
در گفتگو با مهندس 
محمد حسن پیوندی تشریح شد؛ 

ویژگی ها و 
اهداف انتشار 

کتاب »نگرشی 
تحلیلی بر صنعت 

پتروشیمی«
یادداشت دكتر جعفر توفيقي

 وزیر اسبق علوم و آموزش عالی بر یک كتاب؛

عصاره سال ها تالش
 مهندس پيوندی، در كتاب »نگرشی 

تحليلی بر صنعت پتروشيمی«

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم چنان 
درگیر مذاکره با چینی ها؛

جلوگیری از
 افت فشار 

در برنامه فاز دوم 
توسعه 

پارس جنوبی

نخستین و  پرتیراژترین نشریه تخصصي صنعت نفت ایران    شنبه ۱9 مرداد ماه ۱398 -۱0   آگوست 20۱9 - سال چهاردهم                                                                                7000 تومان             امارات 5 د  رهم 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبرداد:

بهره برداری از ۴0 پروژه بزرگ 
صنعت گاز در سال 98

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس در جمع خبرنگاران:

تیر تحریم ها در صنعت پتروشیمی
 به سنگ خورده است

شماره 684

 بازار جهاني نفت، ترامپ و جنگ تعرفه ها؛ 

جاده معکوس نفت و ترامپ!
گزارش دانش نفت از امضای ۴ قرارداد 

پژوهشی بین مدیریت اکتشاف
 شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیان؛

همکاری 
دوباره نفت با 

دانش بنیان ها 
در حوزه های 

اکتشافی
34

16

15

67



شنبه 19 مرداد ماه 1398 
 شماره 684

2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئيس جمهوری در جمع وزیر امور خارجه و مدیران ارشد این وزارتخانه تاكيد كرد:

امنيت در مقابل امنيت؛ صلح در برابر صلح؛ نفت در برابر نفت
تکرار  با  رئیس جمهــوری 
جمله »صلح با ایــران مادر همه صلح ها و 
جنگ با ایران هم مادر همه جنگ هاست«، 
گفــت: »شــما نمی توانید امنیــت ما را 
خدشــه دار کنید و انتظار امنیت برای خود 
داشته باشید. همان طور که صلح در برابر 

صلح است و نفت هم در برابر نفت«.
روز سه شنبه، ۱۵  روحانی  حســن 
مردادمــاه در جمع وزیر امــور خارجه و 
مدیران ارشد این وزارتخانه، به ماجرای 
نفتکش ها اشــاره کرد و افزود: »گفتید 
ایــران ما را بی حیثیت کرده اســت؛ این 
نتیجه عملکرد خود شماســت. آن رفیق 
شما کشــتی ما را در جبل الطارق غارت 
کرد. خیلی وقت بود کشتی های انگلیس 
در خلیج فــارس قوانین و اخطارهای ما 
را رعایــت نمی کردند، اما چون در زمان 
صلح بودیم از خیلــی خطاها صرف نظر 
می کردیــم، اما حــاال که شــما رفتار 
غیردوستانه نشــان می دهید، ما هم در 
اجرای قانون تعارف نخواهیم داشــت«. 
وی تاکید کرد: »هنگام توقیف کشــتی 
انگلیسی ناوچه شما در کنار کشتی بود، 
اما چرا کاری نکرد؟ وقتی هلی کوپترهای 
ما روی کشتی شما قرار گرفت چرا ناوچه 
شــما که آنجا بود کاری بــرای نجات 
کشــتی متخلف انجام نداد؟ نمی شــود 
تنگه هرمز برای شما آزاد باشد، اما تنگه 
جبل الطارق را بــرای ما ببندید«. رئیس 
شــورای امنیت ملی با بیان اینکه در دو 
ماه ابتدایی امســال شاهد رشد مثبت در 
حوزه صنعت بوده ایــم که خیلی معنای 
مهمی دارد، اضافه کــرد: »بازار بورس 
ما را می بینید که با نشــاط کار می کند. 
در پنج فصل گذشــته، بازار بورس ۱۳۳ 
درصد رشــد داشــته اســت. این نشان 
می دهد مســیر ما مســیر درستی است. 
در بسیاری از محصوالت کشاورزی هم 
رشد داشــته ایم، همچنین در اشتغال نیز 
با وجودفشــاری که به مردم آمد، امسال 
شرایط ما شــرایط مثبتی بود و بیش از 
۳۰۰ هزار فرصت اشــتغال ما افزود شده 
اســت«. روحانی ادامه داد: »ما دو بار در 
دادگاه الهه موفق شــدیم. دادگاه الهه 
یک حکــم موقت داد کــه آمریکا نباید 
تحریم ها را اجرا کند. برخی ها موفقیت ها 
را کوچک و ناکامی ها را بزرگ می بینند. 
در دادگاه الهه موفقیتی را که به دســت 
آوردیــم بزرگ تــر از موفقیت مصدق و 
موفقیتــی بود که در شــورای امنیت به 
دست آوردیم و در تاریخ بی نظیر است«.

رشد ۳ برابری فروش نفت و میعانات 
موفقیت بزرگی بود

موفقیت هــای  درخصــوص  وی 
اقتصــادی برجــام هم عنــوان کرد: ما 
در چهار ســال گذشــته از این موفقیت 
استفاده های زیادی کردیم. در عین حال 
که طــرف مقابل ما از همــان روز اول 
بدعهدی هایی داشــت. آقــای عراقچی 
گفتند کــه ده ها میلیارد پول کشــور ما 
که بسته شــده بود آزاد شد و برگشت و 
توانســتیم از آن بهره برداری و استفاده 
کنیم. رئیس جمهوری گفت: »همچنین 
فروش نفت و میعانــات را به نزدیک ۳ 
موفقیت ها  ایــن  دادیم.  افزایــش  برابر 
از لحــاظ اقتصــادی به قــدری بود که 
بعضی ها عصبانی شده بودند و می گفتند 
چه خبر شــده چرا اینقدر هتل های ما پر 
شده اســت، نزدیک ۸۰-۷۰ نفر از یک 
کشــور آمده اند. مــا هواپیما می خریدیم 
آنهــا عصبانــی می شــدند و می گفتند 
این هواپیماها کاغذی اســت. این افراد 
می توانند بروند به فرودگاه مهرآباد و امام 
ببینند هواپیماهای  خمینی سوار شوند و 
خریداری شده چگونه هستند. ما ناوگان 
هوایی مــان را تقویت کردیــم. ناوگان 
ریلی مــان را تقویت کردیــم، از لحاظ 
بانکی و اقتصادی نیز حرکت های بسیار 

مهمی انجام دادیم«.
همکاری های نفتی و بانکی اصلی ترین 
حقوق اقتصادی ایران در برجام است

در همین حال، رئیس جمهوری در 
گفت وگوی تلفنی با همتای فرانســوی 
خود به ضرورت تالش برای تســریع در 
روند مناســبات و همکاری های بانکی و 

نفتــی ایران با دیگر کشــورها به عنوان 
اصلی تریــن حقوق اقتصــادی ایران در 
برجام، بر ادامه بررســی پیشــنهادها در 
مسیر دستیابی به راه حل های کارشناسی 
و عادالنــه تاکیــد کرد. دکتر حســن 
روحانی، روز سه شــنبه )۱۵ مردادماه( در 
گفت وگوی تلفنی امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانســه بــا وی، تاکید کرد: 
ایران  با تالش های  متاســفانه همزمان 
و فرانســه برای کاهش تنش ها و ایجاد 
شرایط مساعد برای همزیستی پایدار در 
منطقه، شــاهد اقدام های تحریک کننده 
از سوی آمریکایی ها هستیم. وی افزود: 
امنیت و آزادی کشــتیرانی در منطقه و 
تنگه هرمز مورد تاکید ماســت و روزانه 
ده ها کشــتی آزادانه عبور و مرور کرده 
و نیروهای ایــران طبق مقررات نظارت 
خــود را انجام می دهند. رئیس جمهوری 
مذاکرات انجام شــده در ماه های اخیر را 
مثبت و گامی رو جلو دانســت و گفت: 
هــدف ایران از کاهــش تعهدات تأمین 
منافعمان در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( و اجــرای تعهدات طرفین برای 
اســتحکام و پایداری ایــن توافق مهم 
بوده اســت. روحانی با اشاره به ضرورت 
تالش برای تســریع در روند مناســبات 
و همکاری های بانکــی و نفتی ایران با 
دیگر کشورها به عنوان اصلی ترین حقوق 
اقتصادی ایران در برجام، بر ادامه بررسی 
راه  به  پیشــنهادها در مسیر دســتیابی 
حل های کارشناسی و عادالنه تاکید کرد. 
وی در این گفت وگوی تلفنی همچنین با 
تاکید بر پایبندی پاریس به تعهدهای قید 
شده در برجام، گفت: رسیدن به نتیجه ای 

مورد قبول طرف ها و تأمین کننده منافع 
ایران در برجام برای پاریس حائز اهمیت 

است.
آمریکا نتوانست فروش نفت ایران را به 

صفر برساند
اسالمی  شــورای  مجلس  رئیس 
هم با بیان اینکــه آمریکایی ها توفیقی 
گفت:  نیاورده اند،  به دســت  ایران  علیه 
آن ها می خواســتند فــروش نفت را به 
صفر برســانند که موفق نشــدند. علی 
الریجانی، روز سه شــنبه، ۱۵ مردادماه 
در آیینی که به مناســبت بزرگداشــت 
روز خبرنگار در مجلس شورای اسالمی 
برگزار شــد، ضمن تشــکر از زحمات 
خبرنــگاران پارلمانی، گفــت: امیدوارم 
خاطرات خوبــی در کار با مجلس برای 
شما باقی بماند. درخواست های شما نیز 
برای ارتقــای قانونی جایگاه خبرنگاران 
منطقی اســت، از ایــن رو تالش هایی 
در مجلس بــرای ارائه طرحی در حوزه 
حمایت از رسانه تدوین شده است. وی 
افزود: آمریکایی هــا توفیقی علیه ایران 
آن ها می خواستند  نیاورده اند.  به دســت 
فروش نفت را به صفر برسانند که موفق 
نشــدند، البته فروش کاهش پیدا کرد و 
فشار اقتصادی ایجاد کردند، اما به اهداف 
اصلی خود در این مسئله دست نیافتند. 
رئیس مجلس شــورای اسالمی خطاب 
به خبرنگاران گفت: به جای فرســتادن 
پالــس و گــزارش منفــی، راهنمایی 
انجام دهیــد. بایــد راهنمایی هایی در 
جهت کارآفرینــی و موضوع های دیگر 
در حوزه کشــاورزی، صنعت و اقتصاد 
داشــت و شرایط را روشــن گری کرد. 

تصور نشــود که اگر مطلــب غوغایی 
مطــرح کنید، جلب توجه می کنید و اگر 
مطلب کارشناسی و نرم را مطرح کنید، 
توجهات جلب نمی شود، کما اینکه افراد 
جویای کار دنبال راهنمایی ها هستند که 
می تواند مفید باشد.، اما در رسانه ها کم 
دیده می شــود. الریجانی تصریح کرد: 
دشمن دنبال مأیوس کردن، تخریب و 
برهم زدن اســت. باید در شرایط فعلی 
توجه داشــت که همبستگی را افزایش 
داد و از برخــی اقدام هــا پرهیــز کرد. 
توانمندسازی اقتصادی کشور در شرایط 
فعلی با اســتفاده از امکانات موجود اعم 
از نیروی انســانی و سایر امکانات عزم 
ملی می خواهد کــه می توانیم این عزم 

را ایجاد کنیم.
مقدار فروش نفت ایران باید به زمان 

خروج آمریکا از برجام بازگردد
وزیر امور خارجه هم با بیان اینکه 
برای ادامه کار در برجــام و برگرداندن 
اقدام های ایران به گذشته اقدام هایی باید 
انجام شود، گفت: فروش نفت ما باید به 
زمان ماه می ســال ۲۰۱۸ یعنی زمانی 
که آمریکا از برجام خارج شــد، برگردد. 
محمدجــواد ظریف، روز دوشــنبه، ۱۴ 
مردادماه در نشست خبری با بیان اینکه 
جمهوری  مطالبات  کف  رئیس جمهوری 
اســالمی در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجــام( را به اروپا اعالم کرده اســت، 
گفت: این مطالبات را پیگیری می کنیم، 
اما مهم ترین بخش مطالبات ما این است 
که برای ادامه کار و برگرداندن اقدام های 
ایران به گذشته، نخست فروش نفت ما 
باید به زمان ماه می ســال ۲۰۱۸ یعنی 
زمانی کــه آمریکا از برجام خارج شــد، 
برگردد. در آن زمان میزان صادرات نفت 
ما حدود ۲.۸ میلیون بشــکه بوده است. 
مطالبه دیگر ما بازگشت منابع است. این 
موارد کف مطالبات جمهوری اســالمی 
اســت. تعهدات دیگری هــم اروپایی ها 
طی برجام برعهده گرفته اند که آنها نیز 
باید اجرا شــود. وی درخصوص توقیف 
کشتی انگلیسی در خلیج فارس و احتمال 
تشکیل ائتالف بین المللی برای حفاظت 
از نفتکش ها، گفــت: ائتالف بین المللی 
برای چه شــکل بگیرد؟ آمریکا مسئول 
تنش در خلیج فارس اســت، کســی که 
آتش افروز اســت نمی تواند آتش نشــان 
باشــد، کافی اســت آتش افروزی اش را 
متوقــف کند، آن وقــت همه چیز خوب 

می شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

نفت به تعهدهای خود در قبال سرمایه گذاران طرح های ماده ۱2 عمل کرده است
بهینه سازی مصرف سوخت  مدیرعامل شرکت 
بر ضرورت حمایت از شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی 
در اجرای طرح های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
تاکید کرد و گفــت: وزارت نفت به همه تعهدهای خود در زمینه 
پرداخت به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی در این طرح ها عمل 

کرده است.
محســن دالویز روز دوشنبه )۱۴ مردادماه( در نخستین 
نشســت کارگروه بررسی مشــکالت اجرایی طرح های ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که به میزبانی شــرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد، نقش بخش خصوصی 
در اقتصاد کشور را به ویژه در شرایط کنونی بسیار تعیین کننده 
برشمرد و افزود: باید سازوکاری منظم برای پرداخت بدهی های 
معوقه به شرکت های ســرمایه گذار تعریف شود تا انگیزه آنان 
برای حضور در طرح ها و پروژه هایی از این دســت که به رونق 
تولید و اقتصاد کشور می انجامد تقویت شود. وی با بیان اینکه 
اجرای طرح های ماده ۱۲ به حفظ ســرمایه های بین نســلی 
و محیط زیســت منتهی خواهد شــد، یادآور شد: وزارت نفت 
به تعهدهای خود در زمینه پرداخت به ســرمایه گذاران عامل 
صرفه جویی در طرح های بهینه سازی مربوط به ماده ۱۲ عمل 
کرده و ســازمان برنامه و بودجه کشور نیز منابع مالی الزم را 
تخصیص داده است، اما این پول به بخش خصوصی پرداخت 

نشده است.
شرکت ملی نفت ایران سهم خود از یارانه ها را منظم 

پرداخت می کند
در ادامه این نشســت، احمد زراعتکار، معاون امور 

انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تعریف 
و اجــرای طرح ها و پروژه هــا در قالب ماده ۱۲، پنجره 
جدیدی برای تأمین منابع مالی است. وی با بیان اینکه 
شرکت ملی نفت ایران، سهم خود از یارانه ها را هر ماه 
به طور منظم پرداخت کرده اســت و اجرای طرح ها در 
قالب ماده ۱۲ نیز که در دستور کار این شرکت قرار دارد، 
رویکرد مناسبی برای تأمین منابع مالی به شمار می رود، 
ادامــه داد: اجرای پروژه ها در قالب این ماده قانونی، به 
مثابه یک بازی برد-برد اســت، به ویژه که این طرح ها 
می تواند در کاهش مصرف انرژی نقش بسزایی ایفا کند. 
زراعتکار با اشاره به صرفه اقتصادی اجرای پروژه ها در 
قالب این ماده قانونی عنــوان کرد: اگر ۴ هزار میلیارد 

تومان برای طرح های بهینه ســازی و گازرسانی در این 
قالب ســرمایه گذاری کنیم، بعد از یک ســال ۳۰ هزار 

میلیارد تومان برداشت خواهیم کرد.
بهینه سازی مصرف سوخت قاطعانه از طرح های ریلی 

حمایت می کند
نوراهلل بیرانوند، معاون راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز 
در این جلسه با اشاره به حمایت های قاطعانه شرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت از اجرای طرح های توسعه حمل ونقل ریلی در 
قالب ماده ۱۲ عنوان کرد: مــا به محدودیت های منابع مالی در 
کشور واقفیم و تنها خواهان تعیین درصد مشخص و سقف زمانی 
برای پرداخت به ســرمایه گذاران عامل صرفه جویی هســتیم تا 
بخش خصوصی بتواند با برنامه ریزی تعهدات خود را انجام دهد 

و سرانجام اعتماد سرمایه گذار آسیب نبیند. وی افزود: همانقدر که 
پرداخت یارانه ها به تک تک افراد اهمیت دارد، پرداخت به بخش 
خصوصی و جلب اعتماد آنها نیز حائز اهمیت است. بر اساس این 
گزارش، معاونت بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح های 
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران نیز چندی 
پیش در گزارشــی اعالم کرد: فعالیت های شرکت ملی نفت در 
چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور )ابالغی مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۹۴( در 
بخش افزایش تولید با اجرای طرح های توسعه میدان های نفت 
و گاز و در بخــش مصرف حامل های انرژی با اجرای پروژه های 
بهینه سازی مصرف سوخت در حال انجام است. در این گزارش 
تصریح شــده است: بخشی از طرح های ماده ۱۲ به فعالیت های 
مربوط به هشت پروژه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مربوط 
است که از آن میان قرارداد اجرای پروژه های توسعه حمل ونقل 
بار و مســافر از طریق راه آهن، توسعه حمل ونقل مسافر با قطار 
شــهری در تهران و هشــت کالنشــهر و جایگزینی کامیون و 
کشنده های فرسوده باالی ۱۰ تن، با بخش خصوصی منعقد شده 
و تکمیل آنها در آینده می تواند نقشــی بسزا در افزایش بازدهی 
انرژی، کاهش آثار زیست محیطی، منافع اقتصادی و افزایش رفاه 
عمومی داشته باشد. کارگروه بررسی چالش های ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر به میزبانی شرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت و با حضور مدیران ارشد و نمایندگانی از سازمان برنامه 
و بودجه کشــور، وزارت نفت، شــرکت ملی نفت ایران، سازمان 
هدفمندی یارانه ها، شــرکت بهره برداری قطار شهری تهران و 

شرکت های ماموت، سایپادیزل و آریادیزل برگزار شد.

اخبار نفت

پيام تبریک وزیر نفت به مناسبت روز خبرنگار
وزیــر نفت در پیامــی ضمن تبریک روز خبرنــگار گفت: عموم 
خبرنگاران و رسانه های کشور در جنگ تمام عیاری که دشمنان علیه 
ایــران به راه انداختند یاریگر صنعت نفــت بوده و در بزنگاه های مهم 

همواره در یک جبهه برای صیانت از منافع ملی جنگیده اند.
متن پیام بیژن زنگنه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
ن والقلم و ما یسطرون...

خبرنگاران، چشــمان ناظر مردم بر شــئون مختلف حاکمیت و 
دولتمــردان و راوی واقعیت ها برای جامعه هســتند. تعهد، تخصص و 
تعصب بر صیانت از منافع مردم از جمله ملزوماتی اســت که می تواند 
حرفه خبرنگاری و فرآیند اطالع رســانی و آگاهی بخشی را در پیشبرد 
اهداف کشــور و صیانت از منافــع ملی به یک فعالیــت اثربخش و 
یاری رســان حاکمیت بدل نموده و نور امید و آگاهی بر جامعه بتاباند. 
خباثت دشمنان و بدخواهان ملت بزرگ ایران در ماه های گذشته بیش 
از هر زمان دیگری انســجام یافته است و با وضع تحریم های شرورانه 
و هوشــمند، جنگی تمام عیار در حوزه های اقتصادی و سیاسی به راه 
انداخته اند تا به مطامع خود برســند. صنعــت نفت که در این میان در 
صف نخســت این رویارویی قرار دارد توانســته است به فضل الهی و 
با تالش شــبانه روزی همه دلسوزان کشــور، آرزوهای دشمنان را در 
این زمینه نــاکام کند. مفتخرم که اعالم نمایــم عموم خبرنگاران و 
رســانه های کشــور نیز در این عرصه یاریگر صنعــت نفت بوده و در 
بزنگاه هــای مهم همــواره در یک جبهه برای صیانــت از منافع ملی 
جنگیده انــد. اینجانب با تبریک روز خبرنگار به شــما عزیزان فعال در 
عرصه رسانه ای کشور، این تالش و مجاهدت را پاس داشته و از درگاه 

خداوند بزرگ سالمتی و توفیق شما را آرزو می کنم.
پيام تبریک مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه 

نفت به مناسبت روز خبرنگار
به گزارش روابط عمومی شــرکت مهندســی و توسعه نفت، دکتر 
تورج دهقانی مدیرعامل شرکت متن طی پیامی روز خبرنگار را به اصحاب 

رسانه و فعاالن این حوزه تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:

خبرنگاران طالیه داران جبهه آگاهی، چشــم بینا و زبان گویای 
مردم هســتند؛ در عصر دسترســی آزاد به اطالعات، نقش بی بدیل و 
مؤثر خبرنگاران ســرزمینمان در تحلیل، معرفی و انعکاس رویدادهای 
صنعت نفت که اکنون پرچمدار توســعه اقتصادی کشــور محســوب 
می شود، غیر قابل تردید است. بی شک امروزه، جامعه ای توسعه یافته 
تلقی می شــود که، بتواند در کنار شــاخصه های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی بر معیار آگاهی بخشی عمومی، اطالعات و در حقیقت عنصر 
“دانایی” تاکید کند؛ در چنین شــرایطی، رسانه ها و به ویژه مطبوعات 
با تولید و توزیع مطلوب اطالعات، نقشی بسیار اساسی دارند. اینجانب 
ضمن تبریــک روز خبرنگار، توفیقات روزافــزون خبرنگاران و اهالی 
رســانه خصوصًا خبرنگاران حوزه نفت و انرژی را که وظیفه ای خطیر، 
دلسوزانه و متعهدانه  عرصه  خبررسانی را به دوش می کشند از خداوند 

متعال خواستارم.
»تائب« مدیركل امور اوپک و مجامع انرژی 

وزارت نفت شد
وزیرنفت در حکمی محمد تائب را به ســمت مدیرکل امور اوپک و 

مجامع انرژی وزارت نفت منصوب کرد.
در حکم بیــژن زنگنه به محمد تائب آمده اســت: »با توجه به 
تعهد، صالحیت و تجربیات جنابعالــی، به موجب این حکم به عنوان 
»مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی« منصوب می شــوید. امید است 
بــا اتکال به ایزد متعال در انجام امور محوله و اهداف عالیه مورد نظر 
وزارت نفت موفق و موید باشــید«. محمد تائب از فروردین ماه پارسال 

تاکنون سرپرست این اداره کل بوده است.
طی حکمی از سوی دكتر علی اصولی؛

مسعود پارسی مدیر مهندسی و ساختمان 
شركت نفت خزر شد

دکتر اصولی مدیرعامل این شرکت 
طی حکمی مســعود پارسی را به عنوان 
مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت 
خزر منصوب کرد. به گزارش دانش نفت 
بــه نقل از روابط عمومی شــرکت نفت 
خزر، در متن حکم آمده اســت:»نظر به 
مراتب تعهد و تجارب جنابعالی به موجب 
ایــن حکم به عنوان مدیر مهندســی و 
ســاختمان شــرکت نفت خزر منصوب 

می شــوید. با عنایت به جایگاه و اهمیت این مسئولیت توجه به مسائل 
ذیل حائز اهمیت و مورد تاکید است:

۱- برنامه ریزی، کنترل ونظارت بر کلیه فعالیت های آن مدیریت 
در امور مهندســی و اجرا و همچنین بهینه سازی فرآیندهای اجرایی 

متناسب با شرایط شرکت.
۲- اهتمــام ویژه به امور مربوط بــه برنامه ریزی، اجرا و نظارت 
بر تعمیرات و نگهداشــت ناوگان دریایی با توجه به مأموریت و اهداف 

پیش روی شرکت.
۳- نظارت عالیــه بر انجام فعالیت های پیمانــکاران طبق مفاد 

قرارداد.
۴- بهره مندی حداکثری از ظرفیت کارشناســان و متخصصان 
آن مدیریت به منظور هم افزایی و افزایش کیفی فعالیت ها همســو با 

اهداف شرکت.
امید اســت با یاری خداوند متعال و بهره گیری از توان همکاران 
خدوم در آن مجموعه، در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.«

محسن دالویز: باید سازوكاری 

منظم برای پرداخت بدهی های 

معوقه به شركت های سرمایه گذار 

تعریف شود تا انگيزه آنان برای 

حضور در طرح ها و پروژه هایی 

از این دست كه به رونق توليد و 

 اقتصاد كشور می انجامد

 تقویت شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

گزارش دانش نفت از امضای 4 قرارداد پژوهشی بين مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران و دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان؛

همکاری دوباره نفت با دانش بنيان ها در حوزه های اكتشافی
پژوهشــی  قرارداد  چهار 
در حوزه اکتشــاف صبح روز یکشنبه، ۱۳ 
مردادماه در دانشگاه فردوسی مشهد، بین 
ایران  نفت  ملی  اکتشاف شرکت  مدیریت 
دانش بنیان  و شــرکت های  دانشگاه ها  و 
امضا شــد. مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفــت ایران، چهار قرارداد پژوهشــی در 
حوزه های مختلف ژئوفیزیک، ژئوشــیمی، 
منابع نامتعارف هیدروکربوری و ســیاالت 
حفــاری، با دانشــگاه ها و شــرکت های 

دانش بنیان ایرانی امضا کرد.
به گزارش دانش نفت، پروژه تفسیر 
کمی مکعــب لــرزه ای )QI( در جنوب 
هندی،  ســیدصالح  بین  آبادان  دشــت 
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران 
و احمدرضا بهرامــی، معاون پژوهش و 
فناوری دانشــگاه فردوسی مشهد امضا 
شــد. مدت زمان اجرای این قرارداد ۱۵ 
ماه در نظر گرفته شده و طی آن، اهدافی 
از جمله بومی ســازی روش های روز دنیا 
در انجام مطالعات کمی و سرشت نمایی 
مخزن دنبال می شــود. قرارداد فاز دوم 
پــروژه انتقــال دانش فنــی و فناوری 
اکتشــاف نفت های نامتعارف )شیل های 
نفتی( در ناحیه قالی کوه لرســتان نیز در 
این آیین، بین مدیر امور اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران و رضا ســلطانی، رئیس 
دانشــگاه  فنی  دانشــکده های  پردیس 
تهران امضا شــد. مدت زمان اجرای این 
قرارداد ۴۸ ماه برآورد شــده و قرار است 
یک دانشگاه فنی اروپایی با تجربه بیش 
از ۹۰ سال در صنعت نفت شیل به عنوان 
همکار و مشــاور بین المللــی این پروژه 
همکاری کنــد. این پروژه با تدوین یک 
برنامــه جامع اکتشــافی، زمینه را برای 
ایجاد و توسعه صنعت جدید نفت شیل در 
ایران فراهم خواهد کرد. پروژه پژوهشی 
مخازن  ژئوشــیمیایی  مطالعه  و  ارزیابی 
هیدروکربوری گروه دهرم )واقع در بخش 
ناحیه فارس ســاحلی( به منظور  میانی 
بررسی تاریخچه شارژ مخازن و ردیابی 
مسیر مهاجرت ســیاالت هیدروکربوری 
نیــز دیگر پروژه ای بود کــه قرارداد آن 
بین هنــدی و منصور قربانی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان پارس آرین زمین به 
امضا رسید. دانشــگاهی اروپایی همکار 
و مشــاوره بین المللی این پروژه خواهد 
بود که قرار اســت در مدت زمان ۱۸ ماه 
اجرا شــود. با انجام این مطالعه می توان 
احتمال حضور منابــع هیدروکربوری در 
اعماق پایین تــر مخزن دهرم را دقیق تر 
ارزیابــی کرد. پروژه پژوهشــی دیگری 
نیز با عنوان اجرای میدانی ســاخت ۱۰ 
هزار بشــکه سیال حفاری پایه آبی فشار 
و دمای باال )HPHT( برای حفاری چاه 

اکتشــافی عمیق با فشــار و دمای باال 
به منظور جایگزینی ســیال پایه روغنی، 
بیــن هندی و ســلطانی، رئیس پردیس 
دانشــکده های فنی دانشگاه تهران امضا 
شــد که این قرارداد هم در مدت زمان 
۱۸ ماه و با همکاری شرکت دانش بنیان 
خواهد  اجرایی  پارس  حفاری  ســیاالت 
مدنظر  دســتاوردهای  مهم ترین  از  شد. 
جایگزینی  پــروژه می تــوان  این  برای 
ســیاالت پایه روغنی مورد اســتفاده در 
حفاری چاه های عمیق و اکتشافی را نام 
برد. بر اســاس این گزارش، پیش از این 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
با در نظر گرفتــن چالش های موجود در 
با هدف  اکتشاف منابع هیدروکربوری و 
رفع این چالش ها، پروژه های پژوهشــی 
مختلفی را تعریف و نقشه راه فناوری را 
در افق پنج ســاله و همسو با استراتژی 
ســازمانی تهیه کرده بود که قراردادهای 
پژوهشی یادشده نیز در همین چارچوب 
تعریف شــده اند. در اجرای این پروژه ها، 
استفاده از شــریک خارجی برای ایجاد 
شبکه فناورانه بین المللی و اجرای بهینه و 
انتقال فناوری به داخل کشور مدنظر قرار 
گرفته اســت و بر تعامل سازنده صنعت 
و دانشــگاه به منظور ایجاد خودکفایی و 
دســتیابی به اهداف سیاست های اقتصاد 

مقاومتی تاکید شده است.

نسل جدید فعالیت های اکتشافی در 
شمال شرق کشور آغاز می شود

در همیــن حــال، مدیر اکتشــاف 
شــرکت ملی نفت ایران از آغاز نســل 
جدید فعالیت های اکتشــافی در شــمال 
شرق کشور خبر داد و گفت: با تاکید وزیر 
نفت و نظر به اهمیــت تأمین انرژی در 
این منطقه، فعالیت های اکتشافی در این 
منطقه در زمره اولویت های شرکت ملی 
نفت ایران قرار دارد. ســیدصالح هندی 
در آیین امضای چهار قرارداد پژوهشــی 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

با دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان 
سیاســت های کالن  اســاس  بر  افزود: 
وزارت نفت و پیرو حساســیت های آقای 
زنگنه بر دســتیابی به منابــع انرژی در 
شمال شرق کشور، نسل جدید فعالیت ها 
در ایــن منطقه آغاز شــده اســت. وی 
گفت: با اینکه اکتشــاف در شرق کشور 
گران قیمت اســت و ریسک باالیی دارد، 
اما با توجه بــه فاصله زیاد این منطقه با 
مرکز انرژی کشــور، اکتشاف در شمال 
شــرق در اولویت شرکت ملی نفت ایران 
اســت و پیش بینی می کنم از ســال ۹۹ 
به بعد، همواره دکل در کپه داغ شــرقی 
مستقر و مشــغول فعالیت باشد. به گفته 
هندی، با توجه به ســابقه اکتشاف چند 
چاه غیرموفق در شمال شرق، این درس 
به ما دیکته شــده است که با مطالعات و 
حرکت های دقیق تــر و اصولی تر در این 
بخش عمل کنیــم و امیدواریم در آینده 
حفــر چاه های اکتشــافی در این منطقه 
در دســتورکار قرار گیرد. مدیر اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر ارزش 
خوداتکایی در کشور عنوان کرد: فراموش 
نکنیم سیاســت های اقتصاد مقاومتی که 
آن را سرلوحه کارهایمان قرار داده ایم، بر 
عملکرد درونزا و برون نگر اقتصاد تاکید 
با شــرکت های  بنابراین همکاری  دارد، 
خارجی مانعی ندارد و مهم آن اســت که 
بتوانیم از این همکاری برای دستیابی به 
خوداتکایــی بهره ببریم. هندی در ادامه، 
به مباحث پژوهشــی و مطالعاتی اشــاره 
کرد و گفت: فرایند اکتشاف در نفت و گاز 
خود شــبیه فعالیتی پژوهشی است و در 
هر منطقه ای که با موضوعات اکتشــافی 
مواجه می شــویم، با فرایندی جدید روبه 
روییم کــه از جنس مباحث پژوهشــی 
اســت. از این جهت اکتشــاف به سبب 
رویارویی با پدیده های ناشــناخته فرآیند 
ســخت تر و پیچیده تری نسبت به دیگر 
فعالیت های صنعت نفت است و مأموریت 
ما با کارهــای مطالعاتی و علمی عجین 
است. وی از پایان فاز نخست پروژه های 

پژوهشــی اکتشــاف محور نیز خبر داد و 
گفــت: فاز دوم این پنــج پروژه به زودی 
شــروع می شــود. مدیر اکتشاف شرکت 
ملــی نفت ایــران از عملکرد دانشــگاه 
فردوســی مشــهد در پروژه پژوهشــی 
اکتشــاف محوری که با مدیریت اکتشاف 
همکاری داشــته اســت قدردانی کرد و 
افزود: این دانشــگاه عملکرد بســیاری 
خوبی از لحــاظ کیفیــت کار و رعایت 
زمان بندی کار داشــته و ایــن عملکرد 
سبب دلگرمی و مشــوق ما برای تداوم 
این روند تعاملی اســت. هنــدی با بیان 
اینکه یکی از چهار قرارداد پژوهشــی که 
امروز امضا شــد، قرارداد فاز دوم ارزیابی 
منابع شیل نفتی در قالیکوه لرستان است، 
ادامه داد: فاز نخســت این پروژه هم با 
تهران  دانشگاه  نفت  انســتیتو  همکاری 
انجام شــده بود و امروز قرارداد فاز دوم 
هم با این مجموعه امضا شد. وی یادآور 
شــد: باید مباحث رگوالتــوری در زمینه 
منابع نامتعــارف هیدروکربوری تعریف و 
لحاظ شــود. هندی مجموع ارزش چهار 
قراردادی را که امروز امضا شد، ۷ میلیارد 

تومان و ۵ میلیارد دالر عنوان کرد.
قدردانی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد 

از حمایت های نفت
در همیــن حال، رئیس دانشــگاه 
مدیریت  از حمایت های  فردوسی مشهد 
ایران در  اکتشــاف شــرکت ملی نفت 
برقراری تعامل با دانشگاه ها قدردانی کرد 
و گفت: اگر بنا داشــته باشیم به صنایع 
مادر توجه کنیــم و بخواهیم حوزه های 
پژوهش و فناوری را اولویت بندی کنیم، 
نفت وگاز باید مهم ترین اولویت پژوهشی 
کشور باشد. محمد کافی در آیین امضای 
قراردادهای پژوهشــی مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران که به میزبانی 
دانشــگاه فردوسی مشــهد برگزار شد، 
افزود: مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی 
نفت ایران به حوزه ارتباط با دانشــگاه ها 
و فعالیت های علمــی و تحقیقاتی توجه 
ویــژه ای دارد و اعتمــاد ایــن مدیریت 

توانمندســازی  بــه  دانشــگاه ها،  به 
کشــور  در  مهارت هــا  و  تخصص هــا 
منتهی خواهد شــد. وی گفت: حتی اگر 
دانشــگاه ها گاهی به دلیل کم تجربگی 
نتوانســتند آن طور که باید و شاید ایفای 
نقش کنند، شــما به ایــن روند حمایتی 
ادامــه دهید تا بتوانیم ســال های آینده، 
را شاهد  این بذرهای پژوهشی  دستاورد 
باشــیم. کافی با اشــاره به حضور برخی 
از چهره هــای دانشــگاهی در این آیین 
ادامــه داد: این اتفاق را باید به فال نیک 
گرفت که دیگر طرف حســاب ما صرفًا 
یک شرکت نیست و تیم های دانشگاهی 
با همــکاری و تعامل یکدیگر پروژه های 
پژوهشی و مطالعاتی را پیش می برند. به 
گفته کافی، دانشــگاه فردوسی مشهد بر 
شبکه ســازی به منظور بهره مندی بهینه 
از ظرفیت هــای علمی داخلی تاکید دارد 
و امیدوار است مرزهای بین دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی برداشته شود تا منافع ملی 
بیش از پیش مدنظر قــرار گیرد. رئیس 
دانشگاه فردوسی مشــهد به ساماندهی 
فعالیت های این دانشــگاه در حوزه نفت 
و گاز اشــاره کرد و گفــت: ایمان داریم 
که با تجمیع و هم افزایی توانمندی های 
موجود در دانشــگاه می توانیــم در این 
حوزه عملکرد بهتری داشته باشیم. وی 
با اشاره به ایجاد رشــته مهندسی نفت 
در این دانشگاه گفت: دانشگاه فردوسی 
مشــهد به ســبب وجود حرم رضوی در 
این شــهر، در حوزه جذب دانشــجویان 
بین المللی نیز بســیار فعال اســت و هم 
اکنون حدود ۱۷۰۰ دانشجو از ۲۰ کشور 
این دانشگاه مشغول تحصیل اند  دنیا در 
که این ظرفیت نیز به برقراری دیپلماسی 
فعال پژوهشــی و علمی کمک می کند. 
کافی تصریــح کــرد: همچنین تالش 
کردیم از توان شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه نفت و گاز استفاده کنیم. تجهیز 
آزمایشــگاه ها از دیگر اقدام های ما بوده 
اســت و امروز آزمایشگاه ازدیاد برداشت 

ما عملکرد خوبی دارد.

