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وزیر نفت در مراسم بزرگداشت روز زن:

شایستگی و توانمندی مالک اصلی انتخاب 
مدیران زن در صنعت نفت است

یادداشت اول

وزیر نفت، صنعت نفت را پیشرو 
در انتصاب مدیــران زن عنوان کرد و گفت: 
انتخــاب مدیران زن در ســال های اخیر در 
صنعت نفت بر اساس توانمندی و شایستگی 
آنها انجام گرفته است و اگر در این سمت ها 
قرار نمی گرفتند در حق شان بی انصافی کرده 

بودیم.
بیــژن زنگنه روز دوشــنبه، ششــم 
اســفندماه در آیین بزرگداشــت روز زن با 
بیان اینکه حضور هر ساله ام در این مراسم 
ادای احتــرام به بانوان شــاغل در صنعت 
نفت و همچنین همســر همــکاران مرد 
به عنوان اعضای خانواده نفت است، عنوان 
تعیین کننده ای  نقــش  بانوان  کرد: تالش 
در موفقیت آنها دارد و وظیفه ماســت که 
زمینه رشــد را برای بانوان فراهم کنیم تا 
کسی مانع رشد آنها نشــود. وی، صنعت 
نفت را صنعت پیشرو در استفاده از بانوان 
در ســمت های مدیریتی عنــوان کرد و با 

اشــاره به اینکه همه تالشم در سال های 
اخیــر این بوده تــا از بانوان شایســته در 
ســمت های مدیریتی استفاده شود، یادآور 
شــد: انتصاب قائم مقام وزیر، عضو هیئت 
مدیره شــرکت ملی نفت ایران )در تاریخ 
صنعت نفت بی سابقه بوده است( و رئیس 
حسابرســی داخلی برخی از ســمت های 
باالی مدیریتی اســت که در ســال های 
اخیر به بانوان شایســته سپردم. وزیر نفت 
با بیان اینکه شــرکت ملــی نفت ایران و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در استفاده 
از بانوان در سمت های مدیریتی نسبت به 
دو شرکت دیگر وزارت نفت وضع بهتری 
دارند، تاکیــد کرد: البته در این زمینه هیچ 
منتی بر سر بانوان نیست، زیرا مدیرانی که 
انتخاب شدند، شایسته  برای این سمت ها 
و توانمند هســتند و اگر در این ســمت ها 
بی انصافی  در حق شــان  نمی گرفتند  قرار 
کــرده بودیم. زنگنه، ایجــاد تبعیض را به 

دلیل جنســیتی نادرســت عنوان کرد و با 
تاکید بر اینکه در ســال های اخیر تالش 
شده اســت محدودیت حضور خانم ها در 
بسیاری از بخش های صنعت نفت برداشته 
شــود، تصریح کرد: البته در برخی مشاغل 
همانند کار کردن در ســکوها برای حضور 
بانــوان محدودیــت وجــود دارد. وی در 
واکنش به برخی گالیه هــا درباره تبدیل 
وضعیت نشــدن بانوان صنعــت نفت، یا 
موافقت نکردن با درخواست انتقال آنها به 
کالنشــهرها هم اظهار کرد: ما یک قاعده 
عمومی داریم و فعاًل نیز اســتخدام رسمی 
نداریم. اینطور نیســت که آقایان را تبدیل 
وضعیت کنیم و بانــوان را تبدیل وضعیت 
نکنیم. وزیر نفت ادامــه داد: درباره انتقال 
به کالنشــهرها نیز ایــن موضوع مصداق 
پیدا می کند. اینگونه نیســت که ما مردها 
را انتقــال دهیم و خانم ها را نپذیریم. دلیل 
آن نیز این است که ما آن فرد را به عنوان 

برای عســلویه اســتخدام کردیم،  نمونه 
بنابراین حضــورش در تهران موضوعیت 
نــدارد. وی با بیان اینکــه برخی از کارها 
با دســتور حل نمی شــود و به شایستگی 
بانوان بســتگی دارد، یادآور شد: در بحث 
قراردادهای نفتی دو نفر از بانوان با وجود 
آنکه در شــرایط سخت قرار داشتند و یک 
نفر از آنهــا در روزهای آخر بارداری بود و 
دیگری فرزند 1.5 ســاله داشت با تعصب، 
دلسوزی، شایستگی و تا دیروقت کارهایی 
را که به آنها ســپرده شــده بود با جدیت 
انجام دادند و اکنون نیز با تعصب کارشان 
را انجام می دهنــد. زنگنه با بیان اینکه ما 

در صنعــت نفت به دلیــل تحریم گرفتار 
دوران سختی شــدیم و باید همه تالش 
کنیم از این شــرایط عبــور کنیم، تصریح 
کرد: درآمدها و وضعیت زندگی مردم دچار 
مشکل شده اســت و باید با کار و تالش 
بیشتر از این شــرایط به خیریت، خوبی و 
ســربلندی عبور کنیم. در پایان این آیین، 
از خانم ها زرین کاووسی نســب، نســرین 
محمدی، تالین منصوریان، زهرا گودرزی، 
المیرا فتاحی، صدیقه خزائی، الله صادقی، 
رؤیا مرادیانیان، شــهال رحیمی و ســید 
طاهره ســید مؤمنی به عنوان مدیران برتر 

صنعت نفت قدردانی شد.

اولین مجری زن در تاریخ شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب شد؛

انتصابی از جنس جسارت و شجاعت در 
شرکت متن

زنان همواره نقشی بایسته و شایسته 
در توســعه صنعت نفت ایفــا کرده اند، اما 
گالیه بحق و درســتی کــه آنان در 110 
ســالگی صنعت نفت مطرح می کنند، نیز 
بایستی مورد بررسی قرار گیرد. برای تبیین 
دقیق موضوع بایستی نگاهی به آمارها در 
زمینه بانوان داشته باشیم. نگاهی آماری به 
وضعیت زنان شاغل در صنعت نفت نشان می دهد که هم اکنون 
بیش از 8 درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را زنان تشــکیل 
می دهند که در دورترین مناطق عملیاتی این صنعت مســوولیت 
های مهمی را بر دوش دارند. همچنین براساس آمارهای موجود، 
بیشترین گروه سنی شاغل در این صنعت را زنان 30 تا 34 ساله 
تشــکیل می دهند و 31.5 درصد از زنان شــاغل در این صنعت 
حداقل 15 سال سابقه خدمت دارند. 48 درصد از بیش از 6 هزار 
نیروی زن شــاغل قرارداد مســتقیم در این وزارتخانه نیز دارای 

مدرک لیسانس و باالتر هستند.
اما آمارها نشان می دهد، از میان این همه زن تحصیلکرده 
در صنعت نفت، حدود 7 درصد در مناصب مدیریتی حضور دارند 
که در مقایسه با کشــورهای توسعه یافته که زنان سهمی برابر 
با مردان در سمت های مدیریتی و ارشد دارند، سهم بسیار کمی 

است.
پر واضح است که از گذشته، پست های مدیریتی در صنعت 
نفت کاماًل مردانه تفویض شــده و با تغییر پســت ها، دوباره به 
مردان ســپرده شده است، این در شــرایطی است که به نسبت 
ترکیب جمعیتی زنان نســبت به مردان در صنعت نفت، میانگین 
ســهم سواد زنان نسبت به مردان بیشــتر است، اما در سالهای 
گذشــته تعدادی از زنان از لحاظ ارتقاء ســازمانی در سمت های 
خود یا فریز شده اند یا به ندرت به سطوح سرپرستی ارتقا یافته اند.
اما جای بسی خوشبختی اســت که وزارت نفت دولتهای 
یازدهم و دوازدهم نســبت به زنان توانمند و متعهد، نگاه تازه ای 
دارد. این نگاه جدید در سخنان چندباره مهندس زنگنه وزیر نفت 
کشــورمان بارها تبلور یافته است. مهندس زنگنه در فرصت ها و 
بزنگاههای مختلف بر نقش کلیدی زنان در توســعه و پیشــبرد 
امور صنعت نفت تاکید کرده و این نقش کلیدی را مورد تحسین 
قرار داده اســت و حتی صراحتًا عنوان کرده اســت که؛ »برای 

سپردن مشاغل مدیریتی به بانوان مضایقه ای ندارم«.
بــا تاکیدهــا و تاییدهای وزیر نفت بر جایــگاه زنان، نگاه 
حاکم بر مدیران صنعت نفت بایســتی برگرفته از منویات مقام 
عالی وزارت و پرهیز از نگاه جنســیتی و تمرکز جدی بر شایسته 
ساالری باشــد. بی تردید، زنان برای رسیدن به پستهای باالتر 

نیازمند حمایت و پشتیبانی مدیران صنعت نفت هستند.
بر این اســاس، انتصاب اخیر در شرکت مهندسی و توسعه 
نفت ایران را بایســتی در چارچوب اجابت منویات و خواســت 
منطقــی وزیر نفت ارزیابی کرد. انتصابی که در ســالروز والدت 
حضــرت فاطمه )س( و روز زن محقق شــد و طی آن با حکم 
تورج دهقانی، مدیرعامل شــرکت متن، نخســتین مجری زن 
در تاریخ شــرکت مهندســی و توســعه نفت منصوب و بدین 
ترتیــب کام زنان صنعت نفت در چهل ســالگی انقالب با این 
 انتصاب شــیرین شــد و زنان عیــدی بزرگــی از صنعت نفت 

گرفتند.
بر این مبنا، انتصاب سرکار خانم مرجان محمدی به عنوان 
سرپرســت طرح احداث مخازن اســتراتژیک نفت خام شرکت 
متن، نشــان از اعتماد عمیق مدیران صنعت نفت به مدیران زن 
صنعت نفت اســت کــه تعهد و توانمنــدی را در خود به منصه 
ظهور رســانده اند. با وجود چنین نگاه بدیعی به جایگاه و شــان 
کاری زنان، فرصتی بی بدیل برای این قشــر فرهیخته صنعت 
نفت به وجود آمده که با سختکوشی و تالش بیشتر توانایی های 
خود را اثبــات کنند. در همین حال، ناظــران و تحلیلگران این 
انتصاب را نشــان دهنده جسارت و شجاعت دکتر تورج دهقانی، 
مدیر عامل متن در پذیرش مســئولیت و ریسک و سپردن امور 
حســاس اجرایی به زنان صنعت نفت ارزیابی می کنند. پیش از 
این نیز مســعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و 
معاون وزیر نفت در حکمی »تالین منصوریان« را به عنوان مدیر 
سرمایه گذاری و کسب وکار این شرکت منصوب کرده بود. بدین 
ترتیــب، صنعت نفت که تا چندی پیش به عنوان صنعتی مردانه 
به شــمار می رفت و زنان امکان راه یافتن به پســت های ارشد 
مدیریتی در آن را نداشــتند، اما در دولت یازدهم و دوازدهم، این 
روند تغییر کرد و زنان به تدریج در پســت های مختلف منصوب 
شــدند. آنچه مبرهن است؛ با حمایت و پشتیبانی مهندس زنگنه 
و ســایر مدیران ارشد صنعت نفت، هم اکنون هیچ مانع ظاهری 
برای دســت یابی زنان به ســمت های مدیریتی در صنعت نفت 
وجود ندارد و زنان می توانند با دســت یابی به دانش، شخصیت 
حرفه ای و ســالمت کاری، در رده هــای باالی مدیریتی حضور 
یابنــد، بنابراین تحقق حضور برابر زنان با مردان در صنعت نفت 
به عنوان یکی از مهمترین گلوگاه های صنعتی برای حضور زنان 
در بخش صنعت کشور، نیازمند تالش، صبوری، اعتماد به نفس 

و نیز معرفی شایستگی های خویش است.
کالم پایانی اینکه؛ مســیر رشد، توســعه و بالندگی کشور 
از مســیر بالندگی و اهمیت دادن به زنــان آن جامعه می گذرد 
و ایجاد فرصت های برابر این مســیر رشد و بالندگی را به بلوغ 
کامل خواهد رســاند، اتفاقی که با انتصــاب یک زن توانمند به 
عنوان مجری و سرپرست طرح احداث مخازن استراتژیک نفت 
خام شــرکت متن در حال شــکل گیری است و نویدی خوش، 
امیدبخش و شــیرین برای حضور مؤثر دیگر زنان ســختکوش 
 و متعهــد این ســرزمین در رده های ارشــد مدیریتی کشــور

 است.

به همت شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور؛

با حضور مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت برگزار شد؛

با استفاده از توان توليد داخل؛

آيين اختتاميه جشنواره دانش آموزی بهسو برگزار شد

مراسم گراميداشت روز زن و مقام مادر در شرکت متن

افزايش ظرفيت توليد نفت از ميدان مشترک ياران جنوبی
 با در مدار توليد قرار گرفتن 6 حلقه چاه جديد

بهینه سازی  به همت شرکت  جشنواره دانش آموزی بهســو 
مصرف سوخت و با هدف فرهنگ ســازی در حوزه مصرف انرژی، با اعالم 

برگزیدگان هر بخش پایان یافت.
محســن دالویز، مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
کشور، روز چهارشنبه، هشتم اسفندماه در آیین اختتامیه جشنواره بهسو 
به مقوله فرهنگ ســازی پیرامون مصرف انرژی در کشور اشاره کرد و 
گفت: فرهنگ ســازی اساس و زیربنای توســعه کشور است و می توان 
گفت اگر کشــور توسعه گرا باشد بی شک مقوله فرهنگ به درستی تبیین 
شده اســت. وی تصریح کرد: کشور ایران دارای منابع عظیم نفت، گاز 
و دیگــر منابع خدادادی اســت که هر یک از این منابع برای ســامان 
دادن یک کشــور کافی اســت و این وفور نعمت نبایــد مجوزی برای 
مصرف بی رویه در کشــور باشد. به گفته مدیرعامل شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت کشــور، همه تالش جشنواره بهسو بر این اساس است 
کــه مصرف بی رویه مورد نکوش قرار گیرد. ما نســلی هســتیم که با 
استفاده بهینه از منابع خدادادی می توانیم برای نسل های آتی تاثیرگذار 
باشــیم تا آنها نیز بتوانند ســهمی از این منابع داشــته باشند. دالویز با 
بیان اینکه متاســفانه کشور در همه شاخص های مصرف فاصله زیادی 
بــا دنیا دارد، افزود: فرهنگ ســازی در این زمینه راهگشاســت، به این 
منظور مقوله آموزش می تواند بــه فرهنگ جهت بدهد و حمایت کننده 
موضوع بهینه ســازی مصرف انرژی در کشــور باشــد. وی در ادامه به 
ظرفیــت و جایگاه دانش آموزان پیرامون موضوع مصرف بی رویه انرژی 

در کشــور اشاره کرد و افزود: خوشــبختانه دانش آموزان این مرز و بوم 
دارای ظرفیت های بالقوه ویژه ای هستند، از این رو احساس کردیم برای 
شروع کار اگر این قشر فهیم جامعه را درگیر این موضوع کنیم بی شک 
نتایج مطلوبی دریافت خواهیم کرد. دالویز خطاب به دانش آموزان گفت: 
خوشــحالم که امروز در کنار شــما دانش آموزان عزیز هستم و معتقدم 
کشــوری که امید و شــادی داشته باشــد بدون تردید به توسعه دست 
خواهــد یافت و این مهم محقق نخواهد شــد مگــر با همت و تالش 
شــما دانش آموزان توانمند و امیدوار. وی ادامه داد: ما امروز در شرایط 
ســخت تحریم های دشــمنان به ســر می بریم و باید بیش از هر زمان 
دیگری امیدوار به آینده باشــیم. این مقام مســئول در ادامه به موضوع 
بهینه سازی مصرف سوخت اشــاره و از آن به عنوان مهم ترین دغدغه 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور یاد کرد و افزود: همه ایرانی ها 
در مقوله بهینه ســازی مصرف انرژی سهیم هســتند و اگر پیشنهاد یا 
طرحی دارند از آن استقبال خواهیم کرد. وی ادامه داد: در سایت شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت لینکی با عنوان اتاق خالقیت در نظر گرفته 
شده اســت و عزیزان می توانند با مراجعه به ســایت شرکت، نظرها و 
پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارند. در ادامه، مهدی حبیب بیگی، 
دبیر جشنواه دانش آموزی بهسو گفت: گستره حضور شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت در این جشنواره شامل شهرهای بزرگ و مراکز استان ها 
بود و خوشــحالیم که امروز برخی برگزیدگان ما از اســتان ها و مناطق 
کم برخوردارتر کشــور هستند و این نشــان دهنده توجه این عزیزان به 
مقوله سرنوشت ســاز بهینه مصرف کردن انرژی است. وی ادامه داد: به 
زودی در اطالعیه ای رســمی میزان تاثیرگذاری جشنواره دانش آموزی 
بهســو در توجه دانش آموزان به مقولــه صرفه جویی را به اطالع عموم 
خواهیم رســاند. بر اساس این گزارش، جشــنواره دانش آموزی بهسو از 
سوی شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت و با همکاری سازمان بسیج 
دانش آموزی و فرهنگیان شهر تهران، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور و بسیج وزارت نفت و شرکت قطار شهری تهران و حومه 
برگزار شــد و در اختتامیه این جشنواره ۲5 نفر شامل پنج نفر در بخش 
نقاشی، پنج نفر داســتان نویسی، پنج نفر عکاسی، پنج نفر کاریکاتور و 
پنج نفر در بخش شــعر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند که با اهدای 

لوح سپاس از دانش آموزان برتر تجلیل و قدردانی شد.

 روز سه شنبه ۷ اسفند ماه به مناسبت میالد 
با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و گرامیداشت 
مقام مادر، جشــنی با حضور دکتر تورج دهقانی مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، مدیران ستادی، مجریان 
طرح ها و رؤسای این شــرکت در محل رستوران شرکت 

متن برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت مهندســی و 
توســعه نفت، دکتر تورج دهقانی در این مراســم ضمن 

گرامیداشــت روز زن و قدردانی از همــکاران خانم در 
شرکت مهندســی و توســعه نفت گفت: الزم است در 
چنین روز خاصی تقدیر ویژه ای از بانوان شــرکت متن 
بعمل آید و امیــدوارم خداوند این توفیق را به همگی ما 
بدهد که از رهروان حضرت فاطمه زهرا )س( باشیم. وی 
افزود: توانمندی بانوان شــرکت متن در محیط حرفه ای 
کاری بی شــک تحسین برانگیز است، از این رو فرصت 
را مغتنم می شــمارم و ســرکار خانم مرجان محمدی را 

بعنوان اولین مجری زن )سرپرست طرح احداث مخازن 
استراتژیک نفت خام( در شرکت متن، در این روز فرخنده 
معرفی می نمایم. وی ضمن تبریک به اولین مجری زن 
در شرکت مهندسی و توســعه نفت گفت: امیدوارم این 
انتصاب مقدمه ای باشــد برای پیشــرفت هرچه بیشتر 
بانوان شــرکت مهندسی و توســعه نفت و بتوانیم شاهد 
بهره وری هرچه بیشتر از توانمندی بانوان این شرکت در 

مسیر توسعه و در محیط حرفه ای کاری باشیم.

همایــون کاظمینــی مجری 
یاران جنوبی،  نفتی  میدان  طرح توســعه 
با تالش شــبانه روزی و  بیان داشــت: 
جهادی متخصصان شــرکت مهندســی 
و توســعه نفت در ایــام فرخنده پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی ایران، ۶ حلقه 
چاه جدید در میدان نفتی یاران جنوبی به 

مدار تولید این میدان افزوده شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
مهندسی و توسعه نفت، کاظمینی افزود: 
مراحل نصب و راه انــدازی این چاهها، 
زودتر از زمان برنامه ریزی شــده صورت 
گرفته اســت که این روند همچنان ادامه 
خواهد داشت. مجری طرح توسعه میدان 

نفتی یــاران جنوبی، با تأکیــد بر اینکه 
کلیه عملیات مربوطه توسط شرکت های 
ایرانی انجام پذیرفته است، گفت: این امر 
موجب ایجاد اشــتغال برای متخصصان 
داخلــی خصوصــًا نیروهــای بومــی و 
همچنین، افزایش ظرفیت تولید نفت خام 

از این میدان مشترک گردیده است.

احمد مددی
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۳ تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری:

وزارتخانه های نفت و امور خارجه 
در خط مقدم مبارزه با آمریکا قرار دارند

رئیس جمهــوری با بیان اینکه 
وزارت نفــت، وزارت امــور خارجه و بانک 
مرکزی در خط مقدم مبــارزه با آمریکا قرار 
دارنــد، گفت: از ایســتادگی آقایان ظریف، 
زنگنه و همتی در خط مقدم مبارزه با آمریکا 

قدردانی می کنم.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی، روز سه شنبه، هفتم اسفندماه 
در پنجاه و هشــتمین مجمع ساالنه بانک 
مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور، با 
بیــان اینکه وزارت خارجه، بانک مرکزی و 
وزارت نفت، نماینده مردم هســتند، گفت: 

دولت در کل منتخب مردم است و تالش ها، 
تالش ملت اســت. هر کدام از ما به میزان 
مسئولیت، بار سنگینی بر دوش داریم. وی 
افزود: در شرایط امروز تحریم، ما نباید تراز 
تجاری مطلوبی می داشتیم، اما آمارها نشان 
می دهد کــه باوجود همه این ســختی ها، 
40 میلیــارد دالر صادرات غیرنفتی و 38.5 
میلیارد واردات داشته ایم که تراز مثبت 1.5 
را نشــان می دهد و این خوب است. رئیس 
جمهوری در ادامه به موفقیت های حقوقی 
و بانکــی در برابر آمریکا اشــاره و تصریح 
کرد: باوجود فشــارهای دولت آمریکا، سه 
بار در دادگاه بین المللی موفق به شکســت 

آمریکایی ها شــدیم. وی با اشاره به تالش 
برای کشــیدن دیــوار دور بانک ها عنوان 
کــرد: اگر بانک های ما بــا بانک های دنیا 
رابطه سهل و راحتی نداشته باشند، چگونه 
می توانند ســالم و راحت فعالیت کنند. در 
مجامع بانکی و پولی دنیا شرکت می کنیم 
تا از تحوالت بانکی و سیستمی جهان عقب 
نمانیم، زیرا بدون ارتباط بانکی و مالی با دنیا 
نمی توانیم نفت و کاالی خود را بفروشیم و 
پول آن را وارد کشور کنیم. روحانی با تاکید 
بر اینکه اگر رابطه کشورمان با گروه اقدام 
مالی قطع شود، فعالیت بانکی مان در سطح 
دنیا با مشــکل روبه رو می شود، گفت: اگر 

در کشــور یک نفر مخالف این سخن من 
اســت و معتقد اســت که تصویب یا رد دو 
الیحــه باقیمانده از لوایح چهارگانه تاثیری 
در رابطه ایران بــا بانک های جهان ندارد، 
همین امروز مصاحبه کرده و آن را رد کند. 
رئیس جمهوری افزود: نمی شــود کشور را 

بــه 10، ۲0 نفر بدهیــم و بگوییم که هر 
تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هســتیم، 
چنین نیســت و صاحب این کشــور، ملت 
بزرگ ایران هســتند و به طور حتم مردم و 
بانک مرکزی و بانک ها در این زمینه حرف 

خواهند زد.

تک خبر

یادداشت

با حکم مدیرعامل شرکت متن؛

نخستین مجری زن در شرکت مهندسی و 
توسعه نفت منصوب شد

در ســالروز والدت حضــرت فاطمــه )س( و روز زن با حکم 
مدیرعامل شــرکت متن، نخســتین مجری زن در شرکت مهندسی و 
توســعه نفت منصوب شــد. به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
مهندسی و توســعه نفت، با حکمی از سوی تورج دهقانی، مدیرعامل 
این شرکت، مرجان محمدی به عنوان سرپرست طرح احداث مخازن 
استراتژیک نفت خام شرکت متن منصوب شد. در متن این حکم آمده 

است:
نظر به مراتب تعهد، تجارب و توانمندی سرکار عالی، به موجب 
این حکم به عنوان سرپرســت طرح احداث مخازن استراتژیک نفت 
خام منصوب می شــوید. با عنایت به ماهیت پروژه های طرح و لزوم 
تســریع در بهره برداری از این مخازن، انتظــار می رود فعالیت های 
باقیمانده را به نحوی پیگیــری و مدیریت نمایید که در کوتاه ترین 
زمان ممکن امکان بهره برداری فراهم شــود. امید اســت در سایه 

خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

افزایش ۵۰ درصدی تقاضای گاز در جهان 
طی ۲۳ سال آینده

تقاضــا بــرای گاز طبیعی 
طی ۲3 ســال آینــده در جهان 
50 درصد رشــد داشــته است و 
طبــق برآوردهای انجام شــده 
آمریکا، روســیه، چیــن و ایران، 
چهــار عرضه کننــده اصلی گاز 
خواهند بود. در چشــم انداز سال 
 1.7 جهــان  جمعیــت   ،۲040
میلیــارد افزایش پیدا می کند که 
از این میزان 1.6 جمعیت شهری است. زمانی که جمعیت شهری 
باال می رود، تقاضــا برای انرژی افزایش پیدا می کند. این افزایش 
جمعیت بیش تر در کشورهایی است که انرژی ندارند. صنعت نفت 
و گاز، تجارت بزرگی در ۲0 سال آینده خواهد بود و کسانی امتیاز 
دارند که از مســیر تجارت انرژی حرکت کنند و جلو بروند. رشــد 
اقتصاد جهانی طبق گزارش مذکور 3.4 درصد در سال خواهد بود، 
این میزان در کشورهای توسعه یافته پایین تر است. در کشورهای 
در حال توسعه در آسیا که هند و چین را شامل می شود، باالتر بوده 
و 4.3 درصد اســت. رشد اقتصادی هند 5.۹ و رشد اقتصادی چین 

4.7 درصد خواهد بود.
افزایش تقاضای ۵۰ درصدی برای گاز

به میــزان تقاضا برای گاز 1718 میلیــارد مترمکعب اضافه 
می شــود که بیش تر این نیاز در آســیا، آمریکای شمالی، اوراسیا، 
اروپا و درنهایت در خاورمیانه اســت. موقعیت گاز در ســبد انرژی 
در آینده ممتاز خواهد بــود، ۲۲ درصد انرژی جهانی از گاز تأمین 
می شــود که این میزان در سال ۲040 به ۲6 درصد می رسد. این 
در حالی اســت کــه تقاضا برای نفــت از 3۲ درصد به ۲۹ درصد 

کاهش خواهد یافت.
بررسی تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر

درباره تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر در آینده نیز بایستی 
توضیح داد: در ســال ۲017، 81 درصد انرژی مورد نیاز جهان از 
انرژی های فســیلی تأمین شــده اســت و این میزان در ۲3 سال 
آینده به 76 درصد می رســد. طبق برآوردهای انجامی، این میزان 
در بدترین حالت به 56 درصد خواهد رســید. برآوردها حاکی از آن 
است که چهار کشور آمریکا، روسیه، چین و ایران عرضه کننده های 

اصلی گاز در دنیا هستند.
ال ان جی در تجارت بین المللی گاز مسلط می شود

سهم ال ان جی در حال حاضر 33 درصد است و این میزان 
در خالل ۲3 ســال آینده تغییر می کند و ال ان جی مسلط خواهد 
شــد و ســهم آن در تجارت بین المللی گاز به 45 درصد می رسد، 

زیرا ال ان جی توانسته همه محدودیت های سیاسی را دور بزند.

بازگشايی دو حساب برای اخذ پول گاز و برق از عراقی ها
دبیــرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
و عراق از تصمیم ایران برای بازگشــایی دو حســاب 
بــرای دریافت پول بــرق و گاز از عــراق خبر داد و 
گفت: حســاب ها در حال بازگشایی اند تا اگر عراقی ها 
توانستند، پول برق و گاز را با یورو و در غیر این صورت 

با دینار پرداخت کنند.
ســیدحمید حسینی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
این که عراقی ها صراحتًا به آمریکایی ها اعالم کردند 
که امکان این کــه واردات گاز از ایران را قطع کنند، 
ندارنــد، افــزود: عراقی ها عالقه ای هــم به اجرای 

تحریم های آمریکا ندارند. قرار نیست اتفاقی رخ دهد. 
از قبل هم مشــخص بود، چه آمریــکا معافیت ها را 
تمدید کند، چه نکنــد، عراقی ها واردات خود را ادامه 
خواهنــد داد. وی درباره نحــوه دریافت پول برق و 
گازی کــه از ایران به عراق صادر می شــود، توضیح 
داد: ایــران تصمیم دارد دو حســاب باز کند و اعالم 
شــد عراق پول را با هر ارزی که می تواند، پرداخت 
کند. هنوز پرداختی صورت نگرفته است و حساب ها 
در حال بازگشایی هســتند. ایران اصرار داشت طبق 
قرارداد پول گاز را با یورو و پول برق را با دالر بگیرد 

اما طبق توافق بانک مرکــزی ایران، پول یا با یورو 
دریافت می شــود یا با دینار. بر اساس این گزارش، با 
خروج آمریکا از برجام، روابط تعامالت گازی ایران و 
عراق نیز تحت تأثیر قــرار گرفت و آمریکا عراقی ها 
را از ادامــه واردات گاز از ایران منع کرد. این موضوع 
عــراق را به زحمت انداخت زیــرا هیچ منبع دیگری 
بــرای تأمین گاز این کشــور، حداقل تا چند ســال 
آینده وجود ندارد. به همین دلیل عراقی ها برای اخذ 
معافیــت از آمریکا اقدام کرده و در مرحله اول موفق 
به اخذ معافیت 45 روزه و بعد از آن ۹0 روزه شــدند. 

در این میان، تعامالت مالی دو کشور نیز دچار مشکل 
شد و عراقی ها پیشنهاد کردند پول گاز وارداتی ایران 
را که طبق قــرارداد موظف اند آن را به یورو پرداخت 
کنند، بــا دینار پرداخت کنند. پیشــنهادی که ایران 
تاکنون موافقت خود را اعالم نکرده است. البته حسن 
منتظر تربتی - مدیرعامل شــرکت ملــی گاز - در 
آخرین نشست خبری خود اعالم کرد: ایران تاکنون 
پول گاز را از عراق به یورو گرفته است. در این راستا 
هفته گذشته هیأتی از بانک مرکزی ایران برای تعیین 

تکلیف این موضوع به عراق سفر کرده بود.

نگاه تحليلی

پارس جنوبی برگ برنده ايران در بازار جهانی صادرات گاز
ایران که تا چند سال پیش با معضل قطع 
گاز بخــش خانگی، صنایع و پتروشــیمی مواجه بود، 
اکنون به پشتوانه توسعه پارس جنوبی و افزایش تولید 
گاز، ضمن رفع نیاز داخل، آماده نقش آفرینی بیشتر در 
صادرات گاز و کســب سهم بیشتر از بازارهای جهانی 

است.
تا پیش از استقرار دولت یازدهم، معضل کمبود 
گاز گریبان بخش خانگــی و صنعتی را در روزهای 
ســرد ســال می گرفت، به طوری که شاهد قطع گاز 
در مناطــق سردســیر و قطع گاز صنایــع بزرگ و 
پتروشــیمی ها بودیم، اما پس از تمرکز بر توســعه 
پارس جنوبی، میزان تولید گاز کشور افزایش یافت و 
معضــل کمبود گاز رنگ باخت. مجموع تولید روزانه 
گاز کشور امروز به بیش از 800 میلیون مترمکعب در 
روز رسیده که فراتر از نیاز داخلی است و حتی امکان 
برآورده کردن حجم قابل توجهی از نیاز کشــورهای 
همســایه به گاز را نیز دارد. پیش بینی می شــود با 
راه اندازی همــه فازهای پارس جنوبــی، تولید گاز 
کشور به یک میلیارد و ۲00 میلیون مترمکعب در روز 
افزایش یابد که این موضوع مصرف کنندگان بزرگ 
گاز مانند اروپا و شــبه قاره هند را به تکاپو انداخته تا 

بخشی از نیاز خود را از طریق ایران تأمین کنند.
تولید روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب در پارس جنوبی

تولید گاز از 10 فاز نخســت پارس جنوبی در 
ســال 13۹۲ نزدیک به ۲85 میلیون مترمکعب بود 
که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شــتاب در 
روند توسعه این میدان، حجم تولید گاز از این میدان 
مشترک افزایش قابل توجهی یافت. اکنون تولید گاز 
از ایــن میدان از روزانه 600 میلیون مترمکعب فراتر 
رفته که افزون بر رفع نیاز داخل، سبب پیشی گرفتن 

از قطر در برداشت از این میدان نیز شده است.
ایران در جمع بزرگان گاز دنیا

شــرکت  ســاالنه  گــزارش  اســاس  بــر 
بریتیش پترولیوم )BP( در پایان سال ۲017 میالدی، 
ایران از نظر حجم ذخایــر گاز با دارا بودن 33.۲00 
تریلیون مترمکعب گاز پس از روســیه در مقام دوم 
جهان قرار دارد و سهمی معادل 17.۲ درصد از ذخایر 
گازی را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران 
با تولید ساالنه ۲۲3 میلیارد و ۹00 میلیون مترمکعب 
گاز پس از آمریکا و روســیه در رتبه سوم کشورهای 
تولیدکننده گاز جهان قرار دارد و در این زمینه سهم 

6. 1 درصدی را از آن خود کرده است.
ایران در جست وجوی سهم ۱۰ درصدی از بازار 

جهانی صادرات گاز
ایران اکنــون حدود 1.5 درصد بــازار جهانی 

صــادرات گاز را در اختیار دارد، اما با توجه به ذخایر 
عظیم گازی و موقعیت راهبردی، توان افزایش سهم 
خود در بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز را دارد. 
تهران تالش می کند با بسترســازی برای صادرات 
گاز، ســهم خود را از بازار جهانی گاز به حداقل 10 
درصد افزایش دهد. بر این اســاس، صادرات روزانه 
۲00 میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششــم توسعه 
هدف گذاری شــده که البته اولویــت بازار صادراتی 
گاز ایران، کشورهای همســایه است. مقصد بعدی 
صادرات گاز قاره اروپاست؛ پس از افزایش تولید گاز 
کشور، امکان صادرات ساالنه 30 میلیارد مترمکعب 
گاز به اروپا وجود خواهد داشت، بر این اساس، ایران 
در نظر دارد در بلندمدت، ســهمی از بازار انرژی این 

قاره را در اختیار بگیرد.
بازارهای صادرات گاز ایران

با وجود برخورداری کشــورمان از بزرگ ترین 
ذخایــر گازی دنیا تاکنون به دلیــل کمبود تولید در 
داخل، تحریم و وجود مشکل در مناسبات بین المللی، 
ایران نتوانســته آنگونه که شایسته اســت اقدام به 
صادرات گاز کند. خط لولــه و ال ان جی )گاز طبیعی 
مایع شده( مهم ترین روش های صادرات گاز هستند 
که ایران تاکنون موفق به صادرات از طریق خط لوله 
شده اســت. صادرات از طریق ال ان جی به تاسیسات 
و فناوری های پیشــرفته ای نیــاز دارد که در انحصار 
کشورهای محدودی است و به علت تحریم تاکنون 
نتوانسته ایم به آنها دسترسی یابیم. مهم ترین بازارهای 
صادرات گاز ایــران اکنون ترکیه و عراق هســتند؛ 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز حجم اندکی گاز 
خریــداری می کنند. اکنون روزانه به طور میانگین 30 
میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می شود، میانگین 
صادرات گاز به عراق نیز روزانه 15 میلیون مترمکعب 
است که بر اساس توافق های انجام شده در سال های 
آتی به روزانــه 40 میلیون مترمکعب افزایش خواهد 
یافت. میانگین صادرات گاز ایران به ارمنســتان یک 
میلیون مترمکعب در روز اســت که در ازای آن برق 
دریافت می کنیم. صادرات گاز به جمهوری آذربایجان 
با دو شــیوه انجام می شود. در شــیوه نخست، حدود 
یک میلیون مترمکعب گاز از جمهوری آذربایجان به 
منطقه خودمختار نخجوان معاوضه )سوآپ( می شود 
و در شــیوه دوم، یک شــرکت ایرانی در ترکمنستان 
گاز را خریــداری می کند و در جمهــوری آذربایجان 
به میزان 6 میلیون مترمکعب در روز می فروشــد که 
البته اکنون متوقف است. در سال های اخیر، شماری 
از کشورهای اروپایی از جمله گرجستان، بلغارستان و 
یونان درخواست واردات گاز از ایران را مطرح کرده اند 
که البته تاکنون نهایی نشــده اســت. ایران خط لوله 
صادرات گاز به پاکستان را احداث کرده، اما پاکستان 
برای تکمیل خط لوله در خــاک خود اقدامی نکرده 
اســت. مطالعات مربوط به صادرات گاز به عمان نیز 
در حال انجام است که پیش بینی می شود تا سه سال 
آینده به نتیجه برسد. کویت، امارات، گرجستان، هند 
و افغانستان از دیگر کشورهایی هستند که درخواست 
خود برای واردات گاز از ایران را مطرح کرده اند و حتی 

مذاکراتی نیز انجام شده، اما هنوز نهایی نشده است.

