي نتيجه 

اقدامات دولت ترامپ است.

ايگور سچين
وي که به دارت ويدر روســيه معروف 
اســت دومين مرد پرنفوذ پــس از پوتين در 
صنعت نفت روســيه اســت و اقدامات وي 
از ســوي ديگران دنبال مي شود. برخي در 
روسيه ســچين را بسيار قدرتمندتر از پوتين 
مي دانند و مدعي است که قدرت روس نفت 
به دليــل اقدامات بي رحمانه ســچين بوده 

است.
الون ماسک

شــايد ماســک از اين کــه ببيند در 
فهرست چهره هاي شاخص  نفتي قرار گرفته 
است تعجب کند اما اين فهرست بدون وي 
کامل نخواهد شد زيرا وي تاثير قابل توجهي 
روي صنعت نفت داشته است. تالش ماسک 
براي جــاي دادن خودروهاي برقي در ذهن 
جهان، ساير خودروســازان را واداشته است 
خودروهاي برقي طراحــي کنند و اين روند 
در ســطح جهاني شتاب بگيرد و خودروهاي 
برقي بيشــتري وارد جاده ها شوند در نتيجه 
صنعت نفت نگران به شماره افتادن روزهاي 

اوج خود شده است.
افراد قابل ذکر

سه نفر ديگري هستند که شايان ذکر 
بوده و تاثيرشان نبايد دست کم گرفته شود. 
سياست آنها بدون شــک روي بازارها تاثير 
گذاشته اما شايد به اندازه چهره هاي صدر اين 

فهرست پرسروصدا نبوده است.
شي جين پينگ

چيــن در قلب تقاضــاي جهان براي 
نفت قرار دارد و تصميمات شي جين پينگ، 
رييــس جمهور چيــن، براي عــدم صدور 
تعرفه هاي بيشــتر تاسيســات خورشيدي و 
کاهش يارانه براي اين صنعت روي تقاضاي 
اين کشور براي نفت تاثير گذاشت و تقاضا را 
از خورشيدي به نفت و گاز طبيعي تغيير داد.

ترودو
جاســتين ترودو، نخست وزير کانادا با 
عدم حمايت از توســعه خط لوله به تنهايي 
فاجعه بزرگي را براي صنعت نفت کانادا رقم 
زد. اين عدم حمايت غيرمســتقيم باعث شد 
نفت وسترن کانادين سلکت نسبت به وست 
تگزاس اينترمديت اختالف قيمت فاحشــي 
پيدا کند زيــرا محدوديتهاي خط لوله باعث 
شد روند انتقال نفت کانادا به پااليشگاه هاي 

آمريکايي آهسته شود.
الکساندر نواک

نواک سومين چهره روس اين فهرست 
اســت و قدرتش در وزارت انرژي روســيه 
شــامل اظهارات وي به مطبوعات اســت. 
روابط دوستانه وي با خالد الفالح کمک کرد 
همــکاري نفتي ميان دو قــدرت نفتي دنيا 

تحکيم شود.

تالش عربستان براي کاهش وابستگي به نفت با ايجاد پارک هاي شيميايي
عربســتان با جمعيتي بالغ بر ۳۳ ميليون 
نفر، ســاالنه ۶۳۸ ميليارد دالر توليد ناخالص دارد. اين 
کشــور ۲۰ درصد از ذخاير نفت خام جهان را به خود 
اختصاص داده اســت. به گزارش EIA هم اکنون توليد 
نفت خام و ميعانات عربســتان به ۱۲ ميليون بشکه در 

روز مي رسد. 
سال ۲۰1۶ عربستان سعودي اعالم کرد که يک 
تحول ملي به نام چشــم انداز ۲۰۳۰ را در پيش گرفته 
کــه در جبهه اقتصادي با افزايــش پايه اقتصادي به 
دنبال کاهش وابســتگي اقتصادي عربستان به نفت 
خام خواهــد بود. اين طرح اصالحاتــي را در بخش 
انرژي توســعه ي صنعت پااليش و توليد محصوالت 
شــيميايي باارزش افزوده بــاال را هدف گيري کرده 
است. عربستان در راستاي کاهش وابستگي اقتصادي 
خود بــه نفت خام، اقــدام به ايجاد و توســعه ي دو 
شــهر الجبيل و ينبــع، با مجتمع هاي پتروشــيمي و 
پااليشــي کرده است.اين کشور در برنامه  دوم توسعه  
اقتصادي خود براي تنظيم گري و تسهيلگري صنعت 
پتروشــيمي و پااليشــي اقدام به ايجاد دو کميسيون 
سلطنتي الجبيل و ينبع، اعطاي مشوق هاي گسترده 
در جهت جذب سرمايه هاي مردمي و همچنين ايجاد 
صندوق هــاي ســرمايه گذاري عمومي کرده اســت. 
عربســتان اين دو شــهر را با هــدف خودکفايي در 