مشاور اجتماعی وزیر نفت خبر داد:

تقویت نگاه تحلیل گرانه و عملیاتی در همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
مشــاور اجتماعــی وزیــر نفت تقویــت نگاه 
تحلیل گرانه و در عین حال عملیاتی را از ویژگی های برجســته 
چهارمین دوره همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برشمرد 
و از عبارت »مســئولیت اجتماعی صنعت نفت، راهی به سوی 

توسعه پایدار« به عنوان شعار این همایش یاد کرد.
ســیدامیر طالبیان ضمن ارائه گزارشــی مبســوط از 
محورهــای اصلــی چهارمین همایش مســئولیت اجتماعی 
صنعت نفت و روند اجرای آن در شــهریورماه امسال گفت: 
بســیاری از شــرکت های فعال در حوزه نفت و گاز کشور به 
ارائه گزارش هایی مربوط به عملکرد خود در حیطه مسئولیت 
اجتماعــی پرداختند که دســتاوردهای ایــن گزارش ها حائز 
اهمیت است. وی آگاهی بخشی و ترویج مسئولیت اجتماعی 
شرکت، اطالع رسانی، تغییر نگرش و ساماندهی فعالیت های 
CSR و سیاســتگذاری، اقدام مؤثر و گزارش دهی پایدار را از 
جمله محورهای سه دوره همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت در سال های اخیر برشمرد و اظهار کرد: ارزیابی اقدام ها، 
بهبود مستمر و گزارش دهی CSR از جمله جهت گیری های 
همایش چهارم خواهد بود. دبیر چهارمین همایش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفــت در ادامه به مجموعــه گزارش های 
دریافتی شرکت های ذی نفع در همایش چهارم اشاره کرد و با 

بیان اینکه تعداد گزارش های دریافتی ۶۰ مورد است، گفت: 
خوشبختانه شــرکت های دخیل در مقوله مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت و گاز کشور اهتمام ویژه ای به ارائه گزارش های 
پیرامــون این موضوع داشــته اند و گزارش های ارائه شــده 
می تواند مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های 
آینده شرکت ها در حوزه مســئولیت اجتماعی باشد. طالبیان 
ترغیب شــرکت های فعال در صنعت نفت برای به کارگیری 
استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت و تثبیت اقدام های 
مســئوالنه در صنعــت نفــت، فراهــم آوردن فرصت های 
تبادل تجربه های پژوهشــی و اجرایی شرکت ها در موضوع 
مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزیابی اقدام ها و ارتقای مهارت 
در شــرکت های نفتی در عمل به مسئولیت اجتماعی و ارائه 
گزارش های پایداری با کیفیت و کمک به برقراری همکاری 
و زمینه های مشارکت ذی نفعان و شرکت ها را از اهم اهداف 
پیشنهادی همایش چهارم مســئولیت اجتماعی صنعت نفت 
کشــور برشمرد. وی همچنین به بخشنامه ابالغی وزیر نفت 
درباره مدیریت و کاهش هزینه ها اشــاره و اظهار کرد: پیرو 
بخشــنامه وزیر نفت، ســعی کردیم با حداقل هزینه و اتکا 
بــه امکانات موجود همایش را برگــزار کنیم. دبیر چهارمین 
همایش مســئولیت اجتماعی صنعت نفــت اذعان کرد: این 

همایش با دوره های پیشین تفاوت ویژه ای خواهد داشت، زیرا 
در این همایش سعی شــده با انتشار گزارش های پایداری از 
سوی شرکت های تابعه وزارت نفت، قدری نگاه تحلیل گرانه 

و در عین حال عملیاتی داشته باشیم.
مسئولیت اجتماعی مهم ترین راهبرد توسعه پایدار

مشــاور اجتماعی وزیر نفت از مســئولیت اجتماعی 
بــه عنوان مفهومی نوین در ســطح جهان یاد کرد و آن را 
مولفه ای برای دســتیابی به توســعه پایدار دانست و افزود: 
امروز مسئولیت اجتماعی شــرکت در قالب مفهوم توسعه 
پایدار مورد توجه بوده اســت و شاخص های علمی مرتبط 
با آن همخوانی بســیاری با شاخص های توسعه پایدار دارد. 
طالبیان با بیان اینکه امروز دامنه مفهوم مسئولیت اجتماعی 
در ســطح بین الملل گسترش یافته، به گونه ای که بسیاری 
از شــرکت های بزرگ برای تقویت کسب وکار خود ناگزیر 
به توجه این مقوله هســتند، گفت: مفهوم توسعه پایدار در 
مسئولیت اجتماعی آن طور که باید در ایران شکل نگرفته و 
نگاه مدیران شرکت ها به این مسئله معطوف به اقدام های 
عام المنفعه است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ســایه عمل به مسئولیت 
اجتماعی در مناطق نفتی شکل خواهد گرفت، گفت: بدون 

تردید صنعت نفت در هر نقطه ای که گسترش یافته به طور 
همزمان، توسعه اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است، 
البته پیامدهایی را در زمینه محیط زیســت و جامعه محلی 
شاهد بودیم که از این منظر سعی کردیم در توسعه مفهوم 
مسئولیت اجتماعی، این نگاه را در نفت ایجاد کنیم، مردمی 
که در اطراف این صنعت زندگی می کنند، از منافع و ارزش 
افزوده ای که صنعــت در آنجا ایجاد کرده اســت، بتوانند 
بهره مند شــوند. وی ادامه داد: به همین دلیل توصیه ما در 
شــیوه نامه ها و آیین نامه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی 
این بوده که ما تشویق و تبلیغ کردیم که به تقویت اقتصاد 

محلی کمک کنید.
ضرورت شکل گیری زیرساخت های اجتماعی در مناطق نفتی

وی از توانمندســازی و برون سپاری به عنوان مصادیق 
مهــم مســئولیت اجتماعی یاد کــرد و بر ضــرورت ایجاد 
زیرســاخت های اجتماعی الزم در مناطق نفتی تاکید کرد و 
افزود: مدیران و مسئوالن ما نسبت به توانمندسازی نیروهای 
بومی غفلت نکنند. همیشــه به این فکر باشــند که در طول 
عمر این پروژه چقدر می توان در توسعه آن منطقه مؤثر بود، 
بناســت در این مناطق، سال های سال حضور داشته باشیم و 
در این زمینه باید همزیستی مسالمت آمیز و برابری را تدارک 

دید. از نظر توســعه اجتماعی هم ما به دنبال توانمندشــدن 
زیرساخت های اجتماعی این مناطق هستیم. مشاور اجتماعی 
وزیر نفت از توانمندشــدن زیرســاخت های اجتماعی مناطق 
نفتی به عنوان گامی در مســیر توســعه اجتماعی یاد کرد و 
گفت: به همین دلیل از چند ســال پیــش، برگزاری برنامه 
کالس های کنکــور را در مناطق عمده نفــت و گاز اعم از 
پــارس جنوبی و غرب کارون برای دانش آموزان ســال آخر 
تحصیلی آغاز کردیم که نفت با هزینه خود این اقدام را انجام 
می دهد. با این فرض که اینها همان توســعه گران اجتماعی 
آینده این مناطق خواهند بود. وی تصریح کرد: در گذشــته، 
امکانات تحصیلی مناســبی در اختیار مردم این مناطق نبوده 
که ما برای جبران این مسئله، اقدام به آموزش فنی حرفه ای 
کردیــم و نگاهمان هم این بود که مــردم در این مناطق از 
طرق مختلف توانمند شوند و بتوانند نحوه مشارکت با صنعت 

نفت را مدیریت کنند.

اخبار نفت

با هدف توسعه اكوسيستم استارتاپی نفت و گاز؛

مركز نوآوری انرژی در دانشگاه اميركبير 
راه اندازی می شود

مرکز نوآوری انرژی در دانشــکده نفت دانشگاه امیرکبیر با هدف 
توسعه اکوسیســتم اســتارتاپی نفت و گاز در بخش خصوصی کشور، 

راه اندازی می شود.
به منظور راه انــدازی مرکز نــوآوری انرژی در دانشــکده نفت 
دانشــگاه امیرکبیر، قرارداد راه اندازی این مرکز در نشســتی با حضور 
هیئت مدیره شــرکت آپادانا ونچرز و مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
امضا شد. حسن حسینی تودشــکی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیــر در این بــاره گفت: در ارتباط نزدیک و مؤثــر با نمایندگان 
صنعت، دانشگاه پیشنهادهای خود را در تعامل با این نمایندگان مطرح 
می کند و این پیشــنهادها پس از بررســی، به انعقاد قــرارداد و ایجاد 
کســب وکارهای نوپا )استارتاپ( منتهی می شــود. مهدی میرمعزی، 
رئیــس هیئت مدیره انجمن نفــت و عضو هیئت مدیره این شــرکت 
اســتارتاپی نیز از برنامه ریزی برای تعمیم و توســعه راه اندازی مراکز 
نوآوری انرژی در کشور خبر داد و گفت: مرکز نوآوری انرژی آپادانا که 
در دانشــگاه امیرکبیر ایجاد خواهد شد، می تواند نمونه و الگویی جامع 
در این حوزه باشد و امیدواریم این اقدام به نمونه ای عملیاتی در سطح 
کشور تبدیل شود. بر اســاس این گزارش، اواخر آذرماه سال گذشته، 
تفاهمنامه ای میان سه شرکت گســترش انرژی پاسارگاد، انرژی دانا 
و سرمایه گذاری نفت به منظور توســعه اکوسیستم استارتاپی، حمایت 
از کســب وکارهای نوپا و تأسیس صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر در 
حوزه انرژی امضا شــد؛ تفاهمنامه ای که به تأسیس شرکتی مشترک 
)آپادانا ونچرز( انجامیده و حال این شرکت در تدارک توسعه اکوسیستم 
اســتارتاپی نفت و گاز در بخش خصوصی اســت. به گفته میرمعزی، 
فرصت های بکر و دســت نخورده برای فعالیت های نوآورانه در صنعت 
نفت بسیار است و آنچه مشخص است در همه حوزه های صنعت نفت 
از جمله باالدســت، میان دست و پایین دست حوزه انرژی ظرفیت های 
فراوانی وجود دارد که حضور شرکت های استارتاپی برای ورود به این 
عرصه ها می تواند راهگشا باشد. توسعه فعالیت های استارتاپی و حمایت 
از رویکردهــای دانش بنیان، از اولویت های دولت به شــمار می رود و 
وزیر نفت نیز بارها بر این مهم و ضرورت حمایت از استارتاپ ها تاکید 

کرده است.
معاون سازمان پدافند غيرعامل كشور:

توليد نفت در خليج فارس پایدار خواهد ماند
معاون ســازمان پدافند غیرعامل کشــور تاکید کرد: تولید نفت در 

خلیج فارس همواره پایدار خواهد ماند.
به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس، محمدعلی مطیعی در مراســم معارفه سیدپیروز موسوی 
به عنوان فرمانده ارشد پدافند غیرعامل این منطقه، با بیان این مطلب 
گفــت: ابن وعده را به مردم می دهیم که خلیــج فارس مانند یک دّر 
گرانبها ازســوی حافظان میهن اســالمی و تالشــگران صنعت نفت 
حراســت خواهد شد. موسوی نیز در این مراسم گفت: پایداری تولید و 
حفظ جان انســان ها از وظایف اصلی مدیریت بحران در منطقه است 
که سعی می کنیم با کمک همه مردم، شرکت های مستقر در منطقه و 
نهادهای نظامــی و امنیتی از این ثروت ملی به خوبی نگهداری کنیم. 
وی پارس جنوبی را امانت ملت عنوان کرد و ادامه داد: ۷۰ درصد گاز و 
۴۰ درصد محصوالت پتروشیمی کشور در پارس جنوبی تولید می شود 
و این منطقه، از این منظر منحصربه فرد اســت. مدیرعامل ســازمان 
منطقــه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: شــیوه نامه ابالغی وزارت 
نفت، دستورعملی اجرایی در شــرایط بحرانی است که این شیوه نامه 
در قالــب تمرین هــای ماهانه همواره در معرض آزمــون و خطا قرار 
می گیرد. بر اساس این گزارش، غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در حکمی، سیدپیروز موسوی را به عنوان فرمانده ارشد 
پدافند غیرعامل و مدیریت شــرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس جنوبی منصوب کرده است.

مدیریت اكتشاف شركت 
ملی نفت ایران، چهار 
قرارداد پژوهشی در 

حوزه های مختلف 
ژئوفيزیک، ژئوشيمی، منابع 

نامتعارف هيدروكربوری 
و سياالت حفاری، با 

دانشگاه ها و شركت های 
دانش بنيان ایرانی امضا 

كرد

سيدصالح هندی: با اینکه 
اكتشاف در شرق كشور 

گران قيمت است و ریسک 
باالیی دارد، اما با توجه 

به فاصله زیاد این منطقه با 
مركز انرژی كشور، اكتشاف 
در شمال شرق در اولویت 

شركت ملی نفت ایران است و 
پيش بينی می كنم از سال ۹۹ 
به بعد، همواره دكل در كپه 
داغ شرقی مستقر و مشغول 

فعاليت باشد
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تحلیل
گفتمان

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم چنان درگير مذاكره با چينی ها؛

جلوگيری از افت فشار در برنامه فاز دوم توسعه پارس جنوبی
برجام  از  ترامــپ  خروج 
صنعت  توسعه ای  برنامه های  از  بسیاری 
نفت کشــورمان را دچــار چالش کرد. 
المللی  بین  نفتی  از شرکت های  بسیاری 
به ویژه شــرکت های نفتــی اروپایی از 
آمریکا  متحده  ایاالت  تحریم های  ترس 
عطای کار را به لقایش بخشیدند و علی 
رغم پر سود بودن پروژه های نفتی ایران، 
جرات ماندن در صنعت نفت کشورمان را 

نداشتند.
در همین حــال، علی رغم این که 
حدود یک سال از خروج توتال از قرارداد 
طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس 
جنوبی می گــذرد و قرار بود شــرکت 
ملــی نفت چین جایگزین توتال در این 
قرارداد شــود، هنوز از چینی ها خبری 
نشــده اســت؛ با این وجود مدیرعامل 
شــرکت نفــت و گاز پــارس از ادامه 
مذاکره بــا چینی ها برای این مهم خبر 
داده اســت. این در حالی اســت که دو 
سال پیش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی بین شــرکت ملی نفت ایران و 
ایرانی-فرانسوی-چینی  کنسرســیوم 
ملی  بین المللی شرکت  شــاخه  توتال، 
نفت چین )CNPCI( و پتروپارس امضا 
قرارداد،  این  پاراگراف  شــد. مهم ترین 
بــرای ایران خط هایی بــود که از الگو 
فشار  تقویت  به کارگیری سیستم  شدن 
در فــاز ۱۱ برای ســایر فازهای پارس 

جنوبی می گفت. جذب ۴.۸ میلیارد دالر 
سرمایه برای ایران و درآمد ۸۴ میلیارد 
دالری ایران از طریــق اجرای قرارداد 
توســعه فاز ۱۱، در درجه دوم اهمیت 
قرار داشت. توتال کار خود را در این فاز 
آغاز و طبق برنامه حرکت کرد؛ ساخت 
نخســتین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی 
توسط شرکت های ایرانی، شروع به کار 
دفتر توتال در ایــران، انجام کار توتال 
در فاز ۱۱ طبــق زمان بندی، برگزاری 
مناقصــه، هزینه ۹۰ میلیــون دالری 
توتــال در فاز ۱۱ از جملــه مهم ترین 
اقدامــات توتال بود. امــا همانطور که 
اشــاره شــد، با خروج ترامپ از برجام 
اما برگ جدیــدی از تعامل بین ایران 
و توتال گشوده شد و زمزمه های رفتن 
توتال به گوش رســید. زمزمه هایی که 
تحقق یافت و این شــرکت فرانسوی 
رســمًا قــرارداد را ترک گفــت. بعد از 
توتال، طبق مفاد قرارداد مسئولیت این 
شــرکت، باید ســهم توتال به شرکت 
چینی واگذار شود. این اتفاق، شبهاتی را 
دربــاره ادامه کار در فاز ۱۱، مناقصه ها، 
مباحث مالــی و به کارگیری سیســتم 
تقویت فشــار ایجاد کرد و آنچه که در 
این میان از اهمیت بیش تری برخوردار 

اســت، این که قرار بود سیستم تقویت 
فشار این فاز الگوی فازهای دیگر شود. 
افت فشار فازهای پارس جنوبی، یکی از 
موضوعات مهمی است که همواره ذهن 
مسووالن را به خود مشغول کرده است. 
طبق برنامه ریزی انجام شــده، فاز دوم 
توســعه پارس جنوبی نیز به جلوگیری 
از افت فشــار پارس جنوبی اختصاص 
دارد و هزینه مورد نیــاز برای این فاز، 
حدود ۲۵ میلیارد دالر برآورد شده است. 
به گفته  مســووالن، درباره تکمیل فاز 
۱۱، از نظر مالی مشکلی وجود ندارد و 
چنانچه شــرکت چینی جایگزین توتال 

شود، شرکت چینی سرمایه الزم را دارد. 
ازســوی دیگر، اگر شرکت چینی هم از 
قرارداد خارج شــود، شرکت پتروپارس 
توانایی تولید گاز طبیعی از مخزن را با 
تجربه ای که در فازهای ۱۲ و ۱۹ کسب 

کرده، دارد.
صحبت با چینی ها ادامه دارد

بیــژن زنگنه - وزیــر نفت - در 
آخریــن صحبت های خود با اشــاره به 
آخرین وضعیت تکمیل ســاخت فاز ۱۱ 
پارس جنوبی گفــت: هم چنان در حال 
صحبــت و رایزنــی بــا چینی ها برای 
تکمیل فاز ۱۱ هســتیم؛ البته آن ها تا 
چند وقت پیش ایران بودند و به تازگی 
کشــور را ترک کرده اند. به گفته وی، 
شــرکت های ایرانی نمی توانند تکمیل 
فاز ۱۱ پارس جنوبی را در دست بگیرند 
و با توجه به این که رهبر کنسرســیوم، 
شرکت چینی اســت و ۸۰ درصد سهم 
پروژه برای آن ها و ۲۰ درصد آن برای 
شــرکت ایرانی است؛ بنابراین باید ابتدا 
چینی ها اعــالم آمادگی کننــد تا کار 
تکمیل این فاز آغاز شــود، البته شاید 
تحریم هــا علیه ایران دلیــل چینی ها 
در تعلل برای آغاز همــکاری با ایران 
باشــد. هم چنین طبق اعــالم وزارت 

نفت، محمد مشکین فام درباره وضع 
کنونی توســعه میدان گازی کیش که 
از طرح هــای اولویت دار این شــرکت 
در ســال جاری اســت، گفت: برنامه 
توسعه فاز نخســت این میدان به طور 
جدی و با پیشــرفت مناســبی در حال 
پیگیری اســت. وی به انجام مطالعات 
مهندسی با هدف تعیین مسیر خط لوله 
و مقصد گاز تولیدی این میدان اشــاره 
و اظهار کرد: با مشــخص شدن نتیجه، 
منابع گازی تولیدی به پاالیشــگاه های 
پارس جنوبی یا پاالیشگاه گاز فجر جم 
منتقل خواهد شــد. مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز پارس با اشــاره به این که 
میدان گازی کیش در فاز اول شــامل 
حفاری خشکی و احداث خط لوله است، 
گفت: روزانه یــک میلیارد فوت مکعب 
معادل یک فاز پارس جنوبی )۲۸ میلیون 
مترمکعــب( از طریق خط لوله به یکی 
از مقاصد در حال بررسی ارسال خواهد 
شــد. مشــکین فام درباره میدان فرزاد، 
به عنــوان دیگر پــروژه اولویت دار این 
شرکت در سال جاری هم افزود: مذاکره 
با هندی ها برای توســعه میدان فرزاد 
بی ادامه دارد تا در صورتی که به شرایط 
مورد نظر راغب باشــند، توافق حاصل 
شــود. وی تصریح کرد: به موازات این 
برای  نیز  با شرکت های دیگری  برنامه 
توســعه این میدان درحــال گفت وگو 

هستیم.

سرپرست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی خبر داد:

اجرای موفقیت آمیز بکارگیری تکنولوژی لوله های غیرفلزی )flexible pipe( در میدان نفتی آزادگان جنوبی

تشریح رویکردهای ارتباطی، اطالع رسانی و تبلیغاتی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

نصراله زارعی سرپرســت طرح توســعه 
میدان نفتــی آزادگان جنوبی اعالم کــرد، اجرای طرح 
استفاده از تکنولوژی لوله های غیرفلزی منعطف در غرب 
کارون )flexible pipe( روز پنجشــنبه ۱۰ مــرداد ماه با 

موفقیت انجام شد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از روابط عمومی 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، نصر اله زارعی ضمن 
اشــاره به اینکه این طرح با مدیریت و نظارت شرکت 
مهندســی و توسعه نفت و با مشــارکت یک شرکت 

اروپایی رقم خورده اســت، گفت: برای نخســتین بار 
اســت که اســتفاده از تکنولوژی لوله های غیرفلزی 
منعطــف در توســعه میادین نفتی غــرب کارون، با 
موفقیــت اجرایی گردیــد. وی افــزود: در این طرح 
مقرر گردیده، نفت هفت حلقه چاه در بخش شــمالی 
میــدان از طریق این لوله ها بــه منیفولد ۲ و ۷ انتقال 
یابد، که در حال حاضر یکــی از چاهها از طریق این 
 ۱۰۵۰psi لوله ها بطول بیش از ۳ کیلومتر و با فشــار
بــه منیفولد ۲ متصل گردید. بقیه چاهها نیز با تکمیل 

عملیات احداث خطوط جریانی مربوطه بطول تقریبی 
۲۶ کیلومتر، تا پایان شــهریورماه متصل خواهند شد. 
سرپرســت طرح توســعه میدان نفتی آزادگان جنوبی 
بیان داشت: با بررسی های کارشناسی بعمل آمده و با 
توجه به موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح، استفاده 
از این دســته لوله ها در برنامه های آتی طرح توســعه 
میدان نفتی آزادگان جنوبی قرار خواهد داشت. زارعی 
در پایان گفت: لوله های غیر فلزی در قالب کالفهای 
۴۰۰ متری تأمین شده است که بعلت مزیت سازگاری 

با محیط تاالب، ســرعت در اجرا، کیفیت مناســب، 
نگهداری آسان تر، عدم نیاز به حفاظت کاتدی و طول 
عمر مناســب بین ۲۰ تا ۲۵ ســال در شرایط سخت 
آب و هوایی و مناطق جغرافیایی، مورد توجه شــرکت 
ملی نفت ایران قرار گرفته اســت. الزم به ذکر است، 
افزایش ســطح آب در مناطق عملیاتی غرب کارون 
بعلت ســیالبهای ناشــی از بارندگی های شدید سال 
پیش مانعی برای ادامه روند توسعه میادین نفتی بویژه 

میدان نفتی آزادگان جنوبی نبوده است.

در نشســت هم اندیشی روســای روابط 
عمومی شرکت های تابعه و مدیریت ها که به میزبانی روابط 
عمومی شرکت ملی نفت ایران، صبح روز چهارشنبه، ۱۶ 
مرداد در ســالن کنفرانس ساختمان مرکزی سوم برگزار 
شد، ابالغیه مســعود کرباسیان، معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، در خصوص برنامه ها، رویکردهای 
ارتباطی، اطالع رســانی و تبلیغاتــی روابط عمومی نفت 

تشریح شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی شرکت ملی نفت ایران، رئیس روابط عمومی 
شــرکت ملی نفت ایران در این نشست با اشاره به 
نقش پررنگ این شرکت در شرایط حساس کنونی، 
بر ضرورت هماهنگی و همفکری هرچه بیشتر روابط 
عمومی ها تاکید کرد و خواســتار اتخاذ نگاهی ویژه 
و نو بــه ظرفیت های موجود در شــرکت های تابعه 
از ســوی روابط عمومی ها شــد. مجید بوجارزاده با 
اشــاره به تاکید مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
در زمینه افزایش ســطح همکاری روابط عمومی ها 

با یکدیگر، گفت: الزم اســت که ایــن عزم جدی 
نسبت به شــکل گیری روابط حرفه ای و در نتیجه 

آن ارائه تصویری شایســته از خدمات شرکت ملی 
نفــت ایران و شــرکت های تابعه ایجاد شــود. وی 

اطالع یابی، پیش بینی، تحلیل و ارائه پیشــنهادات 
عملی به مدیریت روابط عمومی ستاد با هدف اطالع 
رســانی مؤثر و به موقع در ســطح شرکت و جامعه، 
ارائه منســجم برنامه های کوتاه و بلند مدت به ویژه 
در خصوص پروژه های در دســت اجرا، ایجاد تعامل 
مناسب با رسانه ها و دعوت از خبرنگاران برای بازدید 
از پروژه های در دست اجرا، تغذیه صحیح اطالعاتی 
برای اطالع رسانی مناسب و درخور، افزایش تحرک 
و فعالیت هــا در بخش های مختلف و تحکیم ارتباط 
مؤثر بــا مدیران عامل را از جمله اهم وظایف روابط 
عمومی ها برشــمرد که در ابالغیه مسعود کرباسیان 
به آنها اشاره شد. در ادامه این نشست کسری نوری، 
مدیــر کل روابــط عمومی وزارت نفت به تشــریح 
دیدگاه هــا و رویکردهای روابط عمومی وزارت نفت 
پرداخت و روســای روابط عمومی شرکت های تابعه 
شــرکت ملی نفت ایــران نیز گزارشــی مختصر از 
عملکرد شــرکت تحت مدیریت و ارائه برنامه های 

کاری خود پرداختند.

نگاه

یادداشت

با وجود برداشت و مصرف مستمر؛

ذخایر نفت و گاز كشور نسبت به 4۰ سال قبل 
كاهش نيافته است

مقایســه ذخایر درجای نفت و گاز ایران در سال ۹۷ با سال ۵۷ نشان 
می دهد با وجود برداشــت و مصرف مســتمر ذخایر، به واسطه اکتشاف ها و 
جایگزینی های انجام شده، میزان ذخایر نفت درجای کشور با میزان این ذخایر 
در ۴۰ ســال قبل برابری می کند و ذخایر درجای کنونی گاز نیز هشت برابر 

میزان این ذخایر در سال ۵۷ است.
ســیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران این ارقام را 
اعالم کرد و افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی رایج بود که نفت و گاز 
مملکت ۲۰ ســال دیگر تمام می شود، اما یک مقایسه ساده نشان می دهد 
ذخایر درجای نفت و گاز کشــور نه تنها نســبت به ۴۰ سال پیش کاهش 
نیافته، بلکه حتی ذخایر گازی ما نسبت به آن زمان هشت برابر است. هندی 
دستیابی به این میزان ذخایر را مرهون فعالیت های اکتشافی دانست که در 
این ســال ها در کشور انجام شده و اظهار کرد: نکته حائز اهمیت، توجه به 
برداشــت و مصرف مستمر نفت و گاز در سال های گذشته است. به عبارت 
دیگر، ما در شرایطی درباره ذخایر قابل توجه گاز درجا در کشور حرف می زنیم 
که با گازرسانی های گسترده پس از انقالب، امروز معدود روستاهایی هستند 
که هنوز از نعمت گاز برخوردار نشده اند، حال آنکه پیش از انقالب یک روستا 

هم گازرسانی نشده بود.
شرح اکتشافات پس از انقالب

به گزارش شانا، در طول ۴۰ سال پس از انقالب اسالمی، در مجموع 
۷۳ میدان نفت و گاز جدید مشــتمل بر ۳۶ میدان نفتی و ۳۷ میدان گازی 
کشف شده است، همچنین ۳۶ الیه جدید در میدان های کشف شده پیشین 
شناسایی شده و با حفر چاه های تحدیدی حجم هشت الیه مخزنی نیز در 
این مدت افزایش یافته اســت. نتایج حاصل از اکتشافات نفت و گاز نشان 
می دهد که ۲۵ درصد ذخایر نفتی در دوران پس از پیروزی انقالب کشــف 
شــده، در حالی که در بخش گاز، عمده اکتشــاف ها )۷۵ درصد( مربوط به 
دوران پس از پیروزی انقالب بوده است. بر اساس اعالم مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران، هم اکنون از مجموع ذخایر نفتی کشف شده، ۴۵ 
درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد می رسد. 
همچنین این آمار، اطمینان خاطر و حق انتخاب کافی برای صنعت نفت و 

کشور در زمینه توسعه میدان های نفتی و گازی ایجاد می کند.
کفایت ذخایر گازی برای ۵۰ سال آینده

در همین حال شرکت ملی نفت ایران نیز اعالم کرده است: با توجه به 
برخورداری کشور از ذخیره قابل استحصال گاز به میزان حدود ۳۳ تریلیون 
مترمکعب و تولید تجمعی ساالنه فعلی حدود ۰.۳ تریلیون مترمکعب، ذخایر 
گازی موجود برای تأمین نیاز کشــور تا بیش از ۵۰ سال آینده کافی خواهد 
بود و بحرانی از منظر تولید و تأمین گاز مصرفی متوجه کشور نیست. افزون 
بر این، ظرفیت های گازی اکتشــافی که در آینده بــه میزان ذخایر گازی 
کشــور افزوده خواهد شد نیز می تواند پاســخگوی روند تقاضای گاز باشد. 
البته مجموع آنچه گفته شــد، به معنای مشوقی برای مصرف بی پرواتر و 
فزاینده تر نیست. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اعالم اعداد و ارقام 
یادشــده را از این جهت مفید می داند که می تواند به ویژه در شرایط فعلی 
اقتصادی کشور که خبرهای بعضاً ناخوشــایند اذهان مردم را آشفته کرده 
اســت امیدوارکننده باشد. شرکت ملی نفت ایران نیز ضمن اشاره به ذخایر 
قابل توجه گاز در کشــور، یادآور شده است که دارا بودن این حجم عظیم از 
ذخایر و اولویت بخشــی به تأمین و عرضه گاز طبیعی با قیمت ارزان، نباید 
فرهنگ غلط مصرف گرایی و تلقی نادرست عرضه کافی برای هر مقدار از 
مصرف گاز را در جامعه ترویج کند. بر اساس اعالم این شرکت، هم اکنون 
میزان مصرف انرژی در کشور در بخش های مختلف اعم از خانگی، تجاری، 
صنعتی و... حدود ۴ برابر میانگین مصرف جهانی و میزان مصرف گاز حدود 
۳ برابر میانگین مصرف جهانی است که به طور قطع موجب هدررفت منابع 

انرژی کشور در درازمدت خواهد شد.

گشایش گره كور بورس نفت با اعطای تخفيف 
موقت به خریداران

محمد مهدی مفتح
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

مســئولین باید نهایت تالش خــود را برای 
صادرات نفت در شــرایط تحریم انجــام دهند، در 
همین راستا تخفیف در قیمت می تواند فروش نفت 
در بورس را رونق دهد. پس از لغو معافیت های آمریکا 
به خریداران نفت ایران از اردیبهشت ماه سال جاری، 
صادرات نفت ایران کاهش یافت. به گونه ای که به 
عقیده برخی کارشناســان اگر این روند همچنان در 

چند ماه آتی ادامه یابد، دولت در تأمین بودجه ســال ۹۸ با مشکل جدی روبرو 
خواهد شد. مســئولین باید نهایت تالش خود را برای صادرات نفت در شرایط 
تحریــم انجام دهند، یکی از موضوعات مهمی کــه می تواند گره فروش نفت 
کشــور را باز کند و موجب بی اثر شــدن تحریم ها شود، اعطای تخفیف های 
الزم به خریداران نفت در بورس است. تحریم های ظالمانه ای علیه مردم ایران 
اعمال شده است. اما مســئولین باید با مدیریت درست و برنامه ریزی در برابر 
زیاده خواهی های آمریکا بایســتند. نباید گذاشــت نقشه آمریکا برای به صفر 
رســاندن فروش نفت ایران عملیاتی شود. راه های مختلفی برای بی اثر کردن 
تحریم هــا وجود دارد و قاعدتاً راه های مختلفی برای مقابله با تحریم های نفتی 
وجود دارد. مسئولین باید اقدامات الزم را انجام دهند و نفت را صادر کنند. بورس 
نفت یکی از راهکارهایی بود که برای مقابله با تحریم های نفتی راه اندازی شد. 
همان گونه که اشاره شــد یکی از اقدامات مهم در راستای مقابله با تحریم ها 
بحث قیمت و تخفیفات الزم می تواند باشد. اما مسئولین باید موارد دیگر را هم 

مدنظر داشته باشند.

دو سال پيش قرارداد 
توسعه فاز ۱۱ پارس 

جنوبی بين شركت ملی 
نفت ایران و كنسرسيوم 

ایرانی-فرانسوی-
چينی توتال، شاخه 

بين المللی شركت ملی 
نفت چين )CNPCI( و 

پتروپارس امضا شد

افت فشار فازهای پارس 
جنوبی، یکی از موضوعات 

مهمی است كه همواره ذهن 
مسووالن را به خود مشغول 

كرده است. طبق برنامه ریزی 
انجام شده، فاز دوم توسعه 

پارس جنوبی نيز به جلوگيری 
از افت فشار پارس جنوبی 

اختصاص دارد و هزینه مورد 
نياز برای این فاز، حدود ۲۵ 
ميليارد دالر برآورد شده است

زنگنه: شركت های ایرانی نمی توانند 

تکميل فاز ۱۱ پارس جنوبی را در 

دست بگيرند و با توجه به این كه 

رهبر كنسرسيوم، شركت چينی است 

و 8۰ درصد سهم پروژه برای آن ها 

و ۲۰ درصد آن برای شركت ایرانی 

است؛ بنابراین باید ابتدا چينی ها 

اعالم آمادگی كنند تا كار تکميل این 

فاز آغاز شود، البته شاید تحریم ها 

عليه ایران دليل چينی ها در تعلل 

برای آغاز همکاری با ایران باشد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

سخنگوی شركت نفت ایرانول خبر داد:

ایرانول محصوالت جدید با باالترین سطح كيفی دنيا به بازار عرضه كرد
مدیــر روابــط عمومــی و 
تبلیغات شــرکت نفت ایرانــول از تولید و 
عرضه گسترده محصوالت جدید ایرانول با 
باالترین سطح کیفی روز دنیا از هفته جاری 

به بازار خبر داد.
دکتر علی غیاثیــان در گفت وگویی 
افــزود: در پی کمبــود محصوالت جدید 
ایرانــول و درخواســت مشــتریان عمده 
عرضه محصوالت ایرانول با سطح کیفی 
باال شامل روغن موتور سوپر رونیا با سطح 
کیفی SN و گرید ۵W۳۰ و با تائیدیه رنو 
فرانسه، روغن موتور سوپر رونیا مخصوص 
خودروهای هیبریدی با سطح کیفی SN و 
گرید ۰W۲۰، روغن موتور سوپر رویال با 
ســطح کیفی SM و گرید ۵W۴۰، روغن 
موتور تترا با ســطح کیفی SL )نخستین 
روغــن موتور پایه گیاهــی ایران(، روغن 
 ،SL موتــور ریســینگ با ســطح کیفی
 SJ روغن موتور ۱۲۰۰۰ با ســطح کیفی
و روغن موتورســیکلت ویــژه موتورهای 

چهارزمانــه با نام »موتــور و« با تائیدیه 
JASO MA ژاپن به بازار عرضه شد. وی 
با تاکید بر اینکه هدف ما در ایرانول تولید 

محصوالتی بــه روز و با تکنولوژی باال و 
قابل رقابت از لحاظ کیفیت در حد و اندازه 
بازارهای جهانی اســت، گفت: با توجه به 

تغییرات تکنولــوژی در تولید خودروها و 
وجود خودروهای روز دنیا در ایران نیاز به 
تولید روغن موتورهایی با کیفیت مورد نیاز 

این خودروهــا که با تکنولوژی های جدید 
همخوانی داشــته باشــد احساس می شد 
ایرانول  که توانســتیم در شــرکت نفت 
این نیازها را به خوبی تشــخیص داده و 
نسبت به تهیه فرموالسیون این روغن ها 
با انجام پژوهش های گســترده و تحقیق 
بــر روی تولید روانکارهــای با کیفیت و 
تکنولوژی باال در راســتای رفع نیاز کشور 
اقدام نماییم. دکتر غیاثیان با اشاره به سال 
رونق تولید، گفت: خوشــبختانه بعد از ۲۰ 
سال تعمیرات اساســی پاالیشگاه روغن 
ســازی آبادان پس از ۲ مــاه با موفقیت 
اتجام شد که انتظار می رود ظرفیت تولید 
یابد. مدیرروابط  افزایش  این پاالیشــگاه 
عمومی و تبلیغات شــرکت نفت ایرانول، 
تصریح کــرد: به منظور کمک به مصرف 
کنندگان در انتخاب روغن موتور مناسب 
خودروی خود برای اولین بار ربات انتخاب 
telegram.me/ روغن موتور بــه آدرس

roghanyabbot را راه اندازی کردیم.