نقش صادرات گاز در تقویت قدرت منطقه ای ایران
با توجــه به ذخایر عظیم گازی در کشــورمان 
و همچنین نیاز کشــورهای منطقــه و اروپا به گاز، 
فرصت ها و ظرفیت های گســترده ای برای افزایش 
صادرات این کاالی راهبــردی وجود دارد که باید از 
آن بهره گرفت. ایران اکنون به لطف توسعه فازهای 
پــارس جنوبی، کمبودی در داخل نــدارد و نیاز همه 
بخش ها و صنایع به گاز تأمین شــده است، گاز مازاد 
می تواند برای صادرات اختصاص یابد. تهران می تواند 
از طریق صــادرات گاز، قدرت سیاســی و اقتصادی 
خود را در ابعــاد منطقه ای و بین المللی تقویت کند و 

جایگاهش را در مناسبات جهانی تحکیم ببخشد.
گام های پایانی توسعه پارس جنوبی

منطقه پارس جنوبی، گسترده ترین میدان گازی 
جهــان را در خود جــای داده که بیــن ایران و قطر 
مشترک اســت. این میدان گازی روی خط مرزی و 
در فاصله 100 کیلومتری ســاحل جنوبی ایران قرار 
دارد. در ســال 136۹ با حفر نخســتین چاه اکتشافی 
در این میدان و بر اساس نتایج حاصل از لرزه نگاری، 
وجود گاز تأیید شــد. سهم ایران از این میدان ۹700 
کیلومتری، 3700 کیلومتر است. در بخش ایرانی این 
میدان، ذخیره گاز 14 تریلیون مترمکعب گاز به همراه 
18 میلیارد بشــکه میعانات گازی است که 8 درصد 
کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشــور را 
شامل می شود. مرحله نخست فعالیت های توسعه ای 
در پارس جنوبی رو به پایان اســت، بیشــتر فازهای 
این میدان عظیم گازی راه اندازی شــده یا در مرحله 
بهره برداری قرار گرفته اند. با بهره برداری کامل از فاز 
14 در ســال آینده، تنها بخش باقی مانده توسعه در 
پارس جنوبی به فاز 11 محدود خواهد شــد. البته با 
توجه به افت فشــار در پارس جنوبی قرار است طرح 
تقویت فشار چاه های این میدان گازی به اجرا گذاشته 

شود که مربوط به سال های آتی است.
۴ فاز آماده بهره برداری

فازهای 13 و ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی قرار است 
به زودی با حضور رئیس جمهوری افتتاح شــود. طرح 
توســعه فاز 13 پارس جنوبی برای تولید 56 میلیون 
مترمکعب گاز غنی از میدان مشــترک و تولید روزانه 
50 میلیــون مترمکعب گاز متان، ۲۹00 تن گاز مایع 
)ال پی جی(، ۲750 تن اتان، 75 هزار بشــکه میعانات 
گازی و 400 تن گوگرد طراحی شــده اســت. طرح 
توسعه فازهای ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی نیز برای تولید 
روزانــه 56 میلیون متر مکعب گازترش از این میدان 
مشــترک و تولید روزانه 50 میلیــون متر مکعب گاز 

متان انجام شده است.

محمدحسین عادلی
دبیرکل سابق مجمع 

کشورهای صادرکننده گاز

با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی؛

تنوع سبد مصرف انرژی کشور افزایش می یابد
رئیس امور انرژی ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت 
افتتاح فازهای باقیمانده پارس جنوبی گفت: بهره برداری از این فازها، از یک 
سو در مسیر تحقق توسعه کامل میدان مشترک گازی پارس جنوبی و دفاع از 
منافع ملی است و از سوی دیگر سبب افزایش ظرفیت تولید گاز و ایجاد تنوع 

در سبد مصرف انرژی کشور می شود.
احمد کفاشــی در رأس هیئتی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه 
کشور و با همراهی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از طرح های درحال 
توسعه فازهای 13 و ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی بازدید کرد. وی با بیان اینکه 
از هر فاز پارس جنوبی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز، 40 هزار بشکه 
میعانات گازی و دیگر فرآورده های جانبی شــامل اتــان و گاز مایع تولید 
می شــود، گفت: گاز نقش مهمی در رونق اقتصاد کشور دارد و اگر نسبت 
به توســعه فازهای پارس جنوبی اقدام نمی شد، برای تأمین انرژی کشور 
باید از نفت اســتفاده می کردیم، درحالی که امروز، با بهره گیری و استفاده 
از روش های اقتصادی جایگزین در مصرف انرژی، گاز وارد چرخه مصرف 
و جایگزین فرآورده های نفتی می شود. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و 
بودجه به نقش پارس جنوبی در توســعه دیگر بخش های اقتصادی کشور 
اشاره کرد و افزود: گاز محور توسعه است و هرچه میدان های گازی بیشتر 
توســعه یابند، اقتصادی توســعه یافته خواهیم داشت. کفاشی درباره نقش 
سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد طرح های توسعه ای از جمله میدان پارس 
جنوبی گفت: باتوجه به اهمیت توسعه میدان های مشترک، این سازمان در 
راستای نقش نظارتی و توسعه ای خود، ضمن دریافت مصوبه های شورای 
اقتصاد، پیگیر اجرای این طرح ها بوده و نســبت به جذب منابع مالی مورد 

نیاز از محل منابع مختلف و توسعه این طرح ها اقدام کرده است.
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گزارش دانش نفت از نشست هم اندیشی با پیمانکاران تعمیرات ماشین های دوار صنعت نفت؛

شیوه نامه تعمیرات اساسی ماشین های دوار؛ 
فرصتی مغتنم برای سازندگان

یادداشت

یادداشت

انجــام  نحــوه  شــیوه نامه 
تعمیرات اساســی ماشین های دوار با هدف 
کاهش تصدی در شــرکت های تابعه، بهبود 
بهره برداری از تاسیســات، پرهیز از داشتن 
در  صرفه جویی  و  یدکــی  قطعات  انبارهای 
وقــت و هزینه در ارتباط بــا این تعمیرات، 
آبان ماه امســال از سوی وزیر نفت به چهار 
شرکت اصلی و معاونت مهندسی، پژوهش و 
فناوری وزارت نفت ابالغ شد. بر این اساس، 
تعمیرات  پیمانکاران  با  هم اندیشی  نشست 
ماشین های دوار صنعت نفت، صبح روز سه 
شنبه هفتم اسفندماه در سالن شهیدبهشتی 

ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.
مدیرکل نظام مدیریــت دارایی های 
فیزیکــی وزارت نفت در این نشســت، بر 
ضــرورت اســتفاده از همــه ظرفیت های 
موجود در شــیوه نامه نحوه انجام تعمیرات 
اساسی ماشین های دوار تاکید کرد و گفت: 
این شــیوه نامه، فرصت های بالقوه زیادی 
بــرای حمایت از ســازندگان و پیمانکاران 
فعــال در صنعت نفــت ایجــاد می کند. 
با اشــاره به شیوه نامه  علیرضا اصل عربی 
مذکور که آبان ماه امســال از سوی وزیر 
نفــت ابالغ شــد، گفــت: بدیهی اســت 
حضور و فعالیت مشــترک همه ذی نفعان، 
و سازندگان، حتی  پیمانکاران  کارفرمایان، 
مشــاوران نقش اساسی در پیشبرد اقدام ها 
و دستیابی به اهداف شــیوه نامه دارد. وی 
افــزود: با کاهش طرح های توســعه ای در 
شرایط حساس کنونی کشــور، فضا برای 
تمرکز بیشتر بر حوزه نگهداری و تعمیرات 
و ظرفیت هــای آن از جملــه بخش های 
جایگزینی، تعمیرات اساســی، بازســازی، 
نوســازی، بهره برداری و نگهداری به ویژه 
در بخش ماشــین های دوار فراهم شده و 
الزم است ظرفیت های ساخت، پیمانکاری 
و تأمیــن تجهیــزات و کاالهــای ایرانی 
تحــت ضوابط به خدمت گرفته شــوند تا 
مشکالت کارفرمایان برطرف شود و چرخ 
صنعــت پیمانکاری و ســاخت به چرخش 
درآید. به گفته اصل عربی، این شــیوه نامه، 
فرصت های بالقــوه زیادی برای حمایت از 
ســازندگان و پیمانــکاران فعال در صنعت 
نفت ایجاد می کند که در صورت همفکری 
و همگرایــی همه ذی نفعان، امکان بالفعل 
شــدن این فرصت ها وجــود دارد. وی با 

بیان اینکــه مفاد این شــیوه نامه، رویکرد 
پیمانکاری غالب فعلــی صنعت نفت را از 
پیمان سپاری به برون سپاری تغییر می دهد، 
ادامه داد: یعنی به جای قراردادهای مبتنی 
بر تأمین نیــروی انســانی و امانی کاری، 
قراردادهای تخصصی تعمیراتی با تضمین 
کارکرد تکلیف می شــود که صنعت نفت و 

گاز کشور امروز به شدت به آن نیاز دارند.
نقش ماشین آالت دوار در پشتیبانی از 

تولید نفت
در همیــن حال، سرپرســت معاونت 
تولید شــرکت ملی نفت ایــران به نقش 
برجســته ماشــین آالت دوار در پشتیبانی 
از تولیــد نفت اشــاره کرد و گفــت: باید 
با ســاماندهی ظرفیت های ســازندگان و 
پیمانکاران در این حوزه، توان صنعت نفت 
را در بخش نرم افزاری این ماشین آالت نیز 
همانند بخش ســخت افزاری تقویت کنیم. 
فــرخ علیخانی با بیان ایــن مطلب افزود: 
برای شناســایی دقیق ظرفیت های داخلی 
در حوزه ماشــین آالت دوار، بررســی های 
کارشناســانه ای انجام و جامعه آماری تهیه 
شد که نتایج آن نشان می داد حجم زیادی 
از ظرفیت های موجود، در بخش مکانیکال 
و ســخت افزاری این ماشین آالت متمرکز 
شده و در بخش نرم افزاری جای کار زیادی 
وجود دارد. وی با تاکید بر رشــد متوازن در 
بخش های مختلف مرتبط با ماشــین آالت 
دوار در صنعت نفت کشور، ادامه داد: شرکت 
ملی نفت ایران برای تضمین تولید ایمن و 
پایدار، به مجموعــه دارایی ها )Asset( از 
جمله سرمایه انسانی، تجهیزات و ... توجه 
دارد و به همین منظور، برنامه هایی از جمله 
مدیریت یکپارچه چاه ها، مدیریت یکپارچه 

خطوط لوله و ... را نیز در برنامه دارد.
تشریح رویکرد شرکت ملی گاز در استفاده 

از شیوه نامه تعمیرات ماشین های دوار
در همین حال، رویکرد شــرکت ملی 
گاز ایران در استفاده از شیوه نامه تعمیرات 
ماشین های دوار تشریح و بر اهمیت مدیریت 
دارایی های فیزیکی، توســعه شراکت های 
راهبردی و برون سپاری در صنعت پاالیش 
گاز تاکید شــد. غالمرضا بهمن نیا، معاون 
هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی 
گاز ایران به تشــریح رویکرد شرکت ملی 
گاز ایران در استفاده از شیوه نامه تعمیرات 

ماشــین های دوار پرداخــت و گفت: این 
شــیوه نامه، فرصت خوبی برای سازندگان 
و پیمانــکاران صنعت نفت اســت و اجرا و 
نهادینه شدن آن، نیازمند باورپذیری به ویژه 
در ســطح مدیران میانی است. وی اهمیت 
مدیریت دارایی های فیزیکی را با توجه به 
حجم تجهیــزات دوار در صنعت پاالیش 
گاز مــورد تاکید قــرار داد و افزود: به طور 
نمونه، تنها در مجتمــع گاز پارس جنوبی 
الگوهای  104 توربوکمپرسور و ژنراتور در 
مختلف مشــغول فعالیت اســت که ارزش 
آن بیش از ۲ میلیارد دالر برآورد می شــود. 
معاون هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت 
ملی گاز درباره وضع موجود خرید خدمات 
توضیحاتی  دوار  ماشــین آالت  نگهداشت 
ارائه داد و گفــت: رویکرد و اولویت اصلی 

شــرکت ملــی گاز ایران، خریــد خدمات 
نگهداشــت و تأمین قطعات از شرکت های 
توانمند و صاحب صالحیت داخلی اســت. 
بهمن نیا درباره سیاست ها و زیرساخت های 
مورد نیاز در بخش کارفرمایی، به مواردی 
از جملــه طراحــی الگــوی حاکمیتــی و 
رگوالتوری مدیریت دارایی فیزیکی، تدوین 
نظام هــای کنترل کیفیــت در بخش های 
ارزیابی صالحیت پیمانــکاران، حمایت از 
ایجاد زیرساخت های کالن و سرمایه بر در 
بخش های بازرســی و آزمون ماشین آالت 
دوار و تســهیل در تخصیــص منابع ارزی 
بــه عوامل هزینــه ای مربوط بــه واردات 

مواد اولیه ســاخت قطعات اشاره و در ادامه 
پیشــنهاد کرد که الگوی جایــزه تعالی و 
تشویقی حوزه خدمات در بخش پیمانکاران 
طراحی شــود. این مقام مسئول، انتظارات 
بخش کارفرمایــی از پیمانکاران را نیز در 
اجرای شــیوه نامه یادشده برشمرد و گفت: 
بهبود ساختارهای بازرگانی و تأمین سرمایه 
برای تأمین قطعات یدکی، ایجاد مشارکت 
بین المللی  لیسانس  با شرکت های صاحب 
در حوزه نگهداشــت، بهبود ســاختارهای 
مهندســی، کنترل کیفیت و بازرسی فنی، 
مشارکت های داخل کشــور در حوزه های 
خدمات، تست، نگهداشت و زنجیره تأمین 
قطعــات و حرکــت به ســمت روش ها و 
ماشین آالت  نگهداشت  نوین  تکنیک های 

مورد انتظار است.
عزم وزارت نفت برای حل مشکالت 

 پیمانکاران تعمیرات اساسی 
ماشین های دوار

در همیــن حــال و در پایــان این 
نشســت، نشســت تخصصی پرســش و 
پاســخ با حضور مدیران مجموعه معاونت 
مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
و مدیــران هماهنگی و نظــارت بر تولید 
شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت ملی 
گاز ایــران برگــزار و به پیمانــکاران این 
اطمینان خاطر داده شــد کــه وزارت نفت 
در برطرف کردن مشــکالت آنان در حوزه 
تعمیرات اساسی ماشــین های دوار عزم و 
تالش جدی دارد. امید شــاکری، مدیرکل 
نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح های 
معاونــت مهندســی، پژوهــش و فناوری 
وزارت نفــت در این نشســت تخصصی، 
ایــن نوید را داد که بــا دریافت بازخورد از 
شــرکت های پیمانــکاری و کارفرمایــی، 
نســبت به اصالح اســناد و آیین نامه های 
الگوهــای جدید  و  تشــخیص صالحیت 
اقدام خواهد شــد. پرویز سنگین، مدیرکل 
زنجیره تأمیــن و تجاری ســازی فناوری 

معاونــت مهندســی، پژوهــش و فناوری 
وزارت نفت نیــز برنامه های مجموعه خود 
در مسیر تحقق اهداف شیوه نامه ابالغی و 
همین طور آماری از عملکرد ساخت قطعات 
در این حوزه ارائه داد و اعالم کرد که برای 
برنامه ریزی های آتی، اطالعات بیشتری از 
ســوی این اداره کل در اختیار پیمانکاران 
قرار داده خواهد شــد. غالمرضا بهمن نیا، 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت 
ملی گاز ایــران، ضمن امکان پذیر خواندن 
روش های واگذاری به صورت بهره برداری 
و  نگهــداری  و   )O&M( نگهداشــت  و 
تعمیرات، برگزاری این نشســت ها را مفید 
دانست و برای شتاب در فرآیند کار پیشنهاد 
داد نشست آینده با همین سیاق در منطقه 
پارس جنوبی و به میزبانی شرکت ملی گاز 
برگزار شود. احمد سلطانی، رئیس نظارت 
بر برنامه ها و اجرای تعمیرات تاسیســات 
نفتــی و گازی نیــز از تدوین بســته های 
تعمیرات اساســی در مناطــق نفت خیز و 
همچنین بســته های جایگزینــی و خرید 
مولدها خبــر داد و اظهــار امیدواری کرد 
که با پیشنهادهای سرمایه گذاری از طرف 
جدید  رویکردهای  و  پیمانکار  شرکت های 
تأمین منابع مالــی، از فرصت های موجود 
در حوزه تعمیرات اساسی به نحو بهینه تری 
استفاده شود. علیرضا اصل عربی، مدیرکل 
نظام مدیریت دارایی های فیزیکی معاونت 
مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
نیز ضمن قدردانی از پیشــنهادهای مطرح 
شده، عنوان کرد: پیشنهادهای مطرح شده 
در یک گزارش جامــع خدمت مقام عالی 
وزارت نفت ارسال می شود. وی بر ضرورت 
همکاری تنگاتنگ سازندگان و پیمانکاران 
تاکید کرد و یادآور شد که با ارتباط سازنده 
با شــرکت های کارفرمایــی درون صنعت 
نفت که در این حوزه پیشــرو هستند، روند 
انتقال تجارب و اجرای فرآیندها تســریع 

خواهد شد.

فرجام حضور چینی ها در صنعت نفت ایران
چینی  شــرکت های  حضور 
اقتصادی  تحریم هــای  دوران  به 
اولیه باز می گردد، یعنی دهه 80. 
در آن دوره زمانــی هماننــد حال 
ایران  اروپایی  حاضر، شرکت های 
را تــرک کردند. در آن شــرایط 
حضور  فرصت  چینی  شرکت های 
در صنعــت نفــت ایــران را پیدا 
کردند. شــرکت های نفتی چینی در دهه 80 در حال قدرت گرفتن 
بودند و صنعت نفت ایران نیز محل خوبی برای حضور چینی ها بود، 
البته شــرکت های چینی به قدرتمندی شــرکت های اروپایی نبودند 
اما با توجه به شــرایط اقتصادی ایران می توانســتند گزینه مناسبی 
برای فاینانس و توســعه پروژه های نفتی ایران باشــند. با توجه به 
اینکه شــرکت های نفتی چینی هم تراز شرکت های اروپایی نبودند، 
توانستیم با دســت بازتری با آنها مذاکره کرده و قراردادهای خوبی 

نیز منعقد کنیم که مربوط به اواخر دهه 80 است.
شرکت های چینی پیشرفت کردند

چینی ها قصد داشــتند تا در صنعت نفت یک رابطه راهبردی 
با ایران داشــته باشند، اما ما در این ســال های اخیر و به ویژه پس 
از امضای برجام برخورد گرمی با آنها نداشــتیم، این در حالی است 
که کمپانی های نفتــی چین اکنون به لحاظ ســرمایه ای، فناوری، 
توانمندی اجرا و ... قدرتمند شده اند و در سطح شرکت های اروپایی 
قرار دارند. اگر نگاه بلندمدت داشــتیم نباید تحت تأثیر سیاســت ها 
قرار گرفته و تنها بــا اروپایی ها یا تنها با چینی ها مذاکره می کردیم 
بلکــه روش عاقالنه ایــن بود که از تمام ارتباطــات و توانمندی ها 
در جذب ســرمایه گذاری استفاده کنیم. ما سه میدان نفتی آزادگان 
شــمالی، آزادگان جنوبی و یــادآوران تحت قــرارداد بیع متقابل با 
چینی ها منعقد کردیم. در بین این ســه میدان، آزادگان به سیان پی 
ســی آی و یادآوران نیز به ساینوپک سپرده شد. وضعیت توسعه در 
میدان آزادگان جنوبی مطلوب بود، هرچند مشکالتی وجود داشت اما 
مدیریت شــد. در میدان یادآوران نیز شرایط به همین منوال بود، اما 
خلف وعده چینی ها در میدان نفتی آزادگان شمالی بود که باعث شد 
آنها خلعید شوند. اقدام به خلعید چینی ها در پروژه آزادگان شمالی از 
منظر وزارتی اقدام مناســبی بود، اما این تصمیم مدبرانه نبود و نباید 
چکشی برخورد می کردیم چرا که ما جایگزینی برای چینی ها در نظر 
نگرفته بودیم و تکلیف آن بعد از گذشــت 6 ســال همچنان روشن 
نشــده است. بنابراین اگر امروز بخواهیم مجدد با چینی ها برای این 
پروژه مذاکره کنیم، به هیچ عنوان چهره مناســبی ندارد. از ســویی 
دیگر با توجه به توانمند شدن شرکت های چینی اکنون برای مذاکره 

با آنها به پتانسیلی معادل مذاکره با توتال فرانسه نیاز داریم.

 زمان محدود برای اصالح تعهدات ایران 
در توافقنامه پاریس

ساعد سرمدی
کارشناس حوزه انرژی و اقلیم شناسی

تعهدات ایران در توافقنامه پاریــس باید از تعهدات کمی 
فعلی، به تعهداتی کیفی تغییر کند، تعهدات کمی هر سال سخت 
گیرانه تر می شــود. 14 کشور، ســند ملی خود را به کنوانسیون 
تغییر اقلیم پاریس ارائه داده اند که سند تعهدات ملی بسیاری از 
این کشــورها کیفی است نه کمی. این در حالی است که پیش 
از این نســخه دیگری از ســند تعهدات خود ارائه داده بودند اما 
بعداً از این کنوانســیون خواستند که تعهدات اولیه را بالاثر کند 
تا تعهــدات خود را اصالح کنند. بنابراین ایجاد تغییر در ســند 
تعهدات ملی ایران امری نامناسب به شمار نمی رود. وزارت نفت 
و امور خارجه دو وزارتخانه حامی ملحق شدن ایران به توافقنامه 
پاریس هســتند که به نظر می رســد در اجرایی شدن سریع آن 
تعجیل دارند. نکته ای که بسیاری از کارشناسان مطرح می کنند 
این اســت که چرا تعهدات کیفی را جایگزیــن تعهدات کمی 
نمی کنیم؟! ســند تعهدات ملی ایــران در توافقنامه پاریس باید 
در قالب الیحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود و در صورتی 
که این ســند و نکات مربوط بــه آن در قالب الیجه به مجلس 
شورای اســالمی تقدیم شود، کمیســیون های انرژی، صنعت، 
عمران و کشاورزی می توانند با هدف اعمال نظر و تغییر به آن 
ورود کننــد. چرا که اکنون متن 1۲ ماده ای توافقنامه پاریس به 
تصویب مجلس رسیده است. در کوپ ۲4 توافقنامه پاریس که 
امسال در لهســتان برگزار شد تصمیم گرفتند کشورهای عضو 
هر 5 سال تعهدات بیشتر و سختگیرانه تری بدهند، این تعهدات 
به گونه ای اســت که از مرحله تمدید ۲ به بعد، کشورهای عضو 
نمی تواننــد تعهدات کیفــی ارائه دهند و تعهــدات کمی آن ها 
نیــز به مرور ســخت گیرانه تر می شــود، بنابراین تنها فرصت 
 ارائه تعهدات کیفی برای ایران، ســند تعهدات ملی ارائه شــده

 است.

مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران:

تعامالت سازمانی موجب رشد و بالندگی شرکت می شود
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با 
این باور که تعامالت برون و درون ســازمانی موجب 
رشــد و بالندگی شرکت می شــود، گفت: هم افزایی 
اســاس کار و در جهت پیشــبرد اهــداف و تحقق 

برنامه های کالن شرکت یک اصل محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ایران مهندس سید عبداهلل موسوی در نشست با 
رئیس و مسئوالن بهداشت و درمان صنعت نفت 
اهواز افزود: حفاری مهمترین حلقه زنجیره فرآیند 
تولید نفت و گاز است و این شرکت نقش اساسی 
در امر تولید و پاســخگویی به برنامه های صنعت 
نفت کشــور ایفا می کند. وی با اشاره به تأسیس 
شــرکت ملی حفاری به فرمان امام خمینی )ره( 
گفت: در حالی این شــرکت با حدود چهار هزار 
نیروی انسانی در دی ماه ســال 58 آغاز به کار 
کرد، هم اینک با توســعه فعالیت ها و بکارگیری 
فناوری های نوین، مجموعه کارکنان آن به بیش 
از 18 هزار نفر بالــغ می گردد که در بخش های 
عملیاتی، خدمات فنی و مهندســی، پشتیبانی و 
ســتادی به کار اشتغال دارند. موسوی در پیوند با 
این مطلب به برخورداری شــرکت از 7۲ دستگاه 
حفاری خشــکی و دریایــی و مجموعه یکپارچه 
خدمات جانبی اشــاره و گفت: سالمت کارکنان 
به عنوان ســرمایه اصلی سازمان و نگهداشت و 
اســتفاده بهینه از تجهیــزات و کاربرد به هنگام 
فناوری ها بــا روز آمد نمودن دانش فنی و تلفیق 
علم و تجربه، سبب رشد و توسعه این شرکت در 

چهار دهه گذشته شده است. مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران شکل گیری بهداشت و درمان 
به موازات فعالیت های صنعت نفت در کشــور را 
مورد اشــاره قرار داد و افزود: سازمان بهداشت و 
درمان بخش مهمی از صنعت نفت است که نقش 
ارزشمندی در حفظ سالمت و درمان کارکنان بر 
عهده دارد و با توجه به ارتباطات فیما بین بســط 

روابط سازمانی و استفاده از خدمات این مجموعه 
خاصه در حیطه طب صنعتی و معاینات ادواری و 
مباحث مربوط به فوریت های پزشکی مورد تاکید 
است. در این نشســت رئیس بهداشت و درمان 
صنعت نفت اهواز ســوابق همــکاری میان این 
سازمان و شــرکت ملی حفاری ایران و شناخت 
از وظایف سازمانی، حساسیت های مترتب  جامع 

از نظر بهداشــت و درمان با توجه به ریسک های 
عملیاتی در این شــرکت را تشــریح کرد. دکتر 
فرهاد کالنتری گفت: بهداشــت و درمان صنعت 
نفت در استمرار همکاری های سازمانی، آمادگی 
کامل برای توسعه خدمات در بخش های مختلف 
بهداشت، درمان، خدمات بالینی، پزشک خانواده 
و اورژانس های پیش بیمارســتانی را دارد. وی با 
بیان اینکه مأموریت اصلی این سازمان صیانت از 
نیروی انسانی است، افزود: خدمات طب صنعتی 
و معاینات دوره ای کارکنان صنعت نفت که پیش 
از این مختص کارکنان رسمی شرکت های نفتی 
بــود با تاکید مقام عالــی وزارت نفت هم اکنون 
شامل سطوح مختلف کارکنان می شود. کالنتری 
گفت: پایش و غربالگری بهداشــت و ســالمت 
بخشی از وظایف سازمان بهداشت و درمان است 
که به جد دنبال می کند و تالش بر این اســت تا 
با توجه به شــرایط کار از جمله در شرکت هایی 
نظیــر ملی حفاری، موضوع ســالمت به موازات 
مســائل بهداشــتی مورد اهتمام واقع گردد. در 
این جلســه که سرپرســت معاونــت مدیرعامل 
در عملیــات حفاری، مدیــر HSE و فوریت های 
پزشکی و سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت 
ملی حفــاری ایران و مدیران بخش های مختلف 
بهداشــت و درمــان صنعت نفت اهــواز حضور 
داشــتند ضمن بیان نقطه نظرات و پیشنهادات، 
راه های توسعه همکاری های دو مجموعه و موارد 

قراردادی بررسی شد.

علی حسینی
کارشناس حوزه انرژی

واکنش وزارت نفت به ادعای استعفای زنگنه
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به ادعای یکی از نمایندگان 

مجلس مبنی بر اینکه وزیر نفت استعفا خواهد کرد واکنش نشان داد.
کســری نوری در گفت وگو با ایســنا، در واکنش به ادعای کریمی 
قدوســی، نماینده مشهد مقدس در مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: 
استعفا یا عدم استعفای آقای زنگنه به خواست و میل آقای کریمی قدوسی 
و امثالهــم ارتباطی ندارد. وی افزود: آقای زنگنه به هر آنچه که مصلحت 
ملت و کشــور تشــخیص دهد عمل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، 
کریمی قدوســی به خانه ملت گفته است استعفای ظریف پذیرفته شده و 

رفتن زنگنه هم حتمی است.

با کاهش طرح های توسعه ای در 
شرایط حساس کنونی کشور، 

فضا برای تمرکز بیشتر بر حوزه 
نگهداری و تعمیرات و ظرفیت های 
آن از جمله بخش های جایگزینی، 

تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی، 
بهره برداری و نگهداری به ویژه در 
بخش ماشین های دوار فراهم شده 

است

تحلیل
گفتمان
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برای نخستین بار در کشور؛

مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد
تفاهم نامــه مطالعــات ارزیابی 
اکتشــافی بلوک تودج بین مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت تنکو امضا و 
به این ترتیب، برای نخستین بار یک شرکت 
ایرانی به حوزه مطالعه بلوک های اکتشافی در 

کشور وارد شد.
این تفاهم نامه بعدازظهر روز یکشنبه، 
پنجم اسفندماه بین سیدصالح هندی، مدیر 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایــران و امید 
عساکره، مدیرعامل شــرکت توسعه نفت و 
انرژی نگین آفاق کیش )تنکو( امضا شد. بر 
اساس این تفاهم نامه، شرکت تنکو که یکی از 
17 شرکت احراز صالحیت شده برای فعالیت 
 )E&P( در قالب شرکت های اکتشاف و تولید
ایرانی است، در یک برنامه زمانی مشخص، 
زمین شناسی،  اطالعات  ارزیابی  به  نســبت 
ژئوفیزیکی و حفاری در محدوده بلوک تودج 
اقدام و در پایان، گزارش ارزیابی اکتشــافی 
خود را به همراه پیشــنهاد فنی و مالی برای 
انجام عملیات اکتشــافی در این بلوک ارائه 
می کند. بلوک اکتشــافی تودج به مساحت 
8611 کیلومتر مربع در شمال استان فارس 
و در مجاورت میدان های نفتی سروســتان و 
سعادت آباد قرار دارد و فعالیت های اکتشافی 
در آن به ســال های پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی بازمی گردد. پیش از این، مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از برنامه ریزی 

بــرای واگــذاری بلوک های اکتشــافی به 
شرکت های ایرانی خبر داده بود و تفاهم نامه 
مطالعات ارزیابی اکتشافی بلوک تودج نیز در 
همین مسیر امروز به امضای دو طرف رسید.

تاکید بر استفاده حداکثری از توان
 بخش خصوصی

هندی در این نشســت، بــار دیگر بر 
سیاســت واگذاری حداکثری امور به بخش 
خصوصی تاکید کرد و گفت: در ســال های 
اخیر شاهد اقدام های اثربخش تری در زمینه 

استفاده از حضور بخش خصوصی در بخش 
باالدســت صنعت نفت بوده ایم که در رأس 
این اقدام هــا می توان به احــراز صالحیت 
شرکت های اکتشــاف و تولید ایرانی اشاره 
کرد. وی افــزود: اگرچه فعالیــت برخی از 
شرکت های احراز صالحیت شده در بخش 
ارائــه خدمات مرتبط با اکتشــاف به عنوان 
پیمانکار و سرویس کمپانی مسبوق به سابقه 
اســت، اما به نظر می رسید وقت آن رسیده 
است که ســطح حضور این شرکت ها ارتقا 
یابــد. به گفته هنــدی، از بیــن 14 بلوک 
اکتشــافی که در فکر واگذاری آن هستیم، 

تعدادی از بلوک ها از حیث ریســک و توان 
فنی و مالی الزم، در ســطحی هســتند که 
شــرکت های ایرانی می توانند ریسک آن را 
بپذیرند و ســرمایه الزم را تأمین کنند. رضا 
دهقان، معاون توســعه و مهندسی شرکت 
ملــی نفت ایران نیز در این نشســت مطرح 
کرد: شــرکت تنکو در طرح نگهداشــت و 
افزایش توان تولید نفت نیز حضور فعالی دارد 
و امیدواریم با عملکرد خوب این شــرکت در 
بلوک اکتشافی تودج، شاهد به ثمر نشستن 
مطالعــات و فعالیت های اکتشــافی و ایجاد 
مزیت اقتصادی در استان فارس در آینده ای 

نه چندان دور باشیم.
تدبیر وزارت نفت پس از برجام

مدیرعامل شــرکت تنکــو نیز ضمن 
قدردانی از حســن اعتماد شرکت ملی نفت 
ایــران، عنوان کرد: شــرکت تنکو با آگاهی 
کامل، ریســک فعالیت در بلوک اکتشــافی 
تودج را پذیرفته اســت و امیدواریم بتوانیم با 
ارائه عملکردی مطلوب، پاســخگوی اعتماد 
صنعت نفت باشــیم. امید عساکره ادامه داد: 
پــس از تحوالتی که منتج به حصول توافق 
برجام در کشــور شد، شــرکت های خارجی 
زیادی برای همکاری با صنعت نفت کشــور 
ابراز عالقه کردند و وزارت نفت نیز با تدبیری 
که به خرج داد، این عالقه مندی را با تدوین 
مدل جدید قراردادهای نفتی ســامان دهی و 
با الزام همکاری با شــرکت های ایرانی برای 
اجرای این الگوی قراردادی، فضای مناسبی 
را برای تقویت توانمندی های شــرکت های 
ایرانی از طریق انتقال تجربه ها و فناوری های 
روزآمد دنیا فراهم کرد. وی گفت: شرکت های 
اکتشاف و تولید ایرانی هم اکنون نیز فرصت 
مناســبی برای حضــور در پروژه های طرح 
نگهداشــت و افزایش تــوان تولید نفت پیدا 
کرده اند و الزم است این شرکت ها در حوزه 
اکتشاف نیز حضور جدی تری داشته باشند و 
هر جا که الزم اســت، باری از دوش شرکت 

ملی نفت ایران بردارند.

پیش بینی سه سناریو برای آینده نفت ایران
که  امسال  اردیبهشــت ماه 
آمریــکا از برجام خارج شــد، نه 
تنهــا صنعت نفت ایران را تحریم 
کرد بلکه مشتریان نفتی ایران را 
تهدید کرد که اگر به واردات نفت 
از ایــران ادامه دهند، آن ها را هم 
آمریکا  تحریم خواهد کرد. هدف 
به صفر رســاندن نفت ایران بود 
که درنهایت موفق نشد و به هشت مشتری نفت ایران معافیت داد، 
اما از آن ها خواســت به مرور واردات نفت از ایران را کاهش دهند و 
به صفر برســانند. زمان تعیین شده برای این کشورها اردیبهشت ماه 

سال جاری است.
سه سناریوی خوشــبینانه، بدبینانه و بینابین برای صنعت نفت 
ایران در شرایط تحریم تبیین می کنم. در خوشبینانه ترین حالت، اس 
پی وی به صورت گســترده و قانع کننده فعال شده و همکاری خوبی 
بــا بانک های اروپایی، چینی و هندی برقرار می شــود. معافیت های 
هشت کشور واردکننده نفت ایران از یکسو و روند کاهشی تولید نفت 
اوپک از ســوی دیگر ادامه خواهد یافت و تهاتر نفت با تجهیزات و 
کاالهای مورد نیاز به ویژه در همکاری با همسایگان دنبال می شود 
که در این شــرایط روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت ایران صادر خواهد 
شد. بدبینانه ترین سناریو، صادرات نفت ایران بین 600 تا 800 هزار 
بشکه خواهد بود و در سناریوی مابین این دو حالت، صادرات روزانه 
یک تا 1.۲ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است. درباره مهم ترین 
اولویت های صنعت نفت در شــرایط فعلی بایستی توضیح داد: ادامٔه 
صادرات نفت و حفظ نسبی بازار بازگرداندن وجوه صادراتی، پرداختن 
به نوســازی صنعت، بهبود بازدهی کاری و کاهش هزینه ها و حفظ 
نگهداری از مخــازن، مهم ترین اولویت های صنعــت نفت در این 

شرایط است.
راهکارهایی برای مقابله با تحریم

همچنین درباره راهکارهایی که صنعــت نفت ایران می تواند 
در شــرایط تحریم به کار بگیرد، بایستی گفت: برخورد حقوقی فعال 
با اصل تحریم در ســطح بین المللی، فعال سازی بیش تر دیپلماسی 
اقتصادی و سیاســی، پیگیری جدی برای گســترش اس پی وی و 
اســتفاده از تضاد پیش آمده بین آمریکا و دیگر کشــورها، از جمله 

راهکارهای مقابله با شرایط کنونی صنعت نفت است.
بر این اساس، ادامه صادرات نفت، بازگرداندن وجوه صادراتی 
در شرایط قفل بودن سیستم انتقال پول بانک ها و سوئیفت، پرداختن 
به نوســازی صنعت در سطح توان فنی، مالی و ملی، بهبود راندمان 
و کاهش هزینه ها در عملیات اکتشــاف و تولید، حفظ و نگهداری از 
مخازن و تالش جهت جلوگیــری از هدررفت ظرفیت های تولیدی 

بخشی از
راهکارهایی است که برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می شود.

بررسی وضعیت نفت ایران در سه شرایط
در بــاره وضعیت نفت ایران در شــرایطی کــه این صنعت در 
حالت خوشــبینانه قرار داشته باشد، بایستی گفت: در این شرایط اس 
پی وی به صورت گســترده و قانع کننده فعال می شــود. با برخی از 
بانک هــای اروپا مانند EIH و بانک های چینی مثل کن لون و بعضی 
بانک های هنــدی همکاری بهتری صــورت می گیرد. معافیت های 
هشت کشور واردکننده نفت ادامه می یابد و تولید اوپک کاهش یافته 
و رشــد قیمت ها بهتر می شود. در این شــرایط، تهاتر نفت با کاال و 
تجهیزات مخصوصاً با همسایگان انجام می شود و کشورهای نیازمند 
مانند ژاپن، ایتالیا، هند، یونان، چین، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در 
سطح بخش خصوصی و بورس می توانند مورد مذاکره باشند و نفت 
بیش تری بگیرند. هم چنین بانک های ســوئیس، آلمان، چین، عمان 
و روســیه می توانند در روند انتقال پول مورد مذاکره قرار بگیرند. در 
این حالت شاید بتوان سهم نفت در بودجه سال 13۹8 یعنی صادرات 
1.5 میلیون بشکه را تحقق بخشید. درباره سناریوی متوسط یا همان 
بینابین بایســتی توضیح داد: در این شــرایط، اس پی وی به صورت 
بسیار محدود و در حد نگهداری وجوه صادراتی در بانکی ویژه، صرفًا 
برای موارد بشردوستانه و نیز بعضی کاالها و خدمات همان کشورها 
با محدودیت های فراوان نظیر عدم صدور فناوری های پیشرفته و یا 
مصرف دوگانه خواهد بود. در این صورت، مشــتریان نفتی اروپایی یا 
با گرفتن معافیت و یا با حمایت اتحادیه اروپا و قبول ریسک سطحی 
از خریــد را انجام می دهند. حمایت اروپا از شــرکت های اروپایی در 
این شرایط در ســطح محدود اعمال خواهد شد و شاید بتوان سطح 
صــادرات را تا حد یک تا 1.۲ میلیون بشــکه در روز نگه داشــت. 
سناریوی کاماًل منفی نیز اینگونه است؛ در این شرایط، اس پی وی، 
در حد محدود و صرفاً برای موارد بشردوستانه به کار گرفته می شود. 
معافیت های کشورهای خریدار لغو شده و عربستان سعودی، روسیه و 
عراق جایگزین ایران در بازار می شوند. در این صورت، صادرات تا حد 
موارد محدودی نظیر دور زدن تحریم ها با سختی و هزینه های فراوان 
کوچک خواهد شد و به 600 تا 800 هزار بشکه خواهد رسید. درباره 
پیشنهادهایی برای مقابله با شرایط تحریم در هر سه حالت، بایستی 
اظهار کرد: در سطح بین المللی، باید به برخورد حقوقی فعال با اصل 
تحریم در سطح بین المللی وارد شویم و با مراجعه به شورای امنیت، 
آن ها را لغو کنیم. هم چنین باید دیپلماســی سیاســی - اقتصادی -، 
سیاسی - نفتی در سطح بین المللی جهت یارگیری برای تحقق مورد 
قبلی را فعال کنیم. هم چنین باید گروه اقدام جهت مدیریت مجموعه 
اقدامات سیاســی، اقتصادی، بازرگانی، مذاکراتی و حقوقی را تشکیل 
دهیم. باید به صورت جدی در گسترش اس پی وی در بهترین شکل 
آن، پیگیری کنیم و به قراردادهای بزرگ اســتراتژیک با کشورهایی 
که به اینگونه رابطه عالقه مند هستند، مخصوصاً کشورهای بزرگ و 
اثرگذار وارد شویم و از این رابطه برای مقابله با تحریم آمریکا استفاده 
کنیم. هم چنین باید از تضاد ایجاد شــده بین آمریکا و کشــورهای 
بزرگ و مصرف کننده نفت و ادامه دادن برجام در جهت تحقق اهداف 
اســتفاده کنیم. در ســطح داخلی هم طرح های توسعه ای را در حوزه 
نفتی و نه گازی، توسعه ای و نه اکتشافی، میادین ساده و نه پیچیده، 

میادین نفت سبک به جای نفت سنگین محدود کنیم.