توليد فراورده هاي نفتي موردنياز و همچنين صادرات 
محصوالت پتروشــيميايي به بازارهاي شرق آسيا و 
همچنيــن اروپا ايجاد کرده اســت. همان طور که در 
نمودار 1 مشــاهده مي کنيد آســيا بعد از اروپا اولين 
مشــتري و خريدار فراورده هاي پااليشــي عربستان 
است و اين نشان دهنده ي خأل توليد فراورده نفتي در 

اين منطقه است.

 طبق اين نمودار بين ســال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰1۶ 
رشــد ســاالنه 7 درصدي مصرف نفت خــام در اين 
کشور ديده مي شــود که به دليل استفاده از NGL در 
پتروشــيمي ها، ساخت پااليشــگاه و پتروپااليشگاه ها 
اســت. البته اين افزايش مصــرف داليل ديگري هم 
چون يارانه هاي دولتي انرژي و اســتفاده از نفت خام 
براي توليد برق نيز دارد. البته همان طور که در نمودار ۲ 
مشاهده مي کنيد، بعد از سال ۲۰1۶ به خاطر برداشت و 

استفاده بيشتر از گاز طبيعي براي توليد برق و همچنين 
اســتفاده از اين گاز به عنوان خوراک پتروشــيمي ها، 

مصرف نفت خام در عربستان کاهش يافته است.

عربســتان ســعودي که همواره متهم به خام 
فروشي بوده براي توسعه ي مدرن ترين پااليشگاه ها 
گام هاي اصولي برداشته است. پتروپااليشگاه پترورابغ 
عربستان نمونه اي از اين مجتمع هاي پااليشي است 
که رفته رفته طرح هاي توســعه اي خــود را تکميل 
کرده و باهدف ايجاد پارک پتروشــيميايي، سبدي از 

محصوالت متنوع را در خود جاي داده است.
پتروپااليشگاه پترورابغ عربستان

ســاخت اين پتروپااليشگاه در سال ۲۰۰5 طي 
قراردادي بين شــرکت هاي آرامکو و ســوميتومو در 
زميني به وسعت ۳۰ هکتار شروع شد و تا سال ۲۰۰۹ 
به طول انجاميد و نهايتًا در اين سال شروع به کارکرد. 

اين مجموعه در ابتدا يک پااليشگاه بوده که در سال 
1۹۸۹ تأسيس شــده بود ولي اکنون ۲۹ واحد مختلف 
دارد. و در 1۶5 کيلومتري شــمال جده و در ســاحل 
درياي ســرخ قرار دارد. ۳7.5 درصــد آن متعلق به 
آرامکو، ۳7.5 درصد متعلق به شرکت سوميتومو و ۲5 
درصد مابقي متعلق به مردم اســت. ظرفيت پترورابغ 
4۰۰ هزار بشکه نفت و ۲7 هزار بشکه اتان و 15 هزار 
بشکه بوتان در روز است و نوع محصوالت پااليشي 
آن LPG، نفتا، بنزين، گازوييل، کروزن هست. واحد 
HOFCC نيز به تازگي و براي تبديل نفت ســبک و 
ســنگين به بنزين و ساير فراورده تأسيس شده است. 
تکنولوژي واحدهاي پتروشــيمي همگي از آن شرکت 
 hdPE ژاپني ســوميتومو اســت البته به جــز واحد
که تحت ليســانس بازل اســت.پترورابغ بزرگ ترين 
توليدکننــده محصــوالت پتروشــيمي، پلي اتيلن و 
پلي پروپيلن و ســومين توليدکننده مونواتيلن گليکول 
 EPDM.( در عربســتان اســت. محصوالت جديدي
TPO. MMA. PMMA. LDPE / EVA. SAP( که 
بعدازاين توســعه توليد خواهند شد براي اولين بار در 
عربســتان توليد مي شود. اين پتروپااليشگاه از ۲۰1۶ 
با سرمايه گذاري ۸ ميليارد دالري رو به توسعه هست. 
اين توســعه در جهت تنوع محصوالت پتروشــيمي و 

ايجاد پارک شيميايي است.