پیمان بیگ محمدی شاغل در پتروشیمی 
مرجان یکی از مخترعان جوان است که دانش آموخته 
ارشــد در رشــته مدیریت بازرگانی بوده و تاکنون ۱۸ 
اختراع را در ســطح ملی و بین المللی ثبت نموده است 
و نیز از وی تاکنون چهار مقاله )ISI( در نشــریات علمی 
پژوهشی منتشر گردیده اســت برای معرفی وآشنایی 
بیشــتر این جوان مبتکر گفتگویی صمیمی با ایشــان 

داشته ایم که بشرح زیر تقدیم می گردد.
وی اظهار کــرد: هم اکنون با حمایت های مؤثر 
پتروشــیمی مرجان »دو« اختراع جدیدم در مسابقات 
جهانی آلمان و لهســتان پذیرش شده اند امیدوارم در 
این دوره از رقابت ها بتوانم برای کشورم افتخار آفرین 

باشم.
ضمن معرفی ســوابق تحصیلی و شغلی خود بگویید در  ��

چه ســطحی و چه سالی نشــان جهانی اختراع را کسب 
نمودید وچگونه به ســمت فناوری ســاخت و ثبت اختراع 

رفتید؟
با ســالم و احترام پیمان بیگ محمدی هستم 
و دارای مدرک کارشناســی ارشد مدیریت بازرگانی و 
همچنین دارای مــدرک )professor ship( دکترای 
افتخــاری مدیریت منابــع انســانی از اتحادیه اروپا، 
تاکنون توانسته ام ۱۸ اختراع ملی و بین المللی را ثبت 
 ISI کنم و در حوزه مقاله نویســی نیــز داری ۴ مقاله
چاپ شده می باشــم. در حال حاضر عضو فدراسیون 

جهانی مخترعین نیز می باشم.
عناوین و افتخارات: ��

۱- مختــرع برتر و دارنده مدال برنز مســابقات 
جهانی اختراعات روسیه در سال ۲۰۰۹ )عنوان اختراع: 
جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم اعالم خطر سبقت 
خطرناک و انحراف به چپ خــودرو و خواب آلودگی 

راننده(
۲- مخترع برتر و دریافت مدال نقره مســابقات 
جهانی اختراعات روسیه در سال ۲۰۱۰ )عنوان اختراع: 
پیشرفته ترین سیستم شناسایی هویت و مزاحم ساب 

تلفن های عمومی و باجه(
۳- مخترع برتر و دریافت مدال طالی مسابقات 
جهانی اختراعات ژنو سوئیس در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ 
)عنوان اختراع: جدیدترین و پیشــرفته ترین سیســتم 
 )ATM امنیتی و ضد سرقت از دستگاه های عابر بانک
الزم به ذکر اســت ایــن اختراع با همــکاری جناب 
آقای مهندس امیر حســین بیگی از همکاران شرکت 
پتروشــیمی مرجان طراحی – ســاخت و حائز کسب 

عناوین در مسابقات جهانی اختراعات شده است.
۴- مختــرع برتر و دریافت دیپلم افتخار و کاپ 
ویژه مسابقات جهانی اختراعات از جانب وزارت علوم 
و تحقیقات روســیه در ســال ۲۰۱۵ عنــوان اختراع: 
جدیدتریــن و پیشــرفته ترین سیســتم امنیتی و ضد 

)ATM سرقت از دستگاه های عابر بانک
۵- مختــرع برتر و دریافت دیپلم افتخار و کاپ 
ویژه مسابقات جهانی اختراعات از جانب وزارت علوم 
و تحقیقات مجارســتان در سال ۲۰۱۶ عنوان اختراع: 
جدیدتریــن و پیشــرفته ترین سیســتم امنیتی و ضد 

)ATM سرقت از دستگاه های عابر بانک
۶- مخترع برتر و دریافت دیپلم افتخار و دریافت 
جایزه ویژه پنجاه و چهارمین دوره نمایشگاه اختراعات 

و محصــوالت جدید نورنبرگ آلمان در ســال ۲۰۱۶ 
)عنوان اختــراع: موتور تولید برق بدون ســوخت در 

پاالیشگاه نفت و گاز و پتروشیمی(
۷- مخترع برتر و دریافت دیپلم افتخار مسابقات 
جهانــی اختراعات اینپکس آمریکا در ســال ۲۰۱۵ با 
حضور بیش از ۴۰ کشــور دنیا از جمله آمریکا، آلمان، 
انگلستان، فرانسه، روسیه، اسپانیا، کره جنوبی، سوئیس 
و چین با ارائه بیش از ۸۰۰ اختراع )اختراع اینجانب در 
این دوره از مســابقات به صورت غیر حضوری داوری 

گردید و حائز رتبه ها های ذکر شده گردید.(
۸- مخترع برتر و دریافت دیپلم افتخار و دریافت 
جایزه ویژه مســابقات جهانی اختراعات و محصوالت 

جدید از جانب وزارت علوم و تحقیقات کشور رومانی 
در سال ۲۰۱۵ )عنوان اختراع: موتور تولید برق بدون 

سوخت در پاالیشگاه نفت و گاز و پتروشیمی(
۹- پژوهشــگر برتــر کنفرانــس بیــن المللی 
ایده هــای نویــن در مدیریت، اقتصاد و حســابداری 

)بارسلون- اسپانیا(
۱۰- پژوهشــگر برتــر ســومین کنفرانس بین 

المللی مدیریت وعلوم انسانی )پاریس- فرانسه(
۱۱ - پژوهشــگر برتر دومیــن کنفرانس بین 
المللی مدیریت و اقتصاد در قرن ۲۱ )تهران – ایران(
۱۲_ پژوهشــگر برتر ســومین کنفرانس بین 
المللی مدیریت و مهندســی صنایــع )فرانکفورت – 

آلمان(
۱۳_ پژوهشــگر برتر چهارمین کنفرانس بین 
المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی )آتن – یونان(

۱۴_ مقام ســوم همایش بیــن المللی دکترین 
مهدویت با حضور ۳۰ کشور جهان

الزم بــه ذکر اســت با کمک خــدای بزرگ و 
حمایت های همیشــگی شرکت پتروشــیمی مرجان 
۲ اختــراع از اختراعات اینجانب به جهت شــرکت در 
مسابقات جهانی اختراعات کشور آلمان )نورمبرگ( که 
در تاریخ ۹ لغایت ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۱ 
اکتبر الی ۳ نوامبر ۲۰۱۹ میالدی و همچنین مسابقات 
جهانی اختراعات کشــور لهستان )ورشو( که در تاریخ 
۲۲ لغایت ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ الی ۱۶ 
اکتبر ۲۰۱۹ میالدی برگزار خواهد گردید پذیرش شده 
و امیدوارم با دعای خیر همــکاران محترم بتوانم بار 
دیگر پرچم عزیز کشورمان را در این دوره از مسابقات 

به اهتزاز در بیاورم.
چه عواملی باعث ایجاد انگیزه در شــما برای دستیابی  ��

به این اختراع شد و تاکنون چه اختراع های داشته اید و در 
چه زمینه ای بوده اند؟

یک اختراع با یک رؤیاپردازی شــروع می شود 
که البته بیشــتر انســان ها بــه آن می خندند؛ وقتی 
چشــم انداز آن را ترســیم کنی و آن را با کســی در 
میــان بگذاری، انرژی های منفی بیشــتری از محیط 
پیرامون دریافت می کنــی. انتقادهایی نیز همچون › 
اینقدر اختراع کــرده ای چقدر می ارزد؟ مدال تو چقدر 
می ارزد؟‹ خواهی شــنید پس بهتر اســت آن ایده را 
پیش خودت نگه داری و این دلیلی می شــود تا چراغ 

خاموش حرکت کنی. دارای ۱۸ اختراع ثبت شده ملی 
و بین المللی در زمینه های برق- مخابرات-مکانیک- 

پزشکی و.....
آیا اختراع شــما توسط سازمان گروه یا نهادی حمایت  ��

شده است؟
بله. در ســال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با حمایت شرکت 
پتروشــیمی مرجان در مســابقات جهانی اختراعات 

سوئیس شرکت نمودم.
جایــگاه مخترعــان و مبتکران را چگونــه ارزیابی  ��

می نمایید؟
امــروزه اگرچه مراکــز تحقیقاتی بســیاری در 
کشــورمان فعالند، اما متاســفانه محققان و مخترعان 
با مشــکالت زیادی روبرو هستند که از جمله می توان 
به نبــود حمایت های مالی، تجهیــزات و امکانات، بها 
نــدادن به پژوهشــگران و مخترعان، کمبود ســرانه، 
ضعف مدیریت های اصولــی، همه جانبه و خوش فکر، 
ســردرگمی مراکز پژوهش و اختراع، مشــتری محور 
نبودن پژوهش ها، بها ندادن به طرحهای پیشنهادی در 
بخش صنعت، سهم اندک پژوهش از تولید ناخالص ملی 
و عجین نبودن روند توســعه با پژوهش واختراع اشاره 
کرد. جایگاه مبتکران و مخترعان شاید هنوز با آن چیزی 
که درشــان و سزاوارشان باشــد فاصله دارد؛ چون این 
جایگاه اگر در جای اصلی خود قرار می گرفت باید شاهد 
شکوفایی هر چه بهتر در تمامی صنایع باشیم و این یعنی 
اقتصــادی پویا و مقاوم کــه دیگر با هیچ نوع تحریمی 
فرو نخواهد ریخت. برای رســیدن به چنین جایگاهی 
نیــز باید تالش فراوانی کرد که یک مخترع یا مبتکر از 

دغدغه های روزمره رهایی یابد.

از وظایف شــغلی و اهداف خود در پتروشــیمی مرجان  ��
بگویید؟

در حال حاضر سرپرســت واحد آموزش و برنامه 
ریزی نیروی انسانی می باشم.

در خصوص اهــداف واحد آموزش و برنامه ریزی 
نیروی انسانی می توانم به موارد زیر اشاره نمایم.

اهداف کالن آموزش:
ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی شرکت از طریق 

افزایش سطح توانایی، دانش و مهارت منابع انسانی
افزایش اثربخشــی و کارایــی در ارائه خدمات از 
طریق توســعه بینش، دانــش و مهارت های متصدیان 

مشاغل
به روز آوری و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش 

منابع انسانی
توانمندسازی مدیران جهت ایفای مؤثر نقش ها و 

وظایف مدیریتی
آماده سازی کارکنان شرکت از بُعد دانش، مهارت 
و شایستگی های شغلی برای ارتقاء به رتبه و رده شغلی 

باالتر
راهبردهای آموزش:

ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه های 
توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردی 

شرکت
ایجاد یکپارچگــی و تعامل بیــن عناصر فرآیند 

آموزش به عنوان رویکرد فرآیندی- تعاملی
ایجاد تناسب بین برنامه ها، فرصت های آموزشی و 

یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی
ایجاد انگیزه برای خودســازی و رشــد مهارتی و 

دانشی کارکنان
ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و 

ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش
افزایش اثربخشی برنامه ها، دوره ها و فرصت های 

آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف
اســتفاده از منابع و ظرفیت هــای درون و برون 

سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی
کاربرد استانداردهای ملی و بین المللی در مدیریت 

و راهبری فرآیند آموزش
استفاده از رویکردها، مدل ها، روش ها و فن آوری 

نوین برای اجرا و ارزیابی آموزش
تمرکز بر رویکرد آموزش های کاربردی و مؤثر

نظارت و ارزیابی مستمر فرآیند آموزش کارکنان
ارتقاء بهره وری آموزش و افزایش نرخ بازگشــت 

سرمایه
کالم پایانی؟ ��

در پایان جا دارد از مدیر عامل ســابق شــرکت 
جنــاب آقای مهندس بیگــی و همچنین حمایت های 
بــی دریغ جناب آقای مهندس مســعودی، مدیر عامل 
محترم شرکت پتروشیمی مرجان، جناب آقای مهندس 
شــاکر مدیریت محترم مجتمــع و مجموعه مدیریت 
توسعه منابع انســانی جناب آقای مهندس علی آبادی 
به دلیل حمایت های همیشگی به جهت شرکت در این 

عرصه های جهانی تقدیر و تشکر نمایم.
با تشــکر از وقتی که به این گفت وگو اختصاص 

دادید.
منبع: روابط عمومی شرکت پتروشیمی مرجان

یادداشت

تجربه تحریم ناپذیری صادرات گاز در اوج 
تحریم های آمریکا

محمد امین راد
۲ خــرداد ۱۳۹۸ - کاردار آمریــکا در بغــداد اخبــار مربــوط بــه 
معافیــت عــراق از تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران در 

زمینــه واردات بــرق و گاز را تأییــد کــرد.
ــی و  ــا گاز طبیع ــه: م ــرژی ترکی ــر ان ــان ۱۳۹۷ - وزی ۱۸ آب
ــرار داد  ــال ق ــا ۵-۶ س ــم. م ــور وارد می کنی ــن کش ــت را از ای نف
واردات گاز از ایــران داریــم همچنیــن گفتــه می شــود کــه ترکیــه 
معافیــت ۲۵ درصــدی در واردات نفــت و گاز از ایــران دارد. آمریــکا 
پــس از ۶ مــاه دوبــاره وضعیــت را بررســی خواهــد کــرد. ترکیــه 
بارهــا اعــالم کــرده کــه از تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا علیــه 

ایــران پیــروی نخواهــد کــرد.
ــاالت متحــده از برجــام  ــه ای ــک ســال اســت ک ــش از ی بی
خــارج شــده و تحریم هــای شــدیدی را علیــه مــردم ایــران وضــع 
ــی،  ــف بانک ــای مختل ــا در حوزه ه ــن تحریم ه ــت. ای ــوده اس نم
ــه خصــوص صــادرات نفــت تمرکــز دارد.  ــرژی ب کشــتیرانی و ان
امــا خبرهایــی کــه درحــوزٔه صــادرات گاز منتشــر شــده حاکــی از 
آن اســت کــه در اوج هجمه هــا و تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا 
ــاف  ــا مع ــراق از تحریم ه ــه و ع ــه ترکی ــران ب ــادرات گاز ای ص

شــده اســت.
قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق

طــرح صــادرات گاز طبیعــی ایــران بــه ترکیــه طــی 
قــراردادی ۲۵ ســاله و بــا حداکـــثر حجــم گـــاز قابــل تحویــل ۱۰ 
میلیــارد متــر مکعــب در ســال )حــدود ۲۷ میلیــون متــر مکعــب 
در روز( کــه امــکان افزایــش آن تــا ۱۳ میلیــارد متــر مکعـــب در 
ســال نیــز بــر اســـاس توافــق طرفیــن میســر می باشــد، در تاریــخ 
۱۷/۵/۱۳۷۵ )۸ اوت ۱۹۹۶ میــالدی( بــا شــرکت بوتــاش ترکیــه 
منعقــد گردیــده اســت کــه پــس از انجــام فازهــای مطالعاتــی و 
طراحــی و مراحــل اجرایــی، الزامــات و تجهیــزات مــورد نیــاز آن، 
عملیــات صــادرات گاز بــه این کشــور در ۱۰ دســامبر ســال ۲۰۰۱ 
برابــر بــا ۱۹ آذر مــاه ســال ۱۳۸۰ آغــاز شــد. همچنیــن بــا توجــه 
بــه نیــاز کشــور عــراق بــه گاز طبیعــی جهــت مصــارف نیروگاهی، 
ــه  ــران ب ــادرات گاز ای ــراردادی ص ــرات ق ــوع و مذاک ــرح موض ط
ــن  ــد و در ای کشــور عــراق از نیمــه دوم ســال ۱۳۸۹ آغــاز گردی
ــخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ در  ــداد در تاری ــه بغ ــروش گاز ب ــرارداد ف ــتا ق راس
ــخ ۲۰/۸/۱۳۹۴  ــره در تاری ــه بص ــروش گاز ب ــرارداد ف ــداد و ق بغ
ــرق  ــاون وزارت ب ــران و مع ــت ای ــر نف ــا حضــور وزی ــران ب در ته

عــراق امضــا گردیــد.
بــر همیــن اســاس، مــدت قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه 
ــر  ــون مت ــی ۳۵ میلی ــم صادرات ــر حج ــا حداکث ــاله ب ــداد ۶ س بغ
ــز  ــره نی ــه بص ــران ب ــادرات گاز ای ــرارداد ص ــب در روز و ق مکع
ــب  ــر مکع ــون مت ــی ۲۵ میلی ــر حجــم صادرات ــا حداکث ۶ ســاله ب
ــود  ــا وج ــا ب ــده ت ــث ش ــی باع ــه عوامل ــا چ ــت. ام در روز اس
ــوگاه  ــن گل ــران، ای ــرای ای ــادرات گاز ب ــودآوری های ص ــٔه س هم

ــد؟ ــان بمان ــکا در ام ــای آمری ــت تحریم ه ــادی از آف اقتص
ــی را  ــن عوامل ــی از مهم تری ــؤال، یک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
کــه می تــوان ذکــر نمــود، هزینــٔه بــاالی جایگزینــی تأمیــن گاز از 
مســیر دیگــر بــرای کشــور وارد کننــده اســت. در ایــن یادداشــت، 
ــدٔه گاز  ــزرگ واردکنن ــور ب ــوان دو کش ــه عن ــراق ب ــه و ع ترکی

ــد. ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــن منظــر م ــران از ای ای
ایــن دو کشــور بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی خــود، از 
لحــاظ دارا بــودِن منابــع گازی، دچــار کمبودنــد و قــادر بــه تأمیــن 
نیــاز گازی خــود بــه طــور پایــدار و دائمــی نیســتند. بنابرایــن تنهــا 
گزینــٔه پیــش روی آنــان واردات گاز از کشــورهایی اســت کــه اواًل؛ 
ــی  ــه لحــاظ جغرافیای ــًا؛ ب ــدار باشــند و ثانی ــرگازی پای دارای ذخای
ــه و  ــر همیــن اســاس، ترکی ــل دســترس باشــند. ب نزدیــک و قاب
ــار خــود  ــرای واردات گاز در اختی ــای محــدودی ب ــراق گزینه ه ع
ــای  ــان گزینه ه ــتان و آذربایج ــران، ترکمنس ــیه، ای ــد. روس دارن

پیــش روی ترکیــه بــرای واردات گاز هســتند.
ــورت  ــه ص ــی ب ــای نفت ــالف قرارداده ــا برخ ــن قرارداده ای
ــورها  ــن کش ــاس، ای ــن اس ــر همی ــده اند، ب ــد ش ــدت منعق بلندم
ــن  ــکا را در ای ــارهای آمری ــا و فش ــا تحریم ه ــی ب ــکان همراه ام
حــوزه ندارنــد چــرا کــه اواًل گزینه هــای بســیار محــدودی بــرای 
جایگزینــی گاز ایــران در اختیــار دارنــد و ثانیــًا فرآینــد جایگزینــی 
ــه لحــاظ فراهــم نمــودن زیرســاختهای الزم،  ــدٔه گاز، ب تأمین کنن
ــتگی  ــه وابس ــت. در نتیج ــه اس ــیار پرهزین ــر و بس ــری زمان ب ام
ایــن کشــورها بــه گاز وارداتــی از ایــران بــرای بلندمــدت تضمیــن 

شــده اســت.
عــالوه بــر مــوارد ذکرشــده می تــوان گفــت کــه نــه 
ــوِل  ــم نیســت بلکــه بازگشــت پ ــل تحری ــا صــادرات گاز قاب تنه
ــه در  ــا ک ــن معن ــت. بدی ــن شده اس ــز تضمی ــده نی گاِز صادرش
ــاس  ــول گاز، براس ــع پ ــه موق ــِت ب ــودداری از پرداخ ــورت خ ص
بنــد »TAKE OR PAY« ایــن امــکان بــرای ایــران وجــود دارد 
ــور  ــه کش ــد. در نتیج ــق کن ــادرات گاز را تعلی ــه ص ــه بالفاصل ک
ــال  ــام و کم ــع و تم ــه موق ــِت ب ــز پرداخ ــی ج ــده راه وارد کنن
ــه عنــوان مثــال ایــران، صــادراِت گاز  ــدارد. ب بدهی هــای خــود ن
ــده از  ــن ش ــاد »LC« تضمی ــه ایج ــوط ب ــراق را من ــه ع ــود ب خ
ــی ایجــاد  ــال مال ــا زمانــی کــه ایــن کان طــرف عــراق نمــود و ت

ــد. ــادر نگردی ــراق ص ــور ع ــه کش ــد، گازی ب نش
بنابرایــن می تــوان گفــت در ایــن برهــٔه حســاس صــادرات 
ــل  ــای ارزی حاص ــرای درآمده ــبی ب ــیار مناس ــن بس گاز جایگزی
 از فــروش نفــت اســت کــه بــه هیــچ عنــوان تحریم پذیــر

نیست.

مخترع جوان شاغل در پتروشیمی مرجان را بیشتر بشناسیم؛

حاصل تالشم ثبت ۱8 اختراع خالقانه در سطوح ملی و بین المللی است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

مدیرعامل شركت ملی گاز ایران خبرداد:

بهره برداری از 4۰ پروژه بزرگ صنعت گاز در سال ۹8
معاون وزیــر نفت در امور 
گاز با اشــاره به بهره برداری از ۴۰ پروژه 
بزرگ صنعت گاز در سال ۹۸ اعالم کرد: 
امســال بیش از ۸۳۰ کیلومتر خط لوله و 
قالب ساخت  در  توربوکمپرسور  واحد   ۲۵
و توسعه ۱۲ تاسیسات تقویت فشار گاز 

راه اندازی خواهد شد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملــی گاز ایــران، حســن 
مهم تریــن  تشــریح  در  منتظرتربتــی 
ایران  طرح های توســعه ای صنعت گاز 
در سال ۹۸ گفت: تا پایان امسال حدود 
۴۰ طرح به بهره برداری می رســند که 
بر این اســاس ظرفیــت انتقال و توزیع 
شــبکه گاز کشور در فصل سرد به ویژه 
پیک مصرف، رشد قابل توجهی خواهد 
داشت. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
با بیان اینکه امسال بهره برداری از ۸۳۰ 
کیلومتر خط لوله فشــار قوی در برنامه 
این شــرکت قــرار دارد، تصریح کرد: 
انجام شده در قالب  مطابق برنامه ریزی 
اجرای ۱۵ پروژه، خط لوله ۵۶ اینچ قطعه 
دهگالن به میاندوآب در مسیر خط لوله 
نهم سراســری به طول ۱۲۴ کیلومتر و 
بیدبلند به اهواز به طول ۳۱ کیلومتر در 
مدار بهره برداری قرار می گیرند، همچنین 
سه خط لوله ۳۶ اینچ زاهدان به دوراهی 
دشتک به طول ۱۰۸ کیلومتر، کوهدشت 
به خرم آباد و دره عباس به ماهشــهر در 
مجمــوع، به طول ۸۷ کیلومتر و خطوط 
لولــه ۳۰ تا ۱۰ اینچ دیگری در ســایر 
مناطق کشــور به بهره برداری می رسند. 

معاون وزیر نفت با اعالم اینکه امســال 
در کنار ســاخت خطوط لوله، راه اندازی 
پنج واحد تاسیســات جدید تقویت فشار 
از واحدهای یدکی  گاز و بهره بــرداری 
در ۶ ایســتگاه دیگر در دستور کار قرار 
گرفته است، اظهار کرد: تا پایان امسال 
۲۵ دســتگاه توربوکمپرســور در سطح 
شبکه انتقال گاز ایران راه اندازی خواهد 
شد. وی با اشــاره به برنامه بهره برداری 
از چهار واحد تاسیســات تقویت فشــار 
گاز دیلم، بیدبلند، حسینیه، کوهدشت و 
واحد تکمیلی تاسیســات اهواز در مسیر 
خط لوله ششم سراســری یادآور شد: با 
بهره برداری از این ایســتگاه ها و قطعه 
جدید خط لوله ششــم، پایداری شــبکه 

انتقال گاز در شــمال غرب کشــور 
افزایــش می یابد، ضمن آنکه شــرایط 

صــادرات گاز نیز پایدارتر خواهد شــد. 
به گفته تربتی، امســال در مسیر اتصال 
خط لوله پنجم به ششــم، راه اندازی دو 
واحد یدکی تاسیســات تقویت فشار گاز 
آب پخش و خورموج عملیاتی می شــود، 
در مســیر خط لوله هشــتم سراســری 
گاز نیــز راه اندازی دو واحد تاسیســات 
تقویت فشار گاز ارســنجان و خیرگو و 
واحد یدکی ایستگاه صفاشهر در برنامه 
توسعه صنعت گاز کشور است. همچنین 
با راه اندازی ســه واحد یدکی تاسیسات 
تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله شمال 
و شــمال شرق کشــور، پایداری شبکه 
گاز در شهرهای شــمال و شمال شرق 
افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت ملی 

گاز ایــران از ســاخت و بهره برداری 
واحد جدید اندازه گیری ایستگاه صادرات 
گاز بازرگان، توسعه شبکه مخابراتی در 
مسیر خط لوله ششم سراسری، خط لوله 
ارســنجان به کرمان، خط لوله دوم یزد 
و مرحله اول مســیر خط لوله شــمال و 
شمال شــرق )ری به شاهرود( به عنوان 
مهم تریــن پروژه های آماده بهره برداری 
در سال ۹۸ یاد کرد و گفت: توسعه مرکز 
دیسپچینگ در ۴۵۰ نقطه و مرکز جدید 
بهره برداری و ۵ ایســتگاه کنترل فشار 
گاز از دیگر برنامه های امســال شرکت 
ملی گاز ایران اســت. معاون وزیر نفت 
در امــور گاز تصریح کرد: با بهره برداری 
از طرح های جدید، پیش بینی می شــود 
همســو با برنامه افزایش ظرفیت تولید 
گاز در پــارس جنوبی، پایداری شــبکه 
انتقــال و توزیع گاز طبیعی در کشــور 

افزایش یابد.

ادغام دو شرکت نفتی به عنوان زیر مجموعه شرکت گاز؟

اجرای عملیات افزایش پایداری ارتباطات در منطقه ۱0 انتقال گاز

ایده وزارت نفت برای انتقال شرکت نفت 
مناطق مرکزی و شــرکت نفت و گاز پارس به شرکت 
ملی گاز ایران با تصویب کلیات اساســنامه شــرکت 
ملی گاز در کمیســیون انرژی مجلس یه گام دیگر به 

نهایی شدن نزدیک شد.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشــت ۹۸ بود که خبرگزاری 
مهر در خبری نوشــت: با جدی تر شــدن تغییرات در 
حوزه اجرایی صادرات گاز، شرکت ملی گاز در صورت 
تصمیم وزارت نفت حوزه اکتشــاف، توســعه و تولید 
میادین گازی را بــر عهده خواهد گرفت. در این خبر 
اشــاره شــده بود طی ماه های آینده دو شرکت نفت 
مناطق مرکزی و شــرکت نفت و گاز پارس که تولید 
گاز کشــور را بر عهده دارند به زودی از شرکت ملی 
نفت جداشده و زیر نظر شــرکت ملی گاز ایران قرار 
خواهند گرفت. با ایــن وجود، وزارت نفت ترجیح داد 
موضع روشــنی درباره این موضوع اتخاذ نکند اما بر 
اساس طرحی که کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی کشور برای اساسنامه شرکت ملی گاز آماده 

کرده و کلیات آن را به تصویب رسانده است، این دو 
شرکت به شــرکت ملی گاز ملحق خواهند شد. یک 
منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این 
ایده محصول شورای اصالح ساختار وزارت نفت و از 
حمایت وزیر نفت برخوردار است. این همان شورایی 
است که طی چند ســال اخیر با یک شرکت بلژیکی 
نیز همکاری داشــته و درنهایت برای یکپارچه سازی 
فعالیت های گازی به این مسئله رأی مثبت داده است. 
وی افزود: پیگیر اصلی این موضوع و البته اساسنامه 
جدید شرکت ملی گاز، یکی از اعضای این کمیسیون 
است. اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز هم تفاوتی 
خاصی با اساســنامه شرکت ملی نفت ندارد و درواقع 
در برخی بندها، شــاهد تغییرات وظایف شرکت ملی 
گاز هســتیم. وی درباره اینکه آیا در اساسنامه جدید، 
انتزاع دو شــرکت نفتی از شرکت ملی نفت و انتقال 
آن به شرکت ملی گاز مطرح شده است یا خیر توضیح 
داد: اساسنامه پیشــنهادی به صراحت به این موضوع 
اشاره نکرده است ولی با توجه به شرح وظایف عنوان 

شــده برای شرکت ملی گاز، می توان با یک آئین نامه 
شــرکت های نفتی را به شرکت ملی گاز منتقل کرد. 
این منبع آگاه با اشــاره بــه اینکه چنین طرحی مورد 
استقبال شرکت ملی گاز است ادامه داد: از سال های 
گذشــته تا به امروز، شــرکت ملی گاز درصدد بیرون 

آمدن از زیر ســایه شــرکت ملی نفت بوده و همواره 
تالش می کرده اســت تا با به دســت گیری توســعه 
میادیــن گازی و تولید از آن، صــادرات گاز را هم بر 
عهده بگیرد که در دولت دهم، موفق شــد شــرکت 
ملی صــادرات گاز را در اختیار بگیرد ولی باروی کار 
آمــدن دولــت یازدهم، وزیر نفت این شــرکت را به 
شــرکت ملی نفت بازگرداند و درنهایت آن را منحل 
کرد. به گفته وی انحالل این شــرکت و بیکار شدن 
کارکنان آن موجب اضطراب کارکنان شــرکت های 
نفــت مناطق مرکزی و نفت و گاز پارس شــده و بر 
همین اساس، نگرانی های بســیاری در بدنه صنعت 
نفت ایجاد شده است. بر اساس این گزارش، از سال 
گذشــته، واگذاری تولید گاز به شرکت ملی گاز ایران 
جهت برنامه ریزی برای مصارف داخلی و صادراتی در 
دستور کار قرارگرفته اســت و گویا توافق هایی برای 
واگذاری شرکت نفت و گاز پارس به شرکت ملی گاز 
ایران صورت گرفته است که در گام بعدی، واگذاری 

سایر شرکت ها نیز آغاز خواهد شد.

مرکــز  اتصــال  عملیــات 
بهره برداری خطوط لوله غدیر و تاسیســات 
تقویت فشار گاز جم وریز به شبکه فیبرنوری 

شرکت ملی گاز ایران اجرایی شد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت انتقال گاز ایران، حمید خدری، 
مدیــر منطقه ۱۰ عملیــات انتقال گاز با 
اشــاره به نقش و اهمیــت ارتباطات در 
پایداری عملیــات انتقال گاز گفت: پروژه 
اجرای فیبر نوری به طــول ۱۲ کیلومتر 
با هــدف اتصال فیبر نــوری به دو مرکز 
عملیاتی این منطقه در تاسیســات تقویت 
فشــار گاز جــم وریــز و همچنین مرکز 
بهره برداری خطــوط لوله غدیر به عنوان 
یکــی از اهــداف راهبردی ایــن منطقه 
تعریف و اجرایی شــد. وی با بیان اینکه 
فاز نخست این پروژه با اجرای بیش از ۵ 
هزار و ۸۰۰ متر فیبر نوری بین پاالیشگاه 
فجرجم و ایســتگاه جم وریز انجام شده 
اســت، افزود: در فاز دوم این عملیات نیز 

بیش از ۶ هــزار مترمربع فیبر نوری بین 
ایستگاه یادشده و مرکز بهره برداری غدیر 

اجرا شــد. مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال 
گاز با اشــاره به اســتفاده از تجهیزات و 

امکانات شــرکتی در اجرای این عملیات 
اظهــار کرد: اجرای طــرح فیبر نوری در 

ایســتگاه های یادشــده، صرفه جویی ۱۰ 
میلیارد ریالی را به همراه داشــته اســت، 
 RTU همچنین تبــادل اطالعــات بین
تاسیســات و سایر مراکز صنعتی، افزایش 
سرعت و پایداری بیشتر ارتباطات داخلی، 
توسعه سیستم الکترونیک و نرم افزارهای 
پاسخگویی  در  ســرعت  افزایش  داخلی، 
به دیگــر ذی نفعان داخلــی و اجتماعی 
و ارتقــای امنیت اطالعــات از مهم ترین 
مزایای اجرای این طرح اســت. بر اساس 
این گزارش، منطقــه ۱۰ عملیات انتقال 
گاز، به عنوان یکی از مناطق مهم ده گانه 
شــرکت انتقال گاز ایران افزون بر انتقال 
حجم قابل توجهی از گاز در کشور، بخش 
عمده ای از شبکه فیبر نوری شرکت ملی 
گاز ایران را به خود اختصاص داده اســت 
و ارائه خدمات زیرســاختی مخابراتی به 
مجتمع گازی پارس جنوبی، منطقه ویژه 
اقتصادی پارس، پاالیشگاه گاز فجرجم و 

پارسیان را نیز به عهده دارد.

گفتمان

اخبار گاز

ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی سال 
۹8 شركت ملی گاز

مدیر مهندسی ساختار و دبیر کمیسیون بهره وری شرکت ملی گاز 
ایران از ارزیابی شاخص های اختصاصی سال ۹۸ شرکت ملی گاز ایران 

توسط سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، مجید 
کشــاورز با اعالم این خبر گفت: در راســتای ابالغ بخشنامه ارزیابی 
عملکرد ســال ۹۸ دستگاه های اجرایی ســطح ملی و استانی و فرآیند 
اجرایی آن از ســوی معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشور ۹۷ تیم ارزیابی شــاخص های اختصاصی صنعت 
نفت ســازمان اداری و استخدامی کشــور به سرپرستی امید ابراهیمی 
)مســئول ارزیابی عملکرد صنعت نفت(، اداره کل تشکیالت، روش ها 
و تعالی ســازمانی به سرپرستی انباردار )متولی ارزیابی عملکرد وزارت 
نفت( و مدیریت مهندســی ســاختار این شــرکت به سرپرستی فرید 
بن ســعید )متولی ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران(، از تاریخ ۲۵ 
تیرماه به مدت سه روز عازم منطقه ۸ عملیات انتقال گاز و شرکت گاز 
آذربایجان شــرقی به عنوان پایلوت شدند. وی افزود: در این بازدید از 
تاسیسات صادرات گاز به ارمنســتان در ایستگاه اندازه گیری نوردوز، 
ایستگاه تقویت فشار گاز و مرکز بهره برداری خطوط لوله تبریز، مرکز 
خودکار امداد گاز و دیسپچینگ گاز استان آذربایجان شرقی بازدید شد 
و همکاران آن مجموعه به نحو مطلوب فعالیت های خود را در راستای 
شــاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد برای گروه ارزیاب تشــریح 
کردند. به گفته مدیر مهندســی ســاختار و دبیر کمیسیون بهره وری 
شــرکت ملی گاز ایران، در این بازدید، در حضور نمایندگان ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشور و گروه ارزیاب شاخص های اختصاصی آن 
ســازمان از پروژه های مرتبط با این شاخص ها، مانند استقرار سیستم 
مکانیــزه مدیریت نگهداری و تعمیرات )IPCMMS(، اســتقرار بهبود 
سیســتم مکانیزه فرآیندهای کســب وکار )IGTM(، اســتقرار سیستم 
هزینه هــای مبتنی بر فعالیت )ABC( در راســتای ارتقای بهره وری و 
عملکرد شرکت انتقال گاز رونمایی شد. کشاورز ادامه داد: در جلسه ای 
که با حضور یداهلل بایبوردی، مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز برگزار 
شد، ابراهیمی، مسئول ارزیابی عملکرد صنعت نفت در سازمان اداری 
و استخدامی کشــور ضمن تشکر از اقدام های صورت گرفته دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شــده در این بازدید را عنوان و از تالش حوزه 
ارزیابی عملکرد و بهره وری شرکت ملی گاز ایران به منظور ایجاد این 
هماهنگی و انتقال دانش به گروه ارزیاب شاخص های اختصاصی این 

سازمان قدردانی کرد.
وی عنوان کــرد: نتایج ایــن ارزیابی به همــراه نتایج ارزیابی 
شاخص های عمومی در پایان مردادماه امسال از سوی سازمان اداری و 
استخدامی کشور نهایی و اعالم و در نیمه دوم شهریور ماه در جنشواره 
شهید رجایی از دستگاه های برتر کشور از سوی رئیس جمهوری تقدیر 

خواهد شد.