از سوی يکی از مهندسان شرکت ملی حفاری ايران ارائه شد:

برنامه تأمين خوراک پايدار پااليشگاه گازی پارسيان تشريح شد

دو طرح ابداعی در جهت کاهش تبعات زيست محيطی کنده های حفاری

برنامه تأمین خوراک پایدار پاالیشــگاه 
گازی پارسیان توسط شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران در جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران و شــرکتهای تابعه توسط 
مهندس حمید ایزدی مدیرعامل شرکت بهره برداری 

نفت و گاز زاگرس جنوبی تشریح شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس ایزدی 
در رابطــه با تأمین خوراک پایدار برای پاالیشــگاه 
گازی پارســیان گفت: برای تأمیــن خوراک پایدار 
پاالیشگاه پارســیان پنج محور در نظر گرفته شده 
است که می توان به طرح ارزیابی و تولید زودهنگام 
از میدان هــای پازن و مدار، ســاخت مرکز تفکیک 
میدان گازی تابناک و احداث ایستگاه تقویت فشار 
گاز میدان هــای وراوی و هما اشــاره کرد. وی در 
توضیح مختصر این پروژه ها کــه تأمین کننده گاز 
مورد نیاز پاالیشــگاه پارسیان اســت، خاطرنشان 
کرد: در طرح ارزیابی و تولیــد زودهنگام از میدان 
پازن با ســرمایه گذاری 75 میلیون دالر ســه حلقه 
چاه تولیدی حفر و یا تکمیل خواهد شــد و با نصب 
تســهیالت سطح االرضی روزانه ســه میلیون متر 

مکعــب گاز از آن برداشــت و در برنامه بلند مدت 
تولید از این میدان نیز روزانه ۲0 میلیون متر مکعب 

هدف گذاری شده است. همچنین در طرح ارزیابی و 
تولیــد زودهنگام از میدان مدار نیز 44 میلیون دالر 

ســرمایه گذاری صورت گرفته و برنامه حفاری دو 
حلقه چاه تولیدی در دســتور کار قرار گرفته است 
که با تکمیل و نصب تســهیالت فرآِیندی ســطح 
االرضی روزانه یک میلیون و 500 هزار متر مکعب 
گاز تولید خواهد شــد. میزان برداشت از این میدان 
در برنامه بلند مــدت روزانه ۲0 میلیون متر مکعب 
خواهد بود. مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی در رابطه با پروژه ســاخت مرکز 
تفکیک میدان گازی تابنــاک تصریح کرد: در این 
پروژه سرمایه گذاری 58 میلیون دالر در نظر گرفته 
شده است و تولید روزانه 36 میلیون متر مکعب گاز 
با کیفیت مناسب تضمین خواهد شد. بر اساس این 
گزارش، مهندس ایزدی درباره احداث ایستگاههای 
تقویت فشــار وراوی و هما افزود: در پروژه ساخت 
ایســتگاه تقویت فشــار همــا 175 میلیــون دالر 
سرمایه گذاری و تولید گاز بین 1۲ تا 15 میلیون متر 
مکعب در روز طی مدت 10 سال تضمین می شود. 
در پروژه ساخت ایســتگاه وراوی 7۹ میلیون دالر 
ســرمایه گذاری در نظر گرفته شــده است و تثبیت 
تولید روزانه هفت میلیون متر مکعب برای مدت ۹ 

سال هدفگذاری خواهد شد.

یکی از مهندســان شرکت ملی حفاری ایران از ارائه دو طرح 
ابداعی در جهت کاهش تبعات زیســت محیطی کنده های حفاری خبر داد 
که در عمل ضمــن حذف این مواد آالینده از دامنه طبیعت، قابل بازیافت و 

استفاده بهینه نیز قرار خواهد گرفت.
 بــه گزارش دانش نفــت به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی 
حفاری ایران رییس اداره کنترل پسماند سیال حفاری شرکت در این باره 
گفت: این طرح ها شامل »اســتفاده از کنده های تثبیت شده حفاری در 
جاده سازی و زیرساخت ها« و »استفاده از کنده های حفاری پایه روغنی 
در کارخانه های ســیمان« اســت. مهندس احمد بهرامی عیسی آبادی 
افزود: این طرح ها به نظام مشــارکت و بهره وری شــرکت ارائه و پس 
از کارشناســی و بررسی های علمی مورد تأیید و اجرای آنها به تصویب 
رســید. وی گفت: این طرح ها با هدف کاهش اثرات زیســت محیطی، 
محــدود نمودن محل دفن کنده ها و اســتفاده از آنها پس از تثبیت در 
زیرساخت ها به ویژه در راهسازی و همچنین حفظ معادن سیمان کشور 
مورد مطالعه و جنبه اجرایی به خود گرفته اســت. بهرامی عیسی آبادی 
گفت: به طور میانگین در هر دســتگاه حفاری مجهز به سیستم کنترل 
جامدات و مدیریت پســماند حدود ۲00 تا ۲50 تن سیمان به ازای حفر 
هــر حلقه چاه برای تثبیت و مقاوم ســازی کنده های حفاری به مصرف 
می رسد که بخشی از پســماند تولید شده را شامل می گردد. مبتکر این 
طرح ها با اشاره به اینکه با اجرای طرح نخست ضمن کاهش چشمگیر 
میزان مصرف ســیمان، از کنده های حفاری تثبیت شــده نیز اســتفاده 
مناســب به عمل می آید، افزود: در این ارتباط پس از انجام آزمایشــات 

تراکم پذیری و زیست محیطی کنده های حفاری با تأیید واحدهای ذیربط 
به موقعیت پیش بینی شــده، انتقال خواهد یافــت. رییس اداره کنترل 
پسماند ســیال حفاری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه طرح 
دوم را بــا کمک مهندس حمید نصیری از همکاران شــرکت به نتیجه 
رســانده اســت، اضافه کرد: کنده های حفاری پایه روغنی به اندازه سه 
برابر کنده های پایه آبی برای تثبیت و مقاوم ســازی نیاز به سیمان دارد 
بنابراین این طرح با مکاتبه با کارخانه های ســیمان در استان خوزستان 

به اشتراک گذاشته شد. وی در پیوند با این مطلب گفت: پس از توافقات 
حاصله، براساس پایه آهکی بودن کنده های الیه های بهره ده از یکسو و 
ظرفیت موجود هیدروکربوری در آنها قرار شد محموله هایی از کنده های 
روغنی )بدون عملیات تثبیت( به کارخانه های سیمان ارسال و در صورت 
مثبت بودن نتایــج مورد نظر مراتب اعــالم و آمادگی برای دریافت و 
امحا ایــن کنده ها صورت پذیرد. بهرامی عیســی آبادی توضیح داد: در 
این زمینه بخشــی از کنده ها در چرخه تولید سیمان و بخشی به لحاظ 
پتانســیل موجود در کاهش ســوخت و افزایش راندمان حرارت کوره ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد که در این خصوص برخی از این کارخانه ها 
برای دریافت یک هزار تن کنده حفاری در ماه اعالم آمادگی نموده اند. 
رییس اداره کنترل پســماند سیال حفاری شرکت با قدردانی از زحمات 
همکاران در اجرایــی نمودن این پروژه، اظهــار امیدواری کرد: ضمن 
اســتفاده روز افزون از پتانسیل موجود، در راســتای حفاظت از محیط 
زیســت و معادن کشور گامی مؤثر برداشته شــود. وی افزود: از جمله 
طرح هایی که اداره کنترل پسماند حفاری در دست مطالعه و تالش دارد 
تا با واحدهای دانشــگاهی دنبال کند دستیابی به راهکارهایی است که 
منجر به بهینه سازی هزینه ها و افزایش کیفیت عملیات مدیریت پسماند 
بر روی دســتگاه های حفاری گردد. بهرامی عیسی آبادی گفت: از جمله 
ایــن طرح ها جایگزینی ماده جدید به جای ســیمان در فرآیند تثبیت و 
مقاوم ســازی کنده ها، کاهش میزان نمک در پساب موجود دستگاه های 
حفاری، جایگزینی مواد کلوخه کننده سازگار با خصوصیات سیال حفاری 

و سیستم امحا کنده ها از طریق سایر روش های حرارتی می باشد.

سیدمهدی حسینی
کارشناس ارشد حوزه انرژی

بلوک اکتشافی تودج به مساحت 

۸6۱۱ کیلومتر مربع در شمال استان 

فارس و در مجاورت میدان های 

نفتی سروستان و سعادت آباد قرار 

دارد و فعالیت های اکتشافی در آن 

به سال های پیش از پیروزی انقالب 

اسالمی بازمی گردد

تحلیل
گفتمان
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6 گازاخبار گاز
مجری طرح خطوط انتقال گاز:

۱۰۰ درصد ایرانی می سازیم

دبیر اجرایی هشتمین دوره ارزیابی آتش نشانان شرکت گاز خبرداد:

کسب دو مقام برتر توسط تیم گاز 
شهید هاشمی نژاد

دبیر اجرایی هشتمین دوره 
شرکت  نشــانان  آتش  ارزیابی 
ملی گاز ایران، از کسب دو مقام 
برتر تیمی توسط تیم پاالیشگاه 
در  نژاد  هاشــمی  شــهید  گاز 
نخستین روز برگزاری این دوره 

خبرداد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشــمی نژاد، جواد کهولی در خصوص رشته های روز 
نخســت افزود: در اولین روز از برگزاری، تیم های شرکت کننده از 
شــرکت های پاالیشی در رشــته های دو صد متر با مانع به صورت 
انفرادی و تیمی، رشــته عملیات حمل هوز با اســتفاده از وســایل 
حفاظت فردی با یکدیگر به رقابت پرداختند. وی اظهارداشــت: در 
رشته دو صد متر با مانع حســین دریاپرور با ثبت رکورد ۲1 ثانیه و 
68 صدم ثانیه از پاالیشــگاه چهارم پارس جنوبی، میثم غالمحسین 
پــور با رکورد ۲۲ ثانیه و پنج صدم ثانیه از پاالیشــگاه گاز شــهید 
هاشمی نژاد و اسماعیل حیدرپور با رکورد ۲3 ثانیه و 44 صدم ثانیه 
از تیم پاالیشــگاه دوم پارس جنوبی به ترتیب جایگاه اول تا سوم را 
کســب کردند. رئیس آتش نشانی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
تصریح کرد: همچنین در آیتم عملیات حمل هوز با استفاده از وسایل 
حفاظت فردی تیم پاالیشــگاه دوم پارس جنوبی با ثبت رکورد یک 
دقیقه و ۲4 ثانیه و 46 صدم ثانیه مقام اول تیمی این رشته را کسب 
کردند. دبیر اجرایی هشتمین دوره ارزیابی آتش نشانان شرکت ملی 
گاز ایران ادامه داد: پاالیشــگاه چهــارم پارس جنوبی با ثبت رکورد 
یک دقیقه و ۲6 ثانیه و 65 صدم ثانیه رتبه دوم تیمی را به دســت 
آورد. وی تاکید کرد: در پایان تیم پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
با ثبت رکورد یک دقیقه و ۲8 ثانیه و 1۹ صدم ثانیه توانســت مقام 
ســوم را به خود اختصاص دهد. گفتنی است: هشتمین دوره ارزیابی 
آتش نشــانان شرکت ملی گاز ایران از ششم لغایت هشتم اسفندماه 

۹7 در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود.
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد پیشرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی؛

مشارکت 4۰ میلیاردی وزارت نفت در اجرای 
پروژه ها و بهسازی جاده مشهد به سرخس

نماینده مردم ســرخس در مجلس شورای اسالمی از مشارکت 
۴۰ میلیــاردی وزارت نفــت در اجــرای پروژه های مختلــف در این 

شهرستان خبرداد.
بــه گزارش دانــش نفت به نقــل از روابط عمومی شــرکت 
پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد، سید احســان قاضی زاده در سفر 
رزم حسینی استاندار خراســان رضوی به شهرستان مرزی سرخس 
و جلســه اقتصاد مقاومتی با اعالم این خبر افزود: حوزه نفت و گاز 
در این شهرســتان حضور جدی دارد و شاهد مشارکت 40 میلیاردی 
وزارت نفــت در اجرای پروژه های مختلف اعم از پروژه بهســازی 
جاده ترانزیتی مشــهد به سرخس و بالعکس، پروژه های روستایی و 
تالش مدیران پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد در حوزه مشارکت 
اجتماعی )CSR( و خرید مایحتاج پاالیشــگاه از ســطح شهرستان 
هســتیم. وی اظهارداشــت: هر چند این اقدامات باعث پیشرفت و 
ســرآمدی سرخس در میان سایر شهرســتان های استان شده است 
اما اگر آســتان قدس رضوی در اجرای پروژه ها حضور داشته باشد و 
سایر فعالیت ها تجمیع شوند شاهد رونق بیشتر در شهرستان خواهیم 
بود. عضو مجمع نمایندگان خراســان رضوی با بیان اینکه استاندار 
خراســان رضوی یک فعال اقتصادی هستند و انگیزه ایشان توسعه 
محور است تصریح کرد: امیدواریم اقدامات استاندار خراسان رضوی 
در آینده نزدیک باعث پیشرفت در تمامی زمینه ها گردد. قاضی زاده 
همچنین در خصوص تبدیل منطقه ویــژه اقتصادی به منطقه آزاد 
گفت: بحث پیرامون این موضوع در شورای عالی مناطق آزاد مطرح 
شده اســت و نمایندگان در مجلس شــورای اسالمی منتظر تعیین 

تکلیف این موضوع و یک الیحه هستیم. 
بازدید استاندار خراسان رضوی از پاالیشگاه 

گاز شهید هاشمی نژاد
خراســان  اســتاندار 
ســفر  نخســتین  در  رضوی 
سرخس  شهرســتان  به  خود 
شرکت  عملیاتی  واحدهای  از 
هاشمی  شــهید  گاز  پاالیش 
نــژاد بازدیــد و از نزدیک در 
جریــان فعالیت هــای ایــن 

مجتمع گازی قرار گرفت.
به گزارش دانش نفت به 

نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، در بدو 
ورود رزم حسینی به شهرستان مرزی سرخس و بازدید از حوزه های 
نفت و گاز، تعدادی از مســئولین دســتگاه های ذیربط، اســتاندار را 
همراهی و مهندس ســید مجید منبتی مدیرعامل پاالیشــگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد به همراه تنی چند از مدیران ارشد از وی استقبال 
کردند. این خبر حاکیست: استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید 
از تاسیســات عظیم واحدهای تصفیــه گاز از مجتمع بزرگ ذخیره 
سازی شــوریجه و سایت گوگرد سازی پاالیشــگاه دیدن کرد و از 
نزدیک در جریان حضور بخش خصوصی در حوزه ســرمایه گذاری 
گوگــرد و تبدیل به ارزش افــزوده باالتر قرار گرفــت و مهندس 
منبتی، مدیرعامل پاالیشــگاه توضیحاتــی را پیرامون تولیدات این 
مجتمع و حضور بخش خصوصی ارائه کرد. ســپس رزم حســینی 
جهت شــرکت در یکصد و دومین جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی 
خراســان رضوی که در محل ســالن سینمای شــهرک گاز شهید 
مهاجر برگزار شــد حضور یافت و از نزدیک با سرمایه گذاران، ائمه 
 جماعت شیعه و تسنن و مردم والیت مدار شهرستان سرخس دیدار 

کرد.

برگزاری 25 هزار نفرساعت دوره های آموزشی 
اصول ايمنی در سال 97

رئیــس HSE شــرکت ملی گاز 
ایران از برگزاری ۲5 هزار نفرساعت دوره های 
مختلــف آموزش HSE در ســال ۹7 خبر داد 
و گفت: نهادینه ســازی فرهنــگ HSE برای 

پیمانکاران صنعت گاز ضروری است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
ملی گاز ایران، محمدرضا یوسفی پور در حاشیه 
دوره آموزش سراســری »اطفــای حریق« در 
شــرکت پاالیش گاز فجرجم از برگزاری ۲5 
هزار نفر ســاعت دوره هــای مختلف آموزش 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیست )HSE( در 
ســال ۹7 خبر داد و گفت: شــرکت ملی گاز 
ایران در ســال 13۹5، 1۹ هزار نفر ســاعت 
دوره آموزشــی رایــگان اصــول ایمنی برای 
نیروهای پیمانکار ایــن صنعت برگزار کرده و 
اکنون این رقم به ۲5 هزار نفر ســاعت رسیده 
اســت. وی نهادینه ســازی فرهنگ بهداشت، 
ایمنی و محیط زیســت در ســطح پیمانکاران 
به عنوان بازوهای اصلی اجرایی شــرکت ملی 
گاز ایران را بســیار ضروری دانســت و اظهار 
کرد: پیمانکاران در برون سپاری فعالیت ها باید 
آمــوزش الزم را ببینند. تحقق برون ســپاری 

نیازمند پیش بینی های دقیق به ویژه مهیا کردن 
ســازوکار انتقال تجربه هــا در زمینه فرهنگ 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست به پیمانکاران 
و مشــاوران است. رئیس بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست شرکت ملی گاز تاکید کرد: این 
شــرکت در برنامه های برون ســپاری خود در 
کنار ذی نفعان و پیمانکاران اســت و با انتقال 
تجربه بــه آنها ریســک کار را پایین می آورد 
و مســئولیت پذیری خود را رهــا نخواهد کرد. 
وی شرایط بهداشــت، ایمنی و محیط زیست 
در صنعــت گاز را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه 
داد: عبور از کمیت به کیفیت، حضور قدرتمند 
در عرصه های جهانی و رسیدن به »مهندسی 
بهره برداری« از جمله اقدام هایی است که پس 
از 50 سال از تاریخ این شرکت، اکنون اجرایی 
می شــود. بر اساس این گزارش، دوره دو روزه 
آموزش خاموش کردن آتش مخازن با حضور 
بیش از 50 نماینده واحدهای بهداشت، ایمنی 
و وحیط زیســت پاالیشــگاه های گاز کشور و 
همچنین ستاد انتقال گاز و منطقه 3 انتقال گاز 
در مرکز آموزش شــهید بهشتی جم به برگزار 

شد.

تحقق بهره وری شبکه انتقال گاز در گرو 
بهره مندی از ظرفيت سرمايه انسانی است

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران 
گفت: بهره وری کامل شبکه انتقال گاز یکی از اهداف 
مهم این سازمان است که تحقق آن به بهره مندی از 

ظرفیت های نیروی انسانی بستگی دارد.
ســعید توکلی در بازدید از تاسیسات تقویت 
فشــار گاز خنج واقع در منطقــه 5 عملیات انتقال 
گاز گفت: تحقق بهــره وری کامل با بهره گیری از 
ظرفیت نیروی انسانی قرارداد مستقیم و پیمانکاری 
در همه وظایف محوله تاسیسات تقویت فشار گاز و 
مراکز بهره برداری حاصل خواهد شد که موضوعی 
بسیار مهم برای انتقال گاز کشور است، زیرا به بلوغ 
رسیدن مجموعه، ســبب افزایش مسئولیت پذیری 
سیســتم و آغاز حل بنیادین چالش ها می شود. وی 
افزود: برقراری ارتباط منطقی از ســوی شــرکت 
انتقال گاز با تامین کنندگان گاز طبیعی در کشــور، 
ســبب تضمین انتقال پایدار گاز می شود و جایگاه 
این شــرکت را به عنوان یک صنعــت پایدار گاز، 
تحکیم می کند. به گزارش شانا، شرکت انتقال گاز 
ایران با دارا بودن 38 هزار کیلومتر خط لوله فشــار 
قوی با همکاری 10 منطقه عملیاتی، وظیفه انتقال 
گاز فرآورش شــده پاالیشــگاه های گاز کشور را 
به عهده دارد تا گاز طبیعی به صورت ایمن و پایدار 

به دســت مصرف کنندگان برسد. منطقه 5 عملیات 
انتقال گاز یکی از راهبردی ترین مناطق انتقال گاز 
در جنوب کشور اســت. مرکز این منطقه در شیراز 
واقع شــده و گاز انتقالی خود را از پاالیشگاه داالن 
فراشــبند، پاالیشــگاه های پارس جنوبی، فجرجم 
و پارســیان دریافت می کند. گســتردگی منطقه 5 
انتقال گاز، 1۲8 هزار کیلومتر در اســتان فارس و 
قســمت هایی از استان های بوشــهر، کهگیلویه و 
بویراحمد و یزد اســت که دمای منفی ۲0 درجه در 
سردترین ایستگاه و 56 درجه در گرم ترین ایستگاه 
تقویت فشــار گاز کشــور را از آن خود کرده است. 
این منطقه، 4 هــزار و 500 کیلومتر خط لوله، 15 
ایستگاه تقویت فشار گاز و 5 مرکز بهره برداری دارد 
تا با استفاده از آنها و بهره مندی از خطوط سراسری 
دوم، سوم، چهارم، هشتم و دهم، وظیفه خود را در 

تأمین گاز استان های مربوطه انجام دهد.

رئيس واحد بهداشت، ايمنی و محيط زيست شرکت ملی گاز خبرداد: مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران:

خطــوط انتقال گاز کشــور به 
عنوان شریان حیاتی پایداری جریان گاز در 
سال های گذشته شاهد توسعه قابل توجهی 
بوده است. سال گذشته در مجموع یک هزار 
کیلومتــر خط لوله انتقال گاز به شــبکه گاز 
متصل شد و از ابتدای امسال تا پایان بهمن 
ماه نیز بیش از 9۰۰ کیلومتر خط لوله جدید 
وارد مدار شده اســت. ظرفیت سازی برای 
صادرات گاز به کشورهای همسایه و افزایش 
پایداری انتقال گاز مناطق مختلف کشــور با 
بهره گیــری ۱۰۰ درصــدی از ظرفیت های 
نیروی انسانی و تجهیزات ساخت داخل، از 
جمله اهداف طراحی و اجرای خطوط لوله به 
شمار می آید که در گفت وگوی نشریه مشعل 
انتقال  با فرهاد حسنی، مجری طرح خطوط 
گاز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به 

تشریح آن پرداخته شده است.
لطفــاً درباره پروژه هــای در حال اجرا در  ��

سال جاری توضیح دهید.
اوایل امســال، پروژه خط لوله 8 اینچ 
سیمکان به طول 45 کیلومتر گازرسانی شد. 
سپس ایستگاه 300 هزار مترمکعبی تنگ 
لته ســاری را که از خط 4۲ اینچ انشعاب 
می گیرد، گازدار کردیم. این پروژه که انجام 
آن شکرانه داشت، یکی از کارهای مهمی 
بود که برای تقویت گاز استان مازندران و 
شهرهای ساری، بابل و آمل صورت گرفت. 
با این اقدام خوشــبختانه امســال مشکل 
کمبود گاز در این اســتان دیده نشــد. این 
اقدام باعث افتخار و اقتدار کشور در بحث 
تأمین گاز مورد نیاز مردم شمال کشور شد. 
این کار به دســت تالشگران طرح خطوط 
انتقال گاز شــرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران و همه دست درکاران این پروژه انجام 
شد. اوایل بهمن ماه همچنین خط ۲0 اینچ 
جیرفت افتتاح شــد که بهره برداری از این 
خط باعث افتخار ماست، زیرا با افتتاح این 
پروژه مردم آن منطقه از نعمت و آســایش 

گاز بهره مند شدند.
 طــول خط لولــه 71 کیلومتر و قطر آن 20  ��

اینچ بود. براین اســاس هم اکنون کل شــهر 
جیرفت از نعمت گاز برخوردار شده است؟

خیر، باید شــبکه و انشعاب های شهر 
جیرفت به صورت کامل از ســوی شرکت 
گاز استان اجرا شود. وظیفه ما اجرای خط 
انتقــال و CGS آن بود کــه آن را انجام 
دادیم. هم اکنون در شهر جیرفت درصدی 
از شــبکه تغذیه و شبکه شهری اجرا شده 

اســت. با توجه به اینکه گاز به این شــهر 
آمده است، امیدواریم گازرسانی به کل شهر 
در اولویت قرار گیرد و تا ســال آینده شاهد 
بهره مندی تعداد بیشــتری از مشترکان آن 
باشــیم. این موضوع بیشــتر به مسئوالن 
شــرکت گاز استان کرمان مربوط می شود. 
البته مسئوالن این شرکت همه تالش شان 
را برای گازدار شــدن شهر انجام می دهند. 
ما وظایف خــود را در اجــرای این پروژه 
انجام دادیم و بعد از آن وظیفه شرکت گاز 
استان کرمان اســت که به ارائه خدماتش 

ادامه دهد.
 تا پایان ســال چــه پروژه هایی را افتتاح  ��

می کنید؟
پــروژه خــط لولــه گاز کامفیروز در 
شهرستان مرودشت را در دست اقدام داریم 
که امیدواریم بتوانیم تا پایان امســال آن را 
به بهره برداری برسانیم. طول این خط لوله 
31 کیلومتر و قطر آن 1۲ اینچ اســت. خط 
لوله گاز بیرم درمنطقه الر اســتان فارس 
را نیز در دســت اقــدام داریم که طول آن 
۲5 کیلومتر و قطر آن 6 اینچ اســت. این 
خط لوله هم تا پایان امسال به بهره برداری 

خواهد رسید.
 چــه پروژه هایی در ســال آینــده افتتاح  ��

می شود؟
پروژه خــط لولــه گاز دره عباس - 
ماهشهر را در دست اقدام داریم که با توجه 
به مــدت زمان باقی مانده به پایان ســال، 
تمام کارهــای آن را انجــام خواهیم داد. 
حجم کاری خوبی در ایــن پروژه صورت 
گرفتــه اســت و امیدواریم در بهار ســال 
آینده بتوانیم این خط را بهره برداری کنیم. 
این خط لوله که طــول آن 63 کیلومتر و 
قطرآن 36 اینچ است، برای تقویت صنایع 
پتروشیمی ماهشهر احداث می شود و ما با 
جدیت در حال کار کردن روی آن هستیم.

 چند کیلومتر این خط لوله کامل شده است؟ ��
به طــور تقریبی ۲7 کیلومتر این خط 
لوله تکمیــل و 55 کیلومتر لوله برای این 
پروژه حمل شــده و اکنون سرعت اجرای 
این پروژه دوچندان شــده است. شیرهای 
ایســتگاه شــیر آن نیز آماده شده است و 
ما خوشــبین هســتیم که اواخر بهار سال 
آینده این پروژه به بهره برداری برسد. این 
خط لوله در جهــت تقویت خوراک صنایع 
احداث  و شــادگان  ماهشهر  پتروشــیمی 
می شــود. خط لوله »جویم بنارویه« را نیز 

در دســت اقدام داریم که این خط لوله در 
استان فارس قرار دارد. طول این خط لوله 
105 کیلومتــر و قطر لوله های آن 10 اینچ 
است. پیمان ســپاری کار انجام و پیمانکار 
آن انتخــاب شــده و در مرحله آغاز به کار 
است. این خط لوله برای گازرسانی شهری 

و صنایع استان فارس احداث می شود.
امسال چه میزان به اهدافی که برنامه ریزی  ��

کرده بودید، دست یافته اید؟
در سال ۹7 با توجه به نوسان های نرخ 
ارز و اختالالتی که در ناوگان حمل و نقل 
جاده ای پیش آمد، مقداری کارهای مان از 
برنامه ای که پیش بینی کرده بودیم، عقب 
افتاد. اگرچه ســعی کردیم عقب افتادگی ها 
را جبــران کنیم و با جدیت در حال اجرای 
پروژه ها هستیم تا بتوانیم برنامه زمان بندی 
را حفظ کنیم. از ســوی دیگر نوسان های 
نرخ ارز ســبب کندی اجرای پروژه ها شده 

است.
 چــه اقدامی از ســوی وزارت نفت درباره  ��

نوســان های نرخ ارز در این نوع قراردادها در 
شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته است؟

هنــوز هیچ برنامه ای اجرایی نشــده 
اســت. بخشــنامه ای که صادر شده است 
شــامل این پروژه ها نمی شــود و موضوع 
راحتی نیســت که بتــوان آن را پرداخت و 
جبران کرد. اجرای برنامه ها زمان بر است 
و حاال باید پیمانــکاران هزینه کنند تا بعد 

بتوانند این هزینه ها را بگیرند.
 آیا تبصره ای در قراردادی که منعقد می شود  ��

برای نوســان های نرخ ارز پیش بینی نشــده 
است؟

چون در پیمان ها ما تعدیل می دهیم 
معمواًل این موارد در نظر گرفته نمی شــود. 
از ســال ۹۲ تا ۹6 هیچگونــه تغییر نرخ 
ارزی نداشــتیم و کار راحت انجام می شد. 
تغییر ناگهانی نرخ ارز در ســال ۹7 اتفاق 
افتاد که بســیار هم تاثیرگذار بود. از سوی 
دیگر، هیچ کس نمی توانست در پیمانی که 
دو سال پیش امضا شــده است پیش بینی 
کند که نرخ ارز نوســان یابــد و تاثیرگذار 
هم باشــد. اکنون در پیمان های جدید این 

موضوع را اصالح خواهیم کرد.
 برای ســال آینده چــه پروژه هایی کلید  ��

می خورد؟
ســـال آینده طـراحی تفصیلی پروژه 
خط دهم سراسری را در دستور کار داریم. 
قرار است سال آینده طراحی تفصیلی این 

خط لوله تکمیل شــود. این خط از پل کله 
آغاز می شــود و به نیزار قم می رسد. طول 
این خــط ۲43 کیلومتر و قطر آن 56 اینچ 
است. طراحی پایه آن در حال انجام است 
و ســال آینده طراحی تفصیلی آن انجام و 

برای پیمان سپاری آماده می شود.
تکمیل پروژه خط لوله 10 اینچ جویم 

- بنارویه را نیز در دست اقدام داریم.
همچنیــن خط لولــه 30 اینچ فوالد 
بوتیــا را در کرمان به طــول 40 کیلومتر 
خواهیم داشت. عملیات اجرایی این پروژه 
آغاز شــده است و در حال تجهیز کارگاه و 
رسیدن لوله هایمان هستیم تا کار را به طور 
جدی و با زمان بندی مشخص شروع کنیم.

 برای تولید لوله از چه ورق هایی اســتفاده  ��
می شود؟

گاز  انتقال  پروژه هــای خطــوط  در 
برای نخستین بار از ورق ایکس 60 اسلب 
ساخت فوالد مبارکه اســتفاده شد. با این 
اقدام، ورق ایکس 60 تولید داخلی شد و در 
طرح جیرفت از این ورق اســتفاده کردیم. 
به جرأت می گویم که پــروژه خط انتقال 
گاز جیرفــت 100 درصد ایرانی اســت و 
من از زحمات پیمانکار و مشــاور آن تشکر 
می کنم. امسال ما همه تالش مان را کردیم 
کــه از کاالی ایرانی اســتفاده کنیم و این 
کار انجام شد، حال آنکه این موضوع، یکی 
از مزیت هــای این پروژه نســبت به بقیه 

پروژه هاست.
 از چــه ورق های دیگری در ســاخت لوله  ��

استفاده می شود؟
ورقــی که تــا قبل در ایــران تولید 
می شــد، ایکس 5۲ بــود. ایکس 60 جزو 
ورق هایی بود که از خارج تأمین می شــد و 
با داخلی ســازی و تولید آن از سوی فوالد 
مبارکه واردات این ورق به کشــور ممنوع 
شــد. ما نخستین مشتری این ورق ساخت 
فوالد مبارکه بودیم و تصمیم گرفتیم این 
ورق را از این شــرکت تهیه کنیم. از نظر 

کیفی این ورق هیچ تفاوتی با نوع خارجی 
آن ندارد و همه موارد روی آن محاســبه 
شــده بود. همه آزمون هــا روی لوله های 
ساخته شــده از این ورق انجام شده است 

و هیچ مشکلی ندارد.
 در جوامع محلی برای در اختیارگیری زمین  ��

و اراضی با چه مشکالتی روبه رو هستید؟
مشــکالتی در این زمینه وجود دارد 
که از طریق امور حقوقی شــرکت ملی گاز 
ایران با توجه به قیمت گذاری های رسمی 
و از مســیر قانونی پیگیری می شــود. به 
طور مثال، امسال در کوهدشت و خرم آباد 
اجرای خط لوله گاز 4۲ اینچ را در دســتور 
کار داشــتیم که با توجه به رشــد قیمت 
زمین در کشــور، قیمــت زمین هم در آن 
منطقه افزایش یافت و زمین دارای ارزش 
زیادی شــد که این موضوع مشکالتی را 
برای ما به وجود آورد، اگرچه این موضوع 

اجتناب ناپذیر است.
 امســال چند کیلومتر خط لوله به مجموعه  ��

خطوط لوله گاز کشور اضافه شد؟
در طــرح خطــوط لوله انتقــال گاز 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، ۲00 
کیلومتر خــط لوله اضافه شــد. در دیگر 
طرح ها نیز فعالیت هایــی انجام و خطوط 

جدیدی به شبکه اضافه شده است.
در پایان اگر صحبتی دارید، بیان بفرمایید. ��

از همه عزیزانــی که ما را در اجرای 
پروژه ها یاری کردند به ویژه از حسن منتظر 
تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و 
بهرام صلواتی، معاون مدیرعامل شــرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران و همکارانم در 
شرکت مهندسی که برای آبادانی این مرز 
و بوم تالش می کنند، تشکر می کنم. هیچ 
کدام از این طرح هــا و پروژه ها به تنهایی 
اجرایی نمی شــود، مگر با پشتوانه نیروی 
انســانی خوب. ما سعی کردیم این نیروی 
انســانی خوب را حفظ کنیم و جا دارد که 
به این نیروی انسانی رسیدگی خاص شود.
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7 پتروشیمی

در نشست صمیمانه مدیر عامل پتروشیمی مرجان با مسئولین شرکت های 
پیمانکاری تاکید شد:

تسریع در اتمام تعمیرات مجموعه های 
فنی و تمرکز بر تولید بیشتر

مهندس قاسم مسعودی، مدیر عامل 
پتروشــیمی مرجان در نشســت صمیمانه مدیر 
عامل پتروشیمی مرجان با مسئولین شرکت های 
پیمانکاری با تبریک والدت با ســعادت ام ابیها 
فاطمــه الزهرا )س( روز زن و تکریم مقام واالی 
مادر، از تالش های مؤثر شــرکت های پیمانکاری 
در راستای تعالی و پیشبرد اهداف شرکت قدردانی 
کرد و گفت: موفقیت های خوب شــرکت مرهون 
تالش، همدلــی و همفکری و مشــارکت همه 
همکاران شــرکتی و پیمانــکاری در محیط کار 
مجتمع اســت. وی بیان کرد: رابطه بین تمامی 
مجموعه هــا از جمله کارفرمایــان و پیمانکاران 
یک رابطــه دو طرفه و توام با تعامل اســت که 
می بایست با رعایت ضوابط و قوانین و نیز اصول 

حرفه ای کار به پویایی و کارآمدی بیشتری برسد. 
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی مرجان، مدیر 
عامل پتروشیمی مرجان با اشاره به اجرای دقیق 
وظایف در پروژه هــای کاری موجود تاکید کرد: 
تالش ما ایجاد ارتباط بهتر و ســاختار یافته تری 
در راستای اجرای دقیق و با کیفیت باالی وظایف 
حرفه ای اســت. وی با قدر دانی از زحمات شبانه 
روزی همکاران در ارتباط با اجرای فرآیند تعمیرات 
اساسی تاکید کرد: باید با سرعت بخشیدن به روند 
اتمام تعمیرات، تمامی توان مجموعه های فنی بر 
راه اندازی و تولید بیشــتر متمرکز گردد. گفتنی 
اســت؛ حاضرین در این جلسه موضوعات مرتبط 
با عملکرد شــرکت های پیمانکاری را به بحث و 

تبادل نظر گذاشتند.