محمود سياوش آبکناري

نگاه  تحليلی
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دانشجويان ما به کدامين گناه کشته شدند؟
مصيبت کشته شدن جوانان 
دانشــجوي کشــور در حوادثــي 
اينگونه خيلي ســخت و غير قابل 
تحمل است و خانواده هاي جوانان 
دانشجوي از دست رفته در حادثه 
دانشکده علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد به تنهائــي قادر به تحمل آن 

نيستند. 
خبر خيلي فاجعه اميز بود. آخر چگونه مي توان تصور کرد فرزندان 
مانند دسته گل اين والدين صبح سالم و سرحال از منزل به قصد درس 
و دانشــگاه از منزل خارج شــوند و چند ساعت بعد ناباورانه مطلع شوند 
که بايد جنازه عزيزانشان را تحويل بگيرند؟ براي من که فرزند دانشجو 

دارم اين حادثه قابل تحمل نيست خدا به داد خانواده هاي داغدار برسد.
چرا هيچکس پاســخگو نيست؟ چرا هر روز بدبختي و مصيبت ما 
بيشتر مي شود؟ چرا نمي خواهيم باور کنيم آنقدر بدبخت شده ايم که حتي 
فرصت شــمارش بدبختي ها و مصيبت هاي هــر روزمان را هم نداريم. 
وقتي کودکان معصوم زاهداني در آتش بي مباالتي سوختند تمام توجه 
ما به محروميت آن منطقه و کمبود امکانات بود. حاال که در دل پايتخت 
و در ميان غفلت و بي کفايتي ســازماني سرشار از امکانات و درآمدهاي 
نجومــي، ده نفر از جوانان پاک و دانشــجوي ما فداي يک بي کفايتي 
مي شــوند و مسئولين مربوطه از سر بيچارگي دنبال آن هستند تا سکته 

راننده را علت حادثه ثبت کنند، چه بايد کرد؟ چگونه 
مي شــود اتوبوسي که به گفته ستاد معاينه فني تهران شش سال 
پيش از رده خارج شده و اصال معاينه فني نداشته اجازه تردد در اين مسير 
خطرناک و پر پيچ و خم را داشــته و هنــوز چه تعداد از اين خودروهاي 
از رده خارج شده و فاقد کيفيت در شهرها در حال رفت و آمد هستند؟ 

به نظر مي رســد بســياري از ما مردم به مصيبت عادت کرده ايم. 
هيهات که از هرآنچه بترســيم بر ســرمان مي آيد و به نظر مي رسد از 

هرآنچه تاکنون ترسيده ايم بر سرمان آمده است. 
نگاهي به سابقه چنين حوادثي نشان مي دهد:

- در اســفند 1۳7۶ اتوبوس حامل دانشــجويان دانشگاه صنعتي 
شــريف در مسير بازگشت از بيســت و دومين دوره مسابقات رياضي از 
اهواز به دره ســقوط کرد و هفت نفر از دانشــجويان به اضافه دو عضو 
هيئت علمي اين دانشگاه کشته شدند. مريم ميرزاخاني نابغۀ فقيد رياضي 

از سرنشينان اين اتوبوس و از بازماندگان آن حادثه بود.
 -  در ســال 1۳۹1 در سانحه اي مشابه براي اتوبوس راهيان نور 
که عازم اردوي مناطق جنگي بود ۲۶ دانش آموز دختر ســاکن اســتان 

چهارمحال و بختياري کشته شدند.
 -  در ســال 1۳۹5 يک اتوبوس حامل دانش آموزان لرســتان در 
مسير برگشت از مشــهد واژگون شد و 5 دانش آموز کشته و ۳ نفر فلج 

شدند.
 -  واژگوني اتوبوس حامل دختران دانش آموز از استان هرمزگان 
که عازم اردوي شيراز بودند در تاريخ 1۰ شهريور 1۳۹۶ در نزديکي داراب 