مدیركل بهزیستی خراسان رضوی:

تعهد به مسئوليت اجتماعی در پاالیشگاه 
هاشمی نژاد به ارزش تبدیل شد

مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی گفت: اقدام های خیرخواهانه 
کارکنان پاالیشــگاه شهید هاشــمی نژاد، زمینه ســاز ادامه تحصیل فرزندان 
بهزیستی و حمایت از خانواده های زیر پوشش این نهاد در شهرستان سرخس 

شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، حمیدرضا 
پوریوســف در بازدید از پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد، درباره اجرای 
مســئولیت های اجتماعی در این مجتمع پاالیشــی، گفــت: حمایت های 
پاالیشــگاه خانگیران از کســب وکارهای نوپا و شــرکت های داخلی فعال 
در شهرســتان سرخس، زمینه ساز شــکوفایی فعالیت های اقتصادی در این 
شهرســتان مرزی شده اســت. وی با اشــاره به تالش مدیران و کارکنان 
پاالیشــگاه برای عمل به مســئولیت های اجتماعی اظهــار کرد: مدیران و 
کارکنان پاالیشگاه در قالب فعالیت مسئولیت اجتماعی ارتباط بسیار مناسبی 
را با جامعه هدف بهزیستی برقرار کرده اند و این نهاد از خدمات خیرخواهانه 
کارکنان پاالیشگاه برخوردار شده است. مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی 
اظهار کرد: بهزیســتی خراســان رضوی جامعه هدف وسیعی را زیر پوشش 
دارد و در نشست با مدیران پاالیشگاه گاز خانگیران، مقرر شد برای برگزاری 
کالس های آموزشــی و توانمندســازی جامعه هدف بهزیستی شهرستان 

سرخس با مشارکت پاالیشگاه، اقدام های خوبی انجام شود.
سرپرست مدیریت امور بين الملل شركت ملی گاز 

منصوب شد
حمیدرضاحق بین جهرمی با حکم حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت 
در امور گاز، بعنوان سرپرســت مدیریت امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران 

منصوب شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، حسن منتظر 
تربتــی، معاون وزیر نفت در امور گاز، طی حکمی حمیدرضاحق بین جهرمی 
را به عنوان سرپرست مدیریت امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران منصوب 
کرد. رئیس بازاریابی فرآورده های نفتی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران، حضور در دفتر نمایندگی امور بین الملل شــرکت ملی نفت در 
چین و ریاســت بخش بازاریابی و صادرات گاز مایع از سوابق حق بین است. 
وی متولد ســال ۱۳۵۰ هجری شمســی و فارغ التحصیل مهندسی شیمی 
از دانشــکده فنی و مدیریت ارشد بازرگانی از دانشــکده مدیریت دانشگاه 

تهران است.

مهندس حسن 

منتظرتربتی: امسال 

بيش از 8۳۰ كيلومتر 

خط لوله و ۲۵ واحد 

توربوكمپرسور در قالب 

ساخت و توسعه ۱۲ 

تاسيسات تقویت فشار گاز 

راه اندازی خواهد شد

با بهره برداری از 
طرح های جدید، 
پيش بينی می شود 

همسو با برنامه افزایش 
ظرفيت توليد گاز در 

پارس جنوبی، پایداری 
شبکه انتقال و توزیع گاز 
طبيعی در كشور افزایش 

یابد

از سال های گذشته تا به امروز، شركت 
ملی گاز درصدد بيرون آمدن از زیر سایه 

شركت ملی نفت بوده و همواره تالش 
می كرده است تا با به دست گيری توسعه 

ميادین گازی و توليد از آن، صادرات گاز 
را هم بر عهده بگيرد كه در دولت دهم، 
موفق شد شركت ملی صادرات گاز را 

در اختيار بگيرد ولی باروی كار آمدن 
دولت یازدهم، وزیر نفت این شركت را به 
شركت ملی نفت بازگرداند و درنهایت آن 

را منحل كرد
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7
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

مدیرعامل شركت صنایع پتروشيمی هلدینگ خليج فارس در جمع خبرنگاران:

تير تحریم ها در صنعت پتروشيمی به سنگ خورده است
امروز در پتروشيمی تعميراتی انجام می شود كه بدون نياز به الیسنسور خارجی انجام می شود

صنایع  شــرکت  مدیرعامل 
پتروشــیمی هلدینگ خلیج فارس گفت: از 
اقدامات  تاکنون  پتروشــیمی  تحریم  زمان 
متعــددی را در این حوزه انجــام داده ایم 
به گونــه ای که می توانم اعــالم کنم که تیر 
تحریم ها در صنعت پتروشــیمی به ســنگ 
خورده اســت چراکه علی رغم مشکالتی که 
وجود داشت، توانستیم گام های بزرگی را در 

حوزه پتروشیمی کشور برداریم.
نفــت، مهندس  به گــزارش دانش 
جعفر ربیعی روز سه شــنبه )۱۵ مردادماه( به 
مناســبت روز خبرنگار در دیدار با اصحاب 
رســانه اظهار کرد: دو مــاه پیش یعنی ۱۷ 
خــرداد آمریــکا هلدینگ خلیــج فارس و 
شــرکتهای تابعه را تحریم کرد اما ما اجازه 
ندادیم که چرخ صنعت پتروشــیمی متوقف 
شود و با کلنگ زنی طرح های جدید توسعه 
صنعت را رقم زدیم و اکنون هلدینگ خلیج 
فارس چندین طرح بــه ارزش ۱۰ میلیارد 
دالر را در دست ســاخت دارد. وی با بیان 
اینکه خریــداران و فروشــندگان به دلیل 
تحریم تحت فشــار قرار گرفتنــد ولی در 
واقعیت تحریمهای آمریکا در تولید صنعت 
پتروشیمی به صورت عام و هلدینگ خلیج 
فارس بصــورت خاص، تأثیــر معنی داری 
نداشته اســت، اظهار کرد: اگر تحریم تأثیر 
گذاشته باشــد نمی توان برنامه های آینده را 
اجرا کرد، اما ما بــرای آینده طرح و برنامه 
داریم. امروز در پتروشــیمی تعمیراتی انجام 
می شود که بدون نیاز به الیسنسور خارجی 
انجام می شــود. مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: 
دو شــرکت پتروشــیمی پارس و نوری که 
شرکت های بســیار بزرگی نیز هستند، وارد 
بورس شدند و این در حالی است که هنگام 
ورود شرکت پتروشیمی پارس در تیرماه سال 
گذشته به بورس، ۱۸۰ هزار نفر سهم پارس 
را خریداری کردند. در شــرکت پتروشیمی 
نور نیز پس از عرضه شاهد خرید ۵۸۴ هزار 
سهم بودیم و باید بگویم که این ۵۸۰ هزار 
نفر بیش از ۳۰ درصد ســود کردند. وی با 
بیــان این که ۹۶۰ میلیارد تومان در روز اول 

وارد بازار سرمایه شد، تصریح کرد: این مساله 
نشان می دهد که حال این دو شرکت خوب 
است، چرا که چرخ تولید صنعت پتروشیمی 
از حرکت متوقف نشده است و توانسته ایم در 
ایــن حوزه گام های خوبی را برداریم. ربیعی 
با اشــاره به اقدامات هلدینگ خلیج فارس 
گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در حال ساخت تنها در دست 
هلدینگ خلیج فارس قرار دارد که این مساله 
بســیار مهم و قابل توجه است. مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشــیمی هلدینگ خلیج 
فارس درباره موضوع جمــع آوری گازهای 
مشــعل، ادامه داد: برای ایــن موضوع نیز 
برنامه هایی را در نظر داریم که همین مساله 
نشــان می دهد که تحریم ها نتوانسته تأثیر 
چندانی روی ما بگذارد، چرا که کسانی که 
از تحریم اثر می پذیرند به فکر آینده نیستند 
اما به دنبال توســعه صنعت پتروشــیمی و 
چشم انداز آن در ســال های آینده هستیم. 
وی با بیان این که بازار پتروشیمی وضعیت 
آرام و باثباتی دارد، تاکید کرد: در حال حاضر 
محصوالت پتروشــیمی کمترین نوسان را 
دارند و شــرایط به گونه ای است که صنعت 
پتروشــیمی می تواند آبروی کشور باشد که 
در حال حاضــر نیز تا حد زیادی همین طور 

است. ربیعی اظهار کرد: در سال گذشته با 
همکاری بورس تالش کردیم تا از ابزارهای 
دیگری برای تأمیــن مالی هلدینگ خلیج 
فارس یعنی انتشــار اوراق مبتنی بر سهام 
در بورس اســتفاده کنیم و به پشتوانه سهام 
موجود، اوراق بهادار منتشر و برای مشارکت 
عمومی مردم عرضه شــد تــا امکان ایجاد 
پروژه از منبع مالی این مجرا برای هلدینگ 
خلیج فارس فراهم شود، بر همین اساس در 
سال ۹۷ به میزان هزار میلیارد تومان اوراق 
مبتنی بر سهام منتشــر و فروخته شد و در 
حال حاضر هر ســه ماه یکبار به صاحبان 

اوراق سود تعلق می گیرد.
۲ هزار میلیارد تومان اوراق هلدینگ خلیج 

فارس در بازار سرمایه منتشر می شود
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس از انتشــار ۲ هزار میلیارد تومان 
اوراق اجاره مبتنی بر سهام جدید این شرکت 
تا پایان امسال در بازار سرمایه خبر داد. جعفر 
ربیعی با اشــاره به اینکــه ارزش طرح های 
در حال اجرای شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس هم اکنون ۱۰ میلیارد دالر است، 
دربــاره تأمین مالی طرح های این شــرکت 
گفت: خوشــبختانه صندوق توســعه ملی با 
صنعت پتروشــیمی همراهی بســیار خوبی 
داشته است و بخشی از منابع مالی مورد نیاز 
پروژه های این شرکت از این صندوق تأمین 
می شود. وی به مجوز استفاده از بخشی از ارز 
حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی در 
پروژه های خود از سوی صنعت نفت و بانک 
مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: هلدینگ خلیج 
فارس حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات 
محصوالتش را برای پیشبرد پروژه های خود 
استفاده و بقیه را به بازار نیما و چرخه اقتصادی 
کشور وارد می کند. مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فارس با اشاره به اینکه بخشی از سود سهام 
این شــرکت را نیز که در واحدها به دســت 

می آید به بخش ریالی پروژه ها اختصاص 
می دهیم، تصریح کرد: پارســال نیز یک هزار 
میلیارد تومان اوراق این شــرکت در بورس 
منتشر شد که براساس برنامه ریزی ها تا پایان 
امسال نیز ۲ هزار میلیارد تومان دیگر در یک 
یا دو مرحله منتشــر می شود. به گفته ربیعی، 
بخشــی از ارز مورد نیاز طرح های شــرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس از شبکه بانکی 
کشــور به صورت وام تأمین می شود. وی با 
اشــاره به اینکه متاسفانه با اعمال تحریم ها، 
فاینانــس خارجی تقریباً از بین رفته اســت، 
گفت: اســتفاده از فاینانس هــای خارجی در 
اجــرای پروژه هــا به ما کمــک می کرد، اما 
متاسفانه در شرایط بین المللی کنونی راه آن 
بسته شــد؛ با این حال ما منتظر بازشدن راه 
فاینانس نماندیم و همچنان توســعه را ادامه 
می دهیم. مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس در پاســخ به این پرسش که آیا 
همچنان با توجه به تحریم با شــرکت های 
خارجی برای فاینانس مذاکره دارید؟ تصریح 
کــرد: ارتباط با شــرکت های خارجی پس از 
تحریم، کمتر شــده است. شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس پارسال مبلغ ۱۰ هزار 
میلیارد ریــال اوراق اجاره مبتنی بر ســهام 
هلدینــگ خلیج فارس با نرخ علی الحســاب 
ســاالنه ۱۶ درصد، در بازار ســرمایه عرضه 
کرد. گفتنی اســت؛ هلدینگ خلیج فارس و 
شرکت های زیرمجموعه آن حدود ۴۰ درصد 

تولید پتروشیمی کشور را در اختیار دارند.

توسعه  مدیر  آبادی،  علی  آقای حســین 
منابع انسانی این شــر کت تاکید کرد: توجه به نیروی 
انسانی دانش محور ضروری و تســهیل گر روند بهبود 

کیفیت محصوالت تولیدی است
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی مرجان، حسین 
علی آبادی، مدیر توســعه منابع انســانی این شــرکت در 
سخنانی با تشــریح وظایف تخصصی این مدیریت اظهار 
کرد: عملکرد این حوزه تأثیر مستقیم بر روند اجرای برنامه ها 
و نیز انجام مطلوب وظایف سایر قسمت ها دارد. وی استفاده 
مطلوب و هدفمند از منابع انســانی را اصلی ترین رویکرد 
نظام مند در مدیریت ســرمایه های انســانی دانست و بر 
اجرائی شــدن آن به صورت علمی تخصصی و سیستمی 
در حوزه ســازمانی تاکید کرد. مدیر توســعه منابع انسانی 
پتروشیمی مرجان پایبندی به اصل روابط انسانی در محیط 
کار را الزمه پیشرفت همه جانبه در تمامی سطوح اجرایی 
و ســتادی دانســت و تصریح کرد: ترویج فرهنگ روابط 
انسانی و اســتفاده از خرد جمعی روح همدلی و همیاری و 

نیز مدیریت مشارکت محور را در حوزه کاری احیاء و نشاط 
اجتماعــی را در محیط کار تقویت می نماید. علی آبادی در 

ادامه با اشاره به این مطلب که عامل مهم کیفیت بخشی به 
خدمات ارائه شده توانمندی نیروی انسانی است تاکید کرد: 

طراحی و اجرای دوره های آموزشی توانمندسازی کارکنان 
رویکرد مهمی برای نقش آفرینی مؤثر نیروی انسانی است 
و در این راســتا تالش های موثری در پتروشیمی مرجان 
صورت گرفته است. مدیر توسعه منابع انسانی پتروشیمی 
مرجان با قدر دانــی از تالش های تأثیر گذار همکاران در 
انجام وظایف محوله افزود: رشــد و توسعه نیروی انسانی 
متخصص و کارآمد از الزامات حوزه منابع انســانی است و 
این مهم در کانون توجه مسئولین و تصمیم سازان شرکت 
پتروشــیمی مرجان است. وی به برخی از وظایف شاخص 
عملکردی این حوزه اشاره و گفت: روزآمد کردن فرایندهای 
منابع انســانی، مدیریت و نظارت بر اجرای وظایف واگذار 
شده، ســاماندهی و استانداردســازی حوزه آموزش منابع 
انسانی، اصالح ساختار و نظارت بر اجرای مقررات مرتبط با 
منابع انسانی، پرورش و ارتقاء شایستگی ها، توانمندی ها و 
مهارت های مدیریتی و نیز کیفیت بخشی به خدمات ارائه 
شده از جمله مأموریت های منابع انسانی است که با اهتمام 

ویژه ای دنبال خواهد شد.

اخبار

سهام شركت های تابعه هلدینگ پتروفرهنگ در 
بورس عرضه می شود

مســئول امــور مجامــع و مشــاور مدیرعامــل شــرکت پتروفرهنــگ 
ــه  ــرکت های زیرمجموع ــهام ش ــه س ــف عرض ــل مختل ــام مراح از انج

ایــن شــرکت در بــورس خبــر داد.
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــل از ش ــه نق ــت ب ــش نف ــزارش دان ــه گ ب
ــای  ــه طرح ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت زاده ب ــه دول ــیمی، محب ال پتروش
ــگ  ــن هلدین ــد را در ای ــت تولی ــاخت ظرفی ــال س ــعه ای در ح توس
ــگ  ــرد: هلدین ــار ک ــد داد، اظه ــش خواه ــمگیری افزای ــور چش به ط
پتروفرهنــگ در حــال انجــام مراحــل مختلــف عرضــه ســهام 
ــه بعــد  ــا بالفاصل ــورس اســت ت شــرکت های زیرمجموعــه خــود در ب
ــف  ــرکت و کش ــی ش ــن ارزش واقع ــا و تعیی ــرداری طرح ه از بهره ب
ــان اینکــه  ــا بی قیمــت، امــکان واگــذاری ســهام فراهــم شــود. وی ب
نخســتین شــرکت بورســی پتروفرهنــگ، شــرکت پتروشــیمی خراســان 
بــود کــه ســهام آن در ســال ۹۱ عرضــه شــد، افــزود: در نظــر 
ــگ  ــر شــرکت پتروفرهن ــوان دیگ ــه عن ــد ب اســت پتروشــیمی مرواری
ــرش  ــل پذی ــه و مراح ــای اولی ــه اقدام ه ــود ک ــه ش ــورس عرض در ب
ــق  ــهام آن از طری ــده س ــاه آین ــدود ۶ م ــام و ح ــورس آن انج در ب
بــورس عرضــه خواهــد شــد. دولــت زاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت 
ــه  ــی زیرمجموع ــرکت بورس ــومین ش ــه س ــارس خاورمیان ــای پ کیمی
ــش از  ــون بی ــن شــرکت هم اکن ــت: ای ــود، گف ــد ب ــگ خواه پتروفرهن
ــه زودی  ــن اکســیژن ب ۹۰ درصــد پیشــرفت دارد کــه در صــورت تأمی
ــرای  ــازی ب ــات آماده س ــه مقدم ــید و بالفاصل ــد رس ــد خواه ــه تولی ب
ــر  ــت ه ــی قیم ــف ارزش واقع ــس از کش ــاز و پ ــورس آغ ــه ب ورود ب
ــورس خواهــد شــد. وی در  ســهم در یــک پروســه یــک ســاله وارد ب
ــه داد: ورود  ــگ ادام ــگ پتروفرهن ــهام هلدین ــه س ــان عرض ــورد زم م
ایــن شــرکت بــه بــورس منــوط بــه بهره بــرداری از شــرکت کیمیــای 
پــارس خاورمیانــه و پتروشــیمی ســبالن خواهــد بــود تــا ارزش واقعــی 
ــی اســت کــه  ــن در حال هــر ســهم در پتروفرهنــگ کشــف شــود، ای
ــت زاده در  ــال انجــام اســت. دول ــرای عرضــه در ح ــای الزم ب اقدام ه
مــورد ســهام معلمــان در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان تصریــح کــرد: 
اگــر معلمــان عالقه منــد بــه ســهام گــروه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
ــون  ــد، هم اکن ــدوق را دارن ــت صددرصــدی صن ــه مالکی ــند، اگرچ باش
می تواننــد هماننــد دیگــر ســهامداران شــرکت های بورســی از طریــق 
کارگزاری هــا ســهام شــرکت های بورســی را از بــازار ســهام خریــداری 
ــرد:  ــار ک ــگ اظه ــرکت پتروفرهن ــم انداز ش ــورد چش ــد. وی در م کنن
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان ایــن شــرکت را در ســال ۸۷ بــا ســرمایه 
ــرکت  ــن ش ــون ای ــرد و هم اکن ــت ک ــان ثب ــارد توم ــه ۱۰ میلی اولی
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه دارد کــه در حــال افزایــش نیــز اســت. 
ــرای  ــی ب ــگ در ۱۱ ســال گذشــته ســودآوری خوب شــرکت پتروفرهن
صنــدوق داشــته اســت، بــا وجــود ایــن در نظــر داریــم پتروفرهنــگ را 
ــم و  ــل کنی ــیمی تبدی ــای پتروش ــن هلدینگ ه ــی از بزرگ تری ــه یک ب
بــر همیــن اســاس ســرمایه گذاری های خوبــی در صنعــت پتروشــیمی 

ــه اســت. صــورت گرفت
تکميل زنجيره ارزش راهبرد شركت صنایع 

پتروشيمی خليج فارس

اولویت هــای  از  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  و  تنــوع محصــول 
ــع  ــرای اجــرای طرح هــای توســعه ای در شــرکت صنای ــزی ب برنامه ری

ــت. ــارس اس ــج ف ــیمی خلی پتروش
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــل از ش ــه نق ــت ب ــش نف ــزارش دان ــه گ ب
مدیــر طرح هــای شــرکت صنایــع  امیــری،  میثــم  پتروشــیمی، 
ــا تاکیــد بــر هدف گــذاری بــرای تکمیــل  پتروشــیمی خلیــج فــارس ب
ــرد:  ــار ک ــرکت اظه ــن ش ــعه ای ای ــای توس ــره ارزش در طرح ه زنجی
ــال  ــه دنب ــارس ب ــج ف ــد خلی ــگاه گاز بیدبلن ــرح پاالیش ــورد ط در م
ــد  ــگاه، تولی ــن پاالیش ــل ای ــدازی کام ــس از راه ان ــا پ ــتیم ت آن هس
ــره ارزش،  ــل زنجی ــن تکمی ــد و ضم ــه یاب ــی ادام ــع تکمیل ــا صنای ت
ــا اشــاره بــه قابلیت هــای موجــود  ســودآوری نیــز بیشــتر شــود. وی ب
ــره ارزش  ــرای ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر در مســیر تکمیــل زنجی ب
ــارس،  ــج ف ــد خلی ــل طــرح پاالیشــگاه بیدبلن ــال تکمی ــه دنب گفــت: ب
زنجیــره تأمیــن خــوراک چنــد طــرح پتروشــیمی فراهــم خواهــد شــد. 
مدیــر طرح هــای شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه طــرح 
ــزار  ــی آن برگ ــن کلنگ زن ــش آیی ــدی پی ــه چن ــنقر ک ــیمی س پتروش
ــد اســت  شــد، اشــاره و تصریــح کــرد: ایــن طــرح تولیدکننــده کامپان
و بــه نوعــی پایین دســت پتروشــیمی ایــالم محســوب می شــود. 
امیــری بــا بیــان اینکــه براســاس اهــداف تعریف شــده در ایــن 
شــرکت بــه دنبــال طرح هایــی بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش هســتیم، 
ــره  ــال مذاک ــول )MEG( در ح ــن گالیک ــرح منواتیل ــک ط ــت: ی گف
بــرای دانــش فنــی )الیســنس( اســت. در نظــر داریــم گاز متــان را بــا 
فنــاوری جدیــد کــه چهــار ســال اســت در دنیــا اســتفاده می شــود بــه 
 MTO تبدیــل کنیــم. بــه گفتــه وی، نمونــه دیگــر یــک طــرح MEG
ــن  ــدازی و در ای ــا راه ان ــیمی آپادان ــت پتروش ــه در پایین دس ــت ک اس
طــرح از متانــول، پروپیلــن و اتیلــن تولیــد خواهــد شــد. ایــن طــرح در 

ــت. ــنجی اس ــات امکان س ــال مطالع ح

مهندس ربيعی: دو ماه پيش 
یعنی ۱۷ خرداد آمریکا هلدینگ 
خليج فارس و شركتهای تابعه را 
تحریم كرد اما ما اجازه ندادیم 

كه چرخ صنعت پتروشيمی 
متوقف شود و با كلنگ زنی 

طرح های جدید توسعه صنعت را 
رقم زدیم و اكنون هلدینگ خليج 

فارس چندین طرح به ارزش 
۱۰ ميليارد دالر را در دست 

ساخت دارد

در حال حاضر حدود 

۱۰ ميليارد دالر 

سرمایه گذاری در حال 

ساخت تنها در دست 

هلدینگ خليج فارس 

قرار دارد كه این مساله 

بسيار مهم و قابل توجه 

است

مدیر توسعه منابع انسانی پتروشیمی مرجان عنوان کرد:

کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده در سایه توانمندی نیروی انسانی محقق می گردد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

توسعه صنعت پتروشیمی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه توسعه صنعت 
پتروشــیمی از مهم تریــن ارکان اقتصادی 
مقاومتی اســت، گفت: صنعت پتروشــیمی 
می تواند روند توســعه اقتصادی کشــور را 

شتاب بخشد.
بـا  گفت وگـو  در  ادیانـی  سـیدعلی 
بیشـتر  هرچـه  توسـعه  شـانا،  خبرنـگار 
مؤثـر  راهـکاری  را  پتروشـیمی  صنعـت 

بـرای رشـد اقتصـادی و افزایـش اشـتغال 
پتروشـیمی  صنعـت  گفـت:  و  دانسـت 
از  اسـت،  کشـور  اقتصـاد  توسـعه دهنده 
صنایـع  در  پیشـرفت  سـرعت  رو  ایـن 
پتروشـیمی بایـد شـتاب گیـرد. وی افـزود: 
صنایـع  در  سـرمایه گذاری  تردیـد  بـدون 
وجـود  به دلیـل  پتروشـیمی  پایین دسـت 
قابـل  بـاال، سـرمایه گذاری  افـزوده  ارزش 
اطمینـان و سـودآوری خواهد بـود، بنابراین 

مهم تریـن  از  پتروشـیمی  توسـعه صنعـت 
ارکان اقتصـاد مقاومتـی اسـت. ایـن عضو 
کمیسـیون انـرژی مجلـس بـا بیـان اینکه 
پتروشـیمی یکـی از سـودآورترین صنایـع 
کشـور بـه شـمار مـی رود، تصریـح کـرد: 
تحریم هـا  باوجـود  پتروشـیمی  صنعـت 
ادامـه می دهـد.  را  توسـعه ای خـود  رونـد 
هم اکنـون منابـع و زیرسـاخت های خوبـی 
بـرای ایـن بخـش در کشـور وجـود دارد و 

صنعـت پتروشـیمی می توانـد روند توسـعه 
اقتصـادی کشـور را شـتاب بخشـد. ادیانی 
اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  داد:  ادامـه 
پیش بینـی شـده در مسـیر توسـعه صنعـت 
پتروشـیمی، افـزون بر سـرمایه گذاری های 
حـال  در  پروژه هـای  تکمیـل  و  جدیـد 
سـاخت، بایـد از خام فروشـی پرهیز و سـبد 
کاالهـای صادراتـی پتروشـیمی را با هدف 

توسـعه صـادرات متنـوع کـرد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

انرژی های تجدیدپذیر جا پای فسيلی ها می گذارند؛

سهم تجدیدپذیرها در تأمين انرژی كشور؟
که  است  حاکی  پیش بینی ها 
در آینده نه چندان دور انرژی های تجدیدپذیر 
جا پای فســیلی ها خواهند گذاشت و نفت و 
انرژی جهانیان سهمی نخواهد  گاز در سبد 
داشت. در این راســتا ایران قدم های اولیه 
فراهــم کردن بســتر تجدیدپذیرها  برای 
برداشــته و طبق آخرین آماری که از سوی 
وزیر نیرو اعالم شــده است تا پایان امسال 
۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید وارد 

مدار خواهد شد.
ایــران کشــور پــر پتانســیلی از 
انرژی های  مانند  نــو  انرژی های  لحاظ 
خورشــیدی و بادی اســت. تخمین زده 
می شــود با شــرایط فعلی بیــن ۱۵ تا 
۲۰ هــزار مگاوات ظرفیــت قابل نصب 
نیروگاه های بادی کــه صرفه اقتصادی 
دارند، در ایران وجود داشــته باشد. این 
ظرفیت در رابطه با انرژی خورشیدی به 
مراتب باالتر اســت، چون نیروگاه های 
خورشیدی محدودیت نیروگاه های بادی 
را ندارند و در بیش تر نقاط کشور قابلیت 
نصب نیروگاه خورشیدی وجود دارد. در 
ســال ۲۰۱۷، معــادل ۸۱ درصد انرژی 
انرژی های فســیلی  از  نیاز جهان  مورد 
تأمین شــده اســت و این میزان در ۲۳ 
ســال آینده به ۷۶ درصد می رسد. طبق 
برآوردهــای انجام شــده، این میزان در 
بدترین حالت به ۵۶ درصد خواهد رسید. 
انتظار می رود تقاضای جهانی انرژی بین 
ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۴۰ هر سال ۱۱ 

درصد افزایش یابــد و به طور کلی ۲۸ 
درصد رشد داشته باشد.

نقش تجدیدپذیرها در جهان
تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
یا پاک در جهــان، روز به روز در حال 
افزایش است و در همین راستا، قیمت 
پنل هــای خورشــیدی رو به کاهش و 
ظرفیت تأمین انرژی از نور خورشــید 
شــدت یافته است؛ به گونه ای که طبق 
مطالعات صــورت گرفتــه، پیش بینی 
می شــود که طــی پنج ســال آینده، 
پنل های خورشیدی بیش تری در جهان 
نصب شــود تا جایی که ظرفیت آن به 
یک تریلیون وات خواهد رسید. این در 
شرایطی اســت که یک تریلیون وات 
انرژی مورد نیاز یک سوم کل جمعیت 
آمریکاســت، همچنین پیش بینی شده 
که تا ســال ۲۰۲۳ حــدود ۲۰ درصد 
کل پنل های خورشــیدی در جهان در 
کشورهای آســیایی چون چین، هند و 
ژاپن نصب خواهد شــد. چین و ژاپن تا 
دو ســال آینده نیمی از تأسیسات پنل 
خورشــیدی را راه اندازی خواهند کرد و 
آمریکای شــمالی و اروپــا تا ۲۰۲۳ در 
حدود ۲۸ درصد ســهم بازار پنل های 
خورشیدی را به خود اختصاص خواهند 
داد. طبــق ایــن پیش بینی ها، ظرفیت 
پنل های خورشیدی در خاورمیانه از سه 
درصد کنونی بــه ۹ درصد کل جهان 
خواهد رسید. دلیل اصلی این انتقال به 

تقاضای  افزایش  انرژی خورشیدی، 
برق در جهان است و با توجه به این که 
هزینه های  قیمت  خورشیدی  پنل های 
تولید برق را کاهــش می دهد، هر روز 
قیمت تولید برق از این طریق رقابتی تر 

خواهد شــد و راه انــدازی نیروگاه های 
خورشــیدی هر روز مقرون به صرفه تر 

می شود.
برنامه دولت برای تجدیدپذیرها

جهان  تقاضای  میــزان  از  هرچه 
برای انرژی های فســیلی کاهش یابد، 
میزان تقاضا برای تجدیدپذیرها افزایش 
می یابد. در این میان نمی توان ظرفیت 
باالی ایــران در حوزه تجدید پذیرها را 
نادیده گرفت. البته بیشــتر برنامه ریزی 
ترغیــب  و  تشــویق  بــرای  دولــت 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این 
زمینه و از طرفی هم سیاســت گذاری 
برای توســعه بوده است؛ یعنی سیاست 
فعلی دولت احداث مستقیم نیروگاه های 
خورشــیدی و بادی توسط خود دولت 
نیســت، لیکن مــواردی را به صورت 
پایلــوت ماننــد نیروگاه هــای بــادی 
منجیل و دیزباد نیشابور و نیروگاه های 
خورشــیدی در سمنان و یزد اجرا کرده 
اســت. روندی که در دو سال اخیر در 
پیش گرفته شده، به تعریف تعرفه های 

جذابــی بــرای خرید بــرق تضمینی 
تجدیدپذیرها منجر شــده است که این 
امر باعث تســریع در توســعه احداث 

کارخانه سوسیس و کالباسی که تبدیل به کارخانه ساخت تجهیزات نفتی شد!

مردانی که موانع را 3000 متر زیر زمین دور می زنند
گفت وگو از: محمدحسین سیف الهی مقدم

مجلس  پژوهش هــای  مرکز 
اخیراً گزارشی درباره ساخت تجهیزات نفتی 
در داخل منتشــر کرده است. در این گزارش 
گفته شده است علی رغم توان ۷۰ درصدی 
تولید داخل در صنعت نفت اما فقط ۳۰ درصد 

از این ظرفیت استفاده می شود.
در  مسئولیت  سال  اولین  در  نفت  وزیر 
که  کاالیی  گروه  که ۱۰  داد  خبر  یازدهم  دولت 
امکان ساخت داخل آنها وجود دارد احصا شده و 
با سازندگان و متخصصان داخلی برای تولید آنها 
این  با  بسته خواهد شد.  قرارداد  داخل کشور  در 
 ۱۰ این  ساخت  نیست  مشخص  همچنان  حال 
گروه کاالیی دقیقاً به کجا رسیده است. در همین 
رابطه با سیامک صمیمی دهکردی یکی از اعضای 
در  نفت که  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
گذشته نیز مسئولیت های دولتی از جمله قائم مقام 
معاونت صنایع و مدیرکل صنایع برنامه و بودجه را 
نیز در کارنامه خود دارد گفت وگو کردیم. صمیمی 
دهکردی جزئیاتی جذاب خواندنی از فرآیند ساخت 
تجهیزات نفتی در داخل کشور و انجام کارهای 
باسابقه  و  مشهور  شرکت های  که  غیرممکنی 
خارجی هم از پس آنها برنیامده اند را تشریح کرد. 

در ادامه این گفت وگو را مالحظه می کنید.
اخیراً مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را  ��

منتشر کرده است که در این گزارش عنوان شده 
اســت فقط 30 درصد از تجهیزات ساخت داخل 
در صنعت نفت به کار گرفته می شــود. شــما به 
عنوان فعال این صنعت علت این موضوع را ناشی 

از چه چیزی می دانید؟
در ابتدا باید گفت صنعت نفت از دو بخش 
می شود  تشکیل  دست  پایین  و  باالدستی  صنایع 
که باید این دو را از هم جدا کرد. صنایع باالدستی 
یعنی صنعتی که منجر می شود به اکتشاف مخزن، 
مطالعات مخزن و استخراج نفت می شود. اما وقتی 
نفت می آید روی زمین این نفت جدا سازی، انتقال 
و پاالیش دارد و فراورش دارد که اینها صنایع پایین 
دستی محسوب می شود. در صنعت پایین دستی به 
علت اینکه این بخش مشابه دیگر صنایع کشور است 
پتانسیل داخلی از نظر من به راحتی تا ۷۵ درصد 
هست و صنعت نفت هم نسبتاً خوب از این ظرفیت 
استفاده می کند. یعنی تا حدود زیادی از صنعت پایین 
دست نفت را همین تجهیزات بومی استفاده می شود. 
اما در صنعت باالدستی که شامل مطالعات مخزن 
بعد  و  نگاری  لرزه  دستگاه های  به  احتیاج  می شود 
مطالعات  و  اکتشافی  چاه های  و  اکتشافی  کارهای 
تفصیلی و نهایتاً چاه های استخراجی و بهره برداری 
از آن مخزن است که این مسئله در صنعت نفت به 
دالیل مختلف هم خیلی کم بومی سازی شده و هم 
شرکت نفت خیلی کم از همین مقداری که بومی 

سازی شده است استفاده کرده است.

علت اینکه در بخش باالدست تجهیزات مورد  ��
نیاز کمتر بومی سازی شده چیست؟ توانایی وجود 

ندارد یا مسئله چیز دیگری است؟
صمیمی دهکردی: یکی از علت های اصلی 
در این رابطه این است که ما در رابطه با ساختار 
به  هنوز  نفت  استخراج  و  نفت  بخش  در  دولت 
یک تعریف مشخصی نرسیدیم. بنابراین مشخص 
رابطه  این  در  نفت  شرکت  و  دولت  که  نیست 
کارفرما است؟ یا پیمانکار است؟ یا بهره بردار است؟ 
و دقیقاً نقشش چیست؟ االن با دستگاهی مواجه 
هستیم که همه اینها هست یعنی هم کارفرما است 
و هم پیمانکار است یعنی خودش چاه دارد، خودش 
کار بهره برداری انجام می دهد و خودش توسعه 
خودش  می کند.  صادر  خودش  می دهد.  میدان 
عملیات انجام می دهد. بنابراین ما هنوز با شرکت 
نفت رابطه مان مشخص نیست. این درحالی است 
که در بخش های دیگر کشور این مسئله حل شده 
است. مثاًل در بخش نیروگاه االن دولت در واقع 
رگوالتور است یعنی هرکس برق تولید کند برق 
است  رابطه  کننده  تنظیم  یعنی  می خرد  او  از  را 
دیگر خودش از تولیدکنندگی بیرون آمده است یا 
در مخابرات هم همین گونه است، دولت رگوالتور 
است. یک سازمان تنظیم مقررات دارد ولی دیگر 
خودش نمی رود دکل مخابراتی بزند و این کارها 
را بخش خصوصی انجام می دهد. بنابراین بخش 
اما  را می داند  تکلیف خودش  آنجا  در  خصوصی 
بخش  مگر  هستیم.  بالتکلیف  نفت  بخش  در 
خصوصی چاه نفت دارد؟ کل چاه، بهره برداری و 

فروش و صادرات همه با دولت است.
البته قانون اساسی اجازه تملک میادین را به  ��

بخــش غیر دولتی نمی دهد چون انفال اســت و 
مخازن کاًل باید در اختیار دولت باشد.