دومین نشست تشکیل کنسرسیوم های انرژی/
پتروشیمی منطقه اکو برگزار می شود

دومین نشست تشکیل کنسرســیوم های انرژی/پتروشیمی منطقه اکو 
در قالب دومین کنفرانس و نمایشــگاه انرژی اکو، ۱2 و ۱3 اسفندماه برگزار 

می شود.
فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با همکاری سازمان 
منطقــه ای اکو، دبیرخانه اکو و ICCIMA )اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران(، انجمن انرژی ایران و انجمن علمی سوخت های زیستی 
ایران، میزبانی دومین نشست تشــکیل کنسرسیوم های انرژی/پتروشیمی 
منطقه اکو را به عهده دارد. دومین نشســت تشکیل کنسرسیوم های انرژی/
پتروشیمی منطقه اکو با هدف رونمایی از پروژه های انرژی کشورهای منطقه 
و ایجاد مشــارکت ها و متعاقباً کنسرســیوم های انرژی منطقه اکو با حضور 
مقامات بلندپایه دســتگاه ها و ســازمان های دولتی متولی انرژی، مشارکت 
بخش خصوصی و شــرکای بالقوه پروژه ها، بانک ها، موسســه های مالی 
بین المللی و سازمان های بین المللی برگزار خواهد شد. اقتصاد سبز، اقتصاد 
انرژی، آینده مسئله آب، سوخت های زیستی، مسائل انتقال انرژی، راه های 
تبــادل انرژی، واردات و صادرات برق، هوشمندســازی انرژی، قراردادهای 
حقوق انرژی، مصرف انرژی در کشاورزی، پروژه های مشترک انرژی، آینده 
نفت، گاز و پتروشــیمی، نقش آینده انرژی های تجدیدپذیر، سیاســت های 
موجــود در زمینه انــرژی، HSE در صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی، نقش 
منطقه در تغییرات اقلیمی جهانی، خدمات مهندسی در زمینه انرژی منطقه، 
روش های مدیریت پروژه های بین المللی، حل مشــکل تأمین ســرمایه و 
تبادالت مالی، ایجاد کنسرسیوم های انرژی در منطقه اکو، نقش قیمت گذاری 
در سیاست های همکاری انرژی و امتیازات و کاستی های منطقه اکو در زمینه 
همکاری های انرژی از محورهای این نشست است. دومین نشست تشکیل 
کنسرسیوم های انرژی/پتروشــیمی منطقه اکو در قالب دومین کنفرانس و 

نمایشگاه انرژی اکو 1۲ و 13 اسفندماه امسال برگزار می شود.
پتروشیمی زاگرس گواهینامه 4 ستاره جایزه 

ملی تعالی را دریافت کرد
شرکت پتروشــیمی زاگرس در شــانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی 

سازمانی موفق به کسب گواهینامه چهار ستاره تعالی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پتروشیمی زاگرس، شانزدهمین 
جایزه ملی تعالی سازمانی کشور روز دوشنبه )ششم اسفندماه( در محل مرکز 
همایش های بین المللی صدا و ســیمای تهــران با حضور جمعی از مقام ها، 
مدیران ارشد ســازمان ها و متخصصان این حوزه برگزار شد. براساس این 
گزارش، شرکت پتروشیمی زاگرس در شانزدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
کشــور موفق شد با ارتقای عملکرد ســازمانی در حرکت به سوی تعالی، با 
یک پله صعود نسبت به سال پیش، گواهینامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی 
ســازمانی کشور را دریافت کند. ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی کشور در 
روزهای 15 و 16 بهمن ماه امســال با حضور در مجتمع پتروشیمی زاگرس 
به بررســی معیارهای رهبری، راهبرد، کارکنان، منابع و شریکان، فرآیندها، 
نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد پرداختند.

اخبار پتروشیمی
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۸ گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
دانش نفت از مهم ترین موارد مورد بحث در سومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید و ششمین کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری گزارش می دهد؛

اصالح حکمرانی، توسعه بخش استارتاپ ها و ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت نفت

ســومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف و 
تولید و ششــمین کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری 
با حضور بالغ بــر ۱2۰۰ نفــر از ذی نفعان کلیدی 
در بخش هــای دولتی و خصوصی بــه همت دانش 
آموختگان صنعت نفت و نشریه های تخصصی صنعت 
نفت صبح روز شنبه گذشــته به مدت دو روز برگزار 
شد. رویداد امسال مشتمل بر 3۰ نشست تخصصی، 
پنج کارگاه آموزشی و بیش از ۱۰۰ ارائه و سخنرانی 
پیرامون تشریح و تبیین ابعاد و الزام های پروژه های 
حفظ و نگهداشــت تولید از منظر فنی، تأمین مالی، 
حقوقی، قراردادی، بیمه و مدیریت ریسک و همچنین 
بررسی راهبردهای کسب وکار در شرکت های اکتشاف 
و تولیــد، پیمانکاران عمومی، شــرکت های عملیات 
حفاری و خدمات فنی در شــرایط تحریم بود. آنچه 
در پی می آید نگاه دانش نفت اســت به این رویداد 
در حوزه انرژی که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

ضرورت اصالح حکمرانی در صنعت نفت
کنگره صنعت  رئیس شورای سیاست گذاری 
حفاری بر ضرورت حکمرانی در صنعت نفت و گاز 
تاکید کرد و گفــت: اصالح حکمرانی، فرصت های 
خوبی برای توســعه صنعت نفــت فراهم می کند. 
رکن الدین جوادی روز شــنبه، چهارم اسفندماه در 
ششمین کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری و سومین 
کنگره و نمایشــگاه اکتشــاف و تولید به تشــریح 
دوره های برگزاری این کنگره پرداخت و یادآور شد: 
پایه برگزاری کنگره حفاری از سوی دوستان شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران سال 87 بنا نهاده 
شــده که پایه ریزی بزرگی بوده است؛ این کنگره 

دومین دوره خود را ســال ۹3 در تهران برگزار کرد. 
وی با اشاره به اینکه دوره های بعدی نیز به ترتیب در 
سال های ۹4 تا ۹7 برگزار شده است، از این کنگره 
به عنوان بزرگ ترین کنگره باالدست صنعت نفت 

در کشور نام برد و افزود: در این کنگره ۲0 نشست 
تخصصی برگزار می شود که از این تعداد 18 نشست 
در بخش حفاری و اکتشاف و تولید و دو نشست در 
زمینه استارتاپ خواهد بود. معاون پیشین وزیر نفت 
با یادآوری اینکه ایران دارنده نخســتین ذخایر گاز 
جهان و چهارمین ذخایر نفت جهان است، تصریح 
کرد: اگر کشفیات جدید در الیه ماسه ای و در آینده 
هیدرات های گازی را نیز به این ذخایر اضافه کنیم، 

شــاید در نفت نیز به جایگاه نخســت صعود کنیم. 
جوادی بر ضرورت ســرمایه گذاری در صنعت نفت 
تاکید کرد و گفت: امیدوارم مســیر پرشتاب توسعه 
صنعت نفت را فــارغ از محدودیت های بین المللی 
ادامه دهیم. فعالیت های اســتارتاپی تضمین کننده 
این شــتاب اســت و باید به آن توجه داشت. وی با 
بیــان اینکه حکمرانی در صنایــع نفت و گاز یکی 
از محورهای مهم این کنگره اســت، تصریح کرد: 
اصالح حکمرانی، فرصت های خوبی برای توســعه 
صنعت نفت فراهم می کند و از این رو، توجه به آن 

ضروری است.
صنعت نیازمند خون تازه و رویش جدید است

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران هم 
بر ضرورت بازشــدن درهای صنعت نفت به روی 
فکرهــای تازه تاکیــد کرد و گفــت: صنعت نفت 
نیازمنــد خون تازه و محتاج زایــش و رویش نو در 
سیاست گذاری است. سیدصالح هندی در ششمین 
کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری و سومین کنگره 
و نمایشگاه اکتشاف و تولید با اشاره به اینکه صنعت 
نفت در 40 سال گذشــته وظایف خود را به درستی 
انجام داده اســت، تصریح کرد: از این رو، دشمنان 
در همــه ادوار پس از پیروزی انقالب، صنعت نفت 
را برای ضربه زدن انتخاب کردند. وی با بیان اینکه 
اگرچه صنعت نفت عملکرد درخشان و دستاوردهای 
خوبی داشــته اســت، اما این به آن معنا نیست که 
نمی توانســتیم بهتر از این عمل کنیم، یادآور شد: 
از مجموع ۲50 مخــزن نفتی که داریم، هنوز 1۲0 
مخزن توسعه نیافته و از 130 مخزن گازی موجود 

در کشــور، هنوز 100 مخزن توســعه نیافته است. 
مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود: جایگاه 
صنعت نفت ایران با توجه به اینکه بزرگ ترین دارنده 
ذخایر نفت و گاز جهان اســت، در جهان مناســب 
نیست و به زایش و رویش در فرآیند تصمیم گیری 
و سیاست گذاری نیاز است. هندی بر ضرورت تحول 
بنیــادی در صنعت نفت تاکید کرد: شــرکت ملی 
نفت ایران باید تالش کند به یک واحد کسب وکار 
تبدیل شــود و باید تفاوت شرکت ملی نفت با اداره 
اســناد مشخص باشــد. وی در ادامه با بیان اینکه 
در شناســایی منابع نامتعارف یعنی شیل های نفتی، 
شــیل های گازی و هیدرات های گازی وضع بسیار 
خوبی داریم، اما هم اکنون اولویت کاری شرکت ملی 
نفت ایران نیســت، افزود: بخش خصوصی باید در 

این حوزه ورود کند.
اتحاد و ائتالف؛ راهکاری برای توانمندسازی 

شرکت های E&P ایرانی
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران در 
ادامه اتحاد و ائتالف شــرکت های E&P ایرانی را 
راهکاری برای توانمندسازی این شرکت ها و حضور 
فعال تر آنان در بخش باالدســت صنعت نفت ایران 
عنوان کرد. سیدصالح هندی، در نشست تخصصی 
»چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران؛ سناریوهای پیش 
رو«، روند تالش های وزارت نفت برای توانمندسازی 
بخش خصوصی در باالدست صنعت نفت را تشریح 
و احراز صالحیت شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی 
را در ســال های اخیر اقدامی در همین راستا عنوان 
کرد. وی یکی از اصلی ترین الزام های توانمندسازی 
این شرکت ها را ایجاد اتحادهای راهبردی و برقراری 
همکاری و ائتالف بین این شرکت ها عنوان کرد و 
افزود: زنجیره ارزش باالدستی صنعت نفت دیربازده، 
اما پربازده اســت و شرکت های E&P می توانند با 
اتحاد با یکدیگر بیش از گذشته در بخش اکتشاف 
)E( تمرکز کنند. مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت 
ایران ادامه داد: به همین منظور مدیریت اکتشــاف 
با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 
بر آن اســت با برگزاری مناقصه محدود، تعدادی از 
بلوک های اکتشافی را به شرکت های ایرانی واگذار 
 E&P کند. به گفته وی، بســیاری از شرکت های
ایرانی توان مالی و فنــی الزم را برای ورود به این 

بلوک ها دارند. هندی اظهار کرد: تاکنون هیچ بلوک 
اکتشافی به بخش خصوصی کشــور واگذار نشده 
اســت و این اقدام می تواند در افزایش نقش آفرینی 

بخش خصوصی در صنعت نفت مؤثر باشد.
مجموعه های دولتی سواد فناورانه خود را افزایش 

دهند
در همیــن حــال، مدیر پژوهــش و فناوری 
شــرکت ملی گاز ایران گفت: فعالیت های نوآورانه 
مانند فعالیت های اســتارتاپی می تواند به رشــد و 
توسعه صنعت نفت کمک کند، بنابراین الزم است 
مجموعه های دولتی، ســواد فناورانــه خود را برای 

بهره منــدی از ایــن فرصت بــاال ببرند. ســعید 
پاک سرشت، در نشست تخصصی »استارتاپ های 
فناورانه و تحول در مدیریــت دارایی ها در صنعت 
نفت و گاز و انرژی« در ششمین کنگره و نمایشگاه 
صنعت حفاری و سومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف 
و تولیــد گفت: ورود به حوزه اســتارتاپ در بخش 
انرژی، نیازمند مؤلفه هایی از جمله حکمرانی خوب 
است، زیرا توســعه بخش استارتاپ ها نیازمند تغییر 
و تحوالتی در پارادایم ها و فرآیندهای کاری اســت 
که با حکمرانی خــوب، این تغییر پارادایم به خوبی 
انجام می شود. به گفته وی، در دنیایی که برخورداری 
از منابع سرشــار طبیعی به تنهایی نمی تواند عامل 
پیشرفت باشد، باید به دیگر مؤلفه های موفقیت توجه 

و از فرصت های نوآورانه در این مسیر استفاده کرد.
نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت حفاری 

ایران افزایش یافته است
در همیــن حال، مدیرعامل شــرکت نفت 
مناطــق مرکزی ایران، بــه افزایش نقش آفرینی 
بخش خصوصی در صنعت حفاری کشــور اشاره 
کرد و گفت: زمانی بخــش حفاری به طور کامل 
در اختیار دولت بود و امروز ســهم شــرکت ملی 
حفاری ایران به عنوان نماینده دولت در این بخش 
بیش از 60 درصد نیست. مهندس رامین حاتمی 
روز شــنبه، چهارم اسفندماه در نشست تخصصی 
»شرکت های حفاری و توسعه دهنده: نقش آفرینی 
در حفظ و نگهداشــت تولید نفت ایران« افزود: با 
توجه به هدف گذاری هــای افزایش تولید نفت و 

اولین همایش ملــی تجلیل از فعاالن 
صنعت حوزه انرژی های تجدیدپذیر برگزار شــد. در 
این همایش تعدادی از مسئوالن و تدبیرپردازان به 
سخنرانی پرداختند. آنچه در پی می آید گزارشی است 
از این همایش که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

معاون وزیــر نیرو گفت: هزینــه تولید برق 
نیروگاه های فســیلی به حدود 8 تا 11 ســنت و در 
نیروگاه های تجدیدپذیر به حدود 4 تا 5 سنت برای 
هر کیلووات ســاعت رســیده که ارزان ترین روش 
تولید برق دنیا است. ســیدمحمد صادق زاده، در با 
اشــاره به ســه گام اصلی مجلس شورای اسالمی 
برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور، گفت: 
نمایندگان خانه ملت در گام نخست با طرح مسئله 
اصالح الگوی مصرف انرژی که بعدها به قانونی در 
این زمینه مبدل شــد، توانستند یکی از مترقی ترین 
قوانین توسعه تجدیدپذیرها را رقم بزنند. وی افزود: 
تنهــا ماده 61 این قانون منشــأ تمامی تغییرات در 
حوزه تجدیدپذیرها بوده است و براساس آن دولت 
موظف شــده است از تمام تولیدکنندگان غیردولتی 
برق تولیــدی نیروگاه های تجدیدپذیر را به صورت 
بلندمدت خریداری کند کــه ایجاد قراردادهای ۲0 
ســاله در این بخش توانست دغدغه سرمایه گذاران 
برای حضور در ایــن عرصه را برطرف کند. معاون 
وزیــر نیرو ادامه داد: دومیــن گام حمایتی مجلس 
از توســعه انرژی های تجدیدپذیر مربوط به قانون 

حمایــت از صنعت برق بوده اســت و ماده پنج آن 
منابع مالی این طرح را تأمین کرده اســت. به طور 
کلــی منابع مالی تجدیدپذیرها در دنیا از روش های 
مختلفی تأمین می شــود که یکــی از موفق ترین 
آن ها مالیات ســبز بوده اســت که در کشور ما به 
عنوان عوارض برق دریافتــی از مصرف کنندگان 
شناخته می شود. رئیس سازمان انرژی های تجدید 
پذیر، تدوین اساســنامه و ساختار ساتبا را گام سوم 
مجلس شــورای اســالمی برای حمایت از توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر دانست و افزود: این سه گام، 
نظام تجدیدپذیرها را در کشــور ما شکل داده است 
و براســاس آن خالء قانونــی در این زمینه نداریم. 
صادق زاده با اشاره به باور نادرستی که تجدیدپذیرها 
را انرژی لوکــس می داند، ادامــه داد: انرژی های 
تجدیدپذیــر اقتصادی تریــن روش تأمین برق در 
دنیا اســت. براســاس برآورد صورت گرفته هزینه 
تولید برق نیروگاه های فســیلی با محاســبه میزان 
آب مصرفی، انتشــار دی اکسید کربن و... به حدود 
هشــت تا 11 سنت در هر کیلووات ساعت می رسد 
ولی این رقم برای انرژی های تجدیدپذیر به حدود 
چهار تا پنج سنت برای هر کیلووات ساعت کاهش 
پیدا کرده اســت و این رقم همچنان کمتر خواهد 
شــد. از این رو تولید برق تجدیدپذیرها ارزان ترین 
روش تولید انرژی در دنیا اســت. وی با اشــاره به 
منابع موجود برای توسعه تجدیدپذیرها که از محل 

سوخت صرفه جویی شده بایستی تأمین شود، گفت: 
در شرایط سخت تحریم ها که امکان صادرات نفت 
محدود شده است این آمادگی در میان شرکت های 
فعال تجدیدپذیــر وجود دارد که در ازای تولید برق 
تجدیدپذیر و دریافت نقد صورت حساب های خود، 
نفــت و فرآورده های نفتی دریافــت کنند که این 
مسئله بر عالوه اشتغال زایی، ایجاد منابع الزم برای 
توسعه زیرساخت ها و صنعت برق می تواند مشکل 

صادرات نفت را برطرف کند.

سهم ۷۰۰ مگاواتی تجدیدپذیرها در سبد 
تولید برق

همچنین در این مراســم امیرحسین جنتی، 
عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر نیز با تاکید بر 
اینکه ظرفیت نصب شــده نیروگاه های تجدیدپذیر 
به حدود 700 مگاوات رسیده است، ادامه داد: سال 
گذشــته با تالش های صورت گرفته در این بخش 
خوشــبختانه 47 درصد از ســرمایه گذاری خارجی 
انجام گرفته در کشور مربوط به حوزه تجدیدپذیرها 
بوده اســت. نجفی افزود: تالشــگران این عرصه 
ثابت کرده اند بــرق تجدیدپذیر یک کاالی لوکس 
نیست بلکه یک نیاز مهم برای کشور است و تولید 
بــرق از منابع تجدیدپذیر از هر نظر به نفع کشــور 
است. کارآفرینی و اشــتغال، جلوگیری از مهاجرت 
روســتاییان به شــهرها، عدم نیاز به سوخت های 
فســیلی و مصرف آب، فاصله کم تولید تا مصرف، 
جلوگیری از تولید دی اکسید کربن، تولید حداکثری 
در پیک تابســتان و عدم اتالف انرژی در انتقال از 
جمله مزایایی اســت که انرژی های تجدیدپذیر به 
همراه دارند که این فواید در کنار پتانســیل باالی 
کشورمان برای تولید انرژی پاک نشان می دهد که 

ایران می تواند پیشتاز این صنعت در منطقه باشد.
آمادگی فرستادن ۱2۰۰ نیروی متخصص برقی 

به عراق، عمان و لبنان
در همین حــال، عضو انجمــن انرژی های 
تجدیدپذیر هم گفت: ایــن آمادگی وجود دارد که 
فارغ التحصیالن صنعت بــرق را به طور رایگان در 
بخش نیروگاه های خورشیدی آموزش دهیم و برای 

انجام پروژه های مختلف بــه لبنان، عراق و عمان 
صادر کنیم. بهزاد علی محمدی اظهار کرد: پیش بینی 
ما این اســت که بتوانیم 100 هزار پروژه در سال را 
اجرایی کنیم. این عدد برابر است با 500 مگاوات که 
اگر این امر تحقق یابد، قطعاً پتانسیل های موجود در 
نیروگاه های ســوالر نیز افزایش پیدا می کند. وی با 
تاکید به این مساله که در حال حاضر با چالش هایی 
در صنعت انرژی تجدیدپذیر روبه رو هســتیم گفت: 
بزرگ ترین چالش، گران شدن تجهیزات نیروگاهی 
در پی افزایش نرخ ارز است که این مساله می تواند 
بــا افزایش قیمت خرید تضمینی از ســوی وزارت 
نیرو، تا حد زیادی ســامان یابد. او در بخش دیگر 
از صحبت های خود با بیان این که طی ســال های 
اخیر توانســته ایم خدمات خود را در راستای اجرای 
نیروگاه های خورشیدی توسعه دهیم ابراز کرد: یکی 
از این اقدامات ایجاد نخستین سامانه ملی نیروگاهی 
بــوده که تمامی المان های مؤثر در تولید نیروگاه ها 
را رصد می کند که با ســطح دسترسی های متفاوت 
برای کاربرها تعریف شــده است. علی محمدی با 
بیان این که تاکنون موضوعی تحت عنوان شناسنامه 
برای نیروگاه ها وجود نداشت گفت: ایجاد سامانه ای 
برای صدور شناسنامه برای نیروگاه های خورشیدی 
آغاز شــده و تمامی جزئیات یک نیروگاه و جزئیات 
اقداماتی که روی آن نیروگاه انجام می شــود، قابل 
دسترســی اســت. وی با بیان این که این سامانه با 
هدف نظم دهی به اجرای نیروگاه های خورشــیدی 
طراحی شــده اســت تصریــح کرد: این ســامانه 
می تواننــد خدمات پس از فروش را برای نیروگاه ها 

ایجاد کند. او هم چنین از تدوین کتابی تحت عنوان 
الزامات ایمنی بهداشت و محیط زیست نیروگاه های 
خورشیدی خبر داد و افزود: تفاهم نامه با پست بانک 
و بانک دی برای تأمین مالی پروژه های نیروگاه های 
خورشــیدی به امضا رســانده ایم کــه متقاضیان 
ســرمایه گذاری در بخش نیروگاه های خروشیدی 
می تواند از تسهیالت 8 تا 13 درصدی این بانک ها 
بهره مند شوند. هم چنین کامران دوراندیش - نماینده 
مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاه های 
سوالر - از آمادگی نصب پنل های خورشیدی برای 
تأمین برق چاه های کشــاورزی خبــر داد و گفت: 
در حــال حاضر 148 هزار چاه کشــاورزی با موتور 
دیزل داریم که به شــبکه ســوالر مجهز شده اند و 

دکتر منوچهری: 
بهترین برنامه وزارت 
نفت، تعریف بسته های 

EPC و EPD است که 
تأمین مالی آن ها نیز 
پیش بینی شده است

مهندس هندی:

 از مجموع ۲۵۰ مخزن نفتی 
که داریم، هنوز ۱۲۰ مخزن 

توسعه نیافته و از ۱۳۰ مخزن 
گازی موجود در کشور، هنوز 
۱۰۰ مخزن توسعه نیافته است

دانش نفت از اولين همايش ملی تجليل از فعاالن صنعت حوزه انرژی های تجديدپذير گزارش می دهد؛

انرژی تجديدپذير ارزان ترين روش تأمين برق در دنيا
تکنولوژی به سمتی در حال حرکت است که استفاده از انرژی های تجديدپذير ارزان خواهد بود پس حيف است که ما اين صنعت را لوکس بدانيم

انرژی های تجدیدپذیر اقتصادی ترین روش 
تأمین برق در دنیا است. براساس برآورد 

صورت گرفته هزینه تولید برق نیروگاه های 
فسیلی با محاسبه میزان آب مصرفی، انتشار 
دی اکسید کربن و... به حدود هشت تا ۱۱ 
سنت در هر کیلووات ساعت می رسد ولی 
این رقم برای انرژی های تجدیدپذیر به 

حدود چهار تا پنج سنت برای هر کیلووات 
ساعت کاهش پیدا کرده است و این رقم 

همچنان کمتر خواهد شد
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گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران9
دانش نفت از مهم ترین موارد مورد بحث در سومین کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید و ششمین کنگره و نمایشگاه صنعت حفاری گزارش می دهد؛

اصالح حکمرانی، توسعه بخش استارتاپ ها و ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت نفت

گاز در برنامه ششــم توسعه و نظر به اینکه بیشتر 
میدان های نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند و 
با افت طبیعی مخزن روبه رو هستیم، در سال های 
آینده نیاز به حفاری چاه هــای جدید و تعمیرات 
افزایش خواهد یافــت و باید حداقل 300 تا 400 
هزار بشــکه افت تولید نفت را جبران کنیم. وی 
با اشــاره به اجتناب ناپذیر بودن تحول در برخی 
رویکردها ادامــه داد: این تغییر رویکرد در بخش 
کارفرمایی آغاز شده که از مصادیق آن می توان به 
تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی )آی پی سی(، 
تدوین طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، 
واگــذاری ان جی ال ها به بخــش خصوصی و ... 
اشاره کرد. به گفته مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، برون سپاری بعضی از فعالیت ها به 
بخش خصوصی ناگزیر با انتقال میزانی از ریسک 
نیز همراه خواهد بود و بخش پیمانکاری باید خود 
را برای فعالیت و قبول این میزان ریســک آماده 
کند و به دانش و فناوری های روزآمد تجهیز شود. 
حاتمی انتقال فنــاوری و دانش فنی روزآمد دنیا، 
توجه بیشتر به سیاست های اقتصاد مقاومتی، تغییر 
روش های سنتی، حمایت بیشتر کارفرما از بخش 
خصوصی، توجه به نقش تاثیرگذار شــرکت های 
حفــاری در صیانت از تولید نفت و گاز و توســعه 
تحقیق و پژوهش در شرکت های حفاری را مورد 
اشــاره قرار داد و ابراز امیــدواری کرد که بخش 
خصوصی بتواند در صنعت حفــاری ایران نقش 

موثرتری ایفا کند.

اسناد باالدستی، استفاده حداکثری از کاالهای 
داخلی را ضروری کرده است

همچنین مدیر پشــتیبانی ســاخت و تأمین 
کاالی شــرکت ملــی نفت ایــران گفت: اســناد 
باالدستی، اســتفاده حداکثری از کاالهای ساخت 
داخل را در صنعت نفت ضروری کرده است. رامین 
قلمبر در نشست تخصصی »مهندسی مناقصات و 
مدیریت پروژه های نگهداشت و افزایش توان تولید 
نفت« افزود: بخشنامه هیئت وزیران، اقالم اعالمی 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و 
بخشــنامه ها و ابالغیه های شرکت ملی نفت ایران 

دربــاره ممنوعیت خرید خارجی کاالهای ســاخت 
داخل، همه شرکت های فرعی و پیمانکاران وزارت 
نفت را به ســوی اســتفاده حداکثــری از کاالها و 
تجهیزات ساخت داخل ســوق می دهد. وی افزود: 
اجرای طرح نگهداشــت و افزایش توان تولید نفت 
نیز که با هدف رونق در کســب وکار فعاالن داخلی 
صنعت نفت در دســتور کار قرار گرفته، به استفاده 
بیشتر از توان سازندگان داخلی در سطح صنعت نفت 
کمک می کند. به گفته قلمبر، امکان تأمین بیش از 
85 درصد اقالم زیرسطحی مورد نیاز در صنعت نفت 

از محل تولیدات داخلی وجود دارد.
ایران ظرفیت صادرات بنزین را دارد

معــاون برنامه ریزی وزیر نفت هم با اشــاره 
به اینکه میانگین کنونی مصرف بنزین در کشــور 
روزانــه 88 میلیون لیتر و تولید اندکی بیش از 100 
میلیون در روز است، گفت: در شرایط کنونی ظرفیت 
صادرات بنزیــن را داریم. هوشــنگ فالحتیان در 
نشست تخصصی »چشــم انداز صنعت نفت و گاز 
ایران؛ سناریوهای پیش رو« که در ششمین کنگره 
و نمایشــگاه صنعت حفاری و ســومین کنگره و 
نمایشگاه اکتشــاف و تولید برگزار شد، اظهار کرد: 
حرکت از فــروش منابع خام به فروش محصوالت 
با ارزش افزوده باال، حرکت از دولت متکی به نفت 
به اقتصاد مبتنی برای نفت، بخشی از ضرورت تغییر 
رویکردها در سطح کالن در صنعت نفت است. وی 
افزود: اگر در سیاســت کالن کشور به صنعت نفت 
به عنوان گاو شیرده نگریسته شود خروجی متفاوتی 
نسبت به گذشته نخواهیم داشت. معاون برنامه ریزی 
وزیــر نفت تصریح کرد: اگر در ســال های پیش رو 
برای مصرف سوخت تدبیری اندیشه نشود و قیمت 
سوخت و کیفت خودروها افزایش نیابد، در دو سال 
آینده بار دیگر برای تأمین بنزین مورد نیاز کشــور 
با مشــکل روبه رو خواهیم شد. به گفته وی، توسعه 
میدان های غرب کارون، توسعه میدان های خشکی 
همانند آذر، تولید حداکثــری میعانات گازی پارس 
جنوبی، تجهیز باالدســت پارس جنوبی و... بخشی 
از برنامه های وزارت نفت در بخش باالدست صنعت 
است. معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه 
تجاری سازی و ساخت اقالم پرمصرف صنعت نفت 
یکی از مسائل است که بیش از گذشته بر آن تاکید 

شده است، گفت: در این زمینه 51 قرارداد به ارزش 
5۹7 میلیون یــورو و 433 میلیارد تومان با بخش 

خصوصی مبادله شده است.
ارائه ۱2۰ طرح جامع توسعه میدان های نفت و 

گاز پس از برجام
در همیــن حال، معاون پیشــین توســعه و 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران به تشریح بخشی 
از فرایندهــای کاری این شــرکت پس از حصول 
توافق برجــام پرداخت و ارائه بالغ بر MDP 1۲0 را 
که بیشتر مطالعات از سوی شرکت های بین المللی 
انجام گرفته است، یکی از این دستاوردها برشمرد. 
غالمرضا منوچهری در نشســت تخصصی »چشم 
انداز صنعت نفت و گاز ایران، سناریوهای پیش رو«، 
گفت: این حجم از مطالعات بر روی میدان های نفت 
و گاز ایران، اســناد و نتایج ارزشمندی را در اختیار 
شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. وی گفت: در 
آن برهه زمانی، گاه مذاکرات قراردادی 15 میدان به 
طور همزمان دنبال می شد و حتی حدود 10 قرارداد 
نهایی شــده بود که با مشکالت بعدی، این فرآیند 
متوقف شد. منوچهری به مذاکره با مرسک در الیه 
نفتی و میــدان آب تیمور، نهایی شــدن مذاکرات 
قراردادی با omv در بندکرخه، با DNV در چنگوله، 
با گازپروم نفت در آذر، با شل در کیش و ساینوپک 
در یادآوران اشــاره کرد و افزود: مذاکرات قراردادی 
توسعه آزادگان هم با سه کنسرسیوم پیش می رفت 
که سرانجام با کنسرســیوم توتال، سی ان پی سی و 
شرکتی ایرانی نهایی شــده بود. این مذاکرات بعد 
از مشــکالت برجام با سی ان پی سی دنبال شد، اما 

آنها هم نیامدند. معاون ســابق توسعه و مهندسی 
شرکت ملی نفت به بررسی قراردادهای نهایی شده 
پــس از برجام که به دلیل مشــکالت پیش آمده به 
ثمر ننشســتند، پرداخت و گفت کــه امضای این 

قراردادها ۲00 میلیارد دالر سرمایه به صنعت نفت 
کشور تزریق می کرد. غالمرضا منوچهری با اشاره 
به مذاکرات نفتی که در فضای پســابرجام صورت 
گرفته بود، اظهار کرد: قرارداد توسعه میدان بندکرخه 
با OMV اتریش، چنگوله با DNV نروژ، آذر با اویک 
 ONGC و گازپــروم نفت، کیش با شــل و فرزاد با
بعــد از برجام از نهایی شــدند. وی افزود: مذاکرات 

توســعه آزادگان با سه کنسرسیوم پیش می رفت و 
حضور توتال و سی ان پی ســی با همکاری شریک 
ایرانــی در این میدان قوت گرفتــه بود که متوقف 
شــد. مذاکرات یادآوران هم با شل و ساینوپک جلو 
می رفت. برای توســعه الیه نفتی و آب تیمور هم 
با مرســک مذاکراتی داشتیم. به گفته معاون سابق 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، به ثمر نشستن 
قراردادهای توســعه ای بعد از برجــام، حدود ۲00 
میلیارد دالر ســرمایه به صنعت نفت کشور تزریق 
می کرد. منوچهری با بیان این که برخی میادین 10 
درصد کاهش تولید دارند که طبیعی اســت، تاکید 
کرد: اگر در این بخش سرمایه گذاری نکنیم، میزان 
تولید نفت به شــدت کاهش خواهد یافت. در این 
راستا وزارت نفت برنامه هایی را در پیش گرفته است 
که کافی نیســت. وی افزود: بهترین برنامه وزارت 
نفت، تعریف بســته های EPC و EPD اســت که 
تأمین مالی آن ها نیز پیش بینی شــده است. معاون 
سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، در ادامه با 
اشاره به همکاری با شرکت های خارجی اظهار کرد: 
شاید مانند ســابق نتوانیم با شرکت های ساینوپک 
یا CNPC همکاری کنیم اما شــرکت های دیگری 
هســتند که با ایران همکاری می کنند و ما باید به 
دنبال بخش خصوصی چیــن برویم. منوچهری با 
تاکید بر این که این دوران، دوران گذر است، گفت: 
بایــد به دنبال منابع مالی، بازار ســرمایه و انتخاب 
شرکای خارجی باشــیم. منابع مالی در کشور است 
و با کاهش بروکراســی باید اقدامات مطلوب تری 

انجام دهیم.

بازگشت ســرمایه آن نیز طی هشت سال از محل 
سوخت صرفه جویی شده از سوی وزارت نفت تأمین 
می شود. وی از راه اندازی اورژانس نیروگاه کشور در 
بخش نیروگاه های خورشــیدی خبر داد و افزود: از 
این طریق می تواند خاموشی نیروگاه ها را رصد کرد 
و برای کاهش آن اقداماتی را انجام داد. هم چنین از 
این طریق می توان تا ۲5 درصد راندمان نیروگاه های 

خورشیدی را افزایش داد.
جایگاه نامناسب انرژی تجدیدپذیر در کشور

عضو کمیســیون انرژی مجلس هم با اشاره 
بــه اینکه تجدیدپذیرهــا هنوز جایــگاه خوبی در 
ســبد انرژی کشور دســت نیافته اند، گفت: صنعت 
انرژی هــای تجدیدپذیر بایــد از مظلومیت بیرون 

بیایند. حسین امیری خامکانی با اشاره به اینکه هنوز 
در بخش هایی به ویژه نمایندگان و سیاست گذاران 
جایــگاه انرژی های تجدیدپذیر چندان مشــخص 
نیســت، گفت: برخی اوقات حتی دیده می شود که 
نمایندگان از انرژی های تجدیدپذیر استقبال نکرده 
و با آن مخالفت می کنند. وی با اشاره به اینکه این 
صنعت انــرژی تجدیدپذیر باید از مظلومیت بیرون 
بیاید، گفت: در مجلس دغدغه این را داریم که چرا 
از این ظرفیت خدادادی اســتفاده نمی شــود و چرا 
جایگاه مناســبی در سبد انرژی کشور ندارد. امیری 
خامکانی گفت: ظرفیت زیادی در کشور وجود دارد، 
اما متأسفانه نفت باعث شده هنوز نتوانیم به جایگاه 
اصلی صنعت انرژی های تجدیدپذیر که همانا یک 
جایگاه بسیار باالست، برسیم و باید این موضوع را 
متذکر شویم که امروز کشورهایی که آفتاب بسیار 
کمــی دارند، به درصد باالیی در زمینه اســتفاده از 
انرژی هــای تجدیدپذیــر رســیده اند. بنابراین در 
کمیســیون انرژی تالش می شود که این صنعت را 
به هر نحوی مطرح کنیم که جایگاه آن بتواند بیش 
از این ارتقا یابد. عضو کمیســیون انرژی مجلس با 
اشــاره به اینکه در برنامه ششم توسعه حکم بر این 
شــده که باید انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی 
به 5 درصد برسد، گفت: انتظار می رود که کشور هر 
چه سریعتر به اســتفاده از این ظرفیت و بیش از 5 
درصد تعیین شده دست یابد، پس این رسالت بخش 
خصوصی اســت که این هدف را عملیاتی کند، چرا 
کــه ما در دولت و مجلس تالش داریم اساســنامه 
ساتبا و دو سازمان دیگر مربوطه را به هم گره بزنیم. 