استان فارس رخ داد که در پي آن 1۳ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمي شدند.
 - و حاال 4دي ماه امسال در پي واژگوني اتوبوس دانشگاه آزاد نه 

فقط 1۰ خانواده که به تعبيري همه مردم عزادار شدند.
 اين را مقايسه کنيم با يک حادثه مشابه که در اسفند سال 1۳۹۰ 
براي دو کشــور هلنــد و بلژيک رخ داد. در آن حادثــه پس از واژگوني 
اتوبــوس حامل دانش  آموزان بلژيکي و هلنــدي، ۲۲ دانش آموز در راه 

بازگشت از اردوي تفريحي کشته شدند. 
 در پي آن حادثه وزراي آموزش و پرورش هر دو کشور بالفاصله 
استعفا دادند و نخست وزير بلژيک آن روز را روز سياه در تاريخ کشورش 

خواند و سه روز در هر دو کشور عزاي عمومي اعالم شد!!
 دو ســال پيش در بحبوحه مناظره هــاي داغ داوطلبان انتخابات 

رياست جمهوري به اين موضوع پرداختم که: 
آيا داوطلبان رياســت جمهوري به فکر ساالنه ۲۰ هزار نفر کشته 

شدگان تصادفات جاده اي هم هستند؟
در آن يادداشــت به ايــن موضــوع پرداختم کــه کانديداهاي 
 شناخته شــده رياســت جمهوري براي جلب آراء مردم هر روز مباحث 
گســترده اي را در رابطه با ايجاد رفاه اجتماعي، اشتغال جوانان، کنترل 
تورم و توسعه مناسبات بين المللي مطرح مي کنند. ولي آنچه تاکنون نه 
از ســوي آنان مورد اشاره قرار گرفته و نه خبرنگاران رسانه هاي گروهي 
از آنها پرســيده اند، آمار بسيار باالي تلفات جاده اي کشور مي باشد. آمار 
کشته هاي ساالنه کشور در تصادفات جاده اي رقمي حدود ۲۰ هزار نفر 
مي باشــد و اين از جمله مقام هاي نخست جهاني است که مطمئنا هيچ 
ايراني از بابت داشــتن آن احساس غرور و افتخار نمي کند. وقتي تصور 
کنيم با کشته شدن اين تعداد از هموطنان هر ساله چند هزار نفر يا چند 
هزار خانواده عزادار مي شــوند بايد بهتر متوجه عمق اين آمار فاجعه اميز 
شــويم . تازه اين رقم فقط مربوط به کشته شدگان تصادفات مي باشد 
وگرنه امار کســاني که در تصادف ها زخمي و دچار نقص عضو مي شوند 

بايد رقم باالتري را در بر بگيرد.
 هر سال با آغاز تعطيالت عيد و هفته هاي پاياني تابستان که مردم 
براي يک تفريح کوتاه و گذراندن اوقات فراغت به جاده هاي بين شهري 
رو مي آورند تا همراه با خانواده اســتراحتي داشته باشند شايد بيشترين 
دغدغه و نگراني همه تصادفات غم انگيزي باشد که گوئي جزئي از اخبار 

همراه با تعطيالت شده است. 
در آن يادداشــت گفته بودم کاش مي شــد کانديداهاي رياســت 
جمهوري در مــورد اينکه براي کاهش تلفات جاده اي چه راهکاري در 
نظر دارند نيز توضيحي به مردم مي دادند و مي گفتند چگونه مشــکل را 

ريشه يابي کرده، براي رفع آن اقدام خواهند کرد؟ 
بايد بپذيريم که هيچ اولويتي ارزشمندتر و اساسي تر از حفظ جان 
مردم نيست و متاسفانه هيچ اقدامي که حاکي از تالش دولت و مسئولين 
ارشد کشور براي افزايش ايمني آنان باشد را شاهد نبوده ايم. بايد منتظر 

ماند و ديد آيا اين انتظار فرجامي دارد؟
سوال اصلي اين است که چگونه ثابت کنيم ما و پدرانمان اينگونه 