سر این موضوع بحث شده است مالکیت 
برداری  بهره  می تواند  اما  است.  دولت  اختیار  در 
را واگذار کند. یعنی می تواند بهره مالکانه بگیرد. 
یعنی اینکه هرکس اکتشاف کرد و نفت پیدا کرد 
بهره برداری کرد باید بهره مالکانه بپردازد حاال با 
هر قیمتی استخراج کرد و فروخت اما چون انفال 
االن  کرد.  برخورد  آن  با  معدن  مثل  باید  است 
معادن بزرگ را که بخش خصوصی کشف می کند 
است.  انفال  جزو  چون  بدهد.  مالکانه  بهره  باید 
االن دولت در این بخش برای بخش خصوصی 
پروانه ۲۵ ساله بهره برداری صادر می کند. سالی 
هر  که  بدهند  مالکانه  بهره  باید  هم  مقدار  یک 
سال عدد آن در قانون بودجه تغییر می کند ولی 
در نفت چه طور؟ در صورتی که تولید، فروش و 
صادرات برای دولت است و بخش خصوصی حق 
ورود ندارد. جالب اینجا است که قانون به شرکت 
نفت اجازه داده است ۱۴.۵ درصد از فروش نفت را 
چون زحمت اکتشاف و تولید و صادرات را می کشد 
می تواند برای خودش بردارد و مابقی را به خزانه 

واریز کند. بنابراین تنها دستگاهی است که دالر 
دارد یعنی دستگاه دولتی دیگری نیز وجود ندارد 
که قبل از آنکه پول را به خزانه واریز کند ۱۴.۵ 
درصد از دالر را برای خودش بردارد. خوب کسی 
که با این شرایط کار می کند و همیشه دالر دارد 
نگاهش به سوی آن سمت آب است. چون پولش 
آن سمت آب است و چون قباًل با خارجی هاهم 
کار می کرده ترجیح می دهد که این کار را ادامه 
دهد. من یک مثال بزنم که مربوط به همین کار 
خودمان است. ما کارمان در اینجا سرویس های 
حفاری است یعنی حفاری کج، گذاشتن پمپ در 
چاه و شن زدایی است و این کارها را سرویس های 
خدمات حفاری می گویند. وقتی یک دکل می رود 
باال سر چاه احتیاج است که به آن دکل سرویس 
داده شود و دکل فقط کار حفاری را انجام می دهد 
ولی کلی سرویس باید به آن داده شود. یک سری 
شرکت های بزرگی در دنیا وجود دارند که عمدتًا 
آمریکایی هستند و این کارهای را انجام می دهند 
مانند شلمبرژه، اسمیت، ودرفورد و غیره. شلمبرژه 
در ایران کارش این بود که مثاًل یک قرارداد ساالنه 
و  می بست  نفت  با شرکت  میلیون دالری   ۵۰۰
اندازی  راه  عملیاتی  مناطق  از  یکی  در  سایتی 
سایت  و  منطقه  به  را  تجهیزات الزم  و  می کرد 
می برد و کارفرما که دولت است می گفت مثاًل چاه 
شماره ۲۰ را کج کن و می رفت و این کار را برایش 
انجام می داد و ۵۰۰ نفر متخصص برای این کارها 
داشت. بعد از انجام کار پولش را می گرفت و کارش 
همین بود. چون دولت و شرکت نفت دالر داشته و 
مسئول این بوده است که این چاه ها را توسعه دهد 
و چاه جدید حفر کند و شرکت ملی حفاری وجود 
داشته است اما این سرویس ها همه تکنولوژی بر 
است که همه خاص و نیاز دکل و چاه است تا 
چاه تکمیل شود این شرکت ها می آمدند به ایران و 
کارشان خدمات دهی به چاه بود. چه چاه را توسعه 
دهد چه بهره بردار باشد. به همین دلیل تا وقتی که 
این شرکت ها در ایران بودند اصاًل فکر اینکه اینها 
چه کار می کنند و ابزارهایشان چیست و ایرانی ها 

می توانند این کار را انجام دهند یا نمی توانند در 
ذهن مسئوالن دولتی شرکت ملی نفت نبود. برای 
اینکه شلمبرژه و غیره در ایران بودند و شرکت نفت 
هم دالر داشت و دالر می داد و آنها هم کارشان 

را انجام می دادند.
این شرایط تاکی ادامه داشت؟ ��

این موضوع ادامه داشت تا رسید به سال ۸۴ 
که کمی شرایط سخت شد و اولین تحریم ها شروع 
شد. ما نمایندگی ودرفورد را داشتیم و تجهیزات 
ودر فورد را می گرفتیم ولی ما کارش را در ایران 
انجام می دادیم یعنی شرکت نفت برای آن آل سی 
خارجی باز می کرد اما ما در داخل کار ودر فورد را 
انجام می دادیم. ما به عنوان کننده کار می رفتیم 
سرچاه و چاه را کج می کردیم. به عنوان نماینده 
این شرکت در ایران با سوپروایزری آن می رفتیم 
دفعه  انجام می دادیم. یک  منطقه عملیات  در  و 
تحریم ها کلید خورد و در سال ۸۴ من از دولت 
بازنشست شدم و با صنایع کاماًل آشنا بودم و آمدم 
اینجا و مواجه شدم با این که ودرفورد که قباًل به 
ما تجهیزات می داد همه بساطش را جمع کرد و 
رفت و گفت چون من آمریکایی هستم نمی توانیم 
دیگر با شما کار کنیم. ما ماندیم بدون اسلحه و 
حدود ۸۰ نفر متخصص بودیم که اسلحه نداشتیم 
در صورتی که توان انجام کار را داشتیم. من آن 
موقع تمام نیروهای خودم را جمع کردم و گفتم این 
تجهیزات را خودمان می سازیم ولی کمی مخالفت 
وجود داشت که البته مخالفت نبود فقط خودباوری 
بین برخی از نیروها وجود نداشت و با تردید به 
موضوع نگاه می کردند. اما با این حال شروع کردیم 
به ساخت تجهیزات مورد نیاز که نشان دهیم این 
کار را می توانیم انجام دهیم. به این ترتیب که من 
یک تیم از بچه های شرکت سایپا آوردم و یک تیم 
نفتی هم که ما بودیم و باید با هم همگام پیش 
می رفتیم تیم نفتی به تیم ساخت می گفت عملکرد 
این دستگاه چیست و تیم مهندسی نقشه آن را 
طراحی می کرد و بعد می ساخت. البته تیمی که 
از سایپا آمده بود به این دلیل بود که من بچه های 
مرکز تحقیقات سایپا را می شناختم و ۴ و ۵ نفر 
خبره را صدا زدم و بعد رفتیم یک کارگاه در منطقه 
کمالشهر کرج گرفتیم و بایک پیمانکار هم قرار 
گذاشتیم و یک سوله هم اجاره کردیم و نقشه را 
دادیم به پیمانکار و گفتیم تو براساس این نقشه ها 
شروع به ساخت کن. این شد که یک تیم ۱۵ نفره 
از بچه های نفتی و ساخت باهم شروع کردند. یک 
میلیارد تومان در سال ۸۴ هزینه کردیم و یک ست 
از این تجهیزات مورد نیاز برای کج کردن چاه را 
ساختیم و تنها چیزی که ریسک نکردیم در آن 
موقع این بود که این ست نیازمند یک رابر است 
که این رابر وقتی می رود می نشیند در چاه در عمق 
۳۰۰۰ متری باد می شود و محکم به دیواره چاه 
می چسبد که اصطالحاً می گویند چاه باید سیر 

شود و آن رابر را آن موقع از خارج وارد کردیم و 
ریسک نکردیم.

ماجرای فحش خوردن از مسئول پروژه
ما این کار را بلد بودیم اما تجهیزات نداشتیم 
و توانستیم با مهندسی معکوس آن را بسازیم. بعد 
از ساخت تجهیز مورد نیاز گفتم مانند تجهیزات 
شرکت ودرفورد رنگ کنید و مارک وردفورد هم 
زدیم و زنگ زدیم به شرکت نفت و گفتیم یک 
ست از تجهیزات شرکت ودرفورد پیش ما جامانده 
است. آن ها هم از خدا خواسته گفتند بروید چاه 
شماره ۱۹۰ را کج کنید و بچه ها هم چون کار را 
بلد بودند رفتند و با این تجهیز چاه را کج کردند و 
مشکل چاه برطرف شد و این تجهیز خوب جواب 
داد. تنها علت این موفقیت این بود که تیم نفتی و 
تیم مهندسی خوب در کنار هم قرار گرفته بودند؛ 
ساخت این تجهیز حدود ۶ ماه طول کشید بعد از 
آنکه عملیات موفقیت آمیز بود من نامه ای نوشتم 
به مسئول پروژه و گفتم این تجهیزی که وارد چاه 
کردیم ساخت خودمان در ایران بود که آن موقع 

مسئول پروژه کلی به ما فحش وبد و بیراه گفت.
عکس العمل شما چه بود؟ ��

من جواب دادم مگر ما چه کار کردیم که 
این رفتار را با ما دارید؟ گفتند شما غلط کردید. 
گفتم اگر به شما می گفتیم این تجهیز ایرانی است 
داخل چاه  در  را  تجهیز  این  اجازه می دادید  شما 
استفاده کنیم؟ که پاسخ داد اجازه نمی دادیم. گفتم 
چرا؟ گفت این تجهیز تو چه مقدار ارزش دارد؟ 
گفتم حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان. گفت اگر 
این تجهیز کار نمی کرد و می رفت ته چاه من چه 
مقدار زمان می برد تا این تجهیز را از ته چاه بیرون 
بیاورم؟ گفتم حدود یک ماه زمان نیاز بود. گفت: 
این چاه روزانه ۵۰۰۰ بشکه نفت تولید می کند این 
رقم را ضرب در ۱۰۰ دالر کن روزی ۵ میلیون 
دالر ضرر می کردم، من بیایم این ضرر را بکنم 
تا تو سازنده تجهیز بشوی؟ می خواهم صد سال 
تو  که  ندارد  ربطی  من  به  اصاًل  نشوی  سازنده 

گفتمان

یک كارشناس مسائل بين الملل تشریح كرد:

زمينه ها و اهداف نزدیک شدن امارات به ایران
یک کارشناس مسائل بین الملل با 
بیان این که اماراتی ها به سمت سیاست 
تنش صفر با ایران پیش می روند، گفت: 
شــرایط  در  می کنند  تالش  اماراتی ها 
جدید مسائل شان را با ایران به جای رو 
در رویی با کشــورمان به طور مستقیم 
و غیر مســتقیم از طریق سیاســی و 

مشخصاً مصالحه حل و فصل کنند.
دربــاره  تاجیــک  اهلل  نصــرت 

برقــراری ارتباطات اخیر میان ایران و امارات و ســفر برخی از 
مقامات این کشــور به تهران گفت: زمینه ها و اتفاقاتی که سبب 
نزدیکی امارات بــه ایران بعد از مدتی دوری و وجود تنش حتی 
کنترل شــده و ابتدائی آن با اهدافی که امارات دنبال می کند تا 
حدی متفاوت هســتند. همچنین این زمینه ها و اهداف از منظر 
منشــاء درون منطقه ای و برون منطقه ای نیز متفاوت هستند. در 
مــورد اتفاقات احتمالی که موجب این نزدیکی و یا حل نســبی 
مشکالت دو کشور شده می توان به ساقط شدن پهپاد آمریکایی، 
ماجرای نفتکش ها و یا طوالنی شــدن جنگ یمن و فشار افکار 
عمومی و مجامع بین المللی و سیاســت متفاوت این کشــور با 
سعودی ها در مورد یمن اشاره کرد. لذا به نظر می رسد مجموعه 
این اتفاقات باعث شده اماراتی ها از حمایت صد درصدی ترامپ 
علیه ایران مأیوس شــده و به ســمت ایران تمایل پیدا کنند و 
مواجهه سیاســی را جایگزین رو در روئی نظامی و امنیتی کنند 
و به نظر می رســد امارات از این سیاســت جدید در قبال ایران 
اهدافی را دنبال می کند. وی افزود: بنابراین در مورد این زمینه ها 
و اهداف امارات در سیاست هایش، باید وزن دهی مناسبی داشته 
باشــیم، زیرا اگر خطای محاسباتی داشــته باشیم، ممکن است 
نتوانیم به طور واقعی سیاست جدیدی را در قبال امارات طراحی 
و دنبال کنیم. این تحلیل گر مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: 
به نظر می رســد زمینه های ایجاد شده، و مخصوصًا عدم توانایی 
ترامپ در مدیریت تحوالت بین ایران و آمریکا و ســاقط شدن 
پهپاد آمریکایی و همچنین پیشــنهاد ترامپ به اروپائی ها برای 
حفظ امنیت خود در خلیج فارس، امارات را نسبت به حمایتی که 
می تواند در قبال ایران از آمریکا داشته باشد، تاحدی ناامید کرده 
یعنی اماراتی ها ترجیح می دهند، در شــرایط جدید مسائل شان را 
بــا ایران به جای رو در رویی با سیاســت خارجی ایران به طور 
مستقیم و غیر مستقیم از طریق سیاسی و مشخصًا مصالحه حل 
و فصل کنند. سفیر پیشین کشورمان در اردن با اشاره به نشست 
گارد ســاحلی ایران و امارات هم اظهار کرد: سلسله اقداماتی از 
سوی اماراتی ها صورت گرفته از جمله سفر یک مقام اطالعاتی 
امارات به ایران طی دو ماه گذشــته و یا ســفر یکی از معاونان 
وزارت خارجه امارات به ایران طی ماه گذشــته، صدور ویزا برای 
یکی از کارمندان کنســولگری ایران در دوبی بعد از چند ســال 
توقف روابط کنسولی بین دو کشور و تسهیالتی که صرافی های 
دوبی اخیراً برای تجار ایرانی ایجــاد کرده اند و نیز کمک ایران 
به اماراتی ها برای برون رفت آبرومندانه از یمن. در مجموع این 
شــرایط باعث شــده که تحلیل گران به این جمع بندی برسند 
که دو کشــور در صدد این هستند که مســائل و مشکالتشان 
را بــه طور دو جانبه و بــه دور از تأثیرپذیری از سیاســت های 
قدرت های فرا منطقه ای حل و فصل کنند. تاجیک یادآور شــد: 
طول کشــیدن جنگ یمن و لطمات سیاسی و بین المللی که بر 
چهره امارات وارد آمده آن هم در اثر جنایاتی که در یمن صورت 
گرفته اماراتی ها در مجامع بین المللی تحت فشــار هستند. وی 
ادامه داد: از ســوی دیگر اماراتی ها و مشخصًا حاکم دوبی شیخ 
محمد بن راشد به دنبال این است که زمینه خوبی برای برگزاری 
اکســپو ۲۰۲۰ در دوبی داشته باشد، این زمینه ها موجب شده تا 
اماراتی ها به ســمت سیاســت تنش صفر با ایــران جلو بروند و 
سعی کنند مشکالت شان را حل کنند تا در رسیدن به آن اهداف 
موفق باشند. این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: از 
منظر خارجی معتقدم اماراتی ها به یک نوعی به سیاســت جدید 
انگلیس هــا در منطقه به جای آمریــکا گرایش پیدا می کنند. در 
حقیقت آمریکایی ها به دنبال رو در رو کردن کشــورهای منطقه 
با ایران هســتند اما انگلیس ها از این سیاســت پیروی نمی کنند 
همــان طور که موضع انگلیس در برجــام با موضع آمریکایی ها 
همین تفاوت را دارد. این دیپلمات کشــورمان با تاکید براین که 
اماراتی ها درصدد رفع مشکالت خود به صورت دو جانبه با ایران 
هســتند، گفت: این مساله عقالیی اســت و برای ما هم خوب 
اســت، ما بایــد همین روال را دنبال کنیم امــا در وزن دهی به 
عوامل گفته شــده چه در زمینه ها و وقایعــی که اتفاق افتاده و 
چه در مورد اهداف امارات این را در نظر داشــته باشیم که دچار 
اضافه برآورد یا خطای در محاســبات نشویم. تاجیک با اشاره به 
اختالف داخلی حکام امارات بر ســر مســاله ایران ابراز کرد: به 
نظر می رســد پرونده ارتباط با ایران به جــای این که همچنان 
دست شــیخ محمد بن زاید حاکم امارات باشد، پرونده به سمت 
شــیخ محمد بن راشد حاکم دبی ســوق پیدا کرده و او درصدد 
اســت تا مسائل را با ایران حل و فصل کند. وی در پایان با بیان 
این که ارتباط ایران و امارات در شــرایط فعلی به سوی بهبودی 
پیش می رود، تاکید کرد: در شرایطی که با ترامپ قرار داریم هر 
چه دشــمنان منطقه ای خود را خنثی کنیم و به سمت خودمان 
بیاوریم، یکی از موفقیت های سیاســت خارجی ما خواهد بود اما 
در مجموع نیز نبایــد از فعالیت های مخرب آمریکایی ها و رژیم 

صهیونیستی غافل بود.

یکی از بزرگترین مشکالتی 

كه اكنون در مسير توسعه 

نيروگاه های بادی قرار 

دارد، بحث فاینانس و مسائل 

بانکی است كه كار را مشکل 

كرده است؛ یعنی اگر كسانی 

بخواهند در زمينه انرژی بادی 

یا حتی خورشيدی فعاليت 

كنند، باید بتوانند از بانک ها 

وام بگيرند كه گرفتن وام 

در كشور برای كار در حوزه 

انرژی بسيار سخت است

ما االن یکسری از تجهيزات 

سرچاهی را نيز ساخت داخل 

كرده ایم و حتی اعالم كردیم 

كه توانمندی ما باالتر از این 

تجهيزات است االن ما تيمی 

داریم كه این تيم بچه های نفتی 

و ساخت هرچيزی را می توانند 

طراحی كنند و بسازند. كافی 

است كه سفارش داشته باشيم
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گزارش

انرژی های تجدیدپذیر جا پای فسيلی ها می گذارند؛

سهم تجدیدپذیرها در تأمين انرژی كشور؟

خصوص  به  تجدیدپذیر  نیروگاه هــای 
فتولتائیک  خورشــیدی  نیروگاه هــای 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  توسط 

شده و تاکنون ظرفیت قابل توجهی از 
در  فتوولتائیک  خورشیدی  نیروگاه های 

ایران نصب شده است.
چرا فرآیند احداث نیروگاه های بادی 

طوالنی تر است؟
راه اندازی یک نیروگاه بادی به 
برداشــت اطالعات آمار لحظه ای باد 
توسط ایستگاه های بادسنجی نیاز دارد 
که این داده برداری ها باید حداقل یک 
سال باشد. همچنین باید در زمین ها و 
نقاط خاصی کار شود، بنابراین به دلیل 
زمان بر بــودن و پیچیده بودن کار در 
زمینه نیروگاه های بادی روند توســعه 
کندتری داشــته اند. البتــه باید گفت 
یکی از بزرگترین مشکالتی که اکنون 
در مسیر توسعه نیروگاه های بادی قرار 
دارد، بحث فاینانس و مســائل بانکی 
است که کار را مشــکل کرده است؛ 
یعنی اگر کســانی بخواهند در زمینه 
انرژی بادی یا حتی خورشیدی فعالیت 
کننــد، بایــد بتواننــد از بانک ها وام 
بگیرند که گرفتن وام در کشور برای 

کار در حوزه انرژی بسیار سخت است 
و از آنجا کــه کارمزد بانک ها در این 
زمینه بســیار باال و غیرمعمول است، 

ســرمایه گذاران امکان سرمایه گذاری 
در این زمینه را کمتــر پیدا می کنند. 
که  هــم  خارجــی  ســرمایه گذاران 
می تواننــد از بانک هــای خارجی وام 
کنند،  دریافــت  فاینانس  یــا  بگیرند 
بین المللی  محدودیت هــای  علت  به 
ایجاد شــده اخیر تا حــدودی نگران 
این موضوع هســتند که شاید از نظر 
بین المللی با مشــکالتی مواجه شوند 
که این مســائل نیز تا حدودی کار را 
کند کرده اســت. اما در کل راهبرد و 
سیاســتی که دولــت در پیش گرفته 
اســت قطعًا به زودی منجر به احداث 
نیروگاه هــای بادی و خورشــیدی در 
سطح وسیع در کشــور می شود. البته 

اگر مسائل جدیدی پیش نیاید.
به مدار آمدن ۳۰۰ مگاوات نیروگاه 

تجدیدپذیر
طبق آخرین آماری که از ســوی 
رضــا اردکانیان- وزیر نیــرو- در این 
حوزه ارائه شــده است تا پایان امسال 
۳۰۰ مــگاوات نیــروگاه تجدید پذیر 
جدید وارد مدار خواهد شــد. به گفته 
وی، حــدود ۸۰ درصــد نیروگاه های 
تجدیدپذیــر کشــور در مــدت زمان 
فعالیت دولت تدبیــر و امید وارد مدار 
شــده و این روند همچنان توسعه پیدا 
خواهد کــرد. وزیر نیــرو همچنین بر 
این کــه توجه به انرژی هــای نو جزو 
اولویت هــای برنامه دولــت و وزارت 

نیرو است و این روند همچنان توسعه 
پیدا خواهد کرد تاکید کرد و گفت: در 
حال حاضر ۱۱۵ نیــروگاه تجدیدپذیر 
به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات در کشــور به 

بهره برداری رسیده است.
راه اندازی ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی 

خانگی در مناطق محروم
در این راستا، داود طارمی- فرمانده 
مرکز مقاومت بســیج وزارت نیرو - نیز 
با اشاره به برنامه مشــترک وزارت نیرو 
و سازمان بسیج مســتضعفان به منظور 
راه اندازی ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشــیدی 
خانگی در مناطق محروم کشــور، گفت: 
بر اســاس قانون بودجه ســال ۹۸ مقرر 
شده اســت تا ۱۰۰ هزار نیروگاه خانگی 
پنج کیلوواتی در روستاها، حاشیه شهرها 
و مناطق محروم بــا اختصاص پنج هزار 
میلیــارد تومــان از محل ســپرده های 
قرض الحســنه عملیاتی شــود. به گفته 
وی بــه نقل از وزارت نیــرو، اخیراً نیز با 
ابالغیــه بانک مرکزی پنــج بانک ملی، 
صادرات، ملت، سپه و تجارت موظف به 
اختصاص ۱۰۰ هــزار وام ۵۰ میلیونی با 
بازپرداخت ۶۰ ماهــه و نرخ چهاردرصد 
برای راه انــدازی نیروگاه های یاد شــده 
هســتند. پس از این مرحله و اختصاص 
منابع، مجموعه بســیج نیز موظف است 
تا بر اســاس تبصره ۱۶ قانون بودجه این 
نیروگاه ها را در سراســر کشور به صورت 

رایگان نصب کند.

کارخانه سوسیس و کالباسی که تبدیل به کارخانه ساخت تجهیزات نفتی شد!

مردانی که موانع را 3000 متر زیر زمین دور می زنند

سازنده بشوی یا نشوی. من مسئول این چاهم که 
روزی ۵۰۰۰ بشکه نفت تولید می کند. هرگز قبول 
نمی کنم که این چاه را در اختیار تو قرار بدهم که تو 
با آن بازی کنی تا یاد بگیری. چه کسی گفته است 
که من باید چنین کاری انجام دهم؟ گفتم پس من 
کار درستی انجام دادم که گفتم این تجهیز ایرانی 
نیست و خارجی است چون اگر می گفتم ایرانی 
است که اصاًل اجاره نمی دادی من آن را به کار 
ببندم. گفت: تا تجهیزی استاندارد آمریکا را نداشته 
باشد اصاًل وارد چاه نمی کنیم و ما دستور العمل 
داریم که گفتم: ببخشید این دستور العمل ها را چه 
کسانی نوشتند مگر غیر از همین خارجی ها نوشتند. 
گفت: تجهیز شما استاندارد آمریکا را دارد که گفتم 
این تجهیز هیچ استانداردی ندارد. خالصه کلی 
فحش داد و گفت شانس آوردی که این موفق بود 
و اگر ناموفق بود بالیی سرتان می آوردم که دیگر 

چنین کاری نکنید.
ناامید نشدید؟ کار به کجا رسید؟ ��

دو ماه از این ماجرا گذشت. این بار آنها برای 
من نامه نوشتند که این تجهیز را کجا ساختید. 
گفتیم در همین کمالشهر کرج. آن ها یک تیم ۱۰ 
که جدی  ودیدند  کردند  بازدید  و  فرستادند  نفره 
جدی توانستیم این تجهیز را بسازیم بعد از این 
بازدید آنها ۶۰ ست به ما سفارش دادند. چرا؟ چون 
نیازداشتند، چاه ها خوابیده بود، چاره ای نداشتند و 
هیچ شرکت خارجی هم با آنها همکاری نمی کرد 
و یک نمونه هم رفته بود در چاه و موفق بود و 
از همه مهم تر اینکه شرکت ما را می شناختند که 
قباًل این کار را انجام می داده است. برای همین 
چاره ای جز اعتماد به ما نداشتند. من از همین محل 
۶۰ ست رفتم یک کارخانه سوسیس و کالباس 
که برای یک ارمنی بود را در هشتگرد خریدم و 
تجهیز کردم و االن این کارخانه تجهیزات درون 
چاهی می سازد و االن حدود ۴۵۰ چاه را با همین 
تجهیزات ساخت داخل کار کردیم. این را گفتم تا 
چند نتیجه بگیرم اول اینکه زمانی که بچه های 

بچه های  قراردادیم  هم  کنار  را  نفتی  و  ساخت 
ساخت چون از بچه های سایپا بودند خیلی تعجب 
کردند و گفتند این تجهیزی که به ما گفتی بساز 
خیلی تجهیز پیچیده ای نیست چرا تا کنون ساخت 
داخل نشده است؟ ما از این پیچیده تر را در صنعت 
زیادی  پیچیدگی  تجهیز  این  و  ساختیم  خودرو 
من  است؟  نشده  ساخته  تاکنون  چرا  پس  ندارد 
آن موقع به آنها گفتم ببینید این شرکت نفتی ها 
هم دالر دارند و هم چاه نفت بنابراین تاوقتی که 
دالر دارند می روند سمت کسی که قباًل بارها و 
بارها این کار را انجام داده و کارهایش هم موفقیت 
آمیز بوده است و اگر شما جای آن ها بودید چه 
کار می کردید؟ اگر لوله کشی خانه شما مشکل 
دار شود آیا می روید سراغ یک جوانی که تازه از 
دانشگاه فارغ التحصیل شده یا یک فردی که در 
این زمینه تخصص دارد؟ جوابش خیلی ساده است. 
اینی که االن آمده سراغ ما ناچار است و اگر دوباره 
خارجی ها بازگردند می رود سراغ همان خارجی ها و 

االن هم همین جور است.
با این توصیفات االن شــرایط شــما چگونه  ��

اســت؟ زمانی که برجام وجود داشت و خارجی ها 
امکان بازگشت به ایران داشتند وضعیت شما چه 

گونه بود؟
جایگزین  را  ما  نفت  شرکت  اینکه  از  بعد 
از  بست  دالری  قرارداد  نیز  ما  با  کرد  خارجی ها 
همان سال ۸۵. چون با خارجی ها قرارداد دالری 
می بست با ما نیز شروع کرد به صورت دالری کار 
کردن و بعد دالری و ریالی و بعد ریالی کرد. از 
وقتی که ریالی شد به ضرر ما شد برای اینکه به 
شدت قیمت ها را پایین آورد. مثاًل تجهیز ما را قباًل 
از همین شرکت ودرفورد می خرید ۱۸۰ هزار دالر 
ولی با ما قرارداد بست ۶۵ میلیون تومان باز با این 
حال اینقدر این صنعت سودآور است که باز هم ما 
در همین شرایط سود می کردیم. اما دولت نمی دید 
که ما باید برای ساخت این تجهیز باید تحقیق و 
توسعه داشته باشیم و عماًل هزینه این تحقیقات را 

نمی داد که البته االن هم همین گونه است.
مواد اولیه شما داخلی است یا خارجی؟ ��

 مواد اولیه ما خارجی است اما ما آن را از 
تهیه می کردیم. کسان دیگری  ایران  بازار  داخل 
می آوردند و ما آن را خریداری می کردیم و خودمان 
وارد نمی کردیم، اما بعدها ما همین مواد را در داخل 
کشور تولید کردیم. رفتیم با شرکت فوالد نشستیم 
و گفت وگو کردیم و آنها گفتند اگر شما در یک تناژ 
معقول الزم دارید و برای ما صرفه اقتصادی داشته 
باشد ما حاضریم این مواد را برای شما تولید کنیم 
و برای ما صرفه اقتصادی دارد که بعد نشستیم و با 
آنها مذاکره جدی کردیم و مقرر شد آنها این مواد 
را برای ما تولید کنند. زیرا ما حساب و کتاب کردیم 
دیدیم برای ما ساخت مواد اولیه صرفه اقتصادی 
دارد تا اینکه بیاییم آن را از خارج از کشور وارد کنیم. 

هم به نفع ما بود هم به نفع آنها حتی بعدها ما رفتیم 
همان رابر که پیش تر گفتم را در داخل کشور تولید 
کردیم و با رابر سازها گفت وگو کردیم و به آنها 
گفتیم که دقیقاً چه چیزی می خواهیم و آنها رفتند 
براساس سفارشی که به آنها دادیم ساختند و االن 
۱۰۰ درصد این تجهیزات ساخت داخل است. وقتی 
شما می روید در کار ساخت و همه را بسیج می کنید 
تبدیل می شوید به یک لوکومتیو پیشران که همه را 
به حرکت در می آورید. ما االن یکسری از تجهیزات 
سرچاهی را نیز ساخت داخل کرده ایم و حتی اعالم 
کردیم که توانمندی ما باالتر از این تجهیزات است 
االن ما تیمی داریم که این تیم بچه های نفتی و 
ساخت هرچیزی را می توانند طراحی کنند و بسازند. 
کافی است که سفارش داشته باشیم. اما آن ها رسمًا 
از خارج خریداری  بتوانیم  تا چیزی که  ما  گفتند 
کنم هرگز به دنبال ساخت داخل نخواهیم رفت. 
اما باز با این حال گفتیم که ما هم مته می سازیم 
و هم پمپ درون چاهی ما االن می توانیم نقشه 
ساخت بکشیم و پیمانکار سازنده داریم که نقشه 
را می دهیم و جنس را تحویل می گیریم و آن را 
که  داریم  چاه تست هم  و حتی  مونتاژ می کنیم 
تجهیزات را تست می کنیم و االن توانمند هستیم. 
جالب است که بدانید روزی شرکت اکتشاف به ما 
تماس گرفت و گفت در حال حفاری یک چاه به 
بن بست خورده ایم اما هنوز لوله گذاری نکردیم 
بنابراین نیازمند این هستیم که چاه را کج کنیم و 
از مانع عبور کنیم و بعد دوباره به سرجای خود و 
همان مسیر قبلی بازگردیم. آیا شما تجهیزی دارید 
که این کار را برای ما انجام دهد؟ تیم ما گشتند در 
سایت ودرفورد و شلمبرژه و غیره دیدند که چنین 
تجهیزی وجود ندارد ولی به بچه ها گفتم بنشینید 
و این تجهیز را طراحی کنید و آنها تجهیزی را 
ساختند که این کار را برایشان انجام می داد و رفتند 
این کار را انجام دادند. آن ها برای ما تقدیر نامه 
فرستادند که شما صرفه جویی کردید و مشکالت 
ما را حل کردید و غیره چون اگر نمی شد باید چاه 
را می بستند و یک چاه دیگر حفر می کرد حاال شما 

تصور کنید که چه مقدار زمان صرف کرده اند تا 
این چاه حفر شود این تجهیز ما شد اختراع برتر 
جشنواره ۲۳ خوارزمی یعنی توانمندی ایجاد شد که 
مانع را در داخل چاه دور بزنیم و این یک اختراع 
جدید بود. حاال اینکه چرا ما نتوانستیم در باالدست 
نفت به توانمندی برسیم این است که در باالدست 
خودباوری کمتری وجود دارد. از طرف دیگر نباید 
از یاد ببریم که چاه یک موجود زنده است و هر روز 
دیتای آن در حال تغییر است بنابراین باید مطابق به 
آن عمل کنیم. چاه یک عمری دارد و هرروزی که 
از آن می گذرد از تولیدش کم می شود و اینها باید 
کنترل شود و باید به درد چاه برسند و اگر این کار را 
نکنند روزی می رسد که نفت در چاه وجود دارد اما 
دیگر نمی توان از آن تولید کرد. بنابراین می گویند 
ریکاوری فکتور زیر ۲۰ درصد است. در حال حاضر 
ضریب ریکاوری مخازن حدود ۲۵ درصد است و 
هنوز نتوانسته اند به بیشتر از آن برسند. اگر به داد 
چاه ها نرسید این رقم کاهش پیدا خواهد کرد و 
دیگر نمی توان از چاه تولید کرد بنابراین یک دفعه 
ما ۲ میلیارد بشکه نفت را از دست می دهیم. که اگر 
ضرب در ۵۰ دالر کنیم حجم قابل توجهی از درآمد 
را از دست داده ایم. بنابراین باید تجهیزات جدید 
برایش طراحی کرد امروز روی این تجهیزاتی که ما 
ساختیم ۹ ورژن جدید وجود دارد که همه آن را در 
داخل کشور ساختیم. برای اینکه یک تجهیز بنا به 
شرایط به یک چاه جواب می دهد و روی چاه دیگر 
جواب نمی دهد. بنابراین الزم بود که ما تجهیزات 
را متنوع بسازیم. امروز که به ما می گویند چاه را 
کج کن اول به کار فرما می گوییم باید شرایط چاه 
را به ما بگویید و براساس این دیتایی که می دهند 
این کار یک کار تخصصی  ما طراحی می کنیم. 
و روزانه است و برخالف دیگر صنایع است مثاًل 

صنعت سیمان ۵۰ سال است که همین است.
��  IPC در دوران برجام و رواج مدل قراردادهای

شــرایط شــما چگونه بــود. آیا توانســتید با 
شرکت های خارجی کار کنید؟

در IPC نحوه قرار داد اینگونه بود که ۲۰ 
سال کار توسعه را به توتال بدهند و حرف توتال 
برای  را  راندمان  بهترین  باید  من  که  بود  این 
مدت ۲۰  این  در  بتوانم  تا  باشم  داشته  برداشت 
سال پول و سود بیشتری را کسب کنم. بنابراین 
من حاضر نیستم که با پیمانکارانی که شما به من 
می گویید کار کنم و من اصاًل نمی پذیرم که شما 
به من بگویید که از کدام شرکت داخلی کمک 
بگیرم. زیرا می خواهم کمترین هزینه و بیشتین 
را  ایرانی  شرکت های  من  باشم.  داشته  را  سود 
این  که  دادم  تشخیص  اگر  و  می کنم  بررسی 
شرکت ها مناسب هستند استفاده می کنم در غیر 
این صورت از شرکت های خودم استفاده می کنم. 
پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که 
توتال حاضر نیست با شرکت های داخلی ایرانی کار 

کند. تا توتال می خواست کار را شروع کند آمریکا از 
برجام خارج شد و توتال نیز از ایران رفت. شرکت 
نفت هم آمد شرکت های ای اند پی را معرفی کرد 

اما کار کاًل تعطیل شد.
همواره مسئوالن دولتی به این نکته پافشاری  ��

می کنند که ســاخت تجهیزات مورد نیاز صنعت 
نفت در داخل کشــور گران تر از خارجی ها و زمان 

بر است آیا شما این موارد را می پذیرید؟
صمیمی دهکردی: اینکه می گویند کاالی 
ما گران تر است و یا دیر تحویل می دهند دو علت 
دارد. اگر با ارز ۱۰۰۰ تومانی مقایسه می کردید خب 
آن یک ارز مصنوعی بود هر کاالیی در کشور از 
اول  برابر شده است.  تا االن ۱۰۰۰  انقالب  اول 
انقالب ارز ۷ تومان بود وقتی که نرخ ارز ۱۰۰۰ 
از  گران تر  گفتند شما  ما  به  دولتی ها  بود  تومان 
خارجی تولید می کنید. خوب این ارز را مصنوعی 
خارجی ها  همین  برای  بودند  داشته  نگه  پایین 
نمی رفت  باال  ارز  قیمت  اگر  می دادند.  ارزان تر 
تولید تماماً از بین رفته بود آن موقع می رفتند در 
چین کاال می ساختند و بامارک ایران وارد کشور 
و  است  کرده  فرق  شرایط  االن  اما  می کردند. 
تولید تا حدودی نجات پیدا کرده که تازه معلوم 
شده می صرفد چیزهایی را در ایران تولید کرد اگر 
موانعی که بر سر تولید است برندارند باز مشکالتی 

ایجاد می شود.
رونق تولید با وام ایجاد نمی شود

االن بازده اقتصادی در بانکداری و داللی 
بسیار باال است اما در تولید زیر ۱۰ درصد است. 
کار  می رود  یا  دارد  پول  که  کسی  آن  این  بنابر 
تجاری انجام می دهد یا بانک و موسسه مالی می 
زند و به سمت تولید نمی رود. دولت باید این را 
رصد کند که مشکالت تولید برطرف شود و بازده 
باال رود. دولت باید مانیتور کند و مشکالت تولید را 
برطرف کند. اگر مشکالت برطرف شود آنوقت کل 
کشور تبدیل به کارخانه می شود و رونق تولید یعنی 
نیازبه  نیاز به وام ندارد  همین اصاًل تولید کننده 
حمایت دارد تا سود کند. قرار بود صندوق حمایت 
شرکت  که  شود  اندازی  راه  خصوصی  بخش  از 
و بخش خصوصی  بیاورد  درصد سهم  نفت ۴۹ 
اما شرکت  بود  بیاورد که مصوبه هم  ۵۱ درصد 
از ۷۰  االن  کند.  کمک  ما  به  نیامد  هرگز  نفت 
کارمند شرکت ما ۵۰ کارمند رفته اند خارج از کشور 
که روزی ۱۰۰۰ دالر در عراق و بصره به آن ها 
می دادند. من چون نتوانستم حقوقشان را بدهم آنها 
رفتند خارج از کشور برای اینکه نقدینگی وجود 
ندارد و دولت باید حمایت کند تا تولید در ایران سرپا 
بایستد و این یعنی رونق تولید. ما فقط از دولت 
انتظار داریم تا تولید سودده شود و سودش نسبت به 
دیگر بخش ها بهتر شود در این صورت مردم پول 
خود را به تولید می اورند اما اگر این شرایط ادامه 
یابد نمی توان انتظار داشت که تولید رونق پیدا کند.