وی خاطرنشــان کرد: هر بار در مــورد اینکه نفت 
روزی از دست می رود آالیندگی دارد و در شهرهای 
نفت خیز و کالنشهرها مشکالت آلودگی هوا مواجه 
هستیم اما در مقابل تعداد روزهای آفتابی و پیشرفت 
تکنولوژی در کشور وضعیت خوبی داریم پس نباید 
کفران نعمت کنیم و باید از این نعمت استفاده الزم 
را ببریم. به گفته وی، تکنولوژی به سمتی در حال 
حرکت اســت که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
ارزان خواهد بود پس حیف است که ما این صنعت 

را لوکس بدانیم.
رونق اقتصادی استان های مرزی با احداث 

نیروگاه های تجدیدپذیر
در همیــن حــال، نماینده مجلس شــورای 
اسالمی و سخنگوی کمیسیون انرژی هم گفت: در 
تمام کشور استان های مرزی عمدتاً مناطق محروم 
محسوب می شوند و این در حالی است که اکثر این 
استان ها از تابش خورشید مناسبی برخوردارند و به 
همیــن دلیل می توانیم برای رونــق اقتصادی این 
استان ها به جای این که سوخت را با خطوط انتقال 
چند کیلومتری منتقل کنیــم و هزینه های زیادی 
را متقبل شــویم، با احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
در ایــن مناطق تولید و صــادرات را از همان نقطه 
انجام دهیم. قره خانی با بیان این که احداث نیروگاه 
در اســتان های مــرزی می توانــد موجب کاهش 
هزینه های نقل و انتقال شــود، عنوان کرد: باید به 
دنبال ســازوکارهایی بود تا ضمــن رفع معضالت 
موجود در صنعت تجدیدپذیــر، این صنعت را ارتقا 
داد. در این راه نیز کمیسیون انرژی تمام تالش خود 

را خواهد کرد تا بتوان به این مهم دســت یافت. به 
گفته وی، با توجه به این که دنیا به ســمت توسعه 
انرژی های تجدیدپذیــر حرکت می کند، ما نیز باید 
تالش کنیم تا با بهره گیــری از جوانان متخصص 
و فعال کشور در زمینه تحقیقات، پژوهش، ساخت 
تجهیزات، صادرات تکنولوژی، صادرکننده خدمات 
فنی و مهندسی این رشته برای سایر کشورها باشیم. 
او با اشــاره به اهمیت و ضرورت توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر در کشــور تصریح کرد: متأســفانه در 
انرژی های تجدیدپذیر عقب هســتیم. البته بســتر 
قانونی این امر مهیا اســت زیــرا در برنامه پنجم و 
ششم توسعه گسترش این حوزه هدف گذاری شده؛ 
به گونه ای که در پایان برنامه می بایست توسط بخش 
خصوصی تولید چند هزار مگاوات تولید برق در این 
حوزه صورت گیرد. وی افزود: عالوه بر این ظرفیت 
باالی ایران و برخورداری از نیروهای تحصیل کرده 
از دیگر عناصر توسعه این صنعت به شمار می آید اما 
ســوالی که در اینجا مطرح است آن است که حلقه 
مفقوده کجاست و چرا با این وجود سرعت ما در این 
زمینه کند است. قره خانی با بیان این که در گذشته 
میزان عوارض برق پنج درصد در نظر گرفته شــده 
بود، گفت: پس از افزایش هشت درصدی عوارض و 
سپس افزایش آن به 10 درصد شاهد بهبود وضعیت 
تجدیدپذیرها هستیم. اما در پاسخ به این سؤال که 
چرا در توسعه تجدیدپذیرها کند هستیم، باید گفت 
با توجه به این که ســال گذشته از 1. 100 میلیارد 
تومــان تنها 30 میلیارد تومــان از عوارض برق به 
توســعه تجدیدپذیرها اختصاص یافت که آن هم با 

تالش و ورود کمیســیون انرژی مبلغ 180 تا ۲00 
میلیــارد تومان دریافت شــد و مابقــی آن دوباره 
اختصاص نیافت، مشکالتی در این صنعت به وجود 
آمد. وی ادامــه داد: در آن زمان پس از اخطارها و 
مکاتبات متعدد به ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
توانستیم این مشــکل را تا حد زیادی سر و سامان 
دهیــم؛ چرا که انحراف در اجــرا وجاهت قانونی و 
شرعی ندارد و به همین دلیل کمیسیون انرژی تمام 
تالش خود را کرد تا این مساله حل و فصل شود. به 
گفته وی، خوشبختانه نگاه سازمان برنامه و بودجه 
امسال نسبت به این مساله تغییر کرده و امیدواریم 
که با افزایش عوارض برق از 8 درصد به 10 درصد 
و پرداخت آن به توانیر مشکالت موجود در این حوزه 

برطرف شود.
تولید 2۸3۰ میلیون کیلووات ساعت برق از منابع 

تجدیدپذیر
در همین حال، از تیرماه ســال 88 تا ابتدای 
اسفندماه سال جاری حدود دو میلیارد و 830 میلیون 
کیلووات ســاعت برق از محل انرژی های نو تولید 
شده که این میزان باعث صرفه جویی 6۲3 میلیون 
لیتری مصرف آب در کشــور شده است. به گزارش 
دانــش نفت به نقل از وزارت نیرو، از تیرماه ســال 
1388 تا ابتدای اسفندماه ســال جاری، دو میلیارد 
و 830 میلیون کیلووات ساعت از منابع تجدیدپذیر 
انرژی تولید شــده که این میزان تولید برق از محل 

انرژی های تجدیدپذیر توانســته از انتشــار حدود 
یــک میلیون و ۹53 هزار تن گاز گلخانه ای بکاهد. 
همچنین این میزان تولید انرژی های نو باعث شده 
804 میلیــون مترمکعب از مصرف ســوخت های 
فسیلی در کشــور که جزو عوامل اصلی آالیندگی 
هوا در کشــور است، کاسته شود. گفتنی است، این 
میــزان تولید انرژی های نو باعث صرفه جویی 6۲3 
میلیون لیتری مصرف آب در ســال های اخیر شده 
است که سهم بهمن ماه به تنهایی حدود 17 میلیون 
لیتر بوده اســت. هم اکنون 445 مــگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر درون کشــور در حال احداث اســت و 
ظرفیت نصب شــده انرژی های نو کشور به حدود 
700 مگاوات رسیده اســت. همچنین تاکنون ۹8 
نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و 
67 نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است. 
براساس این گزارش، انرژی های تجدیدپذیر موجب 
اشــتغال 43 هزار و 700 نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در کشور شــده و حجم سرمایه گذاری 
غیردولتی در این بخش به بیش از 10۲ هزار میلیارد 
ریال رسیده اســت. بررســی اعداد و ارقام موجود 
در این بخــش حکایــت از آن دارد که 4۲ درصد 
نیروگاه های تجدیدپذیر کشــور از نوع خورشیدی، 
41 درصد از نوع بــادی، 13 درصد از نوع برق آبی 
کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد 

نیز از نوع زیست توده است.

شاید مانند سابق نتوانیم 
با شرکت های ساینوپک یا 
CNPC همکاری کنیم اما 

شرکت های دیگری هستند که 
با ایران همکاری می کنند و ما 
باید به دنبال بخش خصوصی 

چین برویم

مهندس حاتمی:
 با توجه به هدف گذاری های افزایش 

تولید نفت و گاز در برنامه ششم توسعه 
و نظر به اینکه بیشتر میدان های نیمه 
دوم عمر خود را سپری می کنند و با 

افت طبیعی مخزن روبه رو هستیم، در 
سال های آینده نیاز به حفاری چاه های 
جدید و تعمیرات افزایش خواهد یافت 
و باید حداقل ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار بشکه 

افت تولید نفت را جبران کنیم

دانش نفت از اولين همايش ملی تجليل از فعاالن صنعت حوزه انرژی های تجديدپذير گزارش می دهد؛

انرژی تجديدپذير ارزان ترين روش تأمين برق در دنيا
تکنولوژی به سمتی در حال حرکت است که استفاده از انرژی های تجديدپذير ارزان خواهد بود پس حيف است که ما اين صنعت را لوکس بدانيم
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۱۰ بهداشت پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
 و درمان

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خبرداد:

آمادگی برای معاینات پزشکی دوره ای کارکنان مدت موقت و پیمانکار صنعت نفت

مدیرعامل ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت از امکان ارائــه خدمات معاینات دوره ای برای کارکنان 
مدت موقت و پیمانکار صنعت نفت خبر داد و گفت: سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت ظرفیــت و آمادگی الزم را 
برای ارائه هرگونه خدمات معاینات دوره ای به کارکنان مدت 

موقت و پیمانکار صنعت نفت دارد.
حبیب اهلل ســمیع، روز یکشــنبه، پنجم اسفندماه در 
نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح فعالیت های 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، از این سازمان به 
عنوان یک سازمان سالمت محور یاد و اظهار کرد: نمی توان 
سالمت را خرید، اما برای درمان می توان هزینه کرد. وی 
ادامه داد: مقایســه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
با یک ســازمان بیمه گر صحیح نیست، بلکه رسالت اصلی 
ما سالمت محور و توأم با نگاه پیشگیرانه است. مدیرعامل 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت تصریح کرد: 10 
درصد جمعیت کشــور به طور میانگین دیابتی هســتند و 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت این افتخار را دارد 
که همه بیماران دیابتی خود را شناســایی کرده و بیش از 
50 درصد آنان را به اســتاندارد درمان رسانده است. سمیع 
در ادامــه بر ضــرورت نقش نظارتی دولــت تاکید کرد و 
گفت: بدنه دولت باید کوچک شــود و بیشتر نقش نظارتی 
و حاکمیتی داشــته باشد و این مسئله در سازمان بهداشت 

و درمان صنعت نفت در حال پیگیری اســت. وی سازمان 
بهداشت و درمان دلیلی برای توسعه ندارد و راهبرد اصلی 
سازمان در شــهرهای بزرگ رفتن به سمت خرید خدمت 
است و باید بیشتر بخش خصوصی در این زمینه ورود کند، 
اما درباره مناطق عملیاتی شرایط تفاوت دارد. سمیع ادامه 
داد: در شــرایط کنونی ما نباید اتالف منابع داشته باشیم، 
بلکــه باید هزینه ها را به نحوی شایســته مدیریت کنیم. 
مدیرعامل سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت گفت: 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت تالش دارد بتواند 
بهتریــن خدمات را در این حوزه به جمعیت زیر پوشــش 
530 هزار نفری از شــاغالن و بازنشسته های وزارت نفت 

ارائه کند.
چالش های پیش روی سازمان بهداشت و درمان

 صنعت نفت
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
گفت: وزارت نفت در چند سال گذشته استخدامی جدید 
چندانی نداشــته اســت و برخی طرح های پیشنهادی 
هم ســبب شده اســت بســیاری از همکاران زودتر از 
موعد مقرر درخواســت بازنشســتگی دهند و این بدان 
معناســت که هر کدام از این کارمنــدان با 13 درصد 
سرانه خدمات درمانی، کاهش بودجه سازمان بهداشت 
و درمان را به همراه داشــته اند؛ طبق آمارهای موجود 

حدود 14 هزار نفر شاغل وزارت نفت در پنج سال اخیر 
بازنشســته شده اند. ســمیع افزود: با توجه به باال رفتن 
سن جمعیت زیر پوشش شاغالن وزارت نفت و جمعیت 
نیاز آنان به دریافت خدمات بهداشــت و درمان افزایش 
 می یابد و این مســئله سبب افزایش هزینه های سازمان 

می شود.
فراهم شدن امکان پوشش بیمه تکمیلی

 کارکنان مدت موقت
مدیرعامل ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
دربــاره ارائه خدمات درمانی بــه کارکنان مدت موقت و 
پیمانکار صنعت نفت گفت: مطابق دستورعمل وزیر نفت 
مبنی بر ارائه خدمــات درمانی به نیروهای مدت موقت، 
امکان پوشش بیمه تکمیلی این نیروها مطرح شد. بر این 
اساس ســازمان بهداشت و درمان تاکید داشت که برای 
شــرکت بیمه ای انتخاب شده کارکنان مدت موقت، این 
الزام وجود داشته باشــد که با سازمان بهداشت و درمان 
قــرارداد امضا کند و همکاری هــای الزم را انجام دهد. 
ســمیع ادامه داد: به این منظور شرکت بیمه دانا انتخاب 
شد و قرارداد پوشش بیمه تکمیلی کارکنان مدت موقت 
در شــرکت ملی نفت ایران ثبت شد، اما مذاکرات برای 
نهایی شــدن آن در حال انجام اســت. وی تصریح کرد: 
هرچند سازمان بهداشت و درمان مجوزهای الزم را برای 
اعمــال تعرفه های درمانی از وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی گرفته اســت، اما ارائه خدمات منوط به 
امضای قرارداد بیمه دانا با ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعت نفت اســت کــه امیدواریم در آینــده ای نزدیک 
مشکالت موجود برطرف شــود و کارکنان مدت موقت 
صنعت نفت بتوانند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند. 
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به ارائه 
خدمات درمانی به نیروهای پیمانکاری شــرکت ها اشاره 
و اظهار کرد: هر شــرکتی می تواند بهطور مجزا تصمیم 
بگیرد که چه خدمات درمانی را به نیروهای پیمانکار خود 
ارائه دهد و مدیران منابع انســانی شرکت ها در این باره 
تصمیم گیرنده خواهند بود. ســمیع با بیان اینکه سازمان 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت امکان ارائــه هرگونه 
خدمــات درمانی به کارکنان مدت موقــت و پیمانکار را 
دارد، گفت: ظرفیت الزم در ســازمان بهداشت و درمان 
برای ارائه هرگونه خدمات درمانی وجود دارد و ما آمادگی 
الزم را داریم تا افزون بر ارائه خدمات درمانی به کارکنان 
رســمی وزارت نفت، به کارکنان مدت موقت و پیمانکار 

نیز خدمات ارائه کنیم.

ارائه خدمات معاینات دوره ای به بازنشستگان
مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در 
ادامــه با تاکید بر افزایش پوشــش معاینات دوره ای برای 
همه کارکنان شــاغل وزارت نفت افزود: معاینات دوره ای 
برای همه کارکنان شاغل وزارت نفت در بخش عملیاتی و 
غیرعملیاتی در دستور کار است و این مهم امسال با جدیت 
بیشــتری پیگیری شد و همه تالش ســازمان بهداشت و 
درمــان بر این مبنا بود که میزان پوشــش کارکنان 10 تا 
۲0 درصد افزایش داده شود و گزارش نهایی امسال آماده 
خواهد شد. سمیع تصریح کرد: طبق مصوبه هیئت رئیسه 
صندوق بازنشستگی، قرار بر این است که معاینات دوره ای 
بازنشســتگان را پیگیری کنیم. این اقدام از شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب آغاز شــده و طب صنعتی بهداشت 
و درمــان اهــواز آن را عملیاتی کرده اســت و هم اکنون 
بازنشســتگان بــرای انجــام معاینــات دوره ای پذیرش 
می شــوند. وی ادامه داد: در این میان شرکت فالت قاره 
ایران تنها شــرکتی است که هیچ خدمات درمانی از سوی 
سازمان بهداشــت و درمان دریافت نکرده است و به طور 
مجزا به کارکنان شاغل خود خدمات درمانی ارائه می دهد.

به مراکز درمانی طرف قرارداد بدهی معوق نداریم
مدیرعامل سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 

تصریح کرد: خوشبختانه سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفــت با حدود 1300 مرکز طرف قــرارداد، تاکنون بدهی 
معوق نداشــته اســت. در نتیجه این موضوع سبب خواهد 
شد تا کارکنان صنعت نفت در مراکز درمانی خدمات خوبی 
دریافت کنند. ســمیع همچنین به ســاخت بیمارستان 3۲ 
تختخوابی مسجدسلیمان اشاره کرد و افزود: همه کارکنان 
شاغل و بازنشســته صنعت نفت در منطقه مسجدسلیمان 
بــه همراه خانواده های شــان 3 هزار و 700 نفر هســتند، 
بنابرایــن طبق دیدگاه های کارشناســی این منطقه با این 
جمعیــت طبی به احداث بیمارســتان نیاز نــدارد. توصیه 
سازمان بهداشــت و درمان این است که یک پلی کلینیک 
مدرن با امکانات کافی راه اندازی شــود تا خدمات درمانی 
کارکنــان را تأمین کند. وی در پایان به تکالیف ســازمان 
بهداشــت و درمان در برنامه ششم توسعه تاکید و تصریح 
کرد: در برنامه ششــم توسعه به صراحت عنوان شده است 
که ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت وظیفه دارد 
در مناطق عملیاتی با تجهیز و توســعه مناســب، خدمات 
درمانی درخــور توجهی را به مردم بومی منطقه ارائه کند، 
بنابراین ســازمان بهداشت و درمان هر تکلیفی را بی شک 
اجرا خواهد کرد و براساس اسناد باالدستی تابع دستورهای 

مدیران ارشد و باالدستی خواهد بود.

طی سال جاری تحقق يافت؛

توليد 47 ميليارد متر مکعب گاز در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
نمايندگان مجلس مصوب کردند:

اختصاص اوراق مالی اسالمی به پيمانکاران قراردادهای نفتی تا سقف 3 ميليارد دالر
طی ۱۱ ماه امسال بالغ بر ۴۷ میلیارد 
متر مکعــب گاز، ۱۵ میلیون و 2۰۰ هزار بشــکه 
میعانات گازی و یک میلیون و 9۰۰ هزار بشــکه 
نفت در شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 

جنوبی تولید شده است.
مهندس حمید ایزدی، مدیر عامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در جلسه 
پیش بینــی بهره دهــی چاه های شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران که با حضورمدیران، روســا 
و کارشناسان ســتادی، مدیران عامل، مدیران و 
روســای شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی برگزار شد، در رابطه با میانگین تولید گاز 
طی 11 ماه ســال جاری گفــت: میانگین تولید 
گاز در 11 ماه امســال برابر 13۹ میلیون و 700 
هزار متر مکعــب در روز و میانگین روزانه تولید 
نفت از میدانهای سروســتان و ســعادت آباد نیز 
برابر پنج هزار و 56۲ بشــکه در روز بوده است. 
مهندس ایزدی درباره پیــش بینی تولید نفت و 
گاز شرکت زاگرس جنوبی در سال 13۹8 افزود: 
میانگیــن تولید گاز از ۹ میدان این شــرکت در 
هشت ماهه اول ســال 13۹8 وبا توجه به انجام 
گسترده تعمیرات اساســی تاسیسات فرآیندی و 
خطــوط لوله اصلی حداقــل 157 و در چهار ماه 
پایانی سال نیز حداقل 176 میلیون متر مکعب در 
روز خواهد بود. وی افزود: به منظور تحقق تولید 
تکلیفی نفت و گاز در ســال 13۹8 به خصوص 
چهار ماه پایانی این سال، بهره برداری از هشت 
حلقه چاه ضروری اســت. مهندس ایزدی درباره 
الزامات تحقق برنامه شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی طی پنج ســال آینده افزود: 
برای دستیابی به این برنامه طی پنج سال آینده 
حفاری، نصب تســهیالت ســرچاهی و احداث 
خطوط لوله جریانی 1۲ حلقه چاه در دســتور کار 
قرار دارد. مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی از برنامه توســعه میدانهای 
گازی جدید طی برنامه ششــم توســعه خبر داد 

و گفت: بــه منظور جلوگیری از روند کاهشــی 
تولید شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس 
جنوبی توســعه میدانهای پاژن، مدار، خارتنگ، 
گردان، دی، سفیدزاخور، هالیگان، و سفیدباغون 
و حفاری اکتشــافی در طاقدیس های شــناخته 
شده جهت تأمین خوراک پایدار پاالیشگاهها در 
برنامه توسعه قرار دارد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، با توجه به 
افت فشار طبیعی مخازن و فشار جریانی چاههای 
میدان هــای کنگان، نــار، وراوی و هما و جهت 
اســتمرار تولید صیانتی و بهینه از آنها احداث و 
راه اندازی ایســتگاه تقویت فشار کنگان، تسریع 
در طرح بازآرایی )Revamping( کمپرسورهای 
ایستگاه تقویت فشار نار و احداث ایستگاه تقویت 
فشــار گاز در میدانهــای وراوی و هما ضروری 
خواهد بود. بر اســاس این گزارش، اســتفاده از 
تکنولوژی رشته های تکمیلی هوشمند، مطالعه و 
به کارگیری روش های IOR، استفاده از روشهای 
شیمیایی جهت رفع نشت از رشته های تکمیلی، 
استفاده از Capillary Tube به جای تزریقهای 

دالیزی، حفاری با سیســتم UBD و به کارگیری 
سیال حفاری سبک می تواند ضمن جلوگیری از 
آسیب های ســازندی، موجب بهبود شرایط تولید 
و افزایــش بهره دهی چاهها شــود. این گزارش 
می افزاید: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی تا پایان بهمن ماه امسال برای تثبیت تولید 
و انجام تعهدات تکلیفی خود در بخش مهندسی 
بهــره برداری حدود دو هزار و 7۹4 مورد فعالیت 
از جمله اسیدکاری گســترده، اسیدکاری توسط 
لوله مغزی ســیار، مسدودسازی توسط  دستگاه 
دستگاه لوله مغزی سیار، احیاء با نیتروژن توسط 
دســتگاه لوله مغزی سیار، رفع مانع و تمیزسازی 
ســتون چاه، انواع آزمایش هــای درون چاهی، 
تزریــق دوره ای مواد ضدخوردگــی و آزمایش 
کامل چاه بــا تفکیک گر ســیار برنامه ریزی و 
انجام داده اســت. برخی از طرح ها و پروژه های 
در حال مطتاعه، ارزیابی، اجرا و احداث شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شــامل 
طرح افزایش تولیــد از میدان آغار طی دو فاز از 
۲4 به 4۲ میلیون متر مکعب در روز، طرح توسعه 
پاالیشگاه فراشبند، پروژه احداث خط لوله کمکی 
)لــوپ( 1۲ اینچ داالن، طرح بازآرایی ایســتگاه 
تقویت فشار گاز نار، احداث مرکز تفکیک تابناک، 
احداث ایســتگاههای تقویت فشار هما و وراوی 
و احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون می شود. 
شایان ذکر است: شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی بزرگترین شــرکت زیر مجموعه 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است. در حال 
حاضر این شــرکت دارای ۹ میدان گازی فعال 
آغار، داالن، نار، کنگان، ســرخون، تابناک، هما، 
وراوی، شانول و دو میدان نفتی فعال به نام های 
سعادت آباد و سروســتان است. گستره عملیاتی 
این شــرکت در اســتانهای فارس، بوشــهر و 
هرمزگان بوده که آینده با بهره برداری از میادین 
اکتشافی جدید به استانهای کهگیلویه و بویراحمد 

و چهارمحال و بختیاری نیز توسعه می یابد.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
با اختصاص 3 میلیارد دالر اوراق مالی اســالمی به 

پیمانکاران قراردادهای نفتی موافقت کردند.
نماینــدگان در نشســت علنی شــامگاه 
دوشــنبه )ششــم اســفندماه( مجلس شورای 
اســالمی در جریان بررســی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه ســال ۹8 با بند )ی( تبصره )5( 
این الیحه موافقت کردند. بر اســاس این بند، 
وزارت نفت از طریق شــرکت های دولتی تابعه 
ذی ربط اجازه خواهد داشــت تا ســقف معادل 
3 میلیــارد دالر اوراق مالی اســالمی )ریالی یا 
ارزی( بــا تصویب هیئت وزیران منتشــر کند. 
این اوراق برای بازپرداخت اصل و ســود اوراق 
ارزی، ریالی سررســید شده تسهیالت بانکی و 
تضامین سررسید شــده و همچنین بازپرداخت 
بدهی هــای سررسیدشــده بــه پیمانــکاران 
قراردادهــای بیع متقابل طرح های باال دســتی 
نفــت تعلق می گیــرد و شــرکت های مذکور 
موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر 
تا پنج ســال از محل منابع داخلی خود تسویه 
کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت 
نفت و سازمان برنامه و بـــودجه کشـور قابل 
واگذاری به پیمانکاران و طلبکاران طرح هاست. 
نمایندگان در ادامه بررسی بودجه سال ۹8 کل 
کشــور، با بند )الف( تبصره )4( ماده واحده این 
الیحه موافقــت کردند. در بنــد )الف( تبصره 
)4( آمده اســت: به بانک های عامل اجازه داده 
می شود در سال 13۹8 از محل منابع در اختیار 
نســبت به اعطای تســهیالت ارزی، ریالی به 

موارد زیر اقدام کنند:
خصوصی،  بخش های  سرمایه گذاران   -1
تعاونــی و نهادهای عمومــی غیردولتی برای 
طرح های توســعه ای باالدســتی نفــت و گاز 
با اولویــت میدان های مشــترک و جمع آوری 
گازهای همراه همسو با افزایش ضریب بازیافت 
مخازن و احیــای چاه های قدیمی دارای ذخایر 
نفتی درجا بــدون انتقال مالکیــت نفت و گاز 

موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲- طرح هــای توســعه ای و زیربنایــی 
سازمان های توســعه ای بخش صنعت و معدن 
با مشارکت حداقل 51 درصد بخش خصوصی 
و تعاونی بــا اولویت مناطق محــروم و کمتر 

توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای.
وثیقه قرار گرفتن اصل قرارداد تولید و خرید 

شرکت های نفتی توسط بانک ها
در همین حال، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با وثیقه قرار گرفتن اصل قرارداد تولید 
و خرید شرکت های نفتی توسط بانک ها موافقت 
کردند. نمایندگان در نشســت علنی شــامگاه 
یکشــنبه )پنجم اســفندماه( مجلس شــورای 
اســالمی، در جریان بررســی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه سال ۹8، با بند الحاقی )4( تبصره 
)1( این الیحه موافقت کردند. بر اســاس این 
بند الحاقی، اصل قرارداد شرکت های اکتشاف و 
تولید داخلی تأیید صالحیت شده با شرکت ملی 
نفت ایران برای توســعه میدان های نفت، گاز 
و فرآورده هــای نفتی و اصل قرارداد خرید نفت 
شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید 

حاصــل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه 
و تضمین بازپرداخت اصل و ســود تسهیالت 
دریافتی شــرکت های مذکــور از بانک ها قابل 
پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و بانک های عامل، سازوکار و تسهیالت 
الزم بــرای اجرای این بنــد را فراهم می کنند. 
این حکم طرح های پاالیشــگاهی و پتروشیمی 
جدیــد را که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی 
)فاینانس( هستند نیز شامل می شود. همچنین 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
بررســی بودجه سال ۹8 کل کشــور موافقت 
کردند منابع حاصل از افزایش قیمت ســوخت 
تحویلی به پتروشــیمی ها برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان در سال ۹8 اختصاص یابد. 
به موجب ایــن پیشــنهاد، وزارت نفت مکلف 
است قیمت ســوخت تحویلی به پتروشیمی ها 
را از 13۲0 ریــال بــه ازای هــر مترمکعب به 
۲600 ریال افزایــش دهد و منابع حاصله پس 
از واریز به درآمد عمومــی نزد خزانه داری کل 
کشــور تا ســقف 15 هزار میلیارد ریال، صرف 

همسان سازی حقوق بازنشستگان شود.
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مهندس جواد ملقن در گفت و گو با دانش نفت خبر داد:

 استفاده از شرکتهاي خصوصي توانمندآموزشي
 در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

یادداشت

اقتصاد مقاومتی، کلید عبور از بحران ها
اعالم اقتصاد مقاومتی توسط 
اجرای  بر  دولــت  تاکید  و  رهبری 
آن، مســیر خود اتکایی و استقالل 
اقتصادی که از شعارهای ۴۰ سال 
گذشــته مردم در پیروزی انقالب 
اسالمی بود را مجدداً یادآوری نمود.

کشور عزیز ایران با امتیازات 
ویــژه اعم از ذخایر زیرزمینی از نفت و گاز گرفته تا معادن غنی، جایگاه 
استراتژیک کشور، نیروی انســانی متخصص و با فرهنگ و باهوش و 
مقاوم و......در دنیا جزو معدود کشــورهای منحصر اســت، لذا بایستی 
اقتصاد مقاومتی را به منزله اســتفاده از امتیازات خدادادی درون کشور 
برای رشــد و توسعه کشور و رفاه مردم در نظر گرفت. در ابتدای اعالم 
تعریف های متفاوتی مطرح شــد تعدادی از مسئولین عملکرد روزمره و 
وظایف ســازمانی خود را به حساب اقتصاد مقاومتی گذاشتند که چنین 
نبود وتعداد دیگری از مسئولین دولتی و و نهادها نیز مسیرهای فکری 
وسیاســی خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی ابراز کردند که چنین نبود و 
بعضی از سیاست گذاری ها در قوای سه گانه و مجمع تشخیص نظام نیز 
بیش از آنکه راهکارهای عملی را نمایان کند در حد شــعار و حرف های 
کلی زده شــد لذا آنچه انتظار بود محقق نشد. برای اثبات مدعای خود 
چند مثال در حوزه معدن و صنایع معدنی که یکی از مصداق های اقتصاد 
مقاومتی اســت ذکر می کنم، ایران از نظر ذخایر معدنی غنی اســت و 
نزدیک به 1000 میلیارد دالر ذخیره کشــف شــده داراست و جزو 10 
کشــور معدنی دنیا اســت وبا توجه به ذخایر گاز فراوان کشور می تواند 
رشد و جهش را در توسعه کشور حاصل کند و از طرف دیگر اینکه مواد 
معدنی تجدید ناپذیر است و مورد نیاز قریب به اتفاق کشورها می باشد و 
نکته مهم این که نیاز به واردات مواد اولیه خارجی نداشته و لذا درست در 
جهت استقالل کشور است، در این حوزه پیشنهاد شد که جهت اکتشاف 
یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع وســعت کشور که طی 80 سال 
گذشته در عملیات اکتشافی بسیار عقب است، با تأمین بودجه کافی برای 
ســازمان زمین شناسی این سازمان تکمیل اقدامات دهه های گذشته را 
نموده و پیش زمینه اطالعات رابرای ســرمایه گذاری وســیع در کشور 
فراهم کند. مورد دوم افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن ویا وام 5 ساله 
از صندوق توســعه ملی به میزان 500 میلیون دالر طی سه سال برای 
حمایت از بخش خصوصی و کاهش ریســک اکتشاف و استخراج این 
بخش بتواند تحرک چشــمگیر در عرصه اکتشاف و استخراج در میهن 
داشــته باشد. مورد سوم پیشنهاد شد که طلب چند هزار میلیارد تومانی 
سازمان توســعه ای ایمیدرو داده شود تا با مشارکت بخش خصوصی و 
ویا شرکت های معتبرخارجی کارهای زمین مانده چند ین دهه را شروع 
نماید بویژه آنکه پس از برجــام در حوزه معدن و صنایع معدنی امکان 
جهش وجود داشت، موارد متعدد دیگر که متاسفانه می توان گفت اکثر 
آن در حد شعار و حرف ماند و اقدام نشد و فقط سازمان ایمیدرو از منابع 
محدود خود 500 میلیارد تومان عملیات اکتشــافی را در پهنه 70000 
کیلومتر مربع با حمایت وزارت صنعت معدن تجارت از ســال 13۹3 در 
۲1 استان کشور شروع کرد و ۲00 هزار کیلومتر مربع ژئوفیزیک هوایی 
نیز انجام داد، این آمار نشان دهنده این است که در مقایسه با 80 سال 
گذشــته کاری بس عظیم انجام شد و 500 میلیون تن به ذخایر قطعی 
سنگ آهن و 450 میلیون تن ذغال سنگ و 50 تن طال و بویژه ذخایر 
عناصر نادر خاکی )فلزات نادر( و کشــف 450 محدوده امید بخش که 
حتماً ذخایر مناسبی داراست و تا پایان سال 13۹8 با تکمیل اکتشافات 
نویدهای ارزنده ای برای ملت ایــران خواهد بود. برای آنکه مثال بنده 
تکمیل شود و اهمیت موضوع معین شود در زنجیره فوالد از سنگ آهن 
تنــی حدود 50 دالربا احداث کارخانجات متعدد از کنســتانتره تا گندله 
و آهن اســفنجی تا شــمش فوالد تا مقاطع طولی با قیمت های حدود 
500 دالری، مالحظــه می فرمایید بجــز ارزش افزوده چندین برابری، 
اشــتغال باال ایجاد می کند و در 5 ساله گذشــته تالش سرمایه گذاران 
و ایمیــدرو وزارت صمت وزارتخانه و ایمیــدرو برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام به ویژه زنجیره فوالد جواب داد و در ســال 13۹6 صادرات ۹ 
میلیارد دالر درحوزه معدن و صنایع معدنی انجام شــد یعنی ۲۲ درصد 
از صادرات غیرنفتی کشــور باارزبری بسیار کم در مقایسه با اکثر قریب 
صنایع کشــور که بعضاً مورد حمایت ویژه قرار گرفته و می گیرند؟سؤال 
اصلی این است که این شعار درست چرا به خوبی اجرا نشده است.دلیل 
اصلی این اســت که هنوز اتفاق نظر و تعریف مشخص بر اینکه اقتصاد 
مقاومتی چیســت و چه باید کرد و اهمیت عملی آن بین تصمیم گیران 
حاصل نشــده ضمناً بایســتی قبول کرد برای اجــرای این اصل مهم 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه بسیار مهم است و با بودجه محدود کشور 
این امر مهم حاصل نمی شود و بایستی از از منابع ایرانیان خارج کشور و 
بین المللی با تصمیمات جسورانه استفاده کرد و بخش خصوصی داخلی 
را نیز به صورت عملی حمایت کرد و بوروکراســی فعلی که متاســفانه 
موجب شده حتی بخش خصوصی داخلی هم به طور جدی گله مند باشد 
اصالح کرد. خوشبختانه نکته ای که الزم است تأکید شود این است که 
زیرساخت های توسعه کشور فراهم شده و شاید بتوان گفت که سیاست 
جهش توسعه در کشور حرفی گزاف نیست و می تواند با اصرار بر اقتصاد 
مقاومتی با ساز و کاری که گفته شد نهایتاً به استقالل کامل اقتصادی 

کشور و رفاه را برای مردم بیش از پیش فراهم کرد.

بســتر ســازی، ایجاد و ترویج 
روحیه و فرهنگ تحقیــق و پژوهش در حوزه 
مطالعات  ســرزمین،  آمایش  انــرژی،  های 
اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و بکارگیری 
آنها در برنامه ریزی های سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس کامال مشهود است.
به گزارش خبرنــگار دانش نفت، توجه 
به نیاز صنایع در بعد ایجاد زمینه کارآفرینی و 
حمایت از نــوآوری و خالقیت نیروهای جوان 
محقــق و نخبه در ســطح منطقــه، فناوری 
و هدایــت پژوهش ها به ســمت و ســوی 
پژوهشــهای تقاضا محور و بهبود دانش های 
فنی موجود و گســترش مرزهــای دانش از 
مهمترین ماموریت هاي مدیران ســختکوش 
 منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس اســت.
بنابرایــن گــزارش، شناســایی و بکارگیری 
ظرفیت هــای علمــی فنی و اقتصــادی و 
با  توســعه همکاریهای پژوهشــی مشترک 
موسســات داخلی و بین المللی و بکارگیری 
آنهــا در جهت  اســتقرار تکنولــوژی های 
نوین صنعت نفــت و اجرای موثر سیســتم 

مدیریــت دانــش جهت ذخیــره اطالعات و 
تجربیات افــراد صنعتی، صیانت از دانش فنی 
نخبگان و گســترش دانش های بدست آمده 
در کل منطقــه و ارتقــاء جایــگاه پژوهش و 
 فناوری از دیگر ماموریتها به شــمار مي رود.  
در همین زمینه، مهندس جواد ملقن، سرپرست 
آموزش و توانمند ســازی نیروی انسانی برون 
سازمانی سازمان منطقه ویژه انرژی پارس به 
خبرنگار دانش نفت گفت: ضمن تقدیر از مدیر 
محترم پژوهش وفناوري سازمان جناب آقاي 
دکتر شــاهیني درخصوص برپایي نمایشگاه 
ارزشمند نفت، گاز و پتروشیمي در عسلویه که 
تاثیر زیادي در معرفي شرکتهاي دانش بنیان و 
توانمنــد درامر صنعت نفت دارد به عرض مي 
رساند بر اســاس برنامه ریزی های به عمل 
آمده و با توجه به موافقت هیئت مدیره محترم 
سازمان، درصدد هستیم تا با کمک شرکتهاي 
دانش بنیان و خصوصي توانمند نسبت به ایجاد 
هاب آموزشي صنعت نفت در سازمان منطقه 
ویژه اقــدام گردد تا ارائه خدمــات به نیروي 
انســاني صنعت نفت در بخش هاي مختلف 

ســرویس های آموزشــی را از طریق بخش 
خصوصی در قالب کارگاه های فنی تخصصی 
دریافت کنند. وی افزود: به دنبال حمایت بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان هستیم 
تا نقش آفرینی داشــته باشند و خدمات  فنی 
ارایه کنند، لذا حمایت معنوی از این شــرکت 
ها به عمل می آید تا ســرویس های آموزشی 
و خدماتی در صنایع مســتقر در منطقه ارایه 
کنند. وی با بیان اینکه محدودیتی برای ارایه 
سرویس های آموزشی و خدماتی در سطح ملی 
و فراملــی وجود ندارد، بیان کرد: خدمات فنی 
آموزشــی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در 
سطح ملی و فراملی داده می شود تا بتوان در 
قالب یک هاب آموزشي بزرگ در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس خدمات فني وتخصصي 
ارائه شــود .این طــرح که بــا موافقت مدیر 
عامل ســازمان و همکاری مدیران و آموزش 
ســازمان درحال اجراء مي باشــد، مي تواند 
نقش مهمي در ارتقاي زیرساختهاي آموزشي 
 کشــور و صادرات خدمات فني ایفــا نماید.
ملقن بیــان کرد: در حال حاضــر تفاهم نامه 

تعدادي از شرکت در حال پیگیري و در شرف 
امضاء و استقرار مي باشــد و مراحل حقوقی 
دیگر شرکت ها  نیز در حال انجام است تا در 
منطقه مســتقر شوند. وی اظهار کرد: از جمله 
شرایط شــرکت ها برخورداری از رزومه قوی 
است و همچنین اگر شرکتی دانش بنیان است 
بایــد فعالیت های  آن ها برای صنعت موثر و 
مفید واقع شــود و از قابلیت سرمایه گذاری و 
 تجهیز کارگاه های مورد نظر برخوردار باشند.
سرپرســت آموزش و توانمند ســازی نیروی 
انسانی برون سازمانی ســازمان منطقه ویژه 
انــرژی پارس گفت: هیــچ محدودیتی برای 
شرکت ها وجود نداردو شرکت ها می توانندهر 
تعداد کارگاه را تجهیز و در منطقه ویژه پارس 

ایجاد کنند و فضــا و زمین الزم در اختیار آن 
ها قرار داده می شود و اگر به فضای بیشتری 
مورد نیاز باشــد در قالب اعطای زمین خواهد 
بود تا ســرمایه گــذاری الزم را انجام دهند و 
کارگاه های خود را توسعه دهند. وي ادامه داد: 
تقویم های آموزشــی شرکت های خصوصی 
روی پورتال ســازمان قــرار خواهد گرفت تا 
شرکت هاي دیگر بتوانند از این تقویم ها روی 
پورتال استفاده کنند، شــرکت ها نیز باید در 
قالب قراردادهای بلند مدت و حداقل یکسال 
این کارگاه ها را تاسیس کنند. ملقن در پایان 
تصریح کرد: از شرکت های توانمندی که به 
 صنعت نفت ارایه خدمت می کنند اســتقبال

 می کنیم.
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جزئيات اجرای طرح های نگه داشت و توليد در فالت قاره
طبق برنامه ریزی ها قرار است چهار پروژه 
از بسته های نگه داشت و تولید در شرکت نفت فالت قاره 
اجرایی شود. چهار پروژه ای که به گفته مدیر عامل این 
شرکت قرار است حدود ۱۰۰ هزار بشکه به تولید فالت 

قاره اضافه کند.
برای تأمین منابع مالــی مطمئن در پروژه های 
افزایش و نگه داشت توان تولید نفت و جلوگیری از افت 
تولید، بسته هایی تعریف شد که قرار است با مشارکت 
شرکت های ایرانی اجرایی شــوند. طبق برنامه ریزی 
انجام شده، اجرای بســته های مذکور میزان تولید را 
۲00 تــا ۲50 هزار بشــکه افزایش می دهد و چنانچه 
اقدامات پیشگیرانه انجام نشود، تولید نفت ساالنه 300 
هزار بشــکه کاهش پیدا می کند. طرح »نگهداشت و 
EPD/ افزایش میزان تولید نفت در چارچوب قراردادی
EPC با تأمین مالی« که با نظر وزیر نفت و هماهنگی 
سایر بخش های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، 
توســط مدیریت برنامه ریزی تلفیقی تنظیم شده بود، 
پــس از اخذ مصوبه هیأت مدیره شــرکت ملی نفت 
ایران به ســازمان برنامه و بودجه کشــور ارسال و به 
تصویب شورای اقتصاد رسید و خبر آماده سازی بسته 
پنج میلیارد دالری ســال گذشته، توسط بیژن زنگنه، 
اوایل ســال گذشته اعالم شد. قرار است این بسته در 

طول دو سال برای افزایش تولید در میدان های در حال 
بهره برداری اجرا شــود که بخشی از آن شامل تعمیر 
چاه ها و بخشــی دیگر شــامل حفر چاه های جدید در 
مناطق مختلف نفتی از جمله مناطق نفت خیز جنوب، 
فالت قاره، مناطق مرزی و غیره می شــود. زنگنه از 
شرکت های ایرانی برای مشارکت در این پروژه دعوت 

کرده است.
میادین کوچک هدف بسته های نگه داشت و تولید

در این راستا اعالم شــد که بسته مذکور در ابعاد 
کوچــک و تا میزان 100 میلیون دالر آماده می شــود و 
عمــده کار آن حفاری، خط لولــه جریانی و تغییرات در 
نمک زدایی اســت. هم چنین تاکید شد اجرای بسته های 
مذکــور در ســطح شــرکت های ایرانی اســت و همه 
شــرکت های ایرانــی می تواننــد این بســته ها را اجرا 
کننــد. مدل آن ابتدا EPC بود اما بازار به این بســته ها 
عالقه مندی نشــان داد و شرکت های ایرانی ابراز عالقه 
کردند که تعدادی از آن ها می توانند تأمین مالی کنند، به 
همین دلیل مدل به ETCF تغییر داده شــد. علی کاردر 
- مدیرعامل پیشــین شرکت ملی نفت - در این باره به 
ایسنا گفته بود که هدف این بسته ها میادین کوچک نفتی 
هســتند. قرار است شرکت ملی نفت ایران در این راستا، 
34 بسته کاری با سرمایه گذاری تقریبی 6 میلیارد دالر با 

تکیه بــر توان مالی و اجرایی ایرانــی، با هدف افزایش 
تولید نفت از چاه های ۲۹ میدان و مخزن نفتی را اجرایی 
می کنــد. افزایش تولید نفت به میزان حداکثر 3۹0 هزار 
بشکه در روز از چاه های ۲۹ میدان و مخزن نفتی دریایی 
و خشکی با سرمایه گذاری معادل تقریبی 6 میلیارد دالر از 
اهداف این طرح است. سرمایه مورد نیاز اجرای 34 بسته 

سرمایه گذاری این طرح نیز از محل آورده پیمانکار و سایر 
منابع اعتباری ارزی و ریالی طی دو ســال اجرا، تأمین و 
بازپرداخت تعهدات آن از محل 50 درصد افزایش تولید 

نفت میادین در سررسید مقرر انجام می شود.
افزایش تولید صد هزار بشکه ای فالت قاره

در این راســتا حمید بورد - مدیر عامل شرکت 
نفت فالت قاره - در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
پروژه هــای EPC و EPD، اظهار کرد: چهار پروژه از 
بسته نگهداشــت و تولید از سوی شرکت نفت فالت 
قاره ایران اجرا می شــود. قرارداد دو طرح امضا شده و 
یــک طرح نیز به احتمال زیاد تا پایان امســال نهایی 
می شــود. وی، به این ســؤال که اجرای پروژه های 
مذکور چــه میزان به تولید شــرکت نفت فالت قاره 
اضافه می کند، پاســخ داد: این پروژه ها از ابتدای سال 
13۹8 اجرایی خواهند شد و حدود 100 هزار بشکه به 
تولید فالت قاره اضافه خواهد کرد. مدیر عامل شرکت 
نفت فالت قاره با اشاره به آغاز پروژه مخزن سیری از 
ابتدای مهرماه سال جاری گفت: البته این پروژه هنوز 
به نتیجه نرســیده است. به گفته بورد، چنانچه امکان 
صادرات نفت تولیدی وجود نداشته باشد، برای افزایش 
تولید ظرفیت ســازی و در زمان لــزوم تولید صورت 

می گیرد.
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200 ميليارد دالری که نابود شد
هنوز یک ســال از روزگاری که غول های نفتی دنیا برای امضای 
قرارداد توســعه میادین نفتی و گازی ایران صف کشیده بودند، نگذشته است. 
روزگاری که قرار بود با امضای این قراردادها، 2۰۰ میلیارد دالر سرمایه به صنعت 
نفت ایران تزریق شود اما از آن فقط مذاکرات نیمه تمام و منتفی باقی مانده است.