زندگي کردن را انتخاب نکرده ايم؟

راستي آزمايي ادعاي جنجالي بلومبرگ؛يادداشت

آيا آمريکا صادرکننده خالص انرژي شده است؟
سيد سجاد پادام
 کارشناس اقتصاد انرژي

چنــدي پيــش بلومبرگ کــه خبرگزاري 
مطرحي در حــوزه انرژي به حســاب مي آيد يک خبر 
مهم و عجيب مبني بر اينکه »آمريکا بعد از 75 ســال 
صادرکننده خالص نفت خام شــده اســت« را بر روي 
خروجي خود قرار داد. با توجه به اينکه انتشار اين خبر بر 
روي بازار نفت تأثير کاهشي يا کنترلي، بااليي دارد، در 
اين گزارش تالش مي شود خبر بلومبرگ مورد بررسي و 

راستي آزمايي قرار گيرد:
 BP Statistical( بر اساس گزارش ساالنه بي پي
Review of World Energy ۲۰1۸( کــه گزارش پر 
ارجاعي نزد پژوهشگران حوزه انرژي به حساب مي آيد، 
در ســال ۲۰17، توليد نفت آمريکا 1۳ ميليون بشکه در 
روز و مصرف نفت اين کشور 1۹.۸ ميليون بشکه در روز 
بوده است، اختالف ۶.۸ ميليون بشکه اي بين مصرف و 
توليد نفت آمريکا بدين معني اســت که اين کشــور در 
سال ۲۰17 روزانه ۶.۸ ميليون بشکه واردات داشته است 
و انتشــار اين خبر که آمريکا صادرکننده خالص انرژي 
شــده است بدين معني اســت که آمريکا توانسته است 
ظرف چند ماه اختالف ۶.۸ ميليون بشکه اي بين توليد و 
مصرف نفت خود را پوشش دهد. اما براي راستي آزمايي 
اين موضوع بايد به ســراغ ســناريوهاي ممکن رفت تا 
مشاهده شــود اين ادعا چقدر به واقعيت نزديک است؟ 
براي اينکه آمريکا بتوانــد صادرکننده خالص نفت خام 
شود ۲ راه بيشتر ندارد، يا بايد توليد خود را افزايش داده 
باشد و يا بايد مصرف خود را به قدر چشمگيري کاهش 

داده باشد. اين دو سناريو در ادامه بررسي مي شود:
1- آمريــکا ممکن اســت مصرف نفــت خود را 
کاهش داده باشد: بر اساس گزارش بي پي در طول 1۰ 
ســال گذشته آمريکا نه تنها هيچگاه ميزان مصرفش در 
نفت به زير 1۸ ميليون بشــکه نيامده اســت بلکه روند 
روبه رشدي هم داشته است، حتي در سال ۲۰۰۸ و بعد 
از آن، که اقتصاد اين کشور با رکود مواجه بود. بنابراين 
اين فرض که آمريکا توانســته باشد با کاهش مصرف، 
۶.۸ ميليــون بشــکه اختالف بين صــادرات و واردات 
خود را پوشــش دهد، فرض معقولي بنظر نمي رسد. در 

جدول زير، مصرف نفت آمريکا در 5 سال اخير براساس 
آمارهاي بي پي آمده است:

۲۰1۳۲۰14۲۰15۲۰1۶۲۰17سال

مصرف 
نفت 
آمريکا

1۸4۹۰1۹1۰۶1۹5۳11۹۶۸71۹۸۸۰

مصرف نفت آمريکا در ۵ سال اخير
)واحد: ميليون بشکه در روز(

۲- آمريکا ممکن اســت توليد نفت خود را افزايش 
داده باشد: بر اساس گزارش بي پي، آمريکا از سال ۲۰1۳ 
تا ســال ۲۰17 توليد نفت خود را به واســطه توسعه نفت 
شــيل از 1۰ ميليون بشکه در روز به 1۳ ميليون بشکه در 
روز افزايش داده اســت يعني افزايش ۳ ميليون بشکه اي 
در طول 5 سال. در نتيجه، اينکه آمريکا در طول چند ماه 
موفق شده باشــد ۶.۸ ميليون بشکه افزايش توليد داشته 
باشد، باورپذير نيســت. اين درحالي است که گزارش هاي 
بي پي بــه دليل کنترل قيمت هاي نفت معمواًل توليد نفت 
کشورها را با بيش برآوردي اعالم مي کند زيرا کشورهاي 
مصرف کننــده انرژي تالش دارند با باالتر نشــان دادن 
ذخاير و توليد انرژي جهان، آرامش و اطمينان بيشــتري 
بر بازار حاکم کنند و از رشــد قيمت نفت جلوگيري کنند. 
به عنوان مثال بي پي آمار توليد نفت ايران در سال ۲۰17 
را 4.۹ ميليون بشکه اعالم کرده است، اين در حالي است 
که صادرات نفت ايران در ســال ۲۰17 حدود ۲.۶ ميليون 
بشــکه و مصرف داخل آن حدود 1.۸ ميليون بشکه بوده 
که جمع اين دو 4.4 ميليون بشــکه مي شــود. در نتيجه، 
گزارش بي پــي در مورد توليد نفت ايــران با 5۰۰ هزار 
بشــکه در روز با بيش برآوردي همراه است. در نتيجه اين 
فرض که آمريکا توانسته باشد در طول چند ماه توليد نفت 
خود را تا ۶.۸ ميليون بشکه افزايش داده باشد هم رد شده 

بنظر مي رسد.
واقعيت چه مي تواند باشد؟

واقعيت اين اســت که به داليــل متعددي از جمله 
فشــار بر ايــران در شــرايط تحريم و باال بــودن قيمت 
فرآورده هاي نفتي در داخــل آمريکا، نفت باالي 7۰ دالر 
مطلوب آمريکا نيست، البته به دليل تداوم توليد نفت شيل 
احتمااًل نفت زير ۶۰ دالر هم مطلوب اين کشور نيست. اما 

اگر هدف کوتاه مدت آمريکا براي تنبيه و تحريم ايران تا 
تغيير رفتار و اجبار به مذاکره مجدد، در اولويت قرار داشته 
باشد، تالش براي کاهش هر چه بيشتر قيمت نفت هدف 

آنها خواهد بود.
 از ســوي ديگر اجالس اخير اوپک با توافق بر روي 
کاهش 1.۲ ميليون بشــکه اي در روز و در نتيجه افزايش 
قيمت نفت در طول ۶ ماهه آينده همراه بود و اين موضوع 
براي ايران يک برد در شــرايط تحريم محسوب مي شد. 
اما در همين دوره زماني که آمريکا مي خواســت فشــار را 
کماکان بر ايران ادامه دهد و از طرفي در داخل با اعتراض 
افزايش قيمت فرآورده ها روبرو نشــود چاره اي جز انتشار 
اين خبر نداشــت، تا بتواند خبر توافق اوپک را خنثي کند. 
البته هدف ديرينه آمريکا يعني کم اهميت جلوه دادن تأثير 
تصميمات اوپک بر بازار نفت که در گزارش بلومبرگ هم 
به آن اشــاره شده است احتمااًل از ديگر اهداف انتشار اين 
خبر بلومبرگ بوده اســت.اما ممکن اســت گفته شود که 
آمريکا آنقدر احمق نيســت که دروغــي به اين وضوح و 
درشــتي بگويد. جواب اين است که آمريکا دروغي نگفته 
اســت بلکه احتمااًل با اســتفاده از ابزار ذخاير استراتژيک 
خود، رســانه ها را فريب داده است. همه کشورهاي جهان 
ذخايري تحت عنوان ذخاير اســتراتژيک براي خود دارند 
که اگر به هر دليلي عرضه نفت متوقف شــد حداقل براي 
۹۰ روز بتواننــد نيازهاي خود را رفــع کنند. آمريکا با دارا 
بودن 15۰ روز ذخاير استراتژيک، بيش از ساير کشورهاي 
جهان اين ذخاير را در اختيار دارد. در نتيجه آمريکا احتمااًل 
براي يک مدت کوتاه مثاًل يک ماهه از ذخاير استراتژيک 
خود به جاي واردات استفاده مي کند تا به همه اهداف خود 
از جمله تداوم فشــار بر ايران، کاهش قيمت فرآورده ها در 
داخل و همچنين تحقق وعده ترامپ در مورد اســتقالل 
انرژي )هر چند براي مدتي کوتاه( برسد. ضمن اينکه بعداً 
مي تواند ذخاير اســتراتژيک خود را مجــدداً با نفت ارزان 
برگرداند. در نتيجه رســانه ها و تحليلگران حوزه انرژي در 
کشورهاي توليدکننده انرژي از جمله ايران بايد هوشياري 
بيشــتري داشته باشند تا بتوانند بر بازار جهاني نفت تسلط 