نگاه

رویای بومی سازی قطعات استراتژیک صنعت نفت 
با ليسانس خارجی؛

 بومی سازی ۱۰ گروه كاالیی به كجا رسيد؟
تقریباً در طول ۶ ســال گذشته مســئوالن وزارت نفت طرحی 
را در دســتور کار خود قرار دادندبا نام بومی ســازی ۱۰ قلم کاالی 
اســتراتژیک در صنعت نفت که اســاس این طرح بر بومی سازی 

کاالهای پر مصرف و استراتژیک صنعت نفت در داخل کشور بود.
آذر ســال ۹۳ بود که اولین بار معاون پژوهش و فناوری وزیر 
نفت، از اجرای مناقصه انتخاب شــرکت ها برای ســاخت ۱۰ قلم 

کاالی راهبردی صنعت نفت تا پایان آذر ماه خبر داد.
بومی سازی ۱۰ گروه کاالی استراتژیک صنعت نفت

محمدرضــا مقدم طی گفت وگویی اعالم کرد: بنا بر دســتور 
وزیر نفت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان 
بر خود اتکایی، مناقصه انتخاب شــرکت ها برای ســاخت ۱۰ قلم 
کاالی راهبردی صنعت نفت تا پایان آذر ماه امســال اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه ســاخت ۱۰ گروه کاالی اولویت دار صنعت نفت 
توسط سازندگان داخلی تولید می شود، تصریح کرد: برای تشخیص 
و تعیین شــرکت های واجد شرایط حضور در مناقصه، کارگروه های 
متفاوتی تشکیل شد و از بین متقاضیان ۸۰ شرکت انتخاب شده اند. 
مقدم با تاکید بر اینکه بدون اتالف هیچ گونه وقفه ای مراحل مربوط 
مناقصات انجام خواهد شد، گفت: در مسیر مناقصه، قیمت و کیفیت 
از شروط اصلی محسوب می شوند. وی تاکید کرد: شرکت های که 
ساخت ۱۰ قلم کاالی استراتژیک صنعت نفت را عهده دار می شوند 
باید بتواند به شکل های متفاوت انتقال تکنولوژی را انجام دهد. وی 
با بیان اینکه صرفه جویی ارزی قابل توجهی از طریق ســاخت ۱۰ 
قلم کاالی مذکور توســط شــرکت های داخلی حاصل خواهد شد، 
گفت: عدم وابســتگی و خود اتکایی و اشتغال زایی از دیگر اهداف 

ساخت داخل است.
بومی سازی تجهیزات صنعت نفت زمان بر است

پــس از این اظهارات، بیژن زنگنه وزیر نفت نیز بارها از اقدام 
مثبــت وزارت نفت در خصوص ســاخت داخل این ۱۰ قلم کاالی 
استراتژیک نفتی صحبت کرد. وی در یکی از همین اظهارات اعالم 
کرد: برنامه های وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل، طوالنی 
اســت که از جمله آنها طرح ســاخت اقالم مهم و پرمصرف این 
صنعت به شــمار می رود. پس از این اظهارات بود که مســئوالن 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت اعالم کردند از ۱۰ قلم 
کاال ۶ کاال به مناقصه رفته اســت و گفته شــد بعــد از برگزاری 

مناقصات کار ساخت و تولید این اقالم آغاز می شود.
بومی سازی کنید اما با الیسنس خارجی!

اما در نشســت خبری که اوایل سال جاری توسط مسئوالن 
انجمن سازندگان برگزار شد، سازندگان ایرانی نسبت به بومی سازی 
این ۱۰ قلم کاال واکنش نشــان دادند و گفتند یکی از مشــکالتی 
که در خصوص ۱۰ گروه کاالیی که ۶ ســال پیش با وزارت نفت 
قراردادش منعقد شد این بود که ما برای ساخت این کاالها باید به 
سمت بومی ســازی حرکت می کردیم اما در قراردادهایی که منعقد 
می شــد به ما تاکید می کردند که باید جوینت خارجی داشته باشید. 
سؤال اینجاست که کدام شرکت خارجی الیسنس و گواهینامه خود 
را در اختیــار ما قرار می دهد؟ اما اگر ما از طریق بومی ســازی این 
۱۰ گروه کاالیی را تولید می کردیم هم گواهینامه و هم الیســنس 
در اختیار خودمان بود. این گفته های ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت نشــان می دهد ظاهراً در خصوص ســاخت این ۱۰ قلم کاال 
با مشکالتی مواجه شــده اند که اجرای این سیاست استراتژیک را 
وارد بن بســت کرده اســت. در همین رابطه یکی از سازندگان این 
۱۰ قلم کاال با اشاره به مشــکالت پیش آمده بین دولت و بخش 
خصوصــی در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: آقای زنگنه مبدع 
این طرح بود به طوریکه مقرر شــد تا ۱۰ قلم کاالی اســتراتژیک 
و پرمصرف مورد نیاز در صنعت نفت در داخل کشــور بومی سازی 
شود. براین اســاس بود که شرکت هایی که پتانسیل ساخت داخل 
دارند شناســایی کردند و چند شــرکت را انتخاب کردند تا اقدام به 
ســاخت این کاالها کنند. وی ادامه داد: از میان ۱۰ گروه کاالیی 
قرار بــود برای ۶ گروه کاال مناقصه برگزار شــود که در نهایت ۴ 
گروه کاال مناقصه اش برگزار شــد که در نهایت قرار شــد ۲ گروه 
کاالیی ســاخته شود و ســاخت دو گروه کاالی دیگر نیز در همان 
ابتدا با مشــکل رو به رو شــد و کنار گذاشته شد. این مقام مسئول 
ادامه داد: متاسفانه در قراردادها عنوانی به نام ساخت داخل مطرح 
نشــده بود بلکه گفته بودند تعدادی از تجهیزات را به صورت ۱۰۰ 
درصد داخلی بســازید و ما از شما در مناقصه و در رقابت با دیگران 
خریداری می کنیم که این نوع از قرارداد اصاًل ســاخت داخل نبود. 
وی خاطرنشــان کرد: ما باید میلیون هــا دالر هزینه کنیم تا یک 
یا چند کاال را بســازیم و بعد آقایــان بیایند و در مناقصه خریداری 
کننــد و آن هم به تعداد محدود که ایــن کار اصاًل برای ما صرفه 
اقتصادی ندارد؛ جالب تر اینکه گفته اند باید این کاالها الیسنســور 
خارجی هم داشــته باشــد که برای این کار من باید هزینه اضافی 
کنم که یک شــرکت خارجی بیاید این کاال را تحت لیسانس خود 
قرار دهد در صورتی که ســاخت داخل یعنی اینکه لیســانس این 
قطعه در اختیار یک شــرکت داخلی است به همین دلیل اصاًل این 
۱۰ قلم کاال اجرایی نشــد زیرا بــرای تولیدکنندگان داخلی با این 
رویه ای که مسئوالن دولتی چیده بودند صرفه نداشت که به دنبال 
بومی ســازی آنها روند. این گزارش حاکی است تاکنون مسئوالن 
دولتی نســبت به انتقاداتی که سازندگان تجهیزات صنعت نفت در 
خصوص ســاخت داخل تجهیزات صنعت نفت و به کار گیری آن 
واکنشی از خود نشان نداده اند. با این اوصاف و این شیوه اجرا ظاهراً 
نباید انتظار داشت که این کاالهای پر مصرف با این رویه در داخل 

کشور بومی سازی شوند.

در سال ۲۰۱۷، معادل 8۱ 

درصد انرژی مورد نياز جهان 

از انرژی های فسيلی تأمين 

شده است و این ميزان در 

۲۳ سال آینده به ۷6 درصد 

می رسد. طبق برآوردهای 

انجام شده، این ميزان در 

بدترین حالت به ۵6 درصد 

خواهد رسيد. انتظار می رود 

تقاضای جهانی انرژی بين 

سال های ۲۰۱8 و ۲۰4۰ هر 

سال ۱۱ درصد افزایش یابد و 

به طور كلی ۲8 درصد رشد 

داشته باشد

سيامک صميمی دهکردی: ما 

فقط از دولت انتظار داریم تا 

توليد سودده شود و سودش 

نسبت به دیگر بخش ها بهتر 

شود، در این صورت مردم پول 

خود را به توليد می اورند 

اما اگر این شرایط ادامه یابد 

نمی توان انتظار داشت كه 

توليد رونق پيدا كند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

درجلسه مشترک مدیران بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان و صندوق بازنشستگی مطرح شد: 

ارتقاء بهبود ارائه خدمات و تاكيد بر تعامل بيشتر 
مدیران  مشــترک  جلسه 
بهداشــت و درمان صنعت نفت آبادان و 
صندوق های بازنشســتگی در راســتای 
انتقال  و  تبــادل نظر  افزایش تعامالت و 

تجربیات در این مرکز تشکیل شد.
رییس بهداشــت و درمان صنعت 
نفت آبــادان در دیدار با مدیران صندوق 
به قشــر  ارائــه خدمات  بازنشســتگی 
زحمتکش در صنعت نفت را مهم عنوان 
کرد و گفت : الزمه  ارائه خدمات بهینه 
به این گروه از عزیزان که ســالها عمر و 
ســالمتی خود را صرف پیشرفت صنعت 
نفت کردنــد  ، افزایــش تعامالت بین 
بخشی ، ســطح همکاری ،تبادل نظرات 

و تجارب است.
وی افزود : یکی از مســایل مهم 
غربالگــری بیماری هــا در این گروه از 
خدمات گیرندگان است، که ما دسترسی 
کامل بــه آنــان بــرای مراجعه جهت 
غربالگــری از نظر بیماری های   مزمن 

نداریم. 
دکتر بحرینــی اظهار کرد:  الزامی  
انجام معاینات دوره ایــی برای خانواده 
های بازنشســته وجود نــدارد اما انجام  
بموقع جهت غربالگری و مراجعه مرتب 
به پزشک خانواده میتواند از بروز بسیاری 

مشکالت جلوگیری کند.
رییس بهداشــت و درمان صنعت 
نفــت آبادان ادامــه داد  : تمامی تالش 
ما  ارائــه خدمات در چارچوب مقررات و 
دستورالعمل های موجود است ، ما خود 
را خدمتگــزار و ارائه دهنده خدمت برای   

زیرمجموعه صنعت نفت می دانیم.
دکتر نصراله بحرینی خاطر نشــان 
کــرد: در جهت افزایــش تعامالت بین 

بخشــی، ما عالقــه مندیم که ســطح 
همکاری ها و تبــادل نظرات و تجارب، 
بین دو مرکز بیش از پیش گسترش یابد 
و همکاری های متقابل نقش مهمی در 
رسیدن به توسعه و پیشرفت همه جانبه 

ایفا می کند.
صندوق  سرپرست  یوسفی  منصور 
بازنشســتگی صنعــت نفت در  هــای 
آبــادان با قدردانی از برگزاری جلســات 

مشترک،اظهار داشــت: برخی از قوانین 
و مقــررات باعث بــروز ناراحتی یا عدم 
رضایت مراجعین می شود که امیدواریم 
با مهــارت هــای ارتباطی همــکاران 
بهداشت و درمان صنعت نفت ، صبورانه 
به مشکالت مطرح شده پاسخگو باشید.

وی اضافه کرد: اســتراتژی ما در 
صندوق بازنشستگی آبادان، ایجاد ارتباط 
صحیح و قــوی با مراجعین اســت، لذا 

ارتباط منسجمی صورت گرفته ،با روی 
خوش از آنان اســتقبال کرده و به آنان 

خدمات ارائه می کنیم .
در پاســخ بــه اعــالم نارضایتی 
بیماران بستری بازنشسته از کیفیت غذا، 
پشتیبانی  علیرضا دورقی رییس خدمات 
بهداشــت ودرمان صنعت نفــت آبادان 
گفــت: در پخــت غذا در ایــن مرکز از 
گوشت گرم گوسفندی، مرغ کشتار روز و 
ماهی تازه استفاده می گردد. بیماران بر 
اساس نوع بیماری رژیم غذایی دارند که 
ناراحتی  این موضوع ممکن است باعث 

آنها باشد.
 دکتــر حمیــد ســلیمانی رییس 
سالمت خانواده ، مشــاور درمان و دارو 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت آبادان 
گفت: اغلب همکاران بازنشسته داروهای 
متنوع و زیــادی را اســتفاده می کنند 
بدون اینکه توجهی به تداخالت دارویی 
و اثــرات خنثی کننده داروها نســبت به 
برنامه  و  باشند،استراتژی  داشته  یکدیگر 
ما در ســالمت خانــواده و درمانگاهها 
این اســت که آموزش هایی به مراجعین 
بازنشســته در مراکز بهداشتی ودرمانی 
تحت پوشش خود شروع کنیم و آگاهی 

های الزم را به این عزیزان بدهیم.

توسعه امکانات مراقبت های ویژه نوزادان نارس در بیمارستان نفت تهران 
بخش مراقبت های ویــژه نوزادان،بخش 
نوپای بیمارستان نفت تهران است که ۱۵سال از تاسیس 
آن می گــذرد و با تجهیزات مدرن و کارکنانی دلســوز، 

اعتمادخانواده های بیماران را جلب کرده است. 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان 
صنعت نفت تهران، بخــش مراقبت های ویژه نوزادان  
بیمارستان نفت تهران، ســاالنه پذیرای بیش از ۸۰ تا 
۹۰ بیماراســت  که  شامل  نارســی نوزاد، وزن پایین، 
ناهنجاری های مادرزادی، مشکالت تنفسی، مشکالت 
متابولیــک، عفونت، زردی پر خطــر نوزادی و برخی از 
نوزادانی که به علت  داخلی  یا جراحی  های بزرگ  نیاز 

به  مراقبت ویژه دارند می شود.
در این بخــش، مراقبت هــای تخصصی ، نوزاد 
همگام با مراکز برتر دانشــگاهی  شامل  مراقبت های 
مبتنی بر  شــواهد و فرد محور ارایه  می شود  و سعی 
برآن اســت  برمراقبتهای  تکامل نوین با فراهم آوردن  
شــرایطی شــبیه  شــرایط  رحم مادراز نظر نور و صدا 

ومحرکات  به نوزاد داده  شود.
 مدت زمان بستری  نوزادان نارس در برخی موارد  
تــا بیش از دوماه نیز ادامــه دارد  تا این نوزادان بتوانند 

مانند یک نوزاد  معمولی به خانواده سپرده شوند.
شــایان ذکر است نوزادان به دلیل عدم تکامل در 
رحم آسیب پذیر ترهستند  و مستعد  عفونت . به همین 
دلیل  دربخش  مراقبت های ویژه از نوزادان،  بصورت  
فصلی پایــش عفونت انجام می شــود و کلیه رفت و 
آمدها، تماس و لباس ها کنترل و الزام پوشــش خاص  

برای کارکنان و پزشکان رعایت می شود.
 ریاســت  بخــش nicu  به عهده پزشــک فوق 
تخصص نوزادان اســت  و با همکاری پزشکان اطفال  

مقیم در کلیه  شیفت های صبح، عصر وشب مسوولیت  
درمان  بیماران را برعهده دارند.

 در بخش nicu  هشــت پرستار و دو کمک  بهیار 
مشــغول به کار هستند، با توجه به اینکه در این بخش،  
حساسیت  کار باال است  ونوزادان امکان ابراز مشکالت 
را ندارند، داروها و اقدامات درمانی بر اساس وزن نوزاد 
تعیین می شــود ومحاسبات  و تجویز  دارو  و سرم  ها  
و اقدامات  پزشکی این بیماران با بیماران دیگر متفاوت 

است  و هر لحظه  بیماران باید رویت شوند.
  الزم به ذکر اســت  دراین بخــش همه نیروها 
باید ســابقه کار دربخش اطفال  و ICU  را داشته باشند 

و گذراندن دوره آموزشی  NICU در دو بخش تئوری و 
عملی  برای آنها الزامی است،  همچنین  نیروهای جدید 
الورود توسط کارشناس خبره  پس ازمصاحبه و آموزش 
در فرصت ۶ ماهه مورد  بررســی  و نظارت و آموزش 
قرار می گیرند تا  شرایط  یک نیروی حرفه ای را کسب 

کنند ومشغول به کار شوند.
   در بخش مراقبت های ویژه نوزادان  با پزشکان 
فوق تخصص قلب ، چشــم، غدد اطفال و  واحد های 
ادیومتری، ســونوگرافی و رادیولوژی  ارتباط مستمری 
وجود دارد. بــا توجه به اینکه درجریان بررســی روند 
تکامل نوزادان گرفتن عکس سینه ، پایش مغز و ارگان 

های داخل شــکم از طریق رادیولوژی و ســو نوگرافی 
انجام می شود، این بخش روزانه با این واحد ها تعامل 

دارد.
 از دیگر اقداماتی که دربخش  مراقبت های ویژه 
نوزادان صــورت می گیرد، ارتباط با مــادران  نوزادان 
اســت .دراین بخش به مادران آموزش داده می شود و 
گام به گام و ضمن تکامل  نوزاد ، مادرآماده می شــود  
که چطوردر منزل و پــس از ترخیص،  بتواند نیازهای  
کودک را برآورده کند. همچنین پس از ترخیص نیزمادر 
و نوزاد به حال خود رها نمی شوند و با پرستاران ارتباط 
دارند.همچنین از ویژگی های بخش مراقبت های ویژه 
نــوزادان، ارایه خدمات به مادرانی اســت که باید کنار 
نوزاد باشند، امکاناتی از قبیل  اتاق شیر و اقامت مادر و 
یخچال مخصوص ذخیره شیر، فیلم ها و کتابچه های 
آموزشی  برای ســالمتی کودکان وترویج تغذیه با شیر 

مادر از جمله آنها است.
 در این  بخش،  پزشک و پرسنل همگام با مادر و 
ضمن تکامل نوزاد ، مادر و خانواده را  آماده می کنند تا 
بتوانند پس از ترخیص نیازهای کودک را برآورده کنند.

 پس از ترخیص نوزاد از بیمارســتان  نیزعالوه بر 
ویزیت  نوزاد درکلینیک  فوق تخصصی ،  پرســتاران 
نیز جهت  پاســخگویی  به مشــکالت با مادر نوزادان  

ارتباط  دارند.
 آموزش و بازآموزی  پرســنل نیز از دغدغه های 
مسولین این بخش است  ، آموزش هایی در زمینه  احیا 
نوزاد ، شــیر مادر ،مراقبت های   تکاملی نوین  نوزاد، 
مراقبــت های  کانگرویی از نوزادو... از جمله این  دوره 

ها  است.

گفتمان

شيردهی مادر بر ضریب هوشی و روان نوزاد تأثير 
بسزایی دارد

کارشــناس مامایی واحد بهداشت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت 
فارس و هرمزگان معتقد است، شیر مادر تنها یک ماده غذایی نیست؛ بلکه برای 
سالمتی نوزاد بسیار مفید اســت و حتی روی ضریب هوشی و روان نوزاد تأثیر 

بسزای دارد.
به گزارش بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان؛ معصومه 
رجایی در آســتانه هفته جهانی تغذیه با شیر مادر به خبرنگار ما گفت: ترکیب 
شیر مادر با توجه به سن و جنسیت نوزاد برای رفع نیازهای وی تغییر می کند 
یعنی ترکیب شیرکودک ۷ ماهه با ترکیب شیر کودک ۹ ماهه با هم فرق دارند.

کارشناس مامایی واحد بهداشت خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت 
فارس و هرمزگان افزود: شــیر مادر سرشــار از ۹۰ درصد آب،۶ درصد الکتوز 
)شکر شیر(، آنزیم ها، چربی، ویتامین ها )از جمله ویتامین C،K، E، A و نیاسین(، 
پروتئین مفید شــیر کازئین و Whey است و از مزایای قابل توجهی برخوردار 

می باشد.
به گفته وی، از مزایای تغذیه با شیر مادر می توان به مواردی نظیِر دارای 
مواد مغذی کامل با توجه به نیازســنی  شیرخوار، سهل الهضم بودن، افزایش 
ایمنی شــیر خوار ( کلستروم یا آغوز که در هفته اول ترشح می شود سرشار از 
آنتی بادی، گلبول های ســفید، ملین، فاکتورهای رشد و ویتامین   A می باشد 
که باعث ایمنی شــیرخوار در مقابل عفونت ها وآلرژی می شود(، پیوند عاطفی 
بیــن مادر و وکودک )باعث تکامل ارتباطی و روانی نوزاد می شــود(، تازه و در 

دسترس بودن اشاره کرد.
این کارشناس مامایی اضافه کرد: برخی مطالعات نشان داده کودکانی که 
از شیر مادر تغذیه  می کنند دارای روحیه ای شاد و مالیم تری هستند و بهتر با 
استرس وخشم کنار می آیند و همچنین در بزرگسالی کمتر دچار حمالت شدید 

اضطرابی و عصبانیت می شوند.
وی همچنین از تاثیرات شیردهی بر مادر گفت و ابراز کرد: شیر دهی پس 
از زایمان باعث ترشح هورمون اکسی توسین می شود که به بهبود سریع اندازه 
و شــکل رحم کمک می کند در نتیجه خونریزی پس از زایمان کمتر و ایجاد 
کم خونی در مادر کاهش پیدا می کند، خطر ابتال به ســرطان سینه و تخمدان 
را کاهش می دهد )کاهش میزان اســتروژن(، کاهش ابتال به پوکی استخوان، 
کاهش ابتال به دیابت نوع ۲، سطح چربی، فشار خون، انسولین، گلوکز کاهش 
پیدا می کند در نتیجه باعث تقویت سیستم قلبی و عروقی می شود، کاهش وزن 
و برگشت راحت به وزن قبل از بارداری و افزایش قدرت ایمنی مادر در نتیجه 
ابتال به عفونت ها از جمله عفونت های مثانه کاهش پیدا می کند از موارد تاثیرات 

شیردهی بر مادر است.
چرا شیر مادر؟

آفــاق رحمانی ســوپروایزر مامائی کلینیک تخصصی زنــان و زایمان 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران شیر مادر را یک مایع زنده معرفی کرد 
و گفت: شــیرخوار را در مقابل بسیاری از بیماریها - عفونت ها شامل: اسهال و 
عفونت های گوارشی و تنفسی، عفونت گوش، آسم و اگزما و آلرژی محافظت 

می کند و مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را کاهش می دهد.
وی افــزود: شــیرمادر احتمال چاقــی و بیماری های مزمــن از جمله 
بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری خون، سرطان ها و دیابت را در بزرگسالی 

برای فرزندان کاهش می دهد.
ســوپروایزر مامائی کلینیک تخصصی زنان و زایمان بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچســاران ادامه داد: شیر هر مادری برای فرزند خودش بهترین 
شــیر است و ترکیب آن براســاس تغییر نیازهای روزانه نوزاد تنظیم می شود، 
مناســب با نوع جغرافیا، عادات غذایی و فرهنگ تغذیه ای نوزاد است و در هر 

وعده شیردادن ترکیب آن با ترکیبات وعده های قبل و بعد فرق می کند.
رحمانی اظهار کرد: شیرمادر در واقع یک مایع زنده و هوشیار است که از 
اولین روزهای تولد با تولیدآغوز، حاوی عوامل ضدعفونی بسیاری بوده و برای 
محافظت نوزاد در برابر بیماری ها می تواند سیستم ایمنی جوان و تکامل نیافته 

نوزاد را در مقابل بسیاری از عفونت ها ایمن سازد.
ســوپروایزر مامائی کلینیک تخصصی زنان و زایمان بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچســاران بیان کرد: شــیرمادر به رشــد و تکامل استخوان و 
ماهیچه های فک و صورت نوزاد کمک کرده و از پوسیدگی جوانه های دندان 
پیشگیری می کند. این امر موجب می شود امکان تکلم بهتری برای نوزاد فراهم 
شــده، هوش باالتری داشته باشد و مهارتهای تکاملی و تحصیلی را در آینده 

بهتر کسب نماید.
وی ادامه داد: شــیرمادر گرمای متعادل و متناســب با بدن نوزاد دارد و 
کودکان را از خطر سوءهاضمه ناشی از کاهش یا افزایش شیر محفوظ می نماید. 
غذایی هوشــمند است و در وعده های مختلف دارای ترکیبات غذایی متناسب 

با همان وعده است.
رحمانی با تاکید بر اینکه اولین تغذیه با شیرمادر حداکثر دو ساعت پس 
از زایمان شــروع می شود گفت: در بسیاری از موارد به محض زایمان، نوزاد با 
مادر تماس پوســت با پوست پیدا نموده و با کمک کارکنان و پرسنل درمانی 
حاضر در محل زایمان با مهارت و تخصص بسیار تماس پوست با پوست مادر 
و نوزاد به ســمت شیردهی هدایت شده و نوزاد گرسنگی بعد از تولد نداشته و 

کاهش قندخون پیدا نمی کند.
در پایان باید خاطرنشــان ســاخت که بیمارســتان بعثت صنعت نفت 
گچساران به تمامی مادران باردار در طی مراقبت های دوران بارداری در مرکز 
بهداشت خانواده آموزش های الزم در امر چگونگی و فواید شیردهی با شیرمادر 
را می دهد و مادرانی که از طریق پیامک، دادن دعوتنامه و اطالع رسانی )چهره 
به چهره( و زبانی از طریق ماماهای حاضر در کلینیک زنان، بهداشت خانواده و 
بخش زنان و زایمان، دعوت به حضور در ۸ جلسه کالس آمادگی برای زایمان 
طبیعی شده و به تمام مادران در این کالس ها که هر یکشنبه از ساعت ۹ صبح 

لغایت ۱۱ صبح برگزار می گردد، آموزش های الزم شیردهی داده  می شود. 
پس از زایمان نیز مادران می توانند در زمان اداری با مراجعه به بهداشت 
مادر و کودک و یا طی پایش نوزاد در این مرکز همچنین با مراجعه به کلینیک 
زنان، آموزش های الزم در امر شــیردهی موفق با شــیرمادر را کسب نمایند. 
ضمناً« در تمامی ساعات شبانه روز بخش زنان و زایمان آماده خدمت دهی به 
مادران عزیز می باشد تا در صورت آموزش نکات مفید و اصالح اقدامات ناموفق، 

در امر شیردهی با شیرمادر نهایت همکاری را با مادران عزیز بنمایند.

زلزله خسارتی به مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران وارد نکرد

رئیس بهداشــت و درمــان صنعت نفت 
گچســاران اعالم کرد که به هیچ یــک از مراکز درمانی 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچســاران در پی وقوع 

زلزله های بامداد دوشنبه خسارتی وارد نشده است.
دکتــر محمدمحمدی در گفت و گــو با خبرنگار 
پایــگاه روابط عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچســاران افزود: بــه منظور بررســی وضعیت مراکز 
درمانی با توجه به وقــوع زلزله های اخیر طرح ضربتی 
بازدیــد از مراکز بــه اجرا درآمد کــه گزارش ها حاکی 
از آن اســت که به ســاختمان های بهداشت و درمان 
صنعت نفت آسیبی وارد نشده است.وی ادامه داد: همه 
واحدهای بهداشــت و درمان صنعت نفت گچســاران 
در بخش های مختلف درمانی، بهداشــتی، پشــتیبانی، 
دارویی و ... در حالت آماده باش کامل هستند.زلزله ای 

بــه بزرگی ۵.۲ ریشــتر،  در ســاعت  ۲۱ دقیقه و ۱۸ 
ثانیه بامداد دوشنبه ۱۴ مرداد شهرستان چرام در استان 
کهگیلویــه و بویراحمــد را لرزاند. ایــن زمین لرزه در 
عمق  ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. نزدیک ترین 
شــهرهای مربوط به این زلزله ۱۸ کیلومتری چرام، ۲۶ 
کیلومتری دوگنبدان و ۳۱ کیلومتری دهدشت در استان 
کهگیلویه و بویراحمد بوده است.همچنین زمین لرزه ای 
به قدرت ۳/۳ در مقیاس درونی زمین )ریشــتر( بامداد 
دوشنبه شــهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران را 
لرزاند.مرکز لرزه نگاری کشور اعالم کرده که این زمین 
لرزه ساعت ۲ و ۴۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه دوشنبه ۱۴ مرداد 
در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده است. زلزله شهر 
دوگنبدان در عرض جغرافیایی ۳۰.۵۴۶ شمالی و طول 

جغرافیایی ۵۳.۸۱۸ شرقی به وقوع پیوسته است.

نشاِن کیفیِت دسترسی آزاد )DOAJ Seal( به مجله ی 
بین المللی طب کار و محیط زیست اعطاء شد 

از سوی مؤسسه ی بین المللی DOAJ نشاِن 
کیفیِت دسترسی آزاد )DOAJ Seal( به مجله ی بین المللی 

طب کار و محیط زیست )The IJOEM( اعطاء شد. 
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی بهداشـــت 
و درمـــان صنعـــت نفـــت فـــارس و هرمـــزگان، 
بـــه نقـــل از واحـــد آمـــوزش و پژوهـــش، ایـــن 
نشـــان فقـــط بـــه نشـــریاتی کـــه از باالتریـــن 
برخـــوردار  چـــاپ  در  دنیـــا  اســـتانداردهای 
باشـــد اعطـــا می گـــردد. بـــر اســـاس گـــزارش 
دریافتـــی از ایـــن واحـــد، مجلـــه ی بین المللـــی 
ــه در  ــا مجلـ ــت تنهـ ــط زیسـ ــب کار و محیـ طـ
ـــور  ـــران و ۲۲ کش ـــکی در ای ـــوم پزش ـــوزه ی عل ح
منطقـــه ی مدیترانـــه ی شـــرقی اســـت کـــه 
ـــت. ـــده اس ـــان ش ـــن نش ـــت ای ـــه دریاف ـــق ب موف

ــه  ــتند کـ ــی هسـ ــالت بین المللـ ــی از مجـ برخـ
امـــکان دسترســـی آزاد بـــه همـــگان می دهنـــد. 
ـــه یکـــی از اهـــداف ســـازمان بهداشـــت  از آنجـــا ک
ـــتورات  ـــاس دس ـــر اس ـــت. ب ـــت نف ـــان صنع و درم
ــن  ــت، ایـ ــم اسـ ــِر علـ ــِگ نشـ ــی، فرهنـ دینـ
ـــریه ی  ـــک نش ـــار ی ـــدا انتش ـــان ابت ـــازمان از هم س
علمـــی بین المللـــی بـــا دسترســـی آزاد را در 
دســـتور کار خـــود قـــرار داد. بـــا ایـــن وجـــود، 
ـــی  ـــتانداردهای خاص ـــمول اس ـــی آزاد مش دسترس
بین المللـــی  مجلـــه ی  چـــون  کـــه  اســـت 
طـــب کار و محیـــط زیســـت، از باالتریـــن 
ـــق  ـــت موف ـــوردار اس ـــی برخ ـــتانداردهای جهان اس
 بـــه دریافـــت ایـــن نشـــان معتبـــر بین المللـــی 

شده است.
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تحلیل

مسئوليت اجتماعی شركت ها و مزایای پایبندی به آن
هوشنگ فضلی
کارشناس ارشد مسئولیت اجتماعی حوزه 
مشاور اجتماعی وزیر نفت

از  که ســخن  زمانی  معمول  به طور 
مفهوم شــرکت و به ویژه شــرکت خصوصی پیش 
می آیــد، پیش فــرض ذهنی افراد بــه دغدغه های 
اقتصادی و سوددهی معطوف می شود. از اساس این 
ذهنیت درست است، زیرا ماهیت وجودی یک شرکت 

بر مقوله کسب وکار معطوف به سودآوری است.
اما فعالیت اقتصادی و کســب سود تنها بعد یک 
شرکت به شمار می آید. شرکت به عنوان سازمانی مطرح 
است که دارای عناصر انسانی و فیزیکی، ساختار و نظام 
روابطی ویژه است که به واسطه آنها فرهنگ سازمانی، 
ارزش های سازمانی و حتی ساختاری غیررسمی که عمدتًا 
مبین این ارزش هاست، خلق می شود. مفهوم مسئولیت 
اجتماعی با فرهنگ و ارزش های ســازمانی مناســبت 
دارد. این نوع مســئولیت فراتر از وظایف قانونی امتداد 
می یابد و در واقع، قانون و وظیفه سازمانی حداقل های 
مســئولیت اجتماعی شرکت است. از این رو، مسئولیت 
اجتماعی شرکت در حکم مدلی از کسب وکار است که به 
شرکت کمک می کند از نظر اجتماعی و به ویژه به خاطر 
تاثیرات احتمالی خود در جامعه و محیط پاسخگو باشد. 
پیتر دراکر، یکی از برجسته ترین نظریه پردازان مدیریت 
گفته است سود برای شرکت مانند اکسیژن برای انسان 
اســت. اگر به قدر کافی از آن نداشــته باشی، بیرون از 
بازی هســتی، ولی اگر فکر می کنی که زندگی تو تنها 
نفس کشیدن است، واقعاً چیزی گم کرده ای! این گفته 
توجیهی است به نوعی منطق اقتصادی که در آن دنیای 
سود مادی با دنیایی انسانی و اخالقی پیوند می خورد. این 
منطق اکنون در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت خود 
را جلوه گر ساخته است. هاوارد آر. بوون، نخستین تعریف 
را از مسئولیت اجتماعی شرکت ارائه داده است که طبق 
آن این نوع مسئولیت عبارت است از: تعهدات کسب وکار 
بر پیگیری آن دســته از سیاســت ها، تصمیم گیری ها 
و فعالیت هایی که از نظر اهــداف و ارزش های جامعه 
مطلوب هستند. از نظر بانک جهانی، مسئولیت اجتماعی 
شرکت عبارت است از: تعهد شرکت ها به منظور کمک به 
توسعه اقتصادی پایدار کار از طریق همکاری با کارکنان 
و خانواده های آنها، جامعه محلی و کل جامعه به منظور 
بهبود کیفیت زندگی به طریقی که هم برای کسب وکار 
مناسب باشــد و هم برای توسعه بین المللی. کمیسیون 
اروپا تعریف خود را از مسئولیت اجتماعی شرکت چنین 
ارائه می دهد: مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی است 
که به موجب آن شرکت ها، دغدغه های زیست محیطی 
و اجتماعی را در عملکردهای کسب وکارشان و در تعامل 
خود با ذی نفعــان به صورت داوطلبانه ادغام می کنند. از 
دید فرنچ و ساورد، مسئولیت اجتماعی شرکت وظیفه ای 
است برعهده شــرکت ها، به این معنا که تأثیر سوء بر 
زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان 
این وظیفه عموماً مشــتمل است بر وظایفی نظیر آلوده 
نکردن، تبعیض قائل نشــدن در استخدام، نپرداختن به 
فعالیت های غیراخالقی و مطلع کردن مصرف کننده از 
کیفیت محصوالت. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر 
مشارکت مثبت در زندگی افراد در تعریف ایزو ۲۶۰۰۰، 
مسئولیت اجتماعی یک سازمان عبارت اند از مسئولیت 
در قبال تاثیرات و پیامدهای تصمیم ها و فعالیت هایش 
)محصوالت، خدمات، فرآیندها( بر جامعه و محیط زیست، 

به طور شفاف و اخالقی که موارد زیر را در برمی گیرد:
- مشارکت در توســعه پایدار، شامل بهداشت و 

رفاه جامعه.
- در نظر گرفتن انتظارات ذی نفعان.