 )IPC( به گزارش ایسنا، با امضای برجام و معرفی قراردادهای جدید نفتی
 CNPC توسط وزارت نفت، بسیاری از غول های نفتی از شرق و غرب دنیا از
گرفته تا BP پشت در صنعت نفت ایران صف کشیدند که برای توسعه میادین 
با مردان نفتی ایران پشــت میز مذاکره بنشینند. در آن روزها، بازار بین المللی 
نفت شــاهد امضای تفاهم نامه های بســیاری بین وزارت نفت و شرکت های 
بین المللی نفتی بزرگ دنیا بود که بر اساس این قراردادها، شرکت های خارجی 
باید مطالعات خود را روی میادین مورد نظر انجام می دادند و نتیجه مطالعه خود 
را بعد از شش ماه به شرکت ملی نفت اعالم می کردند. در این راستا، بیش از 
۲6 جلد نتیجه مطالعه از شرکت های بین المللی و ایرانی به شرکت ملی نفت 
ارائه شد که اکثر آن ها متعلق به شرکت های بین المللی بود. مذاکرات نفتی به 
این صورت بود که نخســت، اطالعات میدان از سوی ایران در اختیار شرکت 
متقاضی قرار داده می شــد و این شــرکت در یک دوره سه تا شش ماهه این 
اطالعات را بررســی کرده و نتایج مطالعات خود را در اختیار شرکت ملی نفت 
قــرار می داد. همه میادین و مخازن نفتی و گازی ایران از جمله میادین نفتی 
تحت اختیار شــرکت متن، مناطق نفت خیز جنوب، نفت مرکزی و… شامل 
این مذاکرات می شدند. مذاکرات به حدی جدی شده بود که شهریورماه سال 
گذشته، بیژن زنگنه - وزیر نفت - پیش بینی کرد تا پایان سال 13۹6، حدود 
10 قرارداد امضا شود. به گفته وی، طرح توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی، 
میدان مشــترک آذر، میدان های ســهراب، آب تیمور، منصوری و آزادگان در 

اولویت قرار داشــتند. این خبر در حالی از ســوی وزیر نفت اعالم شد که در 
تیرماه همان سال شاهد امضای قرارداد توسعه فاز 11 با کنسرسیومی متشکل 
از شرکت فرانسوی توتال، شرکت ملی نفت چین )CNPC( و شرکت ایرانی 
پتروپارس بودیم. طی دو ســال اخیر، صنعت نفت ایران میزبان توتال، شل، 
شلمبرژه، انی، اینپکس، گازپروم نفت، لوک اویل، روس نفت، تات نفت، زاروبژ 
نفت، ســاینوپک، CNPC، کوگس، ONGC، DNO، زیمنس، وینترســهل، 
پرتامینا، شــرکت ملی نفت فیلیپین، پتروناس، OMV، مرسک و… بود که 
نماینده کشورهای فرانســه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، روسیه، چین، کره جنوبی، 
هند، اتریش، آلمان، اندونزی، مالزی، دانمارک و… بودند و با وجود هجمه ای 
که در داخل کشــور با آن مواجه بود، با توتال که یک شــرکت غربی بود نیز 

قرارداد امضا کرد.
پیش بینی هایی که محقق نشد

البته پیش بینی زنگنه محقق نشــد و به نظر می رسد عوامل خارجی و 
داخلی در امضای قراردادها، بر موضوع نفت و توسعه میادین اولویت یافتند، تا 
حدی که وزیر نفت در یک نشست خبری با بیان این که مذاکرات برای توسعه 
میادین با شرکت های داخلی و خارجی ادامه دارد، گفت: جرأت نمی کنیم اسم 
قراردادی که نزدیک به نتیجه گیری است را اعالم کنیم، زیرا می ترسیم کاری 
کنند که امضا نشود. 150 نفر درگیر مذاکرات برای امضای قراردادهای توسعه 
میادین هســتند. وزیر نفت باز هم بر این موضوع تاکید کرد که برای امضای 
قراردادها، باید دو طرف راضی باشند، هر کسی با ایران یادداشت تفاهمی امضا 
می کند، عده ای داخلی و خارجی می روند و می گویند این کار را نکن. خدا شر 
برخی خارجی ها را به خودشان برگرداند و داخلی ها را اصالح کند. با این حال 
امیدواری برای امضای دومین IPC هم چنان از ســوی مسؤوالن ابراز می شد 

و مذاکرات به قوت خود ادامه داشت. مذاکرات تا حدی پررنگ و صنعت نفت 
ایران تا حدی برای خواستگاران خارجی خود جذابیت داشت که حتی در بیست 
و سومین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که اردیبهشت ماه سال 
جاری برگزار شد، شــاهد حضور گسترده بسیاری از این شرکت های خارجی 
بودیم. یکی از سالن های نمایشگاه میزبان غرفه های شرکت هایی مانند توتال، 

OMV و… بود.
نخستین سنگ برای خروج غول های نفتی

البته در نخستین روز این نمایشگاه، آمریکا از برجام خارج شد و بالفاصله 
صنعت نفت ایران را تحریم کرد. در این راســتا ترامپ همه کشورها را تهدید 
کرد که اگر تعامالت نفتی خود با ایران را ادامه دهند، تحریم خواهند شــد و 
همین تصمیم او نخســتین سنگ برای خروج غول های نفتی از صنعت نفت 
ایران را بنا نهاد و شرکت های مذکور در سکوت، یکی پس از دیگری بازار نفت 
ایران را ترک کردند و تقریباً همه مذاکرات نیمه کاره رها شدند. در این راستا، 
روز گذشته غالمرضا منوچهری - معاون سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت - به بررســی قراردادهای نهایی شده پس از برجام که به دلیل مشکالت 
پیش آمده به ثمر ننشســتند، پرداخت و گفت که امضای این قراردادها، ۲00 
میلیارد دالر سرمایه به صنعت نفت تزریق می کرد. قرارداد توسعه میدان بندر 
کرخه بــا OMV اتریش، چنگوله با DNV نروژ، آذر با اویک و گازپروم نفت، 
کیش با شل و فرزاد با ONGC بعد از برجام از نهایی شدند. مذاکرات توسعه 
آزادگان با ســه کنسرســیوم پیش می رفت و حضور توتال و سی ان پی سی با 
همکاری شریک ایرانی در این میدان قوت گرفته بود که متوقف شد. مذاکرات 
یادآوران هم با شــل و ســاینوپک جلو می رفت. برای توسعه الیه نفتی و آب 

تیمور هم با مرسک مذاکراتی داشتیم که فعاًل همه آن ها عقب کشیده اند.

طبق برنامه ریزی ها قرار است چهار 
پروژه از بسته های نگه داشت و تولید 
در شرکت نفت فالت قاره اجرایی 

شود. چهار پروژه ای که به گفته مدیر 
عامل این شرکت قرار است حدود 
۱۰۰ هزار بشکه به تولید فالت قاره 

اضافه کند

چاه شماره 74 گازی منطقه عملیاتی خانگیران 
افتتاح شد

چاه شماره ۷۴ شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با ظرفیت تولید 
روزانه یک میلیون و 3۰۰ هزار میلیون مترمکعب گازترش افتتاح شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی و احسان قاضی زاده هاشمی، 
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد و رضویه در مجلس 
شورای اسالمی در جریان ســفر به شهرستان سرخس، ضمن افتتاح چاه 
شــماره 74 از تاسیسات شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از منطقه 
عملیاتــی خانگیران نیز بازدیــد کردند. میــدان گازی خانگیران در 180 
کیلومتری شمال شرق مشــهد و ۲5 کیلومتری شمال غربی شهر مرزی 
سرخس واقع شده اســت. این میدان یکی از وسیع ترین مناطق عملیاتی 
صنعت نفت ایران اســت به طوری که فاصله دو چاه به حدود 60 کیلومتر 

می رسد.

تحلیل
گفتمان

دکتر مهدی کرباسیان
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۱۲

Iran Prepared to Boost Gas Export
to Armenia 

Iranian President Hassan Rouhani voiced 
Iran’s preparedness to enhance natural gas 
exports to neighboring Armenia.He made the 
remarks Wednesday in a joint press confer-
ence with visiting Armenian Prime Minister 
Nikol Pashinyan in Tehran after signing two 
memoranda of understanding.“The two coun-
tries have enough motivation and will to deep-
en relations,” said Rouhani while expressing 
satisfaction over relations between the Islamic 
Republic of Iran and the Republic of Armenia, 
reported Mehr News Agency.“The high-rank-
ing delegations of the two countries discussed 
a wide range of issues and reached an agree-
ment on them,” he said, adding, “the com-
mission for economic cooperation between 
the two countries was tasked with following 
up on what we discussed.”Appreciating 
Armenia’s stance towards illegal sanctions 
of the United States against Iran, he said, 
“we are willing to deepen Tehran-Yerevan 
relations in all fields of mutual interest.”He 

continued, “in today’s meeting, we discussed 
the most important bilateral, regional and 
international issues and the two countries are 
determined to continue their strong relations 
based on national interests”.“There are very 
good relations between the two countries in 
political, cultural, scientific and academic 
fields, as well as tourism,” he added.Referring 
to cooperation in gas and electricity, as well 

as completion of Khoda Afarin Dam, Rouhani 
said, “Iran is willing to cooperate in Arme-
nia’s north-south road”.He also mentioned 
cooperation in optical fiber connections and 
data transmission, saying, “both countries 
are willing to have more cooperation in ICT 
sector.»“In addition to bilateral economic rela-
tions, we agreed on the connection of electric-
ity between Iran, Armenia and Georgia, and 

then with Russia,” said Rouhani.He further 
added, “regarding increasing gas exports, we 
are prepared to negotiate for the export of gas 
through Armenia to Georgia, as well as the 
connection of the Persian Gulf to the Black 
Sea through Armenia and Georgia.»During 
the press conference, the Prime Minister of 
Armenia said, “I feel like being in a friendly 
country, and the presence of Armenian 
political-parliamentary delegation alongside 
ministers in this visit means that relations with 
Iran is very important for us.»Pashinyan also 
said, “the presence of Armenians in Iran is 
one of the reasons that motivated us to visit 
Tehran.»“As the President of the Eurasian 
Economic Union, I announce that agreements 
with Iran are under discussion in parliaments 
and I hope that they become implemented 
soon,” he continued.“Cooperation in energy 
is very important for us, and fortunately, Iran 
has announced readiness for increasing its gas 
export,» he added.

Oil
Zagros Petrochemical Plant 

Receives 4-Star National 
Excellence Award

Zagros Petrochemical Plant received a 
4-star certificate of the national excellence 
award in the 16th edition of the National 
Organizational Excellence Award.
The 16th National Excellence Award was 
held on Monday (February 25) at the 
international conference hall of the Islamic 
Republic of Iran Broadcasting, in the pres-
ence of a number of officials, senior ex-
ecutives of state and private organizations 
and experts active in the field.The criteria 
reviewed for offering that certificate to the 
participants included leadership, strategy, 
staffing, resources and partners, processes, 
customer outcomes, employee outcomes, 
community outcomes and key perfor-
mance outcomes.

Iran to Issue $3b of Islamic 
Bonds for Oil Projects

The Iranian parliament approved of a mo-
tion which allows the Ministry of Petro-
leum to issue 3 billion dollars worth of 
Islamic bonds (Sukuk) undersigned by the 
council of ministers.
During the Monday open session of the 
parliament, the lawmakers ratified a bill 
which allows the Rouhani administration 
to issue $3 billion dollars’ worth of Sukuk 
bonds in order to fund petroleum projects.
Islamic bonds, structured in such a way 
as to generate returns to investors without 
infringing Islamic law (that prohibits riba 
or interest.)Sukuk represents undivided 
shares in the ownership of tangible assets 
relating to particular projects or special 
investment activity. A sukuk investor has 
a common share in the ownership of the 
assets linked to the investment although 
this does not represent a debt owed to the 
issuer of the bond.

Production Capacity of 
Yaran Oilfield Up

Production of crude oil from 6 new wells 
at Yaran joint oilfield has started, bolster-
ing the field’s productivity.
According to the Petroleum Engineering 
and Development Company (PEDEC), 
Homayoon Kazemeini, operator of a 
project to develop South Yaran Oilfield, 
the wells came online before they were 
expected to by the 24/7 efforts of PEDEC 
experts and staff.He said Iranian staff were 
responsible for all stages of the project 
including drilling of the wells and their 
operation, adding this had created many 
jobs for domestic experts and local labor.
The field is located 130 kilometers off the 
Iran-Iraq border

Production Chain of Phase 
13 Refinery Complete

Operator of South Pars Phase 13 develop-
ment projects said new Liquefied Petro-
leum Gas (LPG) units had come on-stream 
in the onshore refinery of the phase which 
have completed the production chain in 
the facility.
According to the Pars Oil and Gas Com-
pany (POGC), Payam Motamed said units 
113, 114 and 115 of the refinery had come 
online and production of valued items like 
propane and butane (LPG) was constantly 
on the go in the facility.He further said 
that the sulfur, gas sweetening, ethane, and 
gas condensate units of the refinery were 
also productive and the production chain 
of the refinery was now complete.Phase 
13 is being developed for production of 56 
mcm/d of rich gas, 75,000 b/d of gas con-
densate, 400 tons of sulfur and 1.1 million 
tons/y of LPG as well as a million tons per 
year of ethane.

News

Tehran to Host 2nd Int›l ECO Energy Conference

Iran Ready for Petrol Exports

Iran among Top Gas Suppliers by 2040

The Federation of Energy Industries 
of Iran (FIEEI) in collaboration with 
ECO Secretariat, ECO CCI and  IC-
CIMA (Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mining and Agriculture), 
Iran Energy Association and Iranian 
Biofuel Society is to hold the “2nd 
International ECO Energy Confer-
ence in Tehran on March 3 and 4.
The event will also entail the “2nd 

Meeting of the ECO Public and 
Private Sector Energy/Petrochemi-
cal Consortium/Companies”.The 
meeting is aimed at unveiling energy 
projects in the ECO region and 
creating partnerships and subse-
quently energy consortia in the ECO 
region with the presence of senior 
officials from government agencies 
and energy ministries, private sector 

companies and potential partners 
of the projects, banks, international 
financial institutions and internation-
al organizations.Energy economy, 
green economy, biofuel, future of 
water, smart networks and energy 
operation, energy contracts, energy 
consumption in agriculture, how 
to facilitate energy transfer, energy 
transfer and transportation, electric-

ity export and import, the future of 
renewable energies, future of oil, gas 
and petrochemical, HSE of oil, gas 
and petrochemicals, climate change 
and the region, common energy 
projects, engineering contracts and 
services and how to manage inter-
national energy projects are some 
of the topics that will be discussed 
during the conference.

An official with the Iranian Minis-
try of Petroleum said the country 
was not only self-sufficient in 
petrol production, but had excess 
production capacity, which could 
be earmarked for exports.
Addressing the 6th Drilling Con-
gress and Exhibition in Tehran on 
Saturday, Houshang Falahatian, 
the deputy petroleum minister for 
planning, said shifting policies 
from an economy dependent on 
petrodollars to an oil-based econ-
omy was one of the approaches 
taken by Iran in macro-decision 
making of the oil industry.He 
said development of onshore 
fields including Azar as well as 
offshore fields like South Pars 

gas field were top on the Iranian 
Ministry of Petroleum’s agenda.
Falahatian further touched on the 

issue of domestic manufacturing 
of widely-used items in the oil 
industry, adding 51 contracts with 

a total value of €597 million and 
Rls. 4,330 billion had been signed 
with the domestic private sector 
developers in this regard.This 
year›s event includes 30 special-
ist panels, 5 workshops and over 
100 presentations and lectures on 
the dimensions and requirements 
of projects on enhancement and 
maintenance of production from 
the technical, financial, legal, 
contractual, insurance and risk 
management viewpoints.More-
over, reviewing business strategies 
in exploration and production 
companies, general contractors, 
drilling companies, and technical 
services is top on the agenda of 
the congress. 

The former Secretary General of 
the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF) said the latest estimates 
indicated that Iran, China, the US 
and Russia will be the four biggest 
suppliers of natural gas by 2040.
Addressing the 6th Drilling Congress 
and Exhibition in Tehran on Satur-
day, Mohammad Hussein Adeli told 
a specialized panel at the congress 
that in the 2040 outlook of the world, 
the Earth’s population would grow 
by 1.7 billion of which 1.6 would 
be the urban population, meaning 
that demand for energy would grow 
dramatically.The former GECF 
Secretary General added that the 
global demand for natural gas would 
increase by about 50 percent (by 

roughly 1,718 billion cubic meters) 
to reach 5,427 bcm by 2040, adding, 
according to statistics, by at least 
the next 30 to 40 years, fossil fuels 
would remain the dominant fuel in 
the global energy mix and in 2040, 
76% of the world›s energy would be 
supplied by fossil resources.Adeli 
further said that the latest estimates 
indicated that China and Iran along 
with Russia and the US would be 
the top natural gas suppliers in 
2040. This year›s event includes 30 
specialist panels, 5 workshops and 
over 100 presentations and lectures 
on the dimensions and requirements 
of projects on enhancement and 
maintenance of production from the 
technical, financial, legal, contrac-
tual, insurance and risk management 

viewpoints.Moreover, reviewing 
business strategies in exploration 
and production companies, general 

contractors, drilling companies, 
and technical services is top on the 
agenda of the congress. 
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ایدرو پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۱۳
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی عنوان کرد:

کسب و کارهای پلتفرمی اقتصاد جهان را تسخیر کرده اند
با  مالی  مهندسی  کنفرانس  »هفتمین 
رویکرد بین المللی« با حضور دکتر ابوالفضل کیانی 
و  مدیریت صنعتی  مدیرعامل ســازمان  بختیاری 
جمعی از اساتید، کارشناسان، مدیران و کارآفرینان 
شرکت های موفق در حوزه بازار سرمایه و کسب و 

کار برگزار شد.
به گــزارش دانش نفت به نقــل از روابط 
عمومــی ســازمان مدیریــت صنعتــی، در این 
کنفرانس ابوالفضــل کیانی بختیاری با بیان این 
موضوع که نوآوری در مدل های کســب و کار، 
ضرورت بقای شــرکت ها در موج چهارم توسعه 
صنعتی اســت، اظهار داشت: تحوالت نظام های 
اقتصادی و کســب و کار در جهان دالیلی دارد 
از جمله حلول موج چهارم توســعه صنعتی؛ ورود 
همه جانبه فناوری های کلیدی موج چهارم توسعه 
صنعتی به دنیای کســب و کار و ظهور کسب و 
کارهای پلتفرمیک. دکتر کیانی بختیاری در ادامه 
ضمن بیان ســیر تکامل انقالب های صنعتی، در 
خصوص مبحث انقالب صنعتــی چهارم گفت: 
حضــور سیســتم های ســایبر-فیزیک؛ فناوری 
زیســتی؛ فناوری نانو و مواد پیشرفته، در انقالب 
صنعتی چهارم یکپارچگی نوینی را به همراه دارد 
و در این شرایط شــاهد درهم آمیزی فناوری ها، 
ظهور مدل های کســب و کار دیجیتال، هوشمند 
ســازی ها و ... هســتیم. مدیرعامل ســازمان 
مدیریت صنعتی با برشمردن برخی از مؤلفه ها و 
فناوری های مورد توجه در انقالب صنعتی چهارم، 
و ارائه آماری از بازار اینترنت اشیاء اظهار داشت: 
با اتصال بیش از ۲8 میلیاردشی ء در سال ۲0۲0 
به اینترنت، جهان شــاهد شــکل گرفتن بازاری 
7000 میلیارد دالری از این طریق خواهد بود که 
با فرض یک درصد بعنوان سهم ایران، می توان 
بازار بالقوه 70 میلیارد دالری برای کشور در نظر 
گرفت. وی افزود: طبق پیش بینی های معتبر، تا 
سال ۲0۲5 از طریق اینترنت اشیاء بازار 4 تا 11 
هزار میلیارد دالری برای صنایع، شهرها، وسایل 

نقلیه، فضای کسب و کار و .... شکل می گیرد که 
با فرض یک در صد سهم ایران، بازار بالقوه کشور 
40 تــا 110 میلیارد دالر خواهــد بود، همچنین 
 ســهم یک درصدی بالقوه ایــران از بازار کالن 
داده ها تا سال ۲0۲0 دو میلیارد دالر برآورد می 
شــود. دکتر کیانی بختیاری در ادامه خاطرنشان 
کرد: ورود همه جانبه فناوری اطالعات و ارتباطات 
به دنیای کسب و کار، حجم عظیمی از داده های 
تولید شــده را پدید آورده که تجزیه و تحلیل آن 
می توانــد به متخصصان کمک نماید. وی افزود: 
اکنون دو و نیم کوینتیلیون بایت داده در هر روز 
ایجاد می شــود که این رقم تا سال ۲0۲5، 4/6 
برابر خواهد شد و جالب است بدانیم ۹0 درصد از 
داده ها در جهان در طول دو ســال گذشته ایجاد 
شده اســت. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی 
تاکید کرد: انقالب چهارم صنعتی، در مجموع بر 
بازار کسب و کار، چهار اثر بنیادین گذاشته است 
که عبارتند از تأثیر بر خواســته های خریدار؛ تأثیر 
بر افزایش تولید کاال، تاثیرنوآوری های مشترک 
و تأثیــر برســاختارهای ســازمانی. دکتر کیانی 
بختیاری در ادامه ضمن بررســی رویکرد کسب 
و کار پلتفرمی اظهار داشــت: پلتفرم ها با تسهیل 
تراکنش هــا ارزش ایجاد می کننــد، درحالی که 
کســب وکارهای خطی با تولید کاال یا خدمات، 
ایــن کار را می کنند؛ به بیان دیگــر، پلتفرم ها با 
ســاختن رابطه و ایجاد تراکنــش، ارزش خلق 
می کنند. وی با بیان ساختار کسب و کار پلتفرمی 
چهــار عملکرد اصلی بــرای آن عنوان نمود که 
عبارتند از »ســاختن مخاطــب«، »متصل کردن 
افراد«، »فراهم کــردن ابزارها و خدمات اصلی« 
و »وضع مقــررات و اســتانداردها«. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی با رده بندی پلتفرم ها 
به پلتفرم هــای »بازار خدمــات«؛ »بازار کاال«، 
»پرداخت«، »ســرمایه گذاری«، »شــبکه های 
اجتماعی«، »پلتفرم های ارتباطی«، »توسعه نرم 
افزارها« و »پلتفرم های محتوایی« اظهار داشت: 

پلتفرم ها اقتصاد را تســخیر کرده اند؛ در ســال 
۲016، چهــار مورد از پنج برند ارزشــمند دنیا و 
در ســال ۲017 هر پنج برند برتر، شــرکت های 
پلتفرمــی بودنــد. دکتر کیانــی بختیاری ضمن 
مقایسه تولید ناخالص ملی کشورها و رتبه بندی 
شرکت های برتر جهان در فاصله سال های ۲008 
تا ۲018 خاطر نشان کرد: تحلیلگران می گویند 
شرکت های نوآورتر شرکت های پلتفرمی هستند 
و نظرسنجی انجام شــده در اتحادیه اروپا نشان 
می دهد که شــرکت های پلتفرمی بیشتر تحقیق 
و توســعه انجام می دهند. وی ضمن ارائه آماری 
از موفقیــت شــرکت های پلتفرمی یادآور شــد: 
ســرمایه گذارها برای پلتفرم ها ارزش بیشــتری 
قائل اند و بررســی 500 سهام برتر در بازار سهام 
نیویورک نشان می دهد که متوسط ضریب درآمد 
کســب وکارهای پلتفرمی 8/۹ اســت. در مقابل، 
کســب وکارهای خطی، بسته به مدل شان به طور 
متوســط ضریب درآمد ۲ تا 4 دارند. همچنین در 
آســیا در بین 36 شرکتی که بیش از یک میلیارد 
دالر ارزش دارنــد، 31 پلتفــرم وجــود دارد که 

چیزی حدود 86 درصد است. در چین 81 درصد 
از این شــرکت ها و در هند نیز از بین ۹ شرکِت 
باارزش، 8 تای آن ها پلتفرم انــد. باتوجه به روند 
کنونــی، پیش بینی می شــود در طــول 5 تا 10 
ســال آینده، بیشتِر شرکت های باارزش در سهام 
نیویورک پلتفرم ها خواهنــد بود. پلتفرم هایی که 
چند میلیارد دالر ارزش دارند، در مقایسه با رقبای 
خطی شان دو برابر ســرمایه جذب کرده اند. این 
رقم برای شــرکت های پلتفرمی 46 میلیارد دالر 
و برای شرکت های خطی ۲1 میلیارد دالر است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشریح 
اســتراتژی های ایجاد کســب و کار پلتفرمیک 
7 ضرورت بــرای توجه جدی به کســب و کار 

پلتفرمی برشمرد که عبارتند از:
 1- حرکت اقتصاد جهانی به سوی کسب 

و کارهای پلتفرمی است.
۲- پلتفرم هــا موجب کاهش چشــم گیر 
هزینه های راه اندازی کسب و کار برای صاحبان 

مشاغل می شوند.

3- پلتفرم ها موجب سهولت دسترسی و به 
هم رسانی کسب و کار بین تولید کننده و مصرف 

کننده می شوند.
4- پلتفرم ها باعث ایجاد بستر وسیع جهت 

کسب و کار در مقیاس گسترده می شوند.
5- پلتفرم ها فراهم ســازی زمینه رشــد 
تکنولوژی به واسطه نیازهای آتی کسب و کارها 

می شوند.
6- پلتفرم هــا مشــاغل جدیــد را بوجود 

می آورند.
7- پلتفرم ها موجب توســعه اشتغال وسیع 
بــرای نیروی کار جوان به واســطه بهره گیری 
گســترده از تکنولــوژی ارتباطــات و اطالعات 

می شوند.
دکتــر کیانی بختیــاری با تاکیــد بر پلت 
فرمیک بودن آموزش و دانشــگاه های نســل 4 
گفت: آمــوزش در دانشــگاه های پلت فرمیک 
بصورت اکوسیســتمی و بر اساس نیازهایی که 
در خصوص مؤلفه های جامعه مدنی، بحث های 

محیط زیست و ... اعالم می شود، شکل می گیرد 
و مــدارک آن بین رشــته ای، چند رشــته ای و 
فرارشــته ای هســتند؛ عالوه برایــن موضوع 
مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه های پلت فرمی 
یک وظیفه است که آن را انجام می دهند. در این 
دانشگاه ها پژوهش نیز در پلت فرم اتفاق می افتد 
و از شیوه جمع سپاری در فعالیت های پژوهش و 

توسعه استفاده می شود.
وی ضمن برشــمردن فعالیت های سازمان 
مدیریت صنعتــی در دوره جدید نظیر راه اندازی 
کمیتــه راهبری صنعــت 4، و فراهم ســاختن 
زیرســاخت های الزم بــرای تبــادل تجربیات 
اســتارتاپ های موفق در خانه مدیران سازمان 
مدیریت صنعتی، در خصوص دوره های تخصصی 
برای مدیریت کســب و کارهــای دانش بنیان، 

توضیحاتی مجمل ارائه نمود.
وی در پایان ضمــن نتیجه گیری از بحث 
اظهار داشت: در ایران مصارف تجاری و کسب و 
کارهای اینترنتی در مقایسه با سایر موارد مصرف 
کمتر اســت. مدیران کسب و کاردر هر زمینه ای 
که قصد شروع یک کســب و کار را دارند، ابتدا 
باید مدل پلتفرم آن را رسم کرده تا اواًل محیط را 
بهتر و دقیق تر شناخته و ثانیًا« موفقیت بیشتری 
در بازارهای محلی، منطقه ای و بین المللی کسب 
نماینــد. با توجه به رفتــار ایرانیان در بکارگیری 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی نیاز به تشــویق 
کاربــران به اســتفاده هدفمنــد از تکنولوژی و 
آموزش ایجاد و توسعه کسب و کارهای پلتفرمی 
دانــش بنیان ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. در 
این کنفرانس همچنین با حضور دکتر ابوالفضل 
کیانی بختیــاری، مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتی، فریدون رهنمای رودپشــتی، دبیر علمی 
کنفرانس و هاشــم نیکو مــرام رئیس کنفرانس 
ضمن رونمایی از کتاب های تازه منتشــر شده در 
حوزه مهندسی مالی، هدایایی به اساتید، مدیران 

و میهمان مدعو خارجی کنفرانس اعطا گردید.

شــانزدهمین دوره اعطــای جایزه ملی 
تعالی سازمانی »با موضوع رهبری سازمانی در محیط 
ناپایدار، ۶ اســفند ماه با حضور دکتر ابوالفضل کیانی 
بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، مقامات، 
مدیران ارشد سازمان های متعالی کشور و متخصصان 
این حوزه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 

برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی 
ســازمان مدیریت صنعتی، شرکت فوالد خوزستان با 
کســب امتیاز الزم در بازه 650 الی 700 امتیاز موفق 
به دستیابی به تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 
شد. شرکت های »مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات 
مپنا« و »هولدینگ توســعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه« نیز موفق به کســب تندیس سیمین در 
باره 550 تا 600 امتیاز شــدند. در آغاز این همایش 
کیانی بختیاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
خصوص اهمیت اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: امسال 
نیز مانند چند سال گذشته با عنوان اقتصاد مقاومتی نام 
گذاری شد که این موضوع اهمیت این شیوه اقتصادی 
را در ایران نشــان می دهد. از مــوارد مهم در اقتصاد 
مقاومتی محور قراردادن رشــد بهره وری در اقتصاد با 
تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت 
رقابت پذیری اقتصاد است که الزمه آن برنامه ریزی 
برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید اســت. 
وی خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ جهادی و توسعه 
مدیریت مخاطرات اقتصــادی از طریق تهیه اجرای 
طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام 
در برابــر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی و 
همچنین تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه 
گذاری و اشــتغال مولد از دیگر زیرساخت های مورد 
نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است. مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتــی، با بیان این موضــوع که نگرش 
علمی، سیســتماتیک و نتیجه گرا به مدیریت، زمینه 
ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است، »نوآوری در کسب 
و کار«، »تولید رقابت پذیــر«، »ایجاد ارزش افزوده 
و ثــروت آفرینی« و »درونزایی و شــکوفایی اقتصاد 
از درون« را از جملــه عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی 
عنــوان کرد. کیانی بختیاری هدف از اســتقرار نظام 
تعالی سازمانی را استقرار رویکرد مدیریت سیستماتیک 
به جای مدیریت مبتنی بر فرد و شیوه سنتی، ارتقای 

سطح کیفی خدمات و محصوالت و نیز ارتقای بهره 
وری نهاده های تولید محصول یا خدمت عنوان نمود. 
وی خلــق ارزش برای کلیه ذینفعان؛ دســتیابی به 
اهداف ترسیم شــده در بهترین سطح؛ ثروت آفرینی 
و توســعه پایدار و نهایتاً تأثیر گذاری مثبت مستقیم 
یا غیر مســتقیم بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور 
را از دیگر اهداف اســتقرار نظام تعالی سازمانی بیان 
کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در خصوص 
مهم ترین کاربردهای نظام تعالی سازمانی در اقتصاد 
مقاومتی گفت: نظام تعالی ســازمانی کمک می کند 
سازمان ها با ابزاری برگرفته از دانش نوپدید مدیریت و 
با تکیه بر منابع بومی در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی قدم بردارند. وی افزود: روش های ترویجی- 
تشــویقی مانند جایزه تعالی سازمانی، فرهنگ سازی 
رویکردهای مدیریتی متعالی از مضامین مســتتر در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. کیانی بختیاری با 
تاکید بر ضرورت استقرار رویکردهای نوظهور مدیریتی 
برای تعالی سازمانی اظهار داشت: رویکردهای مدرن 
مدیریتی دارای مزیت هایی برای اقتصاد است ازجمله 
افزایش بهره وری و اســتفاده بهینه از منابع؛ تقویت 
نظام خالقیت و نوآوری در خلق ارزش برای ذینفعان 
و توسعه و استقرار اصول بنیادین مسولیت اجتماعی 
و توســعه پایدار و نظام های پاســخگویی به جامعه. 