و منافع خود را در آن برآورده کنند.
پيشنهاد سياستي

سياســتمداران کشــوري مانند ايران که در حال 

حاضــر مورد هجمه آمريکا قــرار دارد و آينده خود را در 
خطر مي بيند بايد در بازار نفت به گونه اي بازي کنند که 
جهان را نســبت به نفت خود نا اطمينان کنند، نه اينکه 
با اطمينان هاي کم نتيجه در مســير کاهش قيمت نفت 
قدم بگذارد. حــال براي ايجاد اين نااطميناني تاکتيک ها 
فراوانــي وجود دارد که يکي از اين موارد اين اســت که 
ايران اعالم کند ما اجازه نمي دهيم کســي صادرات نفت 
مــا را صفر کند بلکــه ما خود داوطلبانــه در طي ۶ ماه 
آينده هيــچ نفت خامي به جهان نخواهيــم فروخت و در 
ادامه اين خبر مخابره شــود که ايران به مدلي در تأمين 
مالي رسيده است که قادر است با استفاده از سرمايه هاي 
مردمي پااليشــگاه هاي کوچک ايجاد کند و در طي يک 
ســال آينده کل بنزيــن منطقه را تأميــن خواهد کرد. 
مجموعه اي از اين عمليات هاي رواني موجب مي شود که 
الاقل نفت خود را که مقدار فروشش کاهش يافته است 
به دنيا مفت نفروشــيم. ضمن اينکه مي توان در راستاي 
کاهش ضربه پذيري اقتصادي ناشــي از تک محصولي 
بودن بطــور واقعي برخي از طرح هــا مانند طرح مذکور 
را به اجرا درآورد. در کنار پيشــنهاد سياستي، رسانه ها و 
تحليلگران هم بيش از پيش بايد بر منافع ملي حســاس 
باشند تا بطور ناخواسته ابزار تنگ کردن حلقه فشار عليه 

کشور نشوند.

عبدالرسول دشتي

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران مطرح کرد:

سازمان مديريت صنعتی ايران برگزار می کند؛

شتاب در تامين سوخت پايدار با توسعه ميدان گازي توس

همايش معرفی دوره های آمادگی استخدام

نخستين جلســه اجراي تفاهمنامه توسعه 
ميدان گازي تــوس که با حضور مديــر عامل و مديران 
شــرکت نفت مناطق مرکزي ايران و مديران شــرکت 

پتروپارس برگزار شد.
مهندس حاتمي در اين جلســه با اشاره به اهميت 
اجراي پروژه توســعه ميدان هاي گازي در شــکوفايي 
و رونق اقتصادي کشــور گفت: توســعه و بهره برداري 
از ميــدان گازي تــوس باعث رونق اقتصــادي منطقه 
و تامين انرژي پايدار شــمال و شــرق کشــور خواهد 
شــد.مهندس رامين حاتمي در اين جلســه با اشــاره به 
موقعيت استراتژيک منطقه عملياتي خانگيران و شرکت 
بهره برداري نفت و گاز شرق افزود : موقعيت استراتژيک 
منطقه عملياتي خانگيران و شرکت بهره برداري نفت و 
گاز شــرق به عنوان تامين کننده گاز استان هاي شمال 
شــرق کشــور ايجاب مي کند ، توجه و اهتمام ويژه اي 

در راستاي انجام پروژه هاي آن صورت گيرد.به گزارش 
روابط عمومي شــرکت نفــت مناطق مرکــزي ايران، 
مهندس حاتمي در رابطه با اهداف طرح توســعه ميدان 
گازي تــوس تصريح کرد: هدف از برنامه ريزي اجرايي 
تفاهمنامه تهيه شــرح کار توسعه ميدان گازي توس از 
مخزن مزدوران و ارزيابي سازند کشف رود و سازندهاي 
شــوريجه اســت. مدت زمان تفاهمنامه سه ماه در نظر 
گرفته شده است .با توجه به توانمندي و سوابق شرکت 
پتــرو پارس، انتظار مي رود طرح مطالعاتي اين پروژه در 
موعد مقرر به انجام برسد.بر اساس اين گزارش : ميدان 
گازي توس در 1۰۰ کيلومتري شمال شرق شهر مشهد 
مقدس و جنوب ميدان هاي خانگيــران و گنبدلي واقع 
شده اســت .اين ميدان در سال 1۳۸۸ کشف و حفاري 

يک حلقه چاه اکتشافي در آن به پايان رسيده است.