- تطابق بــا قوانین و ســازگاری با هنجارهای 
رفتاری بین المللی.

- یکپارچه ســازی مسئولیت اجتماعی در سراسر 
سازمان و استفاده از آن در روابط خود.

هرچند هنوز تعریف واحدی از مسئولیت اجتماعی 
شرکت که مورد اجماع باشد وجود ندارد، اما ایزو ۲۶۰۰۰ 
به عنوان مهم تریــن و جدیدترین مرجــع و راهنمای 
مســئولیت اجتماعی شرکت که با مشارکت نمایندگان 
کسب وکارهای مختلف کشورها تدوین شده است، شاید 
مورد اســتنادترین مرجع مفهومی و موضوعی باشد. در 
هر صورت عموم تعاریف سخن از تاثیرات شرکت ها و 
سازمان ها و ضرورت پاسخگویی و تعهد در قبال آن را 
به عنوان محــور تعاریف خود بیان می دارند. از این نظر، 
می توان گفت که مسئولیت اجتماعی شرکت مجموعه 
الزامات یا تعهدات اخالقی اســت که یک شــرکت یا 
سازمان با در نظر داشتن موضوع توسعه پایدار در جهت 
حمایت کارکنــان خود، جامعه )جامعه محلی یا فراتر از 
آن( و محیط زیســت انجام می دهد. مطالعات مختلف 
نشان می دهد که ارتباطی دوطرفه بین شرکت و اجتماع 
وجود دارد. طبق نتایج این مطالعات، هرگاه شــرکت ها 
در مســیر ارائه کمک و حمایت به جامعه نقش آفرینی 
کرده اند، جامعه نیز شرایط الزم برای کسب بازده توسط 
شرکت و توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم 

می کند. در نتیجه، مسئولیت شــرکت در قبال اجتماع 
هــم برای خود شــرکت و هم برای اجتماع ســودمند 
است. ذی نفعان، از شــرکت ها انتظار دارند اخالق را در 
کسب وکار و فعالیت های خود رعایت کنند و مشتریان 
ترجیح می دهند از شرکت هایی که نسبت به مسئولیت 
اجتماعی خود توجه دارند، خرید کنند. به همین جهت، 
شرکت های پیشرو همواره کوشیده اند میـــان دغدغه 
اقتصادی خود و اجتمـاع و محیط زیست نـوعی تعـادل 
ایجـاد کنند و مسئولیت اجتماعی خود را جـدی بگیرنـد. 
این شــرکت ها به اهمیت ارتباط میان برند یا عالمت 
تجاری خود با مســئولیت اجتماعی شــرکت واقف اند. 
زیرا مســئولیت اجتماعی شرکت نه تنها در میان جامعه 
و ذی نفعان نسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد می کند، 
بلکه تصویری مثبــت از آن را در اذهان پدید می آورد. 
این موضوع از یک ســو عملکرد مالی شرکت را تحت 
تأثیر جدی قرار می دهد و آن را بهبود می بخشــد و از 
سوی دیگر، به تقویت ذی نفعان و در شکلی فراگیرتر به 
حفظ و تقویت جامعه می انجامد. در واقع، سرمایه گذاری 
در زمینه مســئولیت اجتماعی شــرکت، برخالف پندار 
برخی، اقدامی هزینه بر نیســت. بلکه، اقدامی مبتنی بر 
مدیریت اســتراتژیک، در جهت ایجــاد مزیت رقابتی 
برای شرکت و کمک به توســعه جامعه است. مفهوم 
مسئولیت اجتماعی شرکت CSR برای نخستین بار در 
دهه ۲۰ میالدی مطرح شــد، اما به دلیل رکود بزرگ 
و جنگ جهانی دوم، نتوانست به عنوان موضوعی جدی 
تا دهه ۱۹۵۰ میان رهبران کســب وکار جایگاهی بیابد. 
در سال ۱۹۵۱ مســئولیت اجتماعی شرکت زمانی که 
فرانک آبرامز، رئیس هیئت مدیره شــرکت اســتاندارد 
اویل نیوجرسی مقاله ای با عنوان تعهد/ الزام کسب وکار 
منتشــر کرد دوباره در کانون توجه قرار گرفت. در سال 
۱۹۵۴ هاواردآر. بوون در کتاب مسئولیت های اجتماعی 
بازرگانان به طــور جدی تری به این مفهوم پرداخت. دو 
صنعت نفت و دخانیات در ســطح دنیا به خاطر تاثیرات 
گســترده و منفی شان توجه ویژه ای به مقوله مسئولیت 
اجتماعی شــرکت نشان دادند و به تدریج این مفهوم به 

یکی از دغدغه های شرکت های بزرگ تبدیل شد.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ دســتورعمل های مربوط به 
مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح بین المللی تهیه شد 
و به تصویب رســید و در حال حاضر واحدهایی تحت 
عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت در اکثر شرکت های 
بزرگ وجود دارد. ابعاد عمده مسئولیت اجتماعی شرکت 
از دید یکی از صاحب نظران بزرگ مسئولیت اجتماعی، 

آرچی بی کارول شامل موارد زیر است:
بعد اقتصادی: در این بعد منظور این اســت که 
شرکت ها، نهادهای اقتصادی برای ارائه کاال و خدمات 
به جامعه هســتند. هدف اصلی آنها کســب سود است 
و مدیران این ســازمان ها ملزم به حداکثر کردن ســود 

سهامداران خود هستند.
بعد قانونی: مســئولیت قانونی شرکت ها شامل 
رعایــت قوانیــن مختلف نظیــر قوانیــن محصول و 
مصرف کنندگان، قوانین محیط زیست و قوانین مربوط 
به کارکنان است. قوانین هرچند مهم هستند، اما گاهی 
کافی نیســتند، زیرا اواًل نمی توانند به همه مسائلی که 
شــرکت با آن روبه رو می شود، پاسخ دهند. ثانیاً، بعضی 
مواقع، قوانین قابل تفســیر و دارای ابهام هستند. ثالثاً، 
ممکن است حاصل انگیزه های سیاسی قانونگذار برای 

منافع شخصی شخص یا گروهی باشند.
بعد اخالقی: به این معنا که از ســازمان ها انتظار 
می رود مانند دیگر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها و 
اعتقادات دیگر افراد احترام بگذارند و شئون اخالقی را در 
فعالیت های خود مدنظر قرار دهند. این بعد، پاسخگویی 
اجتماعی نیز نامیده می شود. اگرچه مسئولیت اقتصادی 
و قانونی نشــان دهنده استانداردهای اخالقی مربوط به 
انصاف و عدالت است، اما مسئولیت اخالقی شامل همه 
فعالیت ها و شــیوه های مورد انتظار یا ممنوع شده افراد 

جامعه است که فراتر از محدودیت های قانونی هستند.
بعد نوع دوســتی: بدین معنی که انسان دوستی، 
نیازمند اقدامات ســازمان ها برای ترویج رفاه انســان 
در پاســخ به انتظارات جامعه اســت، یعنی شرکت ها و 
ســازمان های کسب وکار باید در حکم شهروندان خوب 
یک جامعه باشــند. این سطح از مسئولیت اجتماعی در 

باالترین سطح مسئولیت قرار دارد.
 اصول مسئولیت اجتماعی شرکت

طبق ایزو ۲۶۰۰۰، مســئولیت اجتماعی سازمان 
هفت اصل مهم را مورد تاکید قرار می دهد که عبارت اند 

از:
پاســخگویی: یعنــی اینکه یک ســازمان باید 
پاسخگوی تاثیراتش بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست 

باشد.
شفافیت: بدین معنا که یک سازمان باید واضح و 
دقیق سیاست ها، تصمیم ها و فعالیت هایش را بیان کند و 

تاثیرات قطعی و احتمالی آنها را نیز افشا کند.
رفتار اخالقی: یعنی رفتار یک ســازمان باید بر 
اســاس اصول اخالقی، صداقت، برابری و درستی باشد 

)نشان دهنده توجه ســازمان به مردم، موجودات زنده و 
محیط زیست و تاثیراتش(.

احترام به منافع ذی نفعان: اشــاره به این موضوع 
دارد که یک سازمان باید منافع و حقوق ذی نفعانش را 

محترم بشمارد و نسبت به آنها آگاهی داشته باشد.
احترام به حاکمیت قانون: یعنی یک سازمان باید 
حاکمیت قانون را بپذیرد و مطابق با الزامات قانونی عمل 

کند.
احترام به هنجارهای رفتــاری بین المللی: بدین 
معناست که یک ســازمان باید به هنجارهای رفتاری 
بین المللــی، همچنان کــه به اصــل حاکمیت قانون 
وفادار است، احترام بگذارد )مانند حفاظت محیط طبق 
میثاق هــای بین المللی هنگام نارســایی قانون یا عدم 

اجرای قانون(.
احترام به حقوق انسانی: یعنی یک سازمان باید به 
حقوق بشر احترام بگذارد و هر دو جنبه اهمیت و جهانی 

بودن آن را به رسمیت بشناسد.
موضوعات مسئولیت اجتماعی شرکت

بر اســاس دامنه تاثیرات یک شــرکت و طیف 
ذی نفعان درون و برون شــرکتی، حوزه های موضوعی 
متعددی برای مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. ایزو 
۲۶۰۰۰ به عنوان مهم ترین استاندارد راهنما در موضوع 
مسئولیت اجتماعی شرکت هفت حوزه موضوعی را به 

شرح زیر بیان می دارد:
۱- حاکمیت سازمانی/ شرکتی

حاکمیت سازمانی به معنای سیستمی است که 
شــرکت به عنوان یک ســازمان برای تصمیم گیری و 
اجرای تصمیم های خود و برای پیگیری اهداف خود از 
آن استفاده می کند. مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق 
این سیستم در شرکت توسعه می یابد. در واقع، حاکمیت 
سازمانی مهم ترین عامل در توانمند کردن شرکت برای 
مسئولیت پذیری در قبال تاثیرات و پیامدهای تصمیم ها 
و فعالیت های آن و یکپارچه کردن این نوع مســئولیت 
در سراسر شــرکت اســت. این مفهوم دربرگیرنده دو 
مکانیســم »رسمی« و »غیر رسمی« در سازمان است. 
مکانیسم رسمی، ساختار و فرآیندهای رسمی و مشخص 
و قانونی سازمان را شامل می شود. مکانیسم غیررسمی 
نیز فرهنگ و ارزش های شــرکتی )که معمواًل متأثر از 
رهبران شرکت است( را دربرمی گیرد. برای جاری کردن 
مســئولیت اجتماعی و یکپارچه کردن آن در سراســر 
شرکت، از حاکمیت آن انتظار می رود اقدام ها و رویه های 

مشخصی را اجرایی کند از جمله:
- استراتژی ها و اهدافی تعیین کند که نشان دهنده 

تعهد شرکت به مسئولیت اجتماعی است.
- سیستمی از مشوق های اقتصادی برای عمل 
بر اساس مسئولیت اجتماعی در شرکت را تدارک ببیند 
و مشوق مشارکت تمامی ســطوح شرکت در موضوع 

مسئولیت اجتماعی باشد.
- محیط و فرهنگی را در شــرکت برای تمرین 

مسئولیت اجتماعی پدید آورد.
- از منابع شرکت )مالی، انسانی، طبیعی( استفاده 
بهینه داشته باشد و میان نیازهای شرکت و ذی نفعانش 

)نیازهای فعلی و نسل آینده( تعادل ایجاد کند.
- برای گروه های در حاشــیه )زنان، اقلیت های 
قومی و نژادی( به منظــور احراز مناصب باالتر فرصت 

عادالنه فراهم سازد.
۲- فعالیت های نیروی کار و کارکنان

فعالیت های نیروی کار تحت پوشش شرکت به 
عنوان ذی نفعان درون شــرکتی و محیط کار آنان حوزه 
موضوعی دیگری است که مسئولیت اجتماعی شرکت 
بــه آن توجه دارد. تصمیم هــا و برنامه های فعالیت هر 
شــرکتی خواه ناخواه شــرایط کار و زندگی نیروی کار 
آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. واکنش شــرکت به این 
تاثیرات می تواند در چارچوب مســئولیت اجتماعی آن و 
به عنوان اراده برای افزایش تاثیرات مثبت و کاهش یا 
حذف تاثیرات منفی ناشی از تصمیم ها و فعالیت شرکت 
مطرح شود. انتظار این است که چنین اراده ای در قالب 

اقدام های متعدد از جمله موارد زیر تجلی یابد:
- امنیت شغلی نیروی کار را به رسمیت بشناسد 
و از فرصت های برابر و عدم تبعیض برای همه کارگران 

اطمینان یابد.

- شرایط کاری مناسب )دســتمزد، ساعات کار 
و...( را برای نیــروی کار فراهم کند و برای تعادل بین 
کار و زندگی کارکنان )که قابل مقایسه با شرایط دیگر 

کارفرمایان باشد( اهتمام ورزد.
- سیستم های بهداشت، ایمنی و محیط زیستی را 
با مشارکت نیروی کار شناسایی و با در نظر داشتن احترام 

به حقوق آنان برقرار کند.
- امکان دسترسی نیروی کار به توسعه مهارت ها، 

آموزش و فرصت های پیشرفت شغلی را فراهم کند.
۳- محیط زیست

محیط زیســت )اکوسیستم ها، گونه های گیاهی 
و جانوری، هــوا، آب و خاک( حــوزه موضوعی دیگر 
مســئولیت اجتماعی شــرکت و تحت تأثیر تصمیم ها 
و فعالیت های آن اســت. در این حوزه نیز شرکت باید 
رویکردهای مسئوالنه اتخاذ و به آنها عمل کند. موارد 

زیر از آن جمله است:
جلوگیری از آلودگی محیــط: به معنی پرهیز از 
انتشار آلودگی در هوا )آالینده ها: سرب، جیوه، دی اکسید 
گوگرد، اکسید نیتروژن، ذرات مخرب ازون و...(، اجتناب 
از انتقــال آلودگی هــا به آب )محیط زیســت دریایی، 
آب های سطحی یا زیرزمینی(، مدیریت پسماندها به ویژه 
پسماندهای خطرناک )پسماندهای رادیواکتیو(، دفع مواد 
شیمیایی خطرناک و سمی )طبیعی یا تولیدشده توسط 
انسان( و سایر اشکال آلودگی )صدا، بو، آلودگی بصری، 
ارتعاشات، تشعشعات، عوامل عفونت زا مانند ویروس یا 

باکتری و...( است.
 اســتفاده پایدار از منابع: به ایــن معنا که برای 
اطمینان از در دســترس بودن منابع در آینده، رویه های 
کنونی تولید و مصرف باید تغییر کنند و با ظرفیت های 
کره زمیــن هماهنگ باشــند و همچنین جهت گیری 
شرکت باید به سوی منابع تجدیدپذیر )منابع پایدار( باشد.
کاهــش تغییــرات آب و هوایــی: در این مورد 
عمده ترین عامــل تغییر جهانی آب و هــوا که دارای 
تأثیر بسزا بر طبیعت و محیط زیست بشر است، تولید و 
انتشار گازهای گلخانه ای )مانند دی اکسید کربن، متان، 
دی اکسید نیتروژن( است. پیامدهای این عامل می تواند 
ســبب باال رفتن دما، تغییر در الگــوی بارش، افزایش 
رویدادهای جوی شــدید، باال آمدن سطح آب دریاها، 
بحران آب، تغییر در اکوسیستم ها، کشاورزی و شیالت و 
امثال آنها شود. از شرکت ها انتظار می رود در این زمینه 

اقدام های مسئوالنه ای نظیر موارد زیر را انجام دهند:
- منابع مســتقیم و غیرمستقیم خروجی های 
گازهای گلخانه ای و تعیین محدودیت مسئولیت خود 
در این زمینه را شناسایی کنند، همچنین مقیاس های 
بهینه برای کاهش چشــمگیر و به حداقل رساندن 
خروجی گازهای گلخانــه ای در حوزه کنترل خود را 

تعریف کنند.
- میزان و نوع سوخت های مورد استفاده و اجرای 

برنامه بهبود بهره وری را بررسی کنند.
- در مصرف انرژی )خرید کاالهای با بازده باالی 

انرژی( صرفه جویی کنند و آن را ترویج دهند.
• حفاظــت و کمک به تجدید محیط طبیعی: در 
این محور، ترمیم و حفاظت از اکوسیستم ها و خدمات و 
کارکردهایی در زمینه تأمین غذا، آب، سوخت، تنظیمات 
جوی، شکل گیری خاک، کنترل سیالب، گرده افشانی 
و... اهمیت دارد. در این باره انتظار این اســت شــرکت 
تاثیرات مضر بر اکوسیستم ها را شناسایی و این تاثیرات 
را حذف کند یا به حداقل برساند. همچنین به حفاظت 
از گونه ها یا زیســتگاه های در معرض خطر و تأثیرپذیر 
همت گمارد و از روش هــای منجر به انقراض گونه ها 
و پخش یا تکثیر گونه های مهاجم بپرهیزد و همچنین 
بیشــتر محصوالت مورد نیاز خود را از تأمین کنندگان 

تکنولوژی های پایدار خرید کند.
۴- مشارکت در توسعه جامعه

جامعه کل و به خصوص جوامع محلی از ذی نفعان 
بیرونی و مهم شرکت ها هستند. در این زمینه انتظار این 
است که مشارکت شــرکت ها در توسعه جامعه، بخش 
جدایی ناپذیر توسعه پایدار قلمداد شود. برخی اقدام های 
مهم در این حوزه که در مسئولیت اجتماعی شرکت مورد 

تاکید قرار می گیرد، عبارت اند از:
•مشارکت با جامعه: مهم ترین وجه ارتباط شرکت 

و برنامه های مســئولیت اجتماعی آن با جامعه، موضوع 
مشــارکت است. قاعدتاً شــرکت هایی که نگاه و عمل 
مسئوالنه را دنبال می کنند، رویکرد مشارکتی و ارتباط 
متقابل با ذی نفعان جامعه را دنبال می کنند. این مشارکت 

در ابعاد و موارد متعددی قابل تحقق است از جمله:
- با گروه های جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر 
و مورد تبعیض ارتباط برقرار کند و با آنها به مشــورت 
بنشــیند و آنان را در تعیین اولویت های سرمایه گذاری 

اجتماعی و فعالیت های توسعه ای مشارکت دهد.
- مشارکت با انجمن های محلی برای کمک به 
اهداف عمومی مطلوب و توســعه را مورد توجه و عمل 

قرار دهد.
• آموزش و فرهنگ: یکی از مهم ترین موضوعات 
مورد نظر در چارچوب مســئولیت اجتماعی شــرکت، 
پرداختن به توسعه آموزش و فرهنگ جامعه و به خصوص 
جوامع محلی اســت. انتظار از شرکت مسئول آن است 
که جهت گیری و اقدام مشــخصی در این زمینه داشته 
باشــد و به جنبه هایی نظیر جنبه های زیر توجه کند و 

اهتمام ورزد:
- بــه آموزش در همه ســطوح، بهبود کیفیت و 
دسترسی به آموزش و ارتقای دانش محلی توجه داشته 

باشد و در از بین بردن بی سوادی مشارکت کند.
- به طــور خاص به ترویج فرصت های یادگیری 

برای گروه های آسیب پذیر یا مورد تبعیض بپردازد.
- دانش سنتی و تکنولوژی جوامع محلی را ارتقا 

دهد.
- به فرهنگ های محلی و ســنن ارج نهد و آنها 
را به رسمیت بشناسد و به ارتقای فعالیت های فرهنگی 

کمک کند.
• اشتغال زایی و توســعه مهارت ها: این محور از 
مهم ترین موضوعات است و در اغلب جوامع جزو تاثیرات 
و چالش های شرکتی محسوب می شود. معمواًل انتظار 
اصلی ذی نفعان جوامع محلی از شرکت حمایت در جهت 
ایجاد اشتغال یا توسعه توانمندی های حرفه ای آنان است. 
شرکت ها الزم اســت تاثیرات خود بر وضعیت اشتغال 
محلی را بررسی کنند و در جهت مدیریت تاثیرات مذکور 
و توسعه معیشــتی ذی نفعان محلی گام بردارند. برخی 
اقدام های مورد انتظار در این خصوص شامل محورهای 

زیر است:
- تاثیــرات تصمیم هــای ســرمایه گذاری خود 
بر اشــتغال زایی را بررســی کند و در شرایط مناسب به 
ســرمایه گذاری مســتقیم برای کاهش فقر در جامعه 

بپردازد.
- برنامه های توسعه مهارت در جوامعی را که این 
مهارت ها به قدر کافی و مناسب مورد توجه قرار نمی گیرد 

تدوین و اجرا کند.
• ثروت و درآمدزایی: شــرکت ها می توانند نقش 
حیاتی در ایجاد درآمد و ثروت برای جامعه ایفا کنند. از 
آنها انتظار می رود از طریق اموری نظیر امور زیر به این 

موضوع بپردازند:
- تاثیرات اقتصادی و اجتماعی را هنگام ورود و 
خروج خود به یک جامعه )مانند تأثیر بر منابع اساســی 
مورد نیاز برای توسعه پایدار در جامعه( مدنظر قرار دهند.

- تأمین کنندگان محلی محصوالت و خدمات را 
در اولویت قرار داده و به آنها فرصت مشارکت بدهند و 

همچنین به گروه های محروم توجه داشته باشند.
• سالمت: تهدیدهای سالمت عمومی دارای 
اثر جدی بر جامعه اســت و می تواند در توسعه آن 
اختالل ایجاد کند. فعالیت ها و پروژه های شرکت ها 
ممکن اســت از عوامل مهم این تهدیدها باشــد. 
مسئولیت اجتماعی شــرکتی ایجاب می کند همه 
شرکت های کوچک و بزرگ به حق سالمت احترام 
بگذارنــد. در این زمینه انتظار این اســت که در پی 
از بین بردن اثرات منفی فرآیندهای تولید محصول 
و خدمات بر ســالمت باشــند و در جهت افزایش 
آگاهی نسبت به تهدیدهای سالمت و ارائه خدمات 
)دسترســی به خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش 
شیوه های زندگی سالم، روش های پیشگیری، تغذیه 

کودکان و...( گام بردارند.
ایــن مفهــوم  اجتماعــی:  • ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری منابع شــرکت در برنامه هایی را شامل 
می شود که هدفشان بهبود جنبه های اجتماعی زندگی 
اســت. برخی از انواع سرمایه گذاری اجتماعی عبارت اند 
از: پروژه هــای مربوط به آمــوزش، تحصیل، فرهنگ، 
مراقبت های سالمتی، اشتغالزایی، توسعه زیرساخت ها، 
دسترســی بهتر به اطالعات و هر فعالیت دیگری که 

موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود.
۵- مسائل مربوط به مصرف کننده

شــرکت ها در قبال مشتریان و مصرف کنندگان 
)به عنوان بخشــی از ذی نفعان خود( مسئولیت دارند. 
این ها کســانی هســتند که از خروجــی تصمیم ها و 
فعالیت های شرکت استفاده می کنند. نیازهای مشروع 
مصرف کنندگان بر اساس اصول مورد نظر شرکت، ملل 
و میثاق بین المللی در ابعاد حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی عبارت اند از: امنیت، آگاهی، شنیده شدن، جبران 
خسارت ها، آموزش، محیط زیست سالم، احترام به حق 
حریم خصوصی، رویکرد پیشگیرانه در برابر تهدیدهای 
محصول و ارتقای طراحــی جهانی )طراحی محصول 
قابل اســتفاده برای همه بر اســاس اصــول مرتبط(، 
بنابراین الزم اســت این حقوق به طور جدی مورد توجه 
شرکت ها قرار گیرد. مسئولیت ها در زمینه مسائل مربوط 

به مصرف کننده متعدد است. برخی از آنها عبارت اند از:
آموزش و ارائــه اطالعات صحیح، اســتفاده از 
فرآیندهای قــراردادی و بازاریابی عادالنه و شــفاف، 
ارتقای مصرف پایدار، طراحــی محصوالت و خدمات 
قابل دسترس و برای همه بویژه گروه های آسیب پذیر، 
کاهش مخاطرات اســتفاده از محصوالت یا خدمات از 
طریق رعایت اصول طراحی جهانی، حفاظت از اطالعات 
و حریم خصوصی مشتریان و مصرف کنندگان، ساخت 
و توزیع مناسب، خدمات پشــتیبانی، دستورعمل های 

استرداد و فراخوانی و...
۶- شیوه های عملیاتی عادالنه

این موضوع رفتارهای اخالقی در ارتباط با سایر 
شــرکت ها، شــرکا، تامین کنندگان، پیمانکاران، رقبا و 
انجمن هایی را که شرکت عضو آنهاستدربر می گیرد و 
شامل شیوه هایی است که شرکت از خالل روابط خود 
با ســایر شرکت ها برای ترویج نتایج مثبت و مسئولیت 
اجتماعی مورد استفاده قرار می دهد. برخی موارد مرتبط 
با این شیوه ها عبارت اند از: مبارزه با فساد، رقابت عادالنه، 
ارتقای مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش و احترام به 

حقوق مالکیت.
در خصــوص این موضوع مســئولیت اجتماعی 
شــرکت، انتظار این اســت که موارد بــاال همواره در 
فعالیت های شــرکت مدنظر واقع شده و چندوچون آنها 
رعایت شــود. مثاًل در زمینه مبارزه با فساد، اشکال آن 
)رشــوه، کالهبرداری، پولشویی، اختالس، پنهانکاری، 
نفــوذ تجاری ناعادالنه و ...( را شناســایی و با موضعی 
قاطع با آنها برخورد کند. زیرا نتیجه و پیامد فساد نقض 
حقوق انسانی، صدمه به محیط کسب وکار، فقر جوامع و 
اختالل در رقابت، توزیع ثروت و رشد اقتصادی را در پی 
داشته و نهایتاً کارایی و اعتبار شرکت را زیر سؤال می برد.

۷-حقوق انسانی
 حقوق انســانی حقوق اساسی اســت که تمام 
انســان ها از آن برخوردارند و شــامل دو دسته حقوق 
»سیاسی و مدنی« و »اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« 
اســت. در دسته نخست، حق زندگی، آزادی، برابری در 
مقابل قانون و آزادی بیان مطرح می شــود و در دسته 
دوم، موضوعاتــی همچون حــق کار، تغذیه، باالترین 
سطح بهداشت، تحصیل، امنیت اجتماعی مدنظر است. 
مســئولیت اجتماعی شــرکت ایجاب می کند شرایط 
تهدیدکننده حقوق انســانی به طور دقیق بررسی شود و 
شــرکت خط مشی مشخص و شفافی را در این زمینه و 
به عنوان راهنمایی سودمند برای کارکنان و افراد بیرون 
شرکت تعیین و آن را در سراسر شرکت یکپارچه جاری 
کند. برخی از انتظارات در رعایت حقوق انسانی توسط 

شرکت شامل موارد زیر است:
• به مشــارکت یا روابط قراردادی جهت ارتکاب 

جرم و نقض یا سوءاستفاده از حقوق انسانی وارد نشود.
• از خدمات و محصــوالت نهادهایی که از این 
خدمات و محصوالت برای نقض حقوق انسانی به کار 

می گیرند، پرهیز کند.
• باید مراقب بروز تبعیض در قبال افراد مرتبط با 
خود یا متأثر از فعالیت خود )کارکنان، شرکا، مشتریان، 

ذی نفعان، اعضا و افراد دیگر( باشد.
• الزم است خط مشــی های استخدامی خود را 
مصون از تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، 
ملیت، ریشــه اجتماعی، ســن یا معلولیت قرار دهد. از 
گروه های آسیب پذیر مانند زنان و معلوالن در محیط کار 

حفاظت و حمایت کند.
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 NewsNIOC Inks Research Deals withیادداشت
Knowledge-based Firms

The Exploration Department of 
the National Iranian Oil Compa-
ny (NIOC) has signed 4 research 
contracts with universities and 
knowledge-based firms.
The deals, signed at Ferdowsi 
University in Mashad, the north-
eastern province of Khorasan 
Razavi, on Sunday, concerned 
studies in the fields of geophys-
ics, geochemistry, unconven-
tional hydrocarbon resources and 

drilling fluids:
1. The Project of Quantitative 
Seismic Cube Interpretation (QI) 
in the south of Abadan Plain was 
signed between Seyyed Saleh 
Hendi, Director of Exploration at 
the National Iranian Oil Com-
pany, and Ahmad Reza Bahrami, 
Vice Chancellor of Research and 
Technology at Ferdowsi Univer-
sity of Mashhad.The 15-month 
contract has been signed with 
goals such as localization of 

state-of-the-art techniques in 
quantitative studies and reservoir 
characterization.2. The second 
contract concerned phase II of 
a project to transfer technical 
knowhow and technology for ex-
ploration of oil shales in the Qali 
Kuh region in the western prov-
ince of Lorestan. The deal was 
signed by Mr. Hendi and Reza 
Soltani, Head of the Campus of 
Technical Faculties of Tehran 
University.The contract is set to 

run for 48 months, and a Euro-
pean technical university with 
more than 90 years of experience 
in the oil shale industry is set to 
collaborate as an international 
consultant and partner in the 
project. The project will provide 
a basis for the development of 
a new oil shale industry in Iran 
by developing a comprehensive 
exploration plan.
3. The 3rd contract was on geo-
chemical assessment and study 
of hydrocarbon reservoirs of the 
Dehram Group (located in the 
middle part of the coastal Fars 
region). Mr. Hendi and Mansour 
Ghorbani, Managing Director 
of Pars Knowledge-based Co. 
signed the deal. A European 
university will be the interna-
tional partner and advisor of the 
18-month project. This study can 
more accurately assess the prob-
ability of hydrocarbon sources in 
the lower depths of the Dehram 
reservoir.
4. The last contract was focused 
on field implementation of 
10,000 barrels of high pres-
sure, high temperature (HPHT) 
hydraulic deep drilling fluid for 
wells to replace oily base fluid. 
Hendi and Soltani signed this 
18-month contract as well.

40 Major Gas Projects
 Operational by March 2020

 The CEO of the National Iranian Gas Company 
(NIGC) said that 40 major gas projects would 
come on stream this calendar year which began 
on March 2019.
According to NIGC, Hassan Montazer Torbati 
outlined NIGC’s major plans for the gas industry 
in the current calendar year, saying 830 kilome-
ters of pipelines as well as 25 gas compressors 
were scheduled to become operational this year.
He said the projects would significantly enhance 
the country’s gas distribution capacity especially 
in the winter.The projects include a 56-inch 
pipeline which stretches 124 km from Ghaleh De-
hgolan to Miandoab and another one stretching 
31 km from Bidboland to Ahvaz.Furthermore, 25 
gas compressors would also be launched in places 
like Bidboland, Deilam, Kouhdasht and Hosseini-
yeh by the end of the year.

Talks Continue with China in 
South Pars Phase 11

The CEO of the Pars Oil and Gas Company 
(POGC) said that talks were going on with Chi-
nese developers in South Pars Phase 11 project.
According to POGC, Mohammadi Meshkinfam 
said that development of Kish Gas Field was one 
of POGC’s top priorities currently, adding that 
developing the field’s first phase was seriously 
being pursued by the company.He said studies 
were being carried out for determining the path 
of a pipeline to transfer gas from the field, adding 
once findings of the studies are obtained, the 
produced gas would be transferred to South Pars 
refineries or Fajr Jam Refinery for processing.A 
billion cubic feet or 28 million cubic meters per 
day would be produced in the first phase of the 
project, the official added.Regarding Farzad 
Field, he said talks were continuing with Indian 
developers in the project, stating that this project 
was also another prioritized project for POGC.
Besides the Indians, “we are in talks with other 
companies as well.”
US Failed to Bring Iran Oil Ex-

ports to Zero: Speaker
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said that 
the US had failed to achieve anything by impos-
ing sanctions on Iran, adding, “They failed to 
bring Iran’s oil exports to zero.”
Speaking on Tuesday, the official said that US 
adventurism created a new issue everyday which 
required a clear assessment of their action.“The 
enemies aim at preventing Iran’s economic devel-
opment and intend to cause domestic trouble by 
maximizing economic pressure on the country,” 
he said.In the other step, they want to prevent 
economic development in Iran so that it cannot 
be influential in the region despite having a large 
population, he added.“The Americans have not 
gained any success with regard to Iran. They 
had intended to bring Iran’s oil exports to zero in 
which they failed.”

Peace with Iran: Mother of all 
Peaces: Rouhani

Iranian President Hassan Rouhani said that peace 
with Iran was the mother of all the peace in the 
world, adding, “No one can blemish our security 
and expect to remain secure.”Addressing senior 
Iranian foreign ministry officials on Tuesday, the 
President touched on the seizure of Iranian tankers 
by the British Marines and Iran’s taking measures 
to counter the seizure.“The Strait of Hormuz can-
not remain open for you while Gibraltar be closed 
for us,” he said.Dr. Rouhani said for long, British-
flagged vessels sailed in the Strait of Hormuz 
without any trouble even though they oversaw 
many regulations, “but now that you displayed 
an unfriendly behavior, we will not stand on cer-
emony when it comes to enforcing the law.”

FM: Iran Oil Sales must Go back to May 2018 Levels

Petchem Industry Key in Economic Prosperity

Iranian Minister of Foreign Affairs 
Mohammad Javad Zarif said in 
order for Iran to stay in the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the level of the country’s 
oil sales must return to the May 
2018 level.
According to IRNA, speaking in 
press conference on Monday, Dr. 
Zarif said that steps must be taken 
to continue work on the JCPOA, 
a deal Iran and the P5+1 group of 
countries struck back in 2015 of 
which the US pulled out in May 
2018.”Our oil sales should go back 
to May, when the United States 
left the deal,” he told the Iranian 
and foreign reporters.In May 2018, 
Iran exported 2.8 mbd of crude 
oil.Zarif said Iran, relying on its 
national capabilities, Economy 

of Resilience and cooperation 
with others, would thwart the US 
maximum pressures.Asked about 
the reason behind the US move 
to sanction him, Zarif said what 

the US did indicated that there 
are two models of conduct, first 
based on dialogue and interaction 
and the second based on bullying 
and threat, and the second one 

is what the US opted for.Zarif 
made clear that the reaction of the 
international community to the 
US action sanctioning him had 
driven Washington to isolation.
Answering to a question about the 
recent seizure of a UK oil tanker 
in Persian Gulf and the possible 
formation of international coalition 
to protect the oil tankers, Zarif said 
the United States is responsible for 
escalation of tension in the Persian 
Gulf.Zarif also recalled the human 
tragedy the US Navy’s Vincennes 
created in the Persian Gulf in 1988 
by shooting down the Iranian pas-
senger plane which led to killing of 
nearly 300 people.He said that the 
United States had brought nothing 
to the region but aggression, war 
and massacre.