وی افزود: از دیگر مزیت های اســتقرار رویکردهای 
نوین مدیریتی، توســعه نگرش سیســتمی مدیران 
برای تصمیم گیری و عبور از شرایط بحرانی؛ تقویت 
ســرعت و ابتکار عمل مدیران در انطباق راهبردها با 
شرایط محیطی با رویکرد علمی و رشد ارزش افزوده 
در ســازمان ها، شــرکت ها و در نتیجه بهره مندی 
همه ذینفعان از جمله کارکنان، ســهامداران، دولت و 
اقتصاد و شهروندان است. مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی با بیان مفاهیم مرتبط با موج 4 صنعت، گفت: 
تأثیرات مثبت این انقــالب افزایش کارایی از منابع، 
اعتالی بهره وری، بهبود کیفیت زندگی، تأثیر مثبت 
در محیط زیســت، هزینٔه پایین ارائه خدمات، ایمنی 
باالتر، لجستیک بهتر، تغییر در بازارهای کار و مهارت، 
ایجاد کســب وکارهای جدیــد، طراحی محصوالت 
قابل اتصال به اینترنت اشــیاء واضافه شدن خدمات 
دیجیتال برای محصوالت اســت. وی در خصوص 
تحول دیجیتال اظهار داشــت: تحــول دیجیتال به 
معنای اســتفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل در 
فرآیندهای جاری نیســت، بلکه تحولی عمیق است 
که مدل فعالیت و تمامی ابعاد ســازمان را تحت تأثیر 
قرار می دهــد. کیانی بختیاری ضمن تشــریح ابعاد 
تحول دیجیتال ســازمانی یادآور شد: با ورود فناوری 
نوین و با اســتفاده از نحوه های بسیار جدید در تأمین 
نیازها، متولیان کسب و کار می توانند برای بازاریابی، 
فروش، توزیع محصوالت و موارد از این قبیل، راه های 

متفاوت تر و البته سریع تر و با کیفیت تری را در پیش 
گیرنــد. در زمینــه تقاضا نیز اوضاع بســیار متفاوت 
خواهد بود. عالوه بر این دربخش عرضه، بســیاری 
از مشــاغل با فناوری های نوینی روبرو می شوند که 
کاماًل روش های تازه ای برای پاســخگویی به نیازها 
پیشــنهاد می کنند. وی ظهور و رشد و توسعه کسب 
و کارهــای پلتفرمی را نمــود ورود به موج 4 صنعت 
دانست و گفت: پلتفرم ها با تسهیل تراکنش ها ارزش 
ایجاد می کنند، درحالی که کســب وکارهای خطی با 
تولید کاال یا خدمات، این کار را می کنند به بیان دیگر، 
پلتفرم ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق 
می کنند. کیانی بختیاری در خصوص ضرورت تحول 
در مدل تعالی ســازمانی گفت: باید سعی کنیم مدل 
تعالی سازمانی را بنا بر ویژگی های خاص محیط های 
کسب و کار و براساس نیاز بنگاه ها که مشتریان اصلی 
این مدل هستند، بازپیکره بندی و اصالح نماییم. وی 
نتایج بازپیکره بندی و تحول الگوی تعالی سازمانی را 
تحول در مدل های کسب و کار؛ تحول در بکارگیری 
فناوری در کســب و کار؛ تحول در شــیوه های خلق 
ارزش بــرای مشــتریان و تأمین کننــدگان؛ تحول 
در ویژگی هــای ســرمایه های انســانی؛ تحول در 
ویژگی های بنیادین فرآیندهــای عملیاتی؛ تمرکز و 
توجه بیشــتر بر نتایج در راستای تحول دیجیتالی و 
تطابق شاخص های توانمندساز و عملکردی مدل با 
سیاست های اقتصادی مقاومتی به عنوان مدل بومی 

عنوان کرد. در این همایش همچنین از ویرایش نظام 
نامه جایزه ملی تعالی ســازمانی توســط مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی و فاطمــه پهلوانی رئیس 

سازمان ملی بهره وری رونمایی شد.
مأموریت مرکز تعالی سازمانی

بر اساس این گزارش، معاون مشاوره و تحقیق 
ســازمان مدیریت صنعتی در ابتدای این همایش با 
بیان اینکه مأموریت مرکز تعالی ســازمانی در قالب 
3 حوزه تعریف شــده، گفت: این ماموریت ها شامل 
اعطای جایزه ملی تعالی ســازمانی، آموزش و تبادل 
تجربه های تعالی سازمانی و اجرای پروژه های توسعه 
سازمانی می شود. حسن شــیخ نیا ادامه داد: در بحث 
آموزش و تبادل تجربه هــا، آموزش های تخصصی، 
آموزش توانمندی تعالی سازمانی و... از جمله اهداف 
مورد نظر مرکز تعالی سازمانی بوده است. او با اشاره به 
شکل گیری جایزه ملی تعالی سازمانی عنوان کرد: ما 
کار خود را از سال 138۲ در بخش صنعت آغاز کردیم، 
اما در ادامه دامنه آن تا سایر سطوح از جمله سالمت 
و ... گســترش پیدا کرد. معاون مشــاوره و تحقیق 
ســازمان مدیریت صنعتی گفت: از اهداف این جایزه 
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی ســازمانی و تشویق 
سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی و همچنین 
ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربه ها است. شیخ نیا 
در پایان گفت: همزمان با رصد برنامه های همایش، 
هفدمیــن دوره همایش نیز کلید خورد و فراخوان آن 

نیز داده شده است.
حرکت ملی برای توسعه

همچنین در ادامه، سید مسعود همایونفر، عضو 
کارگروه داوری جایزه ملی تعالی سازمانی در سخنانی 
گفت: به طور معمول، هنگام تالطم محیط کســب و 
کار، شکســت را به گردن دیگری می اندازیم. اما چه 
خوب است که شکست را بستری برای تجربه آموزی 
و موفقیــت آینده درنظر بگیریم. وی افزود: نمی توان 
منکر تأثیر منفی محیط متالطم در کسب و کار شد 
زیرا توان رقابت را از سازمان می گیرد، اما رصد محیط 
بیرونی و اتخاذ استراتژی های الزم می تواند بر تغییر 
محیط درونی سازمان تأثیر مثبت بگذارد. همایونفر با 
اشاره به شرکت های ثبت نام کننده برای دریافت جایزه 
ملی تعالی ســازمانی اظهارکرد: در این همایش 48 
ســازمان برای تندیس، ۲5 سازمان برای تقدیرنامه و 

16 ســازمان برای تعهد به تعالی ثبت نام و اظهارنامه 
خود را به مرکز تعالی ســازمانی ارسال کردند که به 
ترتیب 3، ۲1 و 13 ســازمان شایسته دریافت جوایز 
شناخته شدند. عضو کارگروه داوری جایزه ملی تعالی 
ســازمانی تصریح کرد: با 16 سال تالش ثمربخش، 
اطمینان داریم این حرکت ملی زمینه ساز رشد و توسعه 
کشور شده و سازمان های کشــوری آبادانی را برای 
وطن به ارمغــان خواهند آورد.فاطمه پهلوانی، رئیس 
سازمان ملی بهره وری ایران نیز در این همایش گفت: 
ما باید برای حرکت در مسیر تعالی باید این پرسش را 
از خود بپرسیم که کارهای مورد نظر انجام شده است، 
به اهداف هم رســیده ایم و... در ادامه قرار است چه 
اتفاقی بیفتد؟ این پرسش به ما هشدار می دهد که در 
مسیر تعالی و رشد باید کارهای معمول انجام شود اما 
نباید به آن بســنده کرد با گرفتن جایزه و رتبه آوردن 
در یک سطح، کار به پایان نمی رسد، بلکه بهره وری 
برای رســیدن به تعالی راه طوالنی دارد. وی افزود: 
سال ها مفاهیمی مانند کیفیت، زمان، ارتقای سازمانی، 
بهره وری، تحوالت دیجیتال و... مطرح است و تجربه 
نشــان داده همه عالقه مند به استفاده از این مفاهیم 
برای حل مشکالت هستند. نکته مهم این است که 
تمام این ابزارها و تکنیک ها برای یک امر مهم است 
تا یک بنگاه اقتصادی به خلق ارزش برای مشتریان، 
ساختن آینده پایدار و نیز توسعه ظرفیت های سازمانی 
خود بپردازد. خالقیت و نــوآوری، مدیریت زیرکانه، 
جانشــین پروری و... مفاهیمی بنیادینی است که در 
موضوع تعالی ســازمانی به وجود می آید تا کنار باقی 
تکنیک ها به یکپارچگی برسیم. رئیس سازمان ملی 
بهره وری ایــران ادامه داد: در جهــان دو رویکرد در 
کشورها مطرح بوده است؛ کشــورهایی که از منابع 
خدادادی برخوردار نبودند اقتصادی غیرمنبع محور و در 
واقع بهره ورمحور داشتند و کشورهای صاحب منابع 
زیرزمینی اقتصادی منبع محور. پهلوانی در پایان افزود: 
بهترین نمونه اقتصاد منبع محور ایران اســت و نمونه 
بارز در اقتصاد بهره ورمحور ژاپن. در این راستا، خوب 
است به نمونه دیگری اشــاره شود؛ پاکستان از سال 
۲000 تا ۲015 )1378 تا 13۹3( با تالش، توانســته 
با تغییرات رویکردی، در اقتصاد بهره ورمحور به رشد 
40 درصدی دست یابد. در این نوع اقتصاد یکپارچگی 

حرف نخست را می زند.

طبق پیش بینی های معتبر، تا سال 
۲۰۲۵ از طریق اینترنت اشیاء بازار 4 
تا ۱۱ هزار میلیارد دالری برای صنایع، 
شهرها، وسایل نقلیه، فضای کسب و کار 

و .... شکل می گیرد که با فرض یک 
در صد سهم ایران، بازار بالقوه کشور 

4۰ تا ۱۱۰ میلیارد دالر خواهد بود

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، 

نوآوری در کسب و کار، تولید رقابت 

پذیر، ایجاد ارزش افزوده و ثروت 

آفرینی و درونزایی و شکوفایی 

اقتصاد از درون را از جمله عوامل 

تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد

در شانزدهمين دوره اعطای جايزه ملی تعالی سازمانی اعالم شد:

يک تنديس زرين و دو تنديس سيمين سهم سازمان های متعالی کشور
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انتصاب

مخالفت دولت با پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به افراد و ...؛

چرا سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق با اختصاص سهمیه بنزین به افراد مخالفند؟
مخالفــت دولت بــا تخصیص 
به  بنزین  افزایش قیمت  از  ناشی  درآمدهای 
مردم و تاکید کمیســیون تلفیق بر ضرورت 
تصمیم گیری درباره موضوع بنزین در قوانین 
دائمــی، از جمله مهمتریــن دالیل تصویب 
نشدن پیشــنهاد اختصاص سهمیه بنزین به 

افراد در صحن علنی بود.
از آنجایی که هیچکدام از پیشنهادهای 
ارائه شده توسط نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس 
درباره اصالح وضعیت قیمت گذاری بنزین 
در سال ۹8 به تصویب نرسید، مشخص بود 
که با توجه به روند بررســی الیحه بودجه 
۹8 در صحن علنی مجلس، این پیشنهادها 
شــانس چندانی بــرای تصویــب ندارند و 
همیــن اتفاق هــم در جلســه علنی عصر 
شــنبه 4 اســفندماه مجلس رخ داد. با این 
وجود، انتظار می رفت بحث بیشتری درباره 
وضعیت قیمت گذاری بنزین در جلسه علنی 
مجلس مطرح شــود و پیشنهادهای مطرح 
شــده آرای موافق بیشتری کسب کنند. اما 
ایــن اتفاق رخ نداد و صرفًا دو پیشــنهاد از 
هشت پیشــنهاد اصلی مطرح درباره بنزین 
پیشنهاد محمدحسین فرهنگی  و همچنین 
که پیشــنهاد چندان مهمی نبود و حتی در 
صورت تصویب هم تأثیــر خاصی در حل 
مســئله بنزین در کشور نداشت، مطرح شد 
و سایر پیشــنهادکنندگان بخصوص کاظم 
جاللی، رئیــس مرکز پژوهش های مجلس 
و محمدحســین حسین زاده بحرینی، عضو 
شاخص کمیسیون اقتصادی مجلس ترجیح 
دادند حتی پیشــنهادهای خود در این زمینه 
را مطــرح نکنند. بررســی اتفاقاتی که در 
جلسه علنی مجلس رخ داد، نشان می دهد 
که برخورد عجیب دولت با پیشــنهادهای 
بنزیــن و  نماینــدگان دربــاره  مختلــف 
مخالفت شدید کمیســیون تلفیق با تمامی 
پیشــنهادهای مطرح شــده در این زمینه، 
موجب شــد نه تنها این پیشنهادها تصویب 
نشــود بلکه هیچکدام از این پیشــنهادها 
نتوانســتند رأی موافق باالیی کسب کنند 
و حداکثر آرای موافق نمایندگان به عددی 
باالتر از 70 نرســید یعنی حدود یک سوم 
نمایندگان حاضر در جلسه علنی عصر شنبه 

4 اسفندماه مجلس.
سهمیه  اختصاص  پیشــنهاد  جزئیات 

بنزین به افراد
در صحن علنی مجلس، ابتدا پیشنهاد 
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس 
مبنی بر اختصاص روزانه یک لیتر ســهمیه 
بنزین به هر نفر ایرانی مطرح شد. براساس 
این پیشــنهاد که در حین بررســی الیحه 
بودجه ۹8 در کمیسیون تلفیق مجلس هم 
رسانه ای شد، بخش قابل توجهی از درآمد 
ناشــی از این اقدام نیز به مردم اختصاص 
از مراکز پژوهشی معتبر  می یافت. بسیاری 
مانند مرکز پژوهش های مجلس، اندیشکده 
حکمرانــی شــریف و مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری در ماه های 
اخیر، از کلیات این پیشنهاد حمایت کرده اند. 
متن کامل این پیشــنهاد عبارتست از: »1- 
دولت موظف است به ازاء هر ایرانی دارای 
کد ملی به جز ســاکنین خارج کشــور به 
قیمت ســال 13۹7 برای استفاده از بنزین 
به طــور ماهانه 30 لیتر به کارت ســوخت 

سرپرست خانوار اختصاص دهد.
۲- قیمت بنزین خارج از این سهمیه 
بر مبنای ۹0 درصد قیمت فوب خلیج فارس 

)با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد(.
3- در صورت عدم مصرف ســهمیه 
ســوخت افراد می توانند اعتبــار خود را از 
 ATM طریق سامانه و دستگاههای شتاب
به افراد دیگر واگــذار نمایند و در غیر این 
صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در 
کات به شرکت ملی پاالیش و پخش واگذار 
و معــادل ریالی آن )مطابق نرخ متوســط 
ماهانــه بنزین آزاد-قیمــت پایه بنزین( در 
کارت هــای بانکی واریز و قابل برداشــت 

خواهد بود.
4-دولت موظف اســت برای حمایت 
ازخودروهــای خدمــات عمومــی بنزینی 
مانند تاکســی ها )اعم از سنتی و اینترنتی(، 

وانت ها و آمبوالنســها در ســه ماهه اول 
سال ســهمیه مکفی متناســب با پیمایش 
آنها اختصاص دهــد. در فاصله زمانی این 
سه ماهه، خودروهای خدمات عمومی باید 
با استفاده از تســهیالت بند 6 این تبصره 
نســبت به دو گانه ســوز کردن خودروی 
خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ ســهمیه 

خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
5- مابــه التفاوت درآمــد حاصل از 
فروش بنزین تولید شــده در داخل و بنزین 
صادراتی به ردیف..... واریز شــده و صرفًا 
جهــت کمک بــه حمل و نقــل عمومی، 
دوگانه ســوز کــردن خودروها و اشــتغال 
اختصاص می یابد. عملکرد این بند هر سه 
ماه به مجلس شورای اسالمی و مردم ارائه 
می شــود. منابع حاصل صرفًا بابت امر زیر 

اختصاص می یابد:
- ۲0 درصد از منابــع حاصل از این 
بخش به پرداخت تســهیالت با ســود 4& 
با اولویت وانت بارها و تاکســی ها )اعم از 
اینترنتی و سنتی( به مالکان خودروهایی که 
طی ســال 13۹8، خودروی خود را دوگانه 
ســوز نمایند، اختصاص می یابد. تسهیالت 
پرداختی بابت دوگانه سوز نمودن خودروها 
صرفًا با هر بار سوختگیری در جایگاه های 
CNG مســتهلک شــده و در صورت عدم 
استفاده از CNG سود تسهیالت ارائه شده 
با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد 

شد.
-10 درصــد از منابــع حاصل از این 
بخش به پرداخت تســهیالت با ســود 4& 
برای خریداری خودروهای پایه گاز ســوز 
و دوگانه سوزبا ظرفیت باک بنزین محدود 
)کمتر از 15 لیتر( از خودرو سازهای داخلی 

اختصاص می یابد.
-10 درصد منابع حاصل از این بخش 
به پرداخت تســهیالت با ســود 4& برای 
احداث، تجهیز، ایمن سازی و به روزرسانی 
جایگاه هــای ســوخت CNG اختصــاص 

می یابد.
-40 درصــد از منابــع حاصل از این 
بخش به پرداخت تسهیالت با سود 4& به 
شهرداری ها بابت خرید اتوبوس های حمل 
ونقل عمومی کم مصرف )با اولویت برقی 
و گاز سوز( و توسعه ناوگان مترو و اشتغال 

اختصاص می یابد.
۲0 درصد بابــت یارانه بلیط اتوبوس 

شهری و مترو
6- وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید 
که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور 
پایه CNG توسط تولید کنندگان داخلی در 

طی سال 13۹8،35& باشد.
7- افزایــش قیمت هزینــه حمل و 
نقل مســافر درون شهری ناشی از افزایش 
حامل های انرژی در راســتای اجرای این 
حکم توسط دولت، شورای اسالمی شهر و 
روستا و شوراهای فرادستی و شهرداریها و 

سازمان های وابسته ممنوع می باشد.
8- نرخ CNG و LPG در سال 13۹8 

افزایش نمی یابد.
۹- تعیین نرخ نفت ســفید، گازوییل 
و نفت کوره به عهده دولت می باشد. آیین 
نامه این تبصره توســط ســازمان برنامه و 

بودجــه تهیه و به تصویب هیــات وزیران 
می رســد ســازمان برنامه و بودجه موظف 
اســت گزارش عملکرداین تبصره را هر سه 
ماه به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید«.
دالیل مخالفت دولت با پیشنهاد اختصاص 

سهمیه بنزین به افراد
امور  ســید حمید پورمحمدی معاون 
اقتصــادی و هماهنگــی برنامــه و بودجه 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور به عنوان 
نماینــده دولــت در مخالفت با پیشــنهاد 
امیرآبادی گفت: »هم منابعی که پیشــنهاد 
شــده، خالف قانون برنامه ششــم توسعه 
اســت و هم نحوه مصارفش. شما در نحوه 
مصارف در قانون برنامه ششم توسعه به ریز 
مشخص کرده اید که اگر قیمت حامل های 
انرژی افزایش پیدا کرد، منابع ایجاد شــده 
باید صــرف تولید و اشــتغال و حمایت از 
صادرات شــود. پیشــنهادی که االن ارائه 
شــد، می گوید پول را به مردم بدهید. شما 
اگر پــول را به مردم دادیــد و فردا قیمت 
بنزین کاهــش پیدا کرد، آیــا می توانید به 
مردم بگویید که دیگر به شــما نمی دهیم؟ 
با مخاطرات این موضوع چطوری می توانیم 
برخورد کنیم؟ قانون بودجه یکساله هست، 
اگر ســال دیگر شــما تصمیم گرفتید کار 
دیگری بکنیــد، آن موقع چگونه می توانیم 
مــردم را راضی کنیم؟ قیمــت بنزین تابع 
نوسانات بین المللی است، شما از این طرف 
گریبان حاکمیت را دســت مردم می دهید 
و بعــدش چطوری می خواهیــد اگر قیمت 
بنزین پایین آمد یــا باال رفت، تغییر قیمت 
دهید؟ اگر هدف افزایش قیمت حامل های 
انرژی اســت، بله. دولت هم در این شرایط 
دیدگاهش این اســت که باید قیمت بنزین 
افزایش پیدا کند و صرف تولید و اشــتغال 
شــود، نه اینکه برویم مصرفش کنیم. اگر 
می خواهید این کار انجام شود، شما به دولت 

اختیار بدهید که کار کارشناسی بکند«.
پورمحمدی اضافه کرد: »روشــی که 
پیشــنهاد داده شــد، یکی از ۲0 سناریوی 
هست که توی سازمان برنامه و بودجه راجع 
به آن کار شده است، چرا از بین ۲0 سناریو، 
یکی اش را بکشــیم بیرون؟ شما اگر واقعًا 
قصد دارید تغییری ایجاد کنید که باید انجام 
بدید. اجرا کار حوزه اجرایی هســت و باید 
به دقت نگاه کند، واکنش های اجتماعی را 
ببیند، ببیند چه کســی منتفع می شود و چه 
کســی ضرر می کند، چگونه می توانیم اجرا 
کنیــم؟ مکانیزم ها چی هســت؟ بنابراین 
اینکه یک روشــی که به شــیوه نوشــتن 
دســتورالعمل هســت، آن هــم برای یک 
کار بسیار حســاس اجتماعی، دولت با این 
شــیوه اش مخالف است و خواهش می کنم 
رأی منفــی دهید چون ممکن اســت آثار 

منفی در جامعه ایجاد کند«.
دالیل کمیسیون تلفیق برای مخالفت با 

پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به افراد 
چه بود؟

ســخنگوی  مفتــح  محمدمهــدی 
کمیســیون تلفیق مجلس به نمایندگی از 
این کمیســیون در مخالفت با این پیشنهاد، 
با اشــاره به اینکه این پیشــنهاد و ســایر 
پیشنهادها در این کمیســیون مطرح و رد 
شــد، گفت: »مشــکالتی که ما در اقتصاد 

جامعه داریم مانند سطح عمومی قیمت ها، 
تورم و دیگر مشکالت، به هیچ وجه ایجاب 
نمی کند که ما در بررســی بودجه ســالیانه 
سازی  تصمیم سرنوشــت  چنین  بخواهیم 
که بسیار عمیق تأثیر در حوزه های مختلف 
اقتصادی خواهد گذاشــت، چنین تصمیمی 
را بگیریم. به هیچ وجــه و در هیچ منطق 
اقتصادی، جای ایــن تصمیمات در قانون 
یک ســاله نیست. بودجه اصاًل معناش این 
نیســت. بودجه معناش انعکاس تصمیماتی 
است که در زمان مناسب در قوانین گرفته 
می شــود و آثار ریالی اش در بخش درآمد و 
هزینه باید اینجا باید منعکس شــود. اینکه 
بخواهیم چنین تصمیم سرنوشت سازی که 
جامعه هم بسیار حساس هست و این همه 
مشــکالت هم در جامعه وجود دارد، این را 

هم بخواهیم به مشکالت اضافه کنیم«.
مفتح ادامــه داد: »ببینید هدف فقط 
درآمد اســت یــا هدف اصــالح اقتصادی 
اســت؟ ما تجربــه داریم. یکــی از اهداف 
اصالح اقتصــادی، کاهش شــدت انرژی 
اســت. هدفمندی یارانه ها چند ســال قبل 
انجام شــد. کدام مصرف انرژی شــدتش 
کاهش پیدا کرده اســت؟ آیا اگر بخواهیم 
جامع ببینیم فقط باید به مردم فشار آورد و 
نباید به خودروساز بگوییم این چه موتوری 
اســت که روی خودروها می گذارید که این 
همه مصرف باال دارد؟ این یک کاری است 
که باید جامــع و در یک برنامه اقتصادی و 
با توافق همه اطراف قضیه دیده شــود. در 
هدفمندی یارانه ها من عضو آن کمیسیون 
بــودم و برخی اعضای آن کمیســیون هم 
االن در مجلس حضــور دارند، مقام معظم 
رهبری نظرشــون این بود که باید تمام سه 
قوه و ارکان تاثیرگــذار باید در هدفمندی 
یارانه ها کــه می خواهد اجرا شــود، توافق 
داشته باشــند. موضوع این بود که آن دوره 
در کمیســیون می گفتنــد ایــن کار چقدر 
مطالعه شــده است؟ در کجای دنیا، سهمیه 
به افراد تجربه شده که ما می خواهیم با این 
مشــکالتی که نماینده دولت در اجرا فردا 
ممکن اســت، پیش بیــاورد، اجرا کنیم؟ و 
کدام شــدت انرژی یا دیگر اهدافی که ما 
در اصالح اقتصــادی داریم،  در اینجا دیده 
باید  می شود؟ یک برنامه اصالح اقتصادی 
مسائل مختلفش را دید. پیوست رسانه ای و 
تبلیغاتی می خواهد. تأثیر بر بازارهای دیگر 
ببینیم، بر زندگی مردم ببینیم. کمیسیون با 

این پیشنهاد به شدت مخالف است«.
در نهایت نماینــدگان مجلس با 53 
رأی موافــق، 147 رأی مخالــف و 3 رأی 
ممتنــع از مجمــوع ۲۲7 نماینــده حاضر 
در صحــن علنی با تصویب این پیشــنهاد 

امیرآبادی مخالفت کردند.
مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با سایر 

پیشنهادهای نمایندگان درباره بنزین
ایــن جلســه مجلــس،  ادامــه  در 
محمدحســین فرهنگی نماینده مردم تبریز 
در مجلس، پیشــنهاد دیگری درباره بنزین 
مطرح کرد که متن آن عبارتســت از: »به 
دولت اجازه داده می شود از اول اردیبهشت 
ماه، پس از اخذ مجوز شــورای هماهنگی 
اقتصادی نســبت بــه ســاماندهی قیمت 
حاملهای انرژی بویــژه بنزین اقدام نماید. 

دولت مکلف است با اســتفاده از ابزارهایی 
مانند الزامی کردن تحویل سوخت با کارت 
مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا بطور کامل از 
قاچاق سوخت جلوگیری شود. منابع حاصله، 
برای تأمین کسری بیمه رانندگان، قالیبافان 
و کارگران ســاختمانی، تأمین کسری بیمه 
درمان تکمیلی ایثارگران موضوع ماده )13( 
قانون خدمات رسانی به ایثارگران، یکسان 
ســازی دریافتی بازنشســتگان )به صورت 
تأمین کاالهای اساســی برای آنان( تأمین 
کسری بیمه ســالمت، و حمایت از تولید و 
اشــتغال و حمایت از بیکاران متقاضی کار 
اختصاص می یابد«. سید حمید پورمحمدی، 
معاون امور اقتصــادی و هماهنگی برنامه 
و بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
بــه عنوان نماینــده دولــت در موافقت با 
پیشنهاد فرهنگی ســخن گفت زیرا عماًل 
تکلیــف خاصی برای دولت در زمینه بنزین 
تعیین نمی کرد و صرفــًا مجوزی به دولت 
می داد ولی محمدمهدی مفتح ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق مجلس به نمایندگی از 
این کمیســیون، با تصویب این پیشــنهاد 
هــم مخالفت کرد. براســاس این گزارش، 
در نهایــت نمایندگان مجلــس با 5۹ رأی 
موافق، 11۲ رأی مخالف و 11 رأی ممتنع 
از مجموع ۲17 نماینــده حاضر در صحن 
علنی بــا تصویب این پیشــنهاد فرهنگی 
مخالفت کردند. در ادامه این جلسه مجلس، 
علی مطهری نایب رئیس مجلس پیشنهاد 
اختصاص ســهمیه بنزین بــه خودروها را 
مطرح کرد که متن این پیشنهاد عبارتست 
از: »از تاریــخ 1/3/13۹8 بنزیــن با کارت 
سوخت و برای خودروهای شخصی به شرح 

زیر عرضه می شود:
1- تــا مصرف ماهانه 80 لیتر به نرخ 

هر لیتر هزار تومان
۲- از مصرف ماهانه 80 لیتر به باال به 

نرخ هر لیتر سه هزار تومان
درآمد حاصل از این بند برای اشتغال و 
تولید و کمک به اقشار کم درآمد اختصاص 

می یابد«.
هرچند رئیس جلسه اعالم کرد دولت 
با تصویب این پیشــنهاد موافق است ولی 
پورمحمدی ترجیح داد درباره این موضوع، 
توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه نداد. 
با این وجود، محمدمهدی مفتح سخنگوی 
کمیســیون تلفیق مجلس به نمایندگی از 
این کمیسیون، با تصویب این پیشنهاد هم 
مخالفت کرد و توضیحاتی درباره دالیل این 
امر به نمایندگان مجلس ارائه داد. در نهایت 
نمایندگان مجلس با 70 رأی موافق، 1۲۲ 
رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع ۲18 
نماینده حاضر در صحــن علنی با تصویب 

این پیشنهاد مطهری مخالفت کردند.
دلیل اصلی بی عمل مجلس و دولت درباره 

بنزین چه بود؟
در مجموع، هرچند برخی استدالل های 
مطرح شده توســط معاون سازمان برنامه و 
بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس 
در مخالفت با تصویب پیشــنهادهای مطرح 
شــده درباره اصالح قیمت گــذاری بنزین، 
منطقی به نظر می رســد ولــی به صورت 
کالن، برخــورد دولــت و مجلــس با این 
موضوع از لحــاظ منافع ملــی جای تأمل 
دارد. خودداری دولــت و مجلس از تصمیم 
گیری درباره بنزین در وضعیتی که از لحاظ 
کارشناســی هیچ تردیدی دربــاره ضرورت 
اصــالح وضعیــت موجود وجود نــدارد، به 
ســختی قابل توجیه اســت. چنانکه بعضی 
ناظــران این امر را بی ارتباط به توجه فراوان 
اکثریت نمایندگان مجلس و مدیران ارشــد 
دولتی به مالحظات اقتصاد سیاســی مرتبط 
با توجه بــه انتخابات مجلس ســال ۹8 و 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 
نمی دانند. درهر صورت، با توجه به تصمیم 
فعلی مجلس و دولت و همچنین دو انتخابات 
سال های آینده، انتظار می رود وضعیت فعلی 
تا دو ســال آینده تداوم داشته باشد. در این 
مسیر به زودی شاهد پایان خودکفایی بنزین 
و واردات قابل توجه آن خواهیم بود، اتفاقی 
که فشار اقتصادی ســنگینی بخصوص در 
شرایط تحریم به کشورمان وارد خواهد کرد.

علیرضا صادق آبادی در بازدید از دومین خط لوله صعب العبور دنیا؛

انتقال ایمن و پایدار نفت با تالش شبانه روزی 
کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

در حال انجام است

معــاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
گفت: تالش شــبانه روزی کارکنان شــرکت خطوط لوله و مخابرات، 
انتقال ایمن و پایدار روزانه ۶۰۰ هزار بشــکه نفت خام از دومین خط 

لوله صعب العبور جهان را میسر کرده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی شرکت 
ملی پاالیش و پخش، علیرضا صادق آبادی که روز دوشنبه 6 اسفند 
۹7 در یک برنامــه دو روزه برای بازدید از مســیر 4۲0 کیلومتری 
خــط لوله انتقال نفت مارون- اصفهان به اهواز ســفر کرده بود، در 
بازدیــد از خط لولــه مارون- اصفهان، با بیــان اینکه این خط لوله 
دومین خط لوله انتقال نفت صعب العبور دنیاست، از زحمات بیدریغ 
و سخت کوشانه کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
به ویژه کارکنان خطوط لوله منطقه اصفهان به دلیل تالش شــبانه 
روزی و بی وقفه در این مســیر کوهســتانی و سخت قدردانی کرد. 
صادق آبادی همچنین از افتتاح رســمی خط لوله نایین/ کاشان/ری 
به طول 400 کیلومتر، خط لوله شازند/ قم /ری، تلمبه خانه شازند و 
همچنین ایســتگاه فشار شکن قم در آیندٔه نزدیک خبر داد. دو خط 
لوله نایین/ کاشــان/ری و شازند/ قم /ری، انعطاف پذیری عملیاتی 
بسیار باالیی را در انتقال نفت خام و فراورده خصوصًا در زمان پیک 

مصرف ایجاد می کنند.

در حکمی از سوی معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش؛

سرپرست HSE شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی منصوب شد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، در حکمی سرپرســت مدیریت بهداشــت، ایمنی، 
محیط زیســت، پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحران این شــرکت را 

منصوب کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی شرکت 
ملی پاالیش و پخش، علیرضا صادق آبادی در حکمی »ســیدمحمد 
پورراکی« را به عنوان سرپرســت مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط 
زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این شرکت منصوب کرد. 
وی همچنین در این حکم از زحمات »ایرج کلهری« مدیریت قبلی 
بهداشــت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 

این شرکت قدردانی کرد.
با حکم معاون وزیر نفت در امور پاالیش فرآورده های نفتی؛

سرپرست مدیریت مهندسی ساختار شرکت 
ملی پاالیش و پخش منصوب شد

سرپرســت مهندسی ســاختار شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با حکم معــاون وزیر نفت در امور پاالیش و 

پخش منصوب شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی شرکت 
ملــی پاالیش و پخش فرآورده های نفتــی، علیرضا صادق آبادی در 
حکمی »وحید عبداهلل زاده« را به عنوان سرپرست مدیریت مهندسی 
ســاختار منصوب کرد. معاون وزیر نفــت در امور پاالیش و پخش 
همچنین در این حکم از خدمات »مجتبی احمدی«، مدیر پیشــین 
مهندسی ساختار این شــرکت قدردانی کرد. یادآور می شود، مجتبی 
احمدی به عنوان سرپرســت مدیریت توسعه منابع انسانی منصوب 

شد.
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۱۵ بین الملل

روایت ابرنفتکش های خالی از بازار نفت

اخبار

بخش نفت آمریکا همانند
 بازار بدون مغز است

مدیرعامل شــرکت بریتیش پترولیوم بخش نفــت آمریکا را به 
بازاری بدون مغز تشبیه کرد.

بــه گزارش خبرگزاری رویترز از لنــدن، باب دادلی، مدیرعامل 
شرکت بی پی انگلیس، اعالم کرد: بر خالف عربستان و روسیه، بخش 
نفت شیل در آمریکا به عنوان »بازاری بدون مغز« تنها به عالئم بازار 
واکنش نشان می دهد. وی افزود: آمریکا تنها کشوری است که همانند 
یک بازار بدون مغز، کاماًل به نشــانه های بازار واکنش نشان می دهد؛ 
این بازار تنها به نشــانه های قیمت واکنش نشان می دهد. مدیرعامل 
بی پی تصریح کرد: بر خالف روســیه و عربستان که تولید خود را در 
واکنش به عرضه مازاد و کمبود عرضه نفت تنظیم می کنند، بازار شیل 

آمریکا به طور خالص به قیمت نفت واکنش نشان می دهد.
اصرار آمریکا برای ادامه سیاست نفتی ناکام 

علیه ایران
یکی از مقامــات وزارت خارجه آمریــکا در اظهاراتی اعالم کرد 
آمریکا همچنان هدف خود برای به صفر رســاندن صادرات نفت ایران 

را دنبال می کند.
فرانسیس فانون، معاون وزیر خارجه آمریکا در اداره منابع انرژی 
در دیدار از ژاپن گفت: سیاست آمریکا به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران است و این سیاست تغییری نکرده است. در کنفرانس مطبوعاتی 
این ســؤال از فانون مطرح شد که آیا واشنگتن با توجه به محدودیت 
عرضه از سوی عربستان سعودی در نتیجه پیمان کاهش تولیدی که 
میان اعضای اوپک و متحدانش توافق شــده و ادامه بحران در کشور 
تحت تحریم ونزوئال، تمدید معافیت از تحریم های ایران را در ماه مه 
که مدت آن به پایان می رسد بررســی خواهد کرد؟ وی گفت: هنوز 
زود اســت درباره صدور معافیت جدید از سوی وزارت خارجه در ماه 
مه به هشت کشــوری که اجازه یافته اند در ازای کاهش قابل توجه 
خریدشان، به واردات نفت ایران ادامه دهند صحبت کنیم. فانون پس 
از دیداری که هفته گذشــته از کره جنوبی داشت، به ژاپن سفر کرده 
است. هر دو کشور از واشنگتن درخواست کرده اند معافیت 180 روزه 
جدیدی بــرای واردات نفت ایران پس از پایــان مدت معافیت قبلی 
در چهارم مه، اعطا کند. بر اســاس گزارش پالتس، وی در برابر این 
پرســش که آیا با مقامات ژاپن درباره یافتن منابع جدید تأمین نفت 
گفت وگو کرده اســت، گفت: ما همه کشورها را به متنوع کردن منابع 
وارداتشان تشویق می کنیم و این پیام برای همه مشتریان نفت ایران 
بوده و منحصر به کشــور خاصی نیست. در این بین، پاالیشگاه های 
ژاپنی سرگرم برنامه ریزی برای بارگیری نفت ایران تا مارس هستند 
و انتظار می روند در صورتی که خبری از تمدید معافیت آمریکا نباشد، 

خرید نفت ایران را در آوریل متوقف کنند.

دوازده ابرنفتکــش خالــی که 
به آرامی پهنه اقیانــوس را درنوردیده و به 
پیش  آمریکا  مکزیکوی  خلیج  آب های  سوی 
می رونــد، حقیقت امروز بــازار نفت را برمال 

می کنند.
به گزارش ایسنا، در شرایط معمولی 
این کشــتی ها حامل نفت سنگین و دارای 
ســولفور باالی خاورمیانه برای تحویل به 
پاالیشگاه ها در شهرهایی مانند هیوستون 
و نیواورلئــان هســتند. اما اکنــون با بار 
کمتــری در حرکت هســتند که برخالف 
رویه کشــتی داران است زیرا کشتی ها به 
ایــن ترتیب درآمد کمتــری از راه تحویل 
محموله ها کسب می کنند. این 1۲ کشتی 
حداکثر ۲1 هزار مایل مســتقیمًا از آســیا 
پیموده اند و تقریبًا چیزی به جز آب شیرین 
برای حفظ ثبات ندارند زیرا تولیدکنندگان 
خاورمیانه عرضه خود را محدود کرده اند. با 
این حال نفت سبک آمریکا صادر می شود 

و ابرنفتکش کافــی در اقیانوس آتالنتیک 
برای این کار وجــود ندارد به همین دلیل 
وارن  برمی گردنــد.  این کشــتی ها خالی 
پاترسون، مدیر اســتراتژی کاال در بانک 
ING در آمستردام می گوید آنچه سبب این 
اتفاق شده، بازار نفت آمریکا است که تولید 
داخلی آن مدام باالتر رفته و باعث افزایش 
ســطح ذخایر می شــود که در چند هفته 
گذشته مشاهده کرده ایم. هم زمان کاهش 
تولید اوپــک از گریدهای بین المللی مانند 
نفت برنت پشتیبانی کرده و انگیزه ای برای 
صادرات ایجاد کرده است. آمریکا به دلیل 
انواع مختلف نفتی که اســتخراج می کند 
میزان زیادی نفت وارد و صادر می کند به 
خصوص عرضه جدید نفت ســبک شیل 
که از نفت تولید خاورمیانه بســیار متفاوت 
اســت. اعضای اوپک احتمــااًل گریدهای 
ســنگین تر را کاهش می دهند در حالی که 
صادرات نفت آمریکا، عمومًا نفت ســبک 

اســت. از نظر استانداردهای صنعتی، نفت 
آمریکا سبک بوده و سولفور کمی دارد که 
آن را برای تولید بنزین مناسب می سازد در 
نتیجه این سوخت دچار اشباع عرضه شده 
است. در مقابل نفت خاورمیانه به فرآوری 
بیشــتری نیاز دارد که برای پاالیشــگاه 

منطقه خلیج مکزیکو مشــکل نیست، زیرا 
برای پاالیش این نوع نفت تجهیز شده اند 
اما تولید بنزین کمتری خواهد شد. به گفته 
جیمــز دیویس، مدیر خدمات نفتی جهانی 
در شــرکت »فکت گلوبال انرژی«، نفت 
سبک آمریکا امسال رشــد زیادی خواهد 

داشــت و این امر صادرات آمریکا را باالتر 
خواهد بــود. کشــتی داران روی صادرات 
آمریکا برای کمــک به بازار نفتکش ها در 
برابر شــرایط محدودیــت عرضه اوپک و 
متحدانش حســاب می کننــد. تحلیلگران 
صنعتی که برآورد خود از درآمد کشــتی ها 
در ســال میالدی جــاری را پس از اعالم 
توافق اوپک پالس باال بردند، به افزایش 
حمــل محموله های آمریکایــی به عنوان 
یک عامل تأثیرگذار اشاره کردند. به گفته 
کارگزاران کشــتی، معمواًل ســه تا چهار 
ابرنفتکــش خالی در هر زمانی به ســوی 
آمریکا در حرکت هستند. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، این تغییر روی بازار کشــتیرانی 
تأثیر قابل توجهی گذاشــته و درآمد روزانه 
نفتکش های VLCC که قادر به حمل دو 
میلیون بشکه نفت هستند، از هفته گذشته 
دو برابر شــده و به ۲۹ هــزار و 4۹4 دالر 

رسیده است.