در برهه کنونی با توجه به مسائل جدی نيروی کار و باال بودن 
ميزان نرخ بيکاری جوانان دانش آموخته دانشــگاهی،  ســازمان مديريت 
صنعتی  با درک اهميت اين مساله و چالش های آن،  با طراحی »دوره های 
آمادگی استخدام«  نقش محوری در آماده ســازی اوليه فارغ التحصيالن 
جهت ورود به ســازمانها را فراهم نموده و زمينه انتخاب مناسب تر برای 
سازمانها و نيز جذب سريعتر برای فارغ التحصيالن را فراهم آورده است.

مخاطبين اصلى اين دوره کليه دانش آموختگان دانشگاهى صرف 
نظراز رشــته و مدرک بوده که تمايل به اشتغال در رشته هاي وابسته به 

مديريت داشته باشند.
از مزايای دوره آمادگى استخدام عبارت است از:

1- دوره کامال مهارت محور طراحى شده بگونه ای که فرد پس از 
طى اين دوره مهارت الزم برای حضور در بازار کار را کسب مى نمايد.

۲- با هر مدرک کارشناسى يا کارشناسى ارشد مى توانيد متقاضى 
حضور در اين دوره شويد.

۳- در يکى از 5 حوزه تخصصى زير بسته به عالقه و  ويژگى های 
شخصيتى خود،  مى توانيد حرفه ای شويد:

فروش، مالى، منابع انسانى، IT و مسول دفتری
 4- با اســتفاده از  آخريــن متدهای ارزيابى، مــورد ارزيابى قرار 
مى گيريد تا مشخص گردد براساس ويژگى های شخصيتى خود، برای 

کار در چه حوزه ای مناسب تر  هستيد.
5- در طــى دوره دو مــاه کار آموزی پيش بينى شــده تا تجربه 

در محيط عملى نيز برای شــرکت کنندگان ايجاد گردد. شــرکت مورد 
نظر جهت کارآموزی توســط سازمان انتخاب شده و در دوره کارآموزی 
فرد تحت نظارت و راهنمايى COACHتعيين شــده از طرف ســازمان 

خواهد بود.
 ۶-در پايــان دوره بــرای افرادی کــه با موفقيــت دوره را طى 
 نموده اند، گواهى صالحيت حرفه ای تويط سازمان مديريت صنعتى صادر
  مــى گــردد. اين گواهى برای اولين بار در کشــور صادر مى شــود و

 مى تواند مورد استناد قرار گيرد.  
7- به منظور تسهيل استخدام دانش آموختگان اين دوره سازمان 
تدابيــر ويژه ای اتخاذ نموده نظير اســتفاده از بانک اطالعاتى 5۰ هزار 
نفــری مديران دانش آموخته ســازمان و ايران تلنت کــه اين افراد را 

بصورت متمايز در سايت خود ارائه دهد
 ۸- برای شــرکت کنندگاه در اين دوره با هماهنگى انجام شــده 
با بانک مهر ايران، اســتفاده از وام 4 درصدی برای کل شــهريه دوره 
در نظر گرفته شــده است.شــهريه دوره به صورت قسطى طى يکسال 

پرداخت گردد.
۹- همايش رايــگان معرفى اين دوره هــا در تاريخ 1۳ دی ماه 
در محل ســازمان مديريت صنعتى برگزار مى گــردد . عالقمندان به 
حضــور در اين همايش مى توانند جهت ثبت نام به ســايت ســازمان 
به آدرس www.imi.ir مراجعه کــرده و يا با تلفن ۲۲۰1۰۶۹۰ تماس 

حاصل فرمايند.

ادعاي تبديل آمريکا به صادرکننده خالص 

انرژي بدين معناست که اين کشور توانسته ظرف 

چند ماه اختالف 6.۸ ميليون بشکه اي بين توليد 

و مصرف نفت خود را پوشش دهد و اين ادعا 

با توجه به روند توليد و مصرف نفت آمريکا در 

سال هاي اخير غيرواقعي است