در ديدار بن سلمان از چين؛

عربستان قرارداد 10 ميليارد دالری توسعه پااليشگاهی با چين امضا کرد
چینی  شــرکت های  و  سعودی  آرامکوی 
توافقی برای توسعه مشترک یک مجتمع پاالیشگاهی 
و پتروشــیمی، به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دالر امضا 

کردند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از راشــاتودی، 
آرامکوی سعودی طی دیدار ولیعهد عربستان، محمد 
بن ســلمان، از چین با شــرکت های چینی توافقی 

برای توســعه مشــترک یک مجتمع پاالیشگاهی و 
پتروشــیمی به ارزش بیش از 10 میلیارد دالر امضا 
کرد. آرامکو و شــرکت صنایع شمالی چین، نورینکو، 
به همراه شــرکت پانجین سینسن، روز جمعه توافق 
کردند بزرگترین پروژه مشــترک چین با یک طرف 
خارجــی را آغاز کنند. آرامکو در بیانیه ای اعالم کرد: 
مجتمع جدید در شــهر پنجین در استان لیائونینگ 

چین، دایر خواهد شــد و قرار اســت از سال ۲0۲4 
فعالیت تجاری خود را آغاز کند. این شــرکا شرکت 
جدیدی تأســیس خواهند کرد که نام آن شــرکت 
پتروشــیمی هواجین آرامکو خواهد بود. بخشــی از 
این پروژه شامل ســاخت یک پاالیشگاه با ظرفیت 
300 هزار بشکه در روز است. آرامکوی سعودی 35 
درصد از سهام این مجتمع را در اختیار خوهد داشت، 

درحالی که شــرکای چینی آن، نورینکو و پنجین، به 
ترتیب 36 و ۲۹ درصد از ســهام را در اختیار خواهند 
داشت. قرار است آرامکو تا 70 درصد نفت مورد نیاز 
پاالیشگاه را تأمین کند. همچنین این شرکت توافقی 
برای خرید ۹ درصد از سهام یک مجتمع پتروشیمی 
و پاالیشــگاهی در استان ژه جیانگ، با ظرفیت 800 

هزار بشکه در روز، را امضا کرده است.

با ظرفيت توليد 120 ميليون تن؛

مرکز ال ان جی روسيه به بنچ مارک قيمت آسيا-اقيانوسيه تبديل می شود
روســیه  گاز  تولیدکننده  بزرگ ترین 
در نظر دارد با توسعه ترمینال گاز طبیعی مایع در 
شبه جزیره کامچاتکا و تقویت صادرات به بازارهای 
در حال رشــد آسیا، این مرکز را به شاخصی برای 

قیمت گاز تبدیل کند.
به گزارش دانش نفت به نقل از راشاتودی، 
بزرگ تریــن تولیدکننده گاز روســیه، نواتک، در 
نظر دارد با توســعه ترمینــال گاز طبیعی مایع در 
شبه جزیره کامچاتکا و تقویت صادرات به بازارهای 
در حال رشد آسیا، این مرکز را به بنچ مارکی برای 
قیمت گاز تبدیل کنــد. مدیرعامل نواتک، لئونید 
میکلســون، گفت: اگر مدتــی امیدوارانه کار خود 
را دنبال کنیم، آنــگاه مرکزی که ما در کامچاتکا 

طرح ریزی کرده ایم با ظرفیت تولید 1۲0 میلیون تن 
ال ان جی در سال، می تواند به یکی از شاخص های 
قیمت فروش گاز در آســیا اقیانوسیه تبدیل شود. 
او اضافه کرد که امیدوار اســت قیمت گذاری گاز 
وابستگی کمتری به قیمت های نفت داشته یاشد. 
نواتک در نظر دارد یــک ترمینال تولید ال ان جی 
در شــبه جزیره کامچاتکا، در شــرق دور روسیه و 
نزدیک به بازارهای آسیایی احداث کند. قرار است 
این پروژه با ظرفیت تولید ۲0 میلیون تن در سال 
تا سال ۲0۲3-۲0۲۲ به بهره برداری برسد. طبق 
گفته های میکلسون، نواتک برای رشد قابل توجه 
بــازار ال ان جــی در میان مدت برنامــه دارد. این 
شرکت تخمین می زند حجم مصرف ال ان جی در 

تا ۲030 بیش از ۲ برابر شــده و به 700 میلیون 
تن در ســال برسد. این شــرکت روسی به تازگی 
توافقی اولیه با سایبو گاز ژاپن منعقد کرده است تا 
دو شــرکت همکاری بالقوه در ورود به بازار نهایی 
مصرف کننده ال ان جی در آسیا را بررسی کنند. به 
لطف کمبود مراکز ال ان جی در نزدیکی بازارهای 
آســیایی، نواتک می تواند با هزینه حمل کمتر، به 
شکل بهتری پاسخگوی تقاضای خرید نقدی در 
آسیا و به ویژه چین، باشد. روسیه به کمک مراکز 
ذخیره سازی در نزدیکی مصرف کنندگان نهایی، به 
دنبال تقویت صادرات ال ان جی به این بازار در حال 
رشد است، تا هزینه حمل ونقل را کاهش داده و در 

صادرات خود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

اوپک و متحدانش به کاهش تولید 
نفت پایبند هستند

وزیر انرژی عربســتان اعالم کرد اعضای ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش همگی به کاهش تولید نفت پایبند هستند.

به گزارش پایگاه خبری پالتس، خالد الفالح، وزیر انرژی عربســتان، 
اعــالم کرد اعضای اوپک و تولیدکننــدگان نفت غیر عضو اوپک به توافق 
کنونی کاهش تولید نفت ابراز پایبنــدی کرده اند. وی همچنین اعالم کرد 
پایبندی برخی تولیدکنندگان نفــت امضاکننده توافق جهانی کاهش تولید 
نفت، تردیدناپذیر بوده اســت. وزیر انرژی عربســتان گفت: من با بسیاری 
از وزیران گفت وگو کرده ام و آنهایی که در دســتیابی به اهداف خود در ماه 
ژانویه کند بوده اند، همگی به رســیدن فــوری به جایگاه الزم برای تحقق 
تعهدهای خود در 6 ماه، متعهد شده اند. الفالح همچنین با اشاره به برگزاری 
نشست اوپک و غیر اوپک در ماه آوریل سال ۲01۹ میالدی، ابراز امیدواری 
کرد که بازار تا آن زمان به توازن رسیده باشد. وی گفت: ما رایزنی می کنیم 
و برنامه هــای تولید خود برای نیمه دوم ســال ۲01۹ میالدی را هماهنگ 
می کنیــم، بنابراین آوریل، نقطه عطف مهمی در تالش برای دســتیابی به 
توازن بازار و هماهنگی عرضه و تقاضای نفت و رســاندن ذخیره ســازی به 
ســطح مطلوب ما، یعنی حدود میانگین پنج ساله سطح ذخیره سازی جهانی 

خواهد بود.

صنعت نفت با بحران ادراک روبه روست
مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان اعالم کرد بازار نفت اکنون 

با بحران اداره رو به رو شده است.
بــه گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، امین ناصر، اعالم کرد: بازار 
نفت با بحران ادراک روبه رو اســت و دیدگاه برخی ناظران بازار مبنی بر 
اینکه با ظهور خودروهای الکتریکی پایان عصر اســتفاده از نفت نزدیک 
اســت، غیرمنطقی اســت و با واقعیت ها انطباق نــدارد. وی اعالم کرد 
پیش بینی می شود تقاضا برای نفت به شدت افزایش یابد و این رشد بیش 
از هر موضوعی ناشــی از توسعه بخش حمل ونقل خواهد بود. مدیرعامل 
ســعودی آرامکو گفت: ذی نفعان مهم باور دارند که کل جهان با استفاده 
از هر سوختی به جز نفت فعالیت خواهد کرد. کیفیت های سنتی ما درباره 
عرضه سرشار، مطمئن و اقتصادی نفت، برای برآورده کردن انتظارهای 
جامعه امروز کافی نیســتند. ناصر اعالم کرد: خودروهای مسافربری تنها 
۲0 درصــد از تقاضــای نفت را به خود اختصــاص داده اند، در حالی که 
بقیه تقاضــا از بخش هایی همچون هواپیماها، کشــتی ها، کامیون ها و 
پتروشیمی ناشی می شود که برای تأمین رشد مورد انتظار تقاضا در آنها، 
هیچ جایگزینی برای نفت وجود ندارد. وی خواهان سرمایه گذاری بیشتر 
در بخش نفت و گاز برای تأمین تقاضای آینده شد و تصریح کرد: صنعت 
نفت باید در برابر نظریه های اغراق آمیز درباره پایان دوران رشد تقاضای 

نفت، واکنش نشان دهد.

سرگردانی نيم ميليارد دالر نفت تحريمی در دريا
میلیون   ۸.3۶ حامــل  نفتکش های 
بشــکه نفت ونزوئال به ارزش نیم میلیارد دالر 
در سواحل این کشــور مانده اند، زیرا خریداران 
معــدودی برای خرید نفت تحریم شــده وجود 

دارد.
طبــق گزارش های منابع کشــتیرانی و 
آماری که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، 
16 نفتکش حامل محموله های نفت متعلق به 
شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال، شورون، 

والرو انرژی و روسنفت هستند. ونزوئال با کمبود 
فضا برای ذخیره ســازی نفــت تحت تحریم 
آمریکا مواجه شــده و ناچار شده است تولیدش 
را در شــرایطی که دنیــا تقاضای باالیی برای 
نفت ســنگین دارد کاهش دهد. به گفته منابع 
آگاه، پروژه های نفتــی متعلق به PDVSA با 
روسنفت، شورون، توتال و اکوئینور هفته جاری 
به دلیل کمبود فضای ذخیره سازی، نرخ تولید 
خود را کاهش دادند. بــا کاهش خریداران به 

دلیل تحریم های آمریکا، گزینه جایگزین برای 
PDVSA، اســتفاده از نفتکش های به عنوان 
مخازن شــناور و ادامه فعالیت با نرخ پایین تر 
است. در حالی که ونزوئال به دلیل تحریم های 
آمریکا برای فروش نفت خود با مشکل مواجه 
شــده اســت، دنیا در تالش برای یافتن منابع 
تأمین نفت ســنگین است که به دلیل کاهش 
تولید اجباری در کانــادا و توافق کاهش تولید 

اوپک، به شدت محدود شده است.

 روابط عمومي
 شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله ای(
موضوع: مناقصه شماره خ ن م/97/۰۱۰ مربوط به خرید ۵ مجموعه 

تجهیزات سرچاهیA )H(۵۰۰۰ همراه با خدمات نصب تحت تقاضاي 
شماره SHP-۳۱9۰۵۰4۰۲7 مورد نیاز عملیات حفاری

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق 
مناقصه عمومي )دو مرحله ای( به شرکت های واجد شرایط، واگذار نماید.

الف( شرح مختصر کار
 خریــد ۵ مجموعــه تجهیــزات ســرچاهی A )H( ۵۰۰۰ همــراه بــا خدمات نصــب تحت تقاضاي شــماره

 SHP-3۱9۰۵۰۴۰2۷ مورد نیاز عملیات حفاری
ب( مدت و محل اجراي قرارداد

مدت قرارداد ۴۰ ماه پس از ابالغ شــروع به کار به فروشنده می باشد. )تحویل کاال ۱2 ماه از زمان ابالغ شروع به 
کار و مابقی زمان قرارداد جهت انجام خدمات نصب می باشد(.

تحویل در استان تهران – شهر ری – انبار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نصب در کلیه مناطق عملیاتی تحت 
پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(
ارائه مدارک استعالم ارزیابی کیفی من  جمله شرایط و مدارک اعالم شده زیر جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

۱- داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل: آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي، اساسنامه، 
آخرین تغییرات، ُکد اقتصادي و شناسه ملي شرکت، آدرس دقیق پستي، تلفن ثابت و نمابر )فکس(.

2- داشتن صورت های مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي ۱39۶ و ارائه مدارک جهت ارزیابي توان مالي.
3- داشــتن توانائي ارائه ضمانت نامه بانکي به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر2۷۵ر۱ ریال به عنوان تضمین شــرکت در فرآیند 

ارجاع کار )مناقصه(.
WWW.ICOFC. IR ۴- تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت

۵- قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان

متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که آمادگی شرکت در مناقصه را دارند می توانند فرم های استعالم ارزیابی 
کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشاني )WWW.ICOFC.IR( دریافت و بر اساس آن مدارک الزمه شامل سوابق 
و مدارک کاری و مالی ۵ سال اخیر را تکمیل و در قالب یک عدد CD )لوح فشرده( به انضمام »نامه اعالم آمادگي جهت 
شرکت در مناقصه فوق الذکر« حداکثر تا ســاعت ۱۵ عصر روز چهارشنبه مورخ 9۷/۱2/22، به این شرکت به نشاني: 
تهران-خیابان طالقاني- خیابان حافظ– خیابان رودسر غربي– پالک 3۰ )ساختمان خلیج فارس(- طبقه پنجم تسلیــم 

نمایند.
در صــورت نیاز به اطالعات بیشــتر متقاضیان می توانند بــا تلفن های ۸۷۵2۴۴2۰-)۰2۱( )تــدارکات کاال( و 

۸۷۵2۱۰۴۵- )۰2۱( )کمیته فنی بازرگانی( تماس حاصل نمایند.

شرکت ملي نفت ایران

 شرکت نفت مناطق مرکزي ایران
)سهامی خاص(

شماره مجوز: ۱39۷/۶۴۷۱



(madadi.ahmad1@gmail.com)صاحب امتياز،  مد  ير مسوول  و سرد  بير: احمد   مد  د  ي طائمه 
 د  بير تحريريه:قاسم مد  د  ي

 دبير سرويس ترجمه:  مژگان ولدخانی
 مد  ير هنري:هاد  ي قهرماني

 مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شکيب

 نشاني: تهران- خيابان فاطمي-   خيابان يکم- کوچه سمند  ر - پالک 7 - واحد   سوم   صند  وق پستي: 15875-3398   
 تلفن:88982228-88965531     فاکس: 88965408 

    چاپ: نشر چاپ اميد   ايرانيان

www.daneshenaft.ir :نشانی اينترنتی

با مدیریت و پشتیبانی شرکت مهندسی و توسعه نفت؛

 امداد رسانی به سیل زدگان شهر رفیع انجام شد
عبداهلل طواف معاون پشــتیبانی منطقه ای مدیرعامل شرکت متن، در پی 
حادثٔه شکسته شدن ســیل بند در شهر رفیع و جاری شدن سیل در این منطقه 
گفت: شرکت مهندســی و توسعه نفت از ابتدای وقوع این حادثه )۷ بهمن ماه( 
طی جلسه ای با کمیتٔه مدیریت بحران که در استانداری خوزستان برگزار گردید 
در جریان حوادث ناشی از جاری شدن سیل در این منطقه قرار گرفت و از تمامی 
امکانات موجود در طرح های شرکت متن در منطقه غرب کارون برای مهار کردن 

این بحران استفاده نمود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت مهندســی و توســعه نفت، وی 

افزود: پراکندگی وقایع در منطقه، نزدیکی آن به شــهر و همچنیــن هراس مردم از آبگرفتگی منازل 
مسکونی شــان سبب شــده بود که مردم منطقه نیز در امدادرسانی کمک کنند، که با مدیریت شرکت 
مهندســی و توسعه نفت و دستگاههای خدماتی و امدادرسانی توانستیم ورودی شهر را بسته و از ورود 
ســیل به خیابان های سطح شــهر و منازل مســکونی جلوگیری نماییم. همچنین وی به انتقال 600 
ســرویس الشه سنگ به محل حادثه که در منطقه شط علی و میدان نفتی یاران شمالی دپو شده بود 
اشاره کرد و همچنین تأکید کرد که این امر خطیر جز با هماهنگی آقای رضازاده رئیس بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت شرکت متن قابل انجام نبود. طواف با اشاره به وجود تعداد 1۲ دستگاه بیل مکانیکی، 
6 دســتگاه لودر، ۲ دســتگاه بولدوزر و 1۲0 دستگاه کمپرســی گفت: در این منطقه ما قریب به ۲00 
دســتگاه انواع ماشین آالت سبک، نیمه سنگین و سنگین را از طرح های شرکت متن در غرب کارون 
بــه کار گرفتیم و همچنین در این مدت بیش از 1500 پرس غذای گرم در هر وعده غذایی بین مردم 
توزیع نمودیم. شــرکت متن به عنوان نماینده وزارت نفت توانست در کنار شرکت گاز استان خوزستان 
و شــرکت ملی حفاری در یک مدیریت واحد این بحران را ســاماندهی نماید. وی هدف اصلی از این 
عملیات را مدیریت بحران، کمک به مردم منطقه، حفظ منابع آبی و تأسیســات نفتی دانســت. طواف 
گفت: سعی ما در هفته های آینده مدیریت حجم زیاد آب، مهار سیالبها و عبور دادن آن به مناطق باز 
می باشد که البته با هماهنگی استاندار محترم خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان، مدیریت بحران 
و مرزبانی خواهد بود. در پایان عبداهلل طواف از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، شرکت 
گاز اســتان خوزســتان،، نیروی انتظامی و یگان ویژه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، موسسه ولیعصر 
)عج( قرارگاه خاتم االنبیا، ســازمان مدیریت بحران، شــرکت های حفاری ایران، شرکت توسعه پرشیا، 
شــرکت مارون بنا، شرکت جنرال مکانیک، شرکت اویکو، شــرکت لرک جهان و شرکت نصر میثاق 

خوزستان تشکر نمودند.

 هزارمیلیارد تومان از جیب کاالهای مضر محیط زیست
 برای تولید انرژی

دولت باید از تولیدکنندگان کاالهایی با عوارض زیست 
محیطی تا سقف 1000 میلیارد تومان دریافت و صرف تولید 
انرژی همانند برق کند. در قانون بودجه ســال جاری نیز این 
عدد برای بازیافت تصویب شد و اگرچه قانون فاخر و مناسبی 
بود اما مبلغ در نظر گرفته شــده تخصیص داده نشــد. طبق 
این مصوبه دولت بایــد از کارخانه های تولیدکننده کاالهایی 
با عوارض زیســت محیطی و دارای زباله و آلودگی محیطی، 
تا ســقف 1000 میلیارد تومــان دریافت کــرده و در اختیار 
دستگاه هایی همچون سازمان محیط زیست قرار دهد تا در امر کاهش عوارض پسماند کاالهای 
مضر برای محیط زیســت هزینه کنند و آلودگی ها رفع و حتی تبدیل به انرژی شــوند. اصل این 
هدف قابل دفاع اســت و می تواند بازدارنده تولید کاالهای مخرب برای محیط زیســت باشد و 
حتی اگر دریافت این مبلغ بازدارنده نبود، دولت می تواند با مبلغ دریافتی عوارض تخریبی محیط 

زیست را از بین ببرد و انرژی تولید کند.
ضرورت تبدیل زباله ها به انرژی

دولت مکلف به وصول این پول است و ضرورت دارد زباله ها به انرژی همچون برق تبدیل 
شــود. زباله سوزی با هدف تولید برق از زباله معمواًل در نیروگاه های زباله سوز صورت می گیرد و 
هزینه  باالیی نیز دارد اما دولت باید این هزینه را تأمین و زباله ها را به انرژی تبدیل کند. ظرفیت 
تولید برق در نیروگاه های پســماند کشــور حدود 11 مگاوات است که از 5 نیروگاه در شهرهای 
شیراز، تهران و مشهد تولید می شود، در تهران نیز به جز تولید برق از زباله، از فاضالب نیز تولید 

برق صورت می گیرد.

شبکه انتقال دانش، ضرورت حوزه نفت و گاز
 ایجاد یک شبکه شبکه انتقال دانش در حوزه نفت 
و گاز می تواند به عنوان فضایی در نظر گرفته شــود که 
همکاران مختلفی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی را که 
هر یک جایگاهی را به خود اختصاص داده اند، اما اهداف 
مرتبط با هــم دارند، به یکدیگر متصل کرد. با ایجاد این 
شبکه، مجموعه ای از دستگاه های اجرایی و سازمان های 
پایه ای مرتبط در کنار مراکــز باصالحیت صاحب دانش 
و نیز شرکت های کســب وکاری با هدف انتقال دانش به 
یکدیگر متصل می شوند. این شبکه از سوی مجموعه همکارانی شکل می گیرد که منابع را 
با همکاری یکپارچه می کنند و به کار می بندند. بر این اساس، موسسه با هدف انتقال دانش 
و اطمینان از صالحیت حرفه ای ســرمایه انســانی در حوزه نفت و گاز اقدام به راه اندازی 
شبکه تضمین صالحیت حرفه ای )CAN( کرده است. این شبکه دارای سه گروه همکاران 
صاحب دانش، همکاران کســب وکار و همکاران پایه ای و مرتبط اســت. اهداف آموزشی 
موسســه مطالعات انرژی متمرکــز بر پنج محور ظرفیت ســازی و بهبود کیفیت آموزش، 
ایمنی، آتش نشــانی و مدیریت بحران، بهینه ســازی انرژی، منابع انسانی و ظرفیت سازی 
روی صنایع باالدســتی و پایین دستی نفت است و عملیاتی شدن اهداف راهبردی موسسه 
منوط به همکاری اثرگذار در ســطح ملی و بین المللی اســت. به این منظور اگر قرار است 
ظرفیت سازی داشته باشیم باید ســبب انتقال دانش و توسعه حرفه ای کارشناسان صنعت 
نفت و گاز شــود. صنعت نفت دارای دانشــی 100 ساله است که ســال های پیاپی سینه 
به ســینه انتقال یافته است، بنابراین هدف اصلی شــبکه انتقال دانش افزون بر توجه به 
اســتانداردهای آموزشی و انتقال دانش به مزیت سازی از طریق هم تکاملی یا تلفیق دانش 
جدیــد و قدیم در حوزه انرژی نیز توجه دارد. نکته مهم دیگر که باید در این زمینه مدنظر 
قــرار گیرد، بهره مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی اســت کــه می تواند در تحقق 

برنامه های آموزشی موسسه کارگشا باشد.

تک خبر

یادداشت

یادداشت

داليل ناکامی مشتريان خارجی بورس نفت

معامله عرضه  علت عدم موفقیــت 
ســوم نفت در بــورس انــرژی علیرغم حضور 
ارزی بود  مشــتریان خارجی، نداشتن حســاب 
کــه در حال رفع این مشــکل هســتیم. بورس 
فضای شــفافی به شــمار می رود که محور آن، 
اطالع رســانی عام اســت، دغدغه اصلی وزارت 
نفت، فروش نفت اســت نه ُطُرق فروش آن؛ به 
همین منظور از روش های متفاوت برای فروش 
نفت اســتفاده می کند. البته باید توجه داشت که 
فروش نفــت در بورس انــرژی، روش جدیدی 
اســت که کارآمدی آن به مرور زمان مشخص 
می شــود، اما به طور کلی راه اندازی و استفاده از 
آن ضرری برای کشور ندارد. از ابتدای بهمن ماه 
سال جاری، عرضه نفت در بورس منظم شد؛ در 
حالیکه اگــر این روش فروش نفت ناکارآمد بود، 
پس متقاضی زیادی نداشــتیم. این در شرایطی 
اســت که مراجعه به ما به ویژه از کشــورهای 
خارجی، چندیــن برابر شــده و باتوجه به اینکه 
ایران از ابتدای دوره فروش نفت خود، از شــیوه 
بورســی برای فروش نفت استفاده نکرده است، 
مشــتریان کنونی می خواهند از صحت، امنیت و 
پایــداری عرضه نفت در بــورس آگاه و مطمئن 
شــوند. گاهی متقاضیانی برای 10 میلیون بشکه 
نفت درخواست دارند و نقل و انتقاالت مالی آن ها 
زمان بر است و گاهی بیش از سقف زمانی تعیین 
شــده واریز پول برای کارگزاری است، البته این 

مشتریان زمان برای تحویل و خرید نفت دارند.
بورس، فضایی شفاف و کم ریسک

قیمت های مختلفی به عنوان قیمت پایه ای 
نفت عنوان می شــود که رقــم مدنظر نرخ نفت 
ایران به مقصد مدیترانه )ارزان ترین مقصد( است 
که به عنوان نرخ پایه مطرح شــده و تخفیف ها 
اعمال می شود. در آخرین معامله نفت در بورس 
انــرژی، در حالیکه نرخ نفــت برنت به 66 دالر 
رســید و با توجه به تقاضــای موجود و مجوز ما 
تخفیفات اعمال می شــود که 16 دالر نسبت یه 
نرخ نفت برنت ارزان تر است، در نهایت، هر بشکه 
نفت در عرضه اخیر 5۲.۲5 دالر برای هر بشکه 
معامله شــد؛ به همین دلیل است که باید گفت 
بورس فضایی شفاف و کم ریسک است. عرضه 
اصلی روز دوشنبه مورخ ۹7.11.۲۹ بود، اما ثبت 
ســفارش را برای سه شنبه مورخ 30 بهمن سال 
جاری نیز باز گذاشــتیم تا شبهه ای برای تبانی و 
همکاری از سوی عرضه کننده نفت در بورس و 
خریدار آن وجود نداشته باشد؛ به طور کلی برای 
جلــب اعتماد متقاضیان به ویــژه خارجی ها باید 
عرضه نفت در بورس بارها تکرار شود؛ از سویی 
دیگر هر چه میزان تقاضا بیشــتر باشد، حجم و 
تعداد عرضه افزایش می یابد. در عرضه سوم نفت 
در بورس دو مشــتری خارجی پای معامله بودند، 
متقاضیــان خارجی معمواًل با ثبت یک شــرکت 

ایرانی اقدام به حضور در بورس می کنند که این 
روش به معنای مشارکت با شرکت ایرانی نیست؛ 
با شرایط کنونی در بورس انرژی می توان بدون 
احــراز هویت نفت خریداری کرد و تنها در رأس 
بورس انرژی که شــامل رئیس بورس می شود. 
نماینده تــام االختیار متقاضــی خارجی که در 
ایران شــرکتی ایرانی ثبت کرده و شناسه خرید 
در بورس دارد برای انجام روند خرید به شــرکت 

نفت معرفی می شود.
عرضه منظم نفت در بورس، اعتماد سازی برای 

مشتریان
عرضه منظم نفت در بورس دلیل افزایش 
متقاضیان خارجی اســت و اتفــاق خوبی که در 
نتیجه اســتفاده از روش فروش نفت در بورس 
افتاده است، تالش کارگزاری های سراسر کشور 
در راســتای مشــتری یابی برای خرید نفت از 
طریق بورس است؛ چرا که این کارگزاری ها در 

ازای مشــتری یابی، کارمزد دریافت می کنند و 
همین موضوع انگیزه ای شــده است تا شرکت 
ملی نفت، بدون ریالی هزینه، از شبکه بازاریابی 
گســترده ای در کشــور بهره مند شود که تا 10 
برابــر، حجم مکاتبات و مذاکرات شــرکت های 
خارجی افزایــش می یابد. علت عــدم موفقیت 
معاملــه عرضه ســوم نفت در بــورس نفت با 
مشتریان خارجی نداشتن حساب ارزی بوده است 
و متاسفانه سپرده گذاری حساب ارزی نداریم؛ از 
سویی دیگر ما باید بدون اینکه با مشتری رو به 
رو شویم، محموله ها را بفروشیم، اما راهکارهای 
جدیدی را برای دریافت ارز بررســی کرده و در 
حال حل مشکل هستیم. برای خرید یک میلیون 
بشــکه نفت باید حدود سه میلیون دالر پرداخت 
شــود و مشــتریان خارجی می توانند از طریق 
صرافی ها، اقدام بــه واریز وجه کنند، اما از آنجا 
که هنوز روش فروش نفت در بورس برای ایران 
روشی نوین محسوب می شــود، چندان اعتماد 
ندارند و مایل نیســتند که واریز مبلغ محموله را 
به صورت ریالی داشته باشند؛ این در حالی است 
که هر گونه تســویه ارزی باعث می شد قبل از 
عرضه، با مشــتری و متقاضی روبرو شویم که 
شــرکت ملی نفت به هیچ عنوان موافق چنین 
رویه ای نیست. مشتریان خارجی نفتی ایران که 
به بورس مراجعه کردند، از کشــورهایی از جمله 

چین، ترکیه، امارات بودند که البته از آنجایی که 
ایران با این کشورها مراودات مالی دارد، مشکل 
چندانی برای تســویه ارزی یا ریالی ندارند؛ چرا 
کــه منابعی در داخل کشــور از محل تجارت با 
این کشورها در اختیارشــان قرار دارد. از سوی 
دیگــر، مــا در اطالعیه خرید نفــت از بورس، 
شــرط محدودیت مقصد را برداشته ایم و احراز 
صالحیــت نیز برای خریدار مدنظر نیســت. اما 
به طور کلی اینکه گفته می شــود محموله نفت 
ایران به سمت برخی کشــورهای خاص برود، 
امری غیرمعقول و غیر اقتصادی اســت. طبیعتًا 
پاالیشگاه ها و خریداران نفتی که از شرکت ملی 
نفت ایران خرید می کنند، دارای قراردادهای ترم 
بلندمدت هستند که به صورت سنتی و طوالنی 
مدت خرید نفت ایران را انجام می دهند؛ بنابراین 
مشــتریانی که از بورس نفــت خرید می کنند، 
بازاریابی جدیدی انجام داده و به مشــتریان غیر 

سنتی ایران می فروشند. اما در بورس نمی توانیم 
قراردادتــرم ببندیــم. اقدامات آتــی برای تنوع 
بخشی به فروش نفت را در دست بررسی داریم 
که می توان به معامالت کاغذی اشــاره کرد. با 
وجود آنکه ایران ســال ها پیــش مقوله فروش 
نفت در بورس را مورد بررسی قرار داده بود، اما 
ســال ۲00۹ میالدی، امارات این شیوه فروش 
را عملیاتی کــرد. خوشــبختانه ابزارهای مالی 
متعددی در بورس برای انواع فروش نفت وجود 

دارد.
فروش نفت خام آسان، بازاریابی آن دشوار

فــروش نفــت خــام ســاده تر از فــروش 
فرآورده های نفتی اســت؛ چرا کــه برای فروش 
نفت خام در شــرایط تحریــم معافیت هایی وجود 
دارد؛ اما این رویه بــرای فرآورده های نفتی چنین 
نیســت؛ از طرف دیگر بازاریابی نفت خام دشوارتر 
از بازاریابــی فرآورده هــای آن اســت؛ البته نظر 
کرباســیان، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، 
حرکت به ســمت توســعه فــروش فرآورده های 
نفتی بود. بازاریابی نفت خام دشــوارتر از بازاریابی 
فرآورده های نفتی اســت و با توجه به این حقیقت 
برای اینکه بخواهیم خریداری را جذب خرید نفت 
ایــران کنیم، باید امتیازهایی را در نظر بگیریم، اما 
این مقوله به این معنا نیست که راهی برای فروش 
نفت نباشــد؛ حتمًا راهی هست؛ اما هر اقدامی در 

دنیا، هزینه های خــاص خود را دارد که با پرداخت 
و تقبــل این هزینه ها، هدف حاصل می شــود. در 
همیــن حال، این که مطرح می شــود در کمیته 5 
نفــره فروش نفــت در دوران تحریم های قبلی، 8 
دالر تخفیف برای مشــتریان در نظر گرفته شــده 
بود، مقوله کاماًل صحیحی نیســت؛ چرا که تعیین 
قیمت نفت ایران در هر برهه زمانی، متفاوت است 
کــه با تکیه بر قیمت های بیــن المللی، به صورت 
روزانه بررسی شده از سمت معاونت امور بین الملل 
شرکت نفت، در اختیار کمیته 5 نفره قرار می گیرد. 
اما اینکه برخی معتقدند وزیر نفت قرار است، جبران 
کســری فروش نفت را گردن بورس انرژی بگذارد 
صحیح نیســت چرا که بورس انرژی و عرضه نفت 
در این محل یک روش محسوب می شود که قرار 
است تنوع بخشی به روش های صادراتی نفت باشد 

نه جبران کسری صادرات در آن دنبال شود.
وزارت نفت، پیشگام در راه اندازی بورس نفت

در سال ۹6، وزارت نفت طرح فروش نفت از 
طریق بورس انرژی را به هیئت دولت ارائه کرد. 
در آن دوره، هیئــت دولت بــا این طرح موافقت 
نکــرد و پیش نویس طرحی که تقدیم شــورای 
سران سه قوه شد نیز از سمت وزارت نفت انجام 
شد. از سوی دیگر باید بدانید که وزارت نفت صد 
درصد موافق تســویه ریالی بود. سقف پیشنهاد 
عرضه نفت در بورس انرژی از سمت وزارت نفت 
بیش از رقم کنونی بود. بنابراین باید گفت وزارت 
نفت متولی بورس نفت بود. همچنین این مقوله 
که پیــش پرداخت محموله ها نیــز کاهش یابد، 
تسویه ریالی باشد، سقف بازپرداخت افزایش یابد 
نیز از سمت وزارت نفت مطرح شد. از سوی دیگر 
یکی از نکاتی که در ایــن میان می توان چالش 
برای این روند ایجاد کند، مغایرت زمان پرداخت 
ارزش محموله در قبال معرفی کشــتی مورد نظر 
خریــدار بود. به این معنا که خریداران باید ظرف 
10 روز قبل از بارگیری، نفتکش مورد نظر خود را 
به شرکت ملی نفت معرفی می کردند که با توجه 
به تأخیر در پرداخت، این زمان بیشتر می شد که 
در اطالعیه اخیر مجدداً بعد از زمان 10 روز، 10 
روز دیگــر زمان در اختیار خریداران قرار دادیم و 
به این ترتیب متقاضیــان حدود بیش از ۲0 روز 
زمان دارنــد تا نفت کش مورد نظــر خود را به 
شــرکت ملی نفت ایران معرفی کنند. متقاضیان 
درباره این امر به شــدت سختگیر هستند چرا که 
در صورتی که نفت کش خــود را معرفی نکنند 
و محموله را تحویــل نگیرند، 6 درصد از ارزش 
محموله به نفع شــرکت ملی نفت ایران مصادره 
شــده و نیم درصد نیز کارمزد دارد که در نهایت 

خریداران متضرر می شوند.
قیمت بورسی نفت جذاب تر از قیمت سنتی آن

بر این اساس، مجوزهای الزم برای تخفیف 
قیمت در بــورس انرژی را داریــم و با توجه به 
اینکه مشتریان زیادی برای خرید نفت از بورس 
مراجعه کرده اند، این روند نشان می دهد که خرید 
نفت از بورس جذاب تر بوده است. از سوی دیگر 
مهمترین مزیت این فروش را باید احتمال صفر 
برای عدم دریافت پــول در نظر گرفت. چرا که 
در این صورت محموله ای تحویل داده نمی شود. 
بنابراین قیمت نفت عرضه شده در بورس نسبت 

به روش های سنتی جذاب تر است.

مهرداد بائوج الهوتی
عضو کمیسیون بودجه مجلس

علی اصغر رجبی
معاون آموزش موسسه 

مطالعات بین المللی انرژی

يادداشت تحليلی

امیرحسین  تبیانیان
نماینده شرکت ملی نفت ایران

 در بورس انرژی

اطالعيه ششمين عرضه نفت خام شرکت ملی نفت ايران در بورس انرژی
اطالعیه ششمین عرضه نفت خام 
سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 
بورس انرژی در تاریخ ۱3 اسفندماه منتشر شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی نفت ایران، اطالعیه ششمین عرضه نفت 
خام سبک شــرکت ملی نفت ایران در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی منتشــر 
شــد. شرایط عرضه در این دوره مشابه عرضه 
پیشین اســت. پیش پرداخت 6 درصد و امکان 
تســویه 100 درصد ریالی از ویژگی های این 
عرضه است. همچنین مدت تسویه حساب از 
زمان بارگیری ۹0 روز تعیین شــده است. در 
مرحله ششم عرضه نیز همانند نوبت پیش یک 

میلیون بشــکه نفت خام سبک با حجم خرید 
حداقل تعداد 35 هزار بشــکه و قیمت پایه 5۹ 
دالر و 63 ســنت برای هر بشکه تعیین شده 
اســت. پنجمین عرضه در تاریخ ۲۹ بهمن با 
فروش 35 هزار بشکه به قیمت 5۲ دالر و ۲5 
سنت به ازای هر بشکه انجام شده بود. قیمت 
پایه در عرضه پنجم 56 دالر و 81 سنت برای 
هر بشــکه بود. بر اساس این گزارش، عرضه 
نفت خام در بــورس انرژی ایران همســو با 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر 
ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و استفاده 
از ظرفیت های بخش غیردولتی برای صادرات 

نفت خام در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر نفت:

زمان می برد تا فروش نفت در بورس جا بیفتد
وزیر نفت گفت: ممکن است مدت زمانی طول بکشد 
تا فروش نفت در بــورس جا بیفتد، اما وزارت نفت هر هفته طالی 

سیاه را در بورس عرضه می کند.
بیژن نامــدار زنگنه، در خصوص فــروش نفت در بورس، 

گفت: ممکن اســت مدت زمانی طول بکشــد تا فروش نفت در 
بــورس جا بیفتد، امــا وزارت نفت هر هفته طالی ســیاه را در 
بــورس عرضه می کند. وی با بیان اینکه ســفرهای الزم برای 
فروش نفت انجام شده اســت، افزود: به دنبال نمایش کارهایم 

نیستم، چراکه سفرها و مذاکرات باید منفعتی برای کشور داشته 
باشــد و احتمال موفقیت در آن باال باشد. این عضو کابینه دولت 
دوازدهم، از رایزنی ها و مذاکرات پشت پرده و آشکار برای فروش 

نفت کشور خبر داد.