A member of the Iranian 
parliament’s energy commit-
tee underlined the role petro-
chemical industry plays in the 
economy, saying petrochemical 
industry is one of the pillars of 
the Economy o 
f Resilience.
Economy of Resilience is a 
tactic adopted by Iran to counter 
the restrictions the country faced 
in part by US sanctions.Ali 

Adyani, MP, said that the petro-
chemical industry could acceler-
ate economic development of 
the country.The MP, who is also 
a member of the parliament’s 
energy committee, said that 
the sector could ensure eco-
nomic growth and generation 
of jobs in the country, adding 
the industry needs to develop 
faster so that the economy could 
boom.“Undoubtedly, invest-

ment in the downstream sector, 
because of creating value-added 
and safety of investment, will 
be lucrative,” the MP added.The 
petrochemical industry is one 
of the most lucrative industries 
and has continued its growth 
despite the sanctions, he further 
argued.“Currently, favorable 
infrastructure and resources 
are available in the country for 
developing the industry.” 
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ایدرو

در دومين گردهمایی مدیران علمی شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی عنوان شد:

هدف گذاری موضوعات ملی برای پایان نامه ها
دومیــن گردهمایی مدیران علمی 
دوره های در ســطح دکترای حرفه ای مدیریت 
کســب و کار »DBA« شــبکه نمایندگــی های 
سازمان مدیریت صنعتی با حضور ابوالفضل کیانی 

مدیرعامل این سازمان برگزار شد.
بــه گزارش دانش نفت بــه نقل از روابط 
عمومــی ســازمان مدیریت صنعتــی، در این 
ابوالفضــل کیانی بختیاری با  گردهمایی دکتر 
تاکیــد بر اهمیت حفظ برند ســازمان مدیریت 
صنعتی و ارتقا آن اظهار داشــت: اگر ســازمان 
بــه برند ۵۷ ســاله خود افتخار مــی کند، این 
حاصل تالش مدیران علمی ســازمان است و 
اگر موفقیتی در شــبکه نمایندگی های سازمان 
حاصل شده است، نتیجه کار مسئولین نمایندگی 
ها ســت که سابقه پست های کلیدی در استان 
و تدریس در دانشگاه های کشور را دارا هستند. 
کیانی بختیاری ضمن اشــاره به تغییر روندهای 
آموزشی در دنیا افزود: سازمان مدیریت صنعتی 
همواره ســازمانی نوآور و فرهنگ ســاز بوده و 
امــروز نیز باید رویکردهای جدید آموزشــی در 
نمایندگــی ها رقم بخورد تا تمایز آموزش های 
ســازمان و کاربردی بودن آن نســبت به دیگر 
مراکز آموزشــی حتی دانشــگاه ها حفظ شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان 
کرد: سازمان مدیریت صنعتی دارای ساختاری 
کامال دولتی است و باید از پتانسیل خود در این 
حوزه و اعتماد دولت نســبت به توانمندی های 
آن بهره ببریم.وی با اشــاره به تاســیس بیش 
از ۴۲۰۰ شــرکت دانش بنیان در کشور و نیاز 
آنها به یادگیری مباحث مدیریت، کسب و کار، 

مذاکره، تعامالت بین المللی و ... اظهار داشت: 
با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری توافق کرده ایم که 
در زمینــه های مورد نیاز شــرکت های دانش 
بنیان همکاری نماییم.کیانی بختیاری با اشــاره 
به ماده ۵ قانون ششــم توسعه مبنی بر مکلف 
بودن دســتگاههای اجرائی بــرای محور قرار 
دادن رشد بهره وری در اقتصاد، و اجرائی نمودن 
چرخــه مدیریت بهــره وری در مجموعه خود، 
گفــت: با معاونت آمــوزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت تفاهم نامه ای 

در خصوص اجرای چرخه بهره وری در صنعت 
توسط ســازمان مدیریت صنعتی منعقد نموده 
ایــم تا نقش خود را بعنوان ســازمانی با تجربه 
بــاال در کمک به بهبود بهــره وری در عرصه 
صنعت ایفا نماییم.مدیرعامل ســازمان مدیریت 
صنعتــی افزود: عالوه بر این، این ســازمان به 
عنوان یکی از سازمان های پیشرو در طراحی و 
اجرای کانون ارزیابی و توسعه در کشور از سال 
۱۳۸۱، دارای گواهینامــه صالحیــت برگزاری 
کانون های ارزیابی مدیران حرفه ای در کشــور 
از سوی ســازمان اداری و استخدامی کشور و 

آماده ارایه خدمات به ســازمان ها، موسسات و 
دستگاه های دولتی است و وزیر صمت نیز طی 
ابالغیــه ای در بخش صنعت، صدور گواهینامه 
هــای حرفه ای مدیران در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت را به عهده ســازمان مدیریت صنعتی 
نهاده اســت.وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی 
از افتخارات سازمان مدیریت صنعتی، این است 
که اکثر مدیران ارشــد فــارغ التحصیل آن در 
راس بنگاه های بزرگ مشغول فعالیت هستند و 
این نشان دهنده اهمیت و کاربردی بودن دوره 
های در ســطح دکترای مدیریت کســب و کار 

تخصصــی اســت.کیانی بختیــاری خطاب به 
مدیران علمی نمایندگی های سازمان مدیریت 
صنعتــی افزود: آمادگی داریــم دوره های بین 
المللی را با همکاری طرف خارجی به اســتان 
ها بیاوریم و این مستلزم حفظ کیفیت و رعایت 
استانداردهای سازمان است. وی تاکید نمود: اگر 
پایان نامه ها به صورت پژوهش های مســاله 
محور انجام گیرد، از حمایت های بخش دولتی 
نیز بهــره مند می گردد چنانکه در نمایشــگاه 
فرصت های ســاخت داخل و رونــق تولید نیز 
بیش از ۲ هــزار نیاز صنعــت را احصا کردیم.

مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی افزود: با 
توجه بــه رویکرد دولــت در خصوص مهارت 
محوری در نظام آموزش عالی کشــور و تاکید 

وزیر محتــرم صنعت، معدن و تجــارت، دوره 
های آمادگی اســتخدام و توسعه اشتغال دانش 
آموختگان را در سازمان مدیریت صنعتی و ذیل 
مرکز کاریابی تاد طراحی و برگزار کرده ایم که 
مخاطبین اصلی این دوره کلیه دانش آموختگان 
دانشگاهی صرف نظر از رشــته و مدرک آنان 
می باشــند و بزودی به  شبکه نمایندگی های 
سازمان در کلیه استان ها تسری خواهد یافت.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود، هدف 
گــذاری موضوعات ملی برای پایــان نامه ها، 
بهره بردن از حضور اســاتید برجسته، استفاده 
از پتانســیل جایگاه دولتی ســازمان مدیریت 
صنعتی، توســعه تعامالت بیــن المللی و جذب 
ســرمایه خارجی در حوزه آموزش را از اهداف 
این ســازمان عنوان نمود.در بخش دیگری از 
این گردهمایی شاهپور رستم زاده مدیر توسعه 
شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی، 
طی گزارشــی در خصوص دوره های در سطح 
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار، سوابق 
برگزاری این دوره ها  را در ســازمان و شــبکه 
نمایندگی های آن ارائه نمود و با تاکید بر حفظ 
کیفیــت در اجرای دوره ها بعنــوان وجه تمایز 
اولی در قیاس با سایر مراکز آموزشی، انتظارات 
ســازمان مدیریت صنعتی را تبیین نمود.دیگر 
ســخنرانان این گردهمایی رامیــن ناجی زاده 
معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی و اکبر 
شــاه کرمی مدیر علمی دوره های DBA بودند 
که به ترتیب در خصوص دالیل تشکیل کمیته 
علمی دوره مذکور و فرایند بررسی پایان نامه ها 

و انتظارات کمیته علمی سخنانی ارائه نمودند.

تمامــی همکاران  از  ضمن تشــکر 
و مســئولین عزیزی کــه وقت گذاشــتند و با بیان 
صحبت های کارشناسانه خود روابط عمومی را در امر 
خطیر اطالع رســانی یاری نمودند، به اطالع می رساند 
که در تداوم سلســله گفتگوهای خبری همکاران پای 
صحبت ها و توصیه های ارزنــده جناب آقای مهندس 
فرهاد فراهی، رئیس واحد HSE مجتمع پتروشــیمی 
مرجان می نشینیم، متنی که پیش روی دارید حاصل این 

گفتگو است که بشرح زیر تقدیم می گردد.
سایت مرجان را با اهتمام، سختکوشی و تالش  ��

فنــی و تخصصی تمامی همــکاران در ایمن ترین 
شــرایط ممکن راه انــدازی و وارد فاز بهره برداری 

کردیم
ضمن معرفی خود از تجارب و ســوابق کاری و  ��

تخصصی تان در این حوزه بگویید؟
با ســالم و عرض خسته نباشــید خدمت همه 
همکاران عزیز، فرهاد فراهی هستم، متولد شهر زاهدان 
از اســتان سیستان و بلوچستان، ۱۸ سال سابقه فعالیت 
در زمینه ایمنی و HSE دارم، بنده از سال ۸۰ به عنوان 
تکنســین نجات و امداد وارد عرصه ایمنی شــده و به 
استخدام آتش نشــانی زاهدان در آمدم و دوره حرفه ای 
ایمنی، امداد و نجات و آتش نشانی رو در محضر اساتید 
بزرگوار خودم آقایان مهندس شهریاری، مقاری و بقاالن 
از اســاتید آتش نشــانی تهران و وزارت کشور به مدت 
۴ مــاه گذراندم و با افتخار همیشــه میگویم یک آتش 
نشان هستم. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت یا همان مدیریت 
HSE از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران هستم، از سال 
۸۶ به عنوان ســخنگوی و مدیــر روابط عمومی آتش 
نشــانی زاهدان و از ســال ۹۰ با حفظ سمت به عنوان 
مدیر آموزش و پیشگیری آتش نشانی زاهدان منصوب 
شدم و از بزرگترین افتخاراتم به نظر خودم برگزاری سه 
دوره آزمون اســتخدامی آتش نشانان استان سیستان و 
بلوچستان بود اما همیشه این حس در من وجود داشته که 
چگونه این آتش نشانان رو بدون برگزاری حتی یک دوره 
آتش نشانی در این سمت و شهرهای استان بکارگیری 
می شوند و برای اولین بار در استان دوره حرفه ای آتش 
نشانی رو جهت ۱۱۰ نفر از آتش نشانان استان طی سه 
دوره با اخذ مجوز از وزارت کشــور و استانداری استان 
برگذار نمودم. همچنین در دوره دهم انتخابات مجلس 
شورای اسالمی به عنوان کاندیدای شهر زاهدان شرکت 
نمودم، کارشناس ناظر مانورهای دوره ای شرکت پاالیش 

و پخش فرآورده هــای نفتی، کارشــناس HSE ناظر 
شرکت شــهرک های صنعتی زاهدان، مسئول آموزش 
HSE سایت شهرک پتروشیمی مکران چابهار و از سال 
۱۳۹۴ به عنوان مدیر HSE شرکت پتروشیمی مرجان 
در حال خدمت هستم. طبق آمار اداره کار روزانه در ایران 
به طور میانگین ۵ نفر فقط به دلیل وقوع حوادث ناشی 
از کار فوت می کنند و این امر ضرورت توجه به مسائل 
ایمنی رو بسیار حساس می کند و آنهم در صنعت، های 
تک و پر مخاطره ای مانند پتروشیمی که تمامی عوامل 
خطرزا: فشار باال، دمای باال، حجم باالی ذخایر و مخازن 
ســوختی، کار با انواع موادســمی و مهم تر از هم انجام 
فرآیند بر روی ماده خطرناکی چون گاز به عنوان خوراک 
جهت تولید موادی خطرناک تر همانند متانول به عنوان 
محصول، کار رو بســیار سخت و سخت تر خواهد کرد 
تا بتوان یک سیســتم ایمن پیاده سازی کرد، که نیاز به 
مالحظات، توجهات و همکاری همه جانبه تمامی نفرات 
سیستم از پایین ترین سطح در حد یک آبدارچی سایت تا 
باالترین و بلندپایه ترین مدیران سازمان دارد. طی ۵ سال 
گذشته بدون خســتگی و با تمام توان تالش کرده ام با 
روش خودم زندگی کارگران و همکارانم رو نجات دهم. 
من پزشــک نیستم، یک کارشناس و متخصص ایمنی 
هستم و ابزار و تجهیزات گران قیمتی هم در دست ندارم 
و دارو هم برای کسی تجویز نمی کنم، بلکه اطالعات، 
تحصیالت و ســوابق فعالیتهای گذشته ام به من ثابت 
کرده است که فرهنگ سازی ایمنی در جامعه ایرانی در 
پایین ترین حد خودش و حتی با ۹۹/۹۹ درصد می توانم 
بگویم صفر هست. یک فرد در طول دوران تحصیلش 
در کتب درســی حداقل در مقاطع سیکل و دیپلم حتی 
یک مورد در ارتباط با ایمنی مطلبی تدریس نمی شود و 
وجود نداشته که اطالعی داشته باشد در صورتی که در 
سلسله نیازهای انسان بعد از اولین نیاز انسان که خوراک 
و پوشاک هســتش، نیاز به ایمنی دومین نیاز انسان و 
جزء ضروری ترین نیازهای انسان محسوب می شود طبق 
هرم مازلو. کارگر وارد یک حرفه شده است حال داربست 
بندی، جوشکاری و یا حتی کارگر ساده و ... بدون اینکه 
حداقل الزامات ایمنی فردی و انسانی رو بداند چه رسد به 
اینکه الزامات ایمنی فعالیت های کاری خودش رو بدونه 
و ایــن کار رو برای متولیان ایمنی در واحدها به صورت 
عملیاتی دشــوار خواهد کرد. آیا می توان ذهنیت ایمنی 
یک فرد حداقل ۲۰ ساله را با دو ساعت آموزش HSE و 
ایمنی مقدماتی جهت شروع فعالیتهای عملیاتی پر خطر 
در دوران ساخت و ساز و پس از آن در دوران راه اندازی 
و بهره برداری شکل داد؟ قطعاً پاسخ تمامی کارشناسان 

اهل فن خیر خواهد بود و این ریشــه در ســاختارهای 
آموزشی و فرهنگی کشور دارد.

اهــم وظایف خود را در واحد HSE به اختصار توضیح  ��
دهید.

اهــم وظایف اینجانب دراین واحــد، می توان به 
استقرار، راهبری، توسعه و توجه به ممیزی نظام مدیریت 
hse و نیز نظارت بر ایجاد محیط کار ســالم، ایمن و به 
دور از هرگونه حادثه، آسیب و خسارت به محیط زیست 
اشاره نموده و همچنین تدوین اهداف و برنامه های کالن 
حوزه بهداشــت، ایمنی و محیط زیست و نظارت دقیق 
و مســتمر بر اجرای آن و نظارت بر بکارگیری اصولی، 
مصوبات، مقررات، آئین نامه ها، قواعد و معیارهای نظام 
hse از دیگر وظایف می باشد. از دیگر وظایف می توان 
به ایجاد زمینه های الزم برای اعتالی دانش و فرهنگ 
عمومی hse شرکت، مدیریت شرایط اضطراری شرکت 
در مواقع بروز احتمالی حوادث و حضور در ستاد مدیریت 
بحــران و ارائه راهکار و مشــاوره بــه مدیریت بحران 

می باشد.
لطفاً مختصری از شرح وظایف واحدهای زیر مجموعه  ��

HSE را بیان فرمائید.
در حوزه بهداشت، واحد بهداشت صنعتی با رویکرد 
کاماًل پیشــگیرانه به پایش و ارزیابــی عوامل زیان آور 
محیط کار می پردازد. با ارزیابی نتایج راههای کنترل آنها 
را نظیر طراحی یا تغییر در طراحی و استفاده از اقدامات 
کاماًل فنی و مهندسی به راه حل می پردازد. بطور مختصر 
نظارت بهداشــت صنعتی با هدف کاهش و پیشگیری 
از بروز بیماری و آســیب های شــغلی از وظایف مهم و 
برجســته این حوزه می باشــد. در بحث ایمنی خطرات 
ناشی از فرایندهای صنعتی در این حوزه بررسی می شود. 
با تعیین ریســک های احتمالــی راهکارهای کنترلی و 
پیشگیرانه مورد نیاز طرح ریزی و اجراء می گردد. ایمنی 
و آتش نشــانی با هدف شناســایی خطرات، ارزیابی و 
کنترل ریســک ها، با اقدامات اصالحی و پیشــگیرانه 
وظایف خویش را ایفاء می نماید. در حوزه محیط زیست، 
اثرات زیست محیطی در کلیه  فازهای یک پروژه وجود 
دارد. نظارت عالی و مســتمر در بخش خاک، آب و هوا 
و جلوگیری از آلودگی هرکــدام از وظایف مهم محیط 
زیست می باشد. لذا ارزیابی ریسک و جنبه های زیست 
محیطی از مهمترین وظایف این حوزه می باشــد و در 
حوزه پدافندغیرعامل شناسایی، طبقه بندی انواع خطرات 
تحمیلی درون سازمانی و برون سازمانی با هر رویکردی 
اجرای مانور و تمرین های دور میزی و عملیاتی و آگاهی 

بخشــی به مجموعه از شرایط موجود و بررسی و پیش 
بینی نقاط آسیب پذیر و ارائه راهکارهای مقابله با آن ها 

می باشد.
اهمیت و نقش ایمنی و آتش نشــانی بخصوص در  ��

صنعت پتروشیمی چیست؟
تولید پایــدار و ایمن و پیشــگیری از حوادث از 
اهداف هر صنعتی می باشد. دستیابی به این هدف عالی 
فقط با درک این آرمان و رســالت با اعتقاد به صداقت 
و وجــدان کاری و با باور اینکه پیشــگیری و مهارت و 
تجربه و آمــوزش کافی عامل اصلی کاهش مخاطرات 
صنعت اســت. لذا در راستای مقابله با این نوع خطرات، 
حضور نیروی انسانی توانمند و تجهیزات به روز می تواند 
نقش حساس ایمنی و آتش نشانی را در صنعت به خوبی 

نشان دهد..
ارزیابی شــما از وضعیت بهداشــت، ایمنی و محیط  ��

زیست شرکت چیست و آن را در چه جایگاهی می بینید؟
از آنجایی که هدف کلی HSE برنامه ریزی، اجراء 
و کنترل فعالیت های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی با 
رویکرد یکپارچه و ترویج فرهنگ آن در تمام شاخه های 
مذکور و پایش کلیه فعالیت ها از نظر کنترل عوامل زیان 
آور می باشد لذا ارزیابی بنده از وضعیت بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست شرکت پتروشیمی مرجان در حدقابل قبول 
و مطلوب است، این در حالی است که شرکت پتروشیمی 
مرجان جزء شرکتهای نوپا بوده و از طرفی زیرساختهای 
فاز ۲ منطقه ویژه اقتصادی پارس ناقص هست و تکمیل 
نشده به خصوص در ارتباط با بحث پساب و واحد تصفیه 
پســاب دماوند ساخته نشده است و بنابر این در صورت 
رفع معظالت فاز ۲ جای ارتقاء و تبدیل شرایط به احسن 

را نیز دارا می باشیم.
از راه اندازی و شــرایط خاص پتروشــیمی مرجان  ��

بگویید؟
ما در سایت پتروشیمی مرجان از بدو ورود در زمان 
ساخت و ساز فرهنگ سازی و آموزش پرسنل رو در قالب 
TBM های کوتاه مدت عمومی، TBM های تخصصی 
قبل از شروع فعالیت های مرتبط و آموزشهای عمومی و 
تخصصی آغاز کردیم، ما به محض دیدن اعمال ناایمن 
اقــدام به اخراج، جریمه و یا اخطار به فرد خاطی نکردیم، 
بلکه اگر کارگر خسته از کار در حال داربست بندی در ارتفاع 
کمربندش رو نبسته بود داد و بیداد سرش نکردیم، پایین 
نکشــیدیمش در اوج خستگی اخطار و اخراج و جریمش 
کنیم، بلکه رفتیم در ارتفاع کنارش نشستیم و با تمام وجود 
به این درک رسوندیمش که نبستن یک کمربند ایمنی چه 

تبعاتی می تواند برای خودش، خانوادش و شرکت داشته 
باشد. در مرحله بعدی و تا زمان قبل از رسیدن به مرحله 
پیش راه اندازی و راه اندازی با غربالگری هایی که انجام 
دادیم کارگران و مهندسین پرخطر و نا ایمن رو شناسایی و 
از فعالیتهای اجرایی و عملیاتی خارج کردیم و راه اندازی و 
پیش راه اندازی سایت مرجان رو که افتخار بنده و تمامی 
پرســنل ســخت کوش و پرتالش مرجان هست بدون 
کوچکترین حادثه ای و در ایمن ترین شرایط، راه اندازی و 
وارد فاز بهره برداری کردیم. قطعاً در پس هر موفقیتی در 
این سطح زحمات، تالش ها و کوششهای زیادی صورت 
گرفته و افراد تأثیر گذاری زیادی در این موفقیتها سهیم 
بودند، همینجا جا دارد از تالش ها و کوشش های بی حد 
و حصر جناب مهندس بیگی مدیریت محترم عامل سابق 
پتروشیمی مرجان که همانند یک استاد در دانشگاه مرجان 
درسهای زیاد و تجربیات بسیار گرانبهایی رو به ما منتقل 
کردند که در هیچ دانشگاهی نمیشه کسب کرد و آموخت 
و پس از از ایشون نیز با درایت، مدیریت و پشتیبانی جناب 
مهندس مسعودی توانستیم از دو بحران فنی پیچیده ایجاد 
شده در فرآیند سایت )تعمیرات CTS Burner و تعمیرات 
خط PRG( مرجان که سبب توقف تولید سه چهار ماهه 
شده بود با انجام تعمیرات طاقت فرسا، سخت، فنی، پچیده 
و بسیار پرمخاطره بدون کوچیکترین سانحه و حادثه ای 
سربلند بیرون بیاییم و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۸ به فضل الهی و 
مدیریت مجموعه و تالشهای شبانه روزی کلیه همکاران 
مجتمع پتروشیمی مرجان مجدداً وارد فاز تولید شد و به 
لطف خداوند در ریل تولید مداوم و مستمر قرار گرفت، که 
انشاءا... مورد قبول ملت سرافراز ایران، سهامداران محترم 

و مجموعه مدیریت محترم مرجان قرار گیرد.
به نظر شما راهکار منطقی جهت اصالح نسبی و بهبود  ��

شرایط ایمنی چه می باشد؟
ایــن مهم به اهمیت آمــوزش در نظام مدیریت 
HSE و نقش های تعالی آن بستگی دارد. افزایش بهره 
وری و تعالی ســازمان و رســیدن به بلوغ HSE با یک 
نیاز سنجی آموزشی مناسب بسترهای آن در این شرکت 
مهیاست و با یک فرهنگ سازی مناسب همراه برنامه 
ریزی آموزشــی مؤثر می توان به این بهبود از شــرایط 

ایمنی رسید.
به نظر شــما نقاط ضعف و نقاط قوت واحد HSE چه  ��

چیزهایی می باشد و اگر پیشنهادی دارید، بیان نمایید.؟
نقطه قوت این واحد حضور نیروی انسانی متعهد، 
دلســوز و کارآمد می باشد و نقطه ضعف واحد نقص در 
ایجاد ســاختمان HSE و آتش نشانی واحد بوده که با 
پیگیریهای مدیریت محترم عامل مراحل پایانی برگزاری 
مناقصه انتخاب پیمانکار در حال انجام بوده و انشــاءا... 

به زودی ساخت ساختمان HSE استارت خواهد خورد.
مشــارکت نیروی انسانی چقدر می تواند در پیشبرد  ��

استراتژی hse کمک کند؟
تردید ندارم که نیروهای عملیاتی این شرکت به 
درک بســیار باالیی از خطرات پیرامون رسیده اند. تعهد 
مدیریت شرکت به ایمنی فرآیند، مستندسازی دانش فنی 
و عملیاتی فرآیندی، مدیریت تغییر و واکنش در شرایط 
اضطراری که در بینش مدیریت محترم عامل وجود دارد، 
و در کنار اینها آموزش ایمنی در سطوح مختلف شرکت، 
یک مشارکت بسیار چشــم گیر و مطلوبی را از نیروی 

انسانی به ارمغان می آورد.
و سخن آخر… ��

هرگونه مطالعات JSA و FMEA و … با پیاده 
سازی روش های نوین تحلیل ایمنی از قبیل LOPA و 
FTA و یا استقرار هر سیستمی از سیستم های HSE و 
ایمنی فرآیند PSM یا تدوین ERP و یا طراحی سیستم 
اعالم و اطفائ حریق که مســتلزم پرداخت مالی است، 
یک سرمایه گذاری هدفمند تلقی شده و از نگاه هزینه ای 

می بایستی دور باشد.
در پایان از همه همکاران خوب و زحمتکش خودم 
در تمامی واحدهای کارخانه خواســتارم که رعایت کلیه 
الزامــات و دســتورالعمل های HSE را در برنامه کاری 
 HSE خود همچون گذشته ادامه داده و کارکنان محترم
ضمن تشکر ویژه از زحماتشــان، به حضور فعال خود 
افزوده تا ان شاءاهلل این روند از کار و تولید با موفقیت و 

سالمتی استمرار یابد.
بــه امید تولید پایــدار و ایمن و ســالمت کلیه 

همکاران عزیز.
ممنــون از وقتی کــه به این گفت وگو اختصاص  ��

دادید
منبع: روابط عمومی شرکت پتروشیمی 
مرجان

دكتر ابوالفضل كيانی بختياری: 

اگر سازمان مدیریت صنعتی به 

 برند ۵۷ ساله خود افتخار

 می كند، این حاصل تالش 

مدیران علمی سازمان است 

و اگر موفقيتی در شبکه 

نمایندگی های سازمان حاصل 

شده است، نتيجه كار مسئولين 

نمایندگی ها ست كه سابقه 

پست های كليدی در استان و 

تدریس در دانشگاه های كشور 

را دارا هستند

در گفتگو با رئيس واحد HSE مجتمع پتروشيمی مرجان تشریح شد:

HSE اهداف، وظایف و استراتژی های واحد
حضور نيروی انسانی متعهد، دلسوز و كارآمد نقطه قوت واحد HSE مجتمع پتروشيمی مرجان است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

برنامه ریزی جدی وزارت نفت برای صادرات فرآورده ها از طریق خشکی و دریا؛

تحقق آرزوی دیرینه صادرات بنزین
صادرات بنزین گزینه جدید 
روی میز دولت است که برای این مهم نیز 
تدابیری در نظــر گرفته و آن طور که وزیر 
نفت اعالم کــرده ایران به دنبال افزایش 

صادرات این فراورده نفتی است.
اواخر سال گذشته بود که با افتتاح 
فاز سوم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
ایــران در تولیــد بنزین خودکفا شــد و 
توانست دروازه های واردات این فرآورده 
استراتژیک به کشور را ببندد. اکنون نیز 
شاهد افزایش تولید این فرآورده هستیم 
تاجایی که در هفته های گذشته باالترین 
رقم تاریخی تولیــد بنزین در ایران ثبت 
شــد. خودکفایی در تولید بنزین یکی از 
اهداف وزارت نفت طی چند ســال اخیر 
بوده اســت و بر این اساس میزان تولید 
بنزین در کشــور به مرور زمان افزایش 
یافت؛ به طوری که در فاصله ســال های 
۵۷ تــا ۵۹ به طور میانگیــن روزانه ۱۴ 
میلیون لیتر بنزین در کشــور تولید شده 
که این مقدار در فاصله ســال های ۹۶ تا 
۹۷ )۹ ماه ابتدای ســال( با افزایش ۵.۹ 
برابــری به میانگیــن روزانه ۸۳ میلیون 
لیتر افزایش یافته اســت، این در حالی 
اســت که مصرف روزانه بنزین در کشور 
نیز رقمی در همین حدود را تعقیب کرده 
اســت؛ به نحوی که در فاصله سال های 
۹۶ تا ۹۷ به طــور میانگین روزانه حدود 
۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف 
شده است. واردات این فرآورده در کشور 
اما در فاصله ســال های ۵۷ تا ۵۹ صفر 
بوده و به تدریج با افزایش تعداد خودروها 
و رشد زندگی شهرنشینی به ۳.۷ میلیون 
لیتــر در روز در فاصله ســال های ۶۴ تا 
۶۷ رســیده و در فاصله سال های ۸۴ تا 
۸۷ به باالتریــن حد خود )۱۶.۸ میلیون 

لیتر در روز( رســیده اســت و پس از آن 
با روندی کاماًل کاهشــی به ۷.۶ میلیون 
لیتــر در روز در فاصله ســال های ۹۲ تا 
۹۵ )دولت یازدهم( رســیده اســت. رقم 
واردات بنزین در فاصله سال های ۹۶ تا 
۹۷ )۹ ماهه ابتدای ســال( ۵.۹ میلیون 
لیتر ثبت شده است که این رقم به گفته 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی از محــل راه اندازی 
میعانات  پاالیشــگاه  ســه گانه  فازهای 
گازی ســتاره خلیج فارس و دستیابی به 
خودکفایــی در تأمین بنزیــن مورد نیاز 
کشور، ابتدای مهرماه ۹۷ به صفر رسیده 

و دیگر بنزینی وارد کشور نشده است.
تولید بنزین کشور از ۱۱۰ میلیون لیتر در 

روز عبور می کند
اما بیژن زنگنــه - وزیر نفت - در 
آخرین صحبت های خود درباره وضعیت 
تولید بنزین در کشور، گفته است: مقدار 

تولید بنزین کشــور از ۱۱۰ میلیون لیتر 
در روز عبور کــرده و این باالترین رقم 
تاریخی است که تاکنون داشته ایم. وی 
با بیان این که همــه فرآورده ها از جمله 

بنزین و گازوئیــل، گاز مایع، نفت کوره 
و سوخت جت در کشور به صورت مازاد 
برای صادرات وجــود دارد، اظهار کرد: 
برنامه ریــزی جدی بــرای صادرات این 
فرآورده ها از طریق خشــکی و دریا شده 

است.
برنامه ریزی برای صادرات بنزین 

استارت خورد
از دی ماه سال گذشته برنامه ریزی 
بنزین صــورت گرفت  برای صــادرات 
و همــان زمان علیرضــا صادق آبادی - 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی - اعالم کرد: در کشور 
مازاد بنزین داریم و به ســمت صادرات 
حرکت می کنیــم. این اتفاق یا از طریق 
قرارداد صــورت می گیرد یــا در رینگ 
بورس عرضه خواهد شــد اما این برنامه 
ما در سال جاری است. وی هم چنین در 
گفت وگو با ایســنا اعالم کرد که ایران 

صادرکننده بنزین و گازوئیل شده است و 
مقصد صادرات، کردستان عراق، عراق، 
افغانســتان و برخی کشــورهای حاشیه 
دریای خــزر هســتند. در همین رابطه 
هوشنگ فالحتیان - معاون برنامه ریزی 
وزیر نفــت - در آن زمان با اشــاره به 
بنزین  مصرف  کنونــی  میانگین  این که 
در کشــور روزانه ۸۸ میلیون لیتر و تولید 
اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون در روز است، 
گفت: در شرایط کنونی ظرفیت صادرات 

بنزین را داریم.
روزانه باالی ۱۵ میلیون لیتر اضافه تولید 

بنزین داریم
به تازگی نیز وزیر نفت با بیان این که 
روزانه باالی ۱۵ میلیون لیتر اضافه تولید 
بنزیــن دارد که این اضافــه تولید ذخیره 
شــده و قرار است میزان صادرات افزایش 
پیدا کند، اظهار کرد: اضافه تولید در نفت 
سفید، گازوئیل و ســوخت جد وجود دارد 
و به لحاظ پاالیش وضعیت خوبی داریم. 
روز چهارشــنبه نیز نخستین محموله ۱۰ 
هــزار تنی بنزین صادراتی شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتــی روانه رینگ 
بین الملل بــورس انرژی شــد. البته این 
صحبت ها در شرایطی است که وزیر نفت 
در مراسم افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس درباره صادرات بنزین اینگونه 
گفــت که دیگر نیازی بــه واردات بنزین 
نداریــم و امکان صادرات این فرآورده نیز 
هم اکنــون وجود دارد، اما به این دلیل که 
می خواهیم ظرفیت ذخایر ایران را افزایش 
نمی کنیــم. مجموع  فعاًل صــادر  دهیم، 
اتفاقات در ماه های اخیر نشــان می دهد 
کــه اکنون دولت برنامه خود را تغییر داده 
و صــادرات بنزین را جز اولویت های خود 

قرار داده است.

پاسخ به 5 پرسش اساسی در مورد کارت سوخت

آمادگی 9 کشور منطقه برای خرید بنزین ایران

استفاده از کارت سوخت شخصی تا شش 
روز دیگر الزامی می شود اما هم چنان افرادی هستند که یا 
کارت ســوخت ندارند یا کارت سوخت آن ها دچار مشکل 
شده اســت که باید در روزهای باقی مانده این مشکل را 

برطرف کنند.
طرح الزام اســتفاده از کارت ســوخت شخصی با 
هــدف انضباط دادن و جمــع آوری اطالعات مربوط به 
مصرف بنزین به تصویب رسیده است و از نهم خردادماه 
اطالع رســانی آن آغاز شد. با نزدیک شــدن به زمان 
اجرایی شــدن این طرح، ســواالتی از سوی دارندگان 

خودرو مطرح شده که پاسخ آن در ادامه آمده است:
- هموطنانی که درخواســت المثنی را در ســامانه دولت  ��

همــراه ثبت کرده اند برای پیگیری چه اقدامی انجام دهند و 
اینکــه آیا امکان حذف ثبت نام و امکان پیگیری از ســایت 

GSB وجود دارد؟
باتوجه به الزام اســتفاده از کارت های هوشــمند 
ســوخت در تاریخ مقرر، کســانی که در ســایت دولت 
همراه ثبت نام کرده اند با اســتعالم در قسمت پیگیری 
می توانند از وضعیت تأیید ثبت نــام خود اطمینان پیدا 
کنند. الزم به ذکر اســت برای تمام کســانی که ثبت 
نام آن ها تأیید شــده، کارت هوشمند سوخت صادر و به 
نشــانی آنها ارسال می شود. همچنین امکان حذف ثبت 

نام وجود ندارد.
- ر خصوص حذف رمز کارت هوشمند سوخت چه اقدامی  ��

می توان انجام داد؟
ابتدا با درج چهار رقم شماره ملی کسی که کارت 
سوخت به نام او صادر شده است به عنوان پیش فرض 
اقدام کند، در غیر اینصــورت و عدم پذیرش رمز پیش 

فرض، با مراجعه به یکی از نواحی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اقدام به حذف آن کنند.

- نحوه درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت چگونه  ��
است؟

متقاضیان می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ 
اقدام به درخواست المثنی کارت سوخت کنند.

- اگر هنگام قرار دادن کارت هوشــمند سوخت در تلمبه  ��
جایگاه با پیغام )تاریخ ۹3/۱0/۱( مواجه شدید، چه اقدامی 

می توان انجام داد؟
بــا مراجعه به یکی از نواحی شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی نسبت به حذف آن اقدام کنند.
- اجرایی شــدن طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت  ��

در کل کشور چه زمانی است؟

الزام استفاده تدریجی از کارت هوشمند سوخت از 
تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ با اولویت کالن شهرهای تهران، 
البرز، اصفهان و تبریز اســت.گفتنی اســت؛ با توجه به 
اجرای مصوبات دولت و مجلس شــورای اسالمی برای 
الزامی شــدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند 
سوخت شخصی از بیســتم مردادماه امسال، الزم است 
مالکان خودرو و موتورسیکلت که دارای کارت هوشمند 
ســوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکالت 
احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت 
ســوخت، طی روزهای باقی مانــده حداقل یک نوبت 
ســوختگیری از طریق کارت های سوخت شخصی خود 
انجام و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد 

را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطالع دهند.

رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی 
تهران از اعالم آمادگی رســمی خریداران خارجی بنزین 
ایران در ۹ کشــور منطقــه خبر داد و گفــت: برندگان 
عرضه های بورس انــرژی، ظرف یکماه محموله های خود 

را تحویل می گیرند.
رضا پدیدار با اشــاره به آغاز عرضه بنزین ایران در 
بورس انرژی گفت: حدود دو تا ســه ماه است که ایران 
توانمندی افزایش تولیــد بنزین، گازوئیل و فرآورده های 
هیدروکربوری را بیش از نیاز مصرف داخلی پیدا کرده و 
بر این اساس اتاق بازرگانی تهران در کنار بورس انرژی 
و وزارت نفت، این موضوع را به فعاالن اقتصادی اعالم 
کرده تا بــرای خرید این محصــوالت در بورس انرژی 
آماده باشــند. رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران افزود: بر این اساس، 
مازاد محصوالت تولیــدی هیدروکربوری و بنزین مازاد، 
در بورس انرژی ارائه خواهد شــد؛ این در شرایطی است 
کــه مقررات بورس انرژی می گویــد هر فردی که قصد 
خرید این محصوالت را دارد باید از طریق کارگزاری های 
رسمی و مورد تائید بورس انرژی، درخواست خود را ارائه 

دهد؛ ضمن اینکه شــرکت های کارگزاری عالقمند نیز 
می توانند در بورس انرژی ثبت نــام نمایند. وی تصریح 
کرد: بــورس انرژی در نوبت های گذشــته، نفت خام را 
برای فروش عرضه می کرد که بعضًا مشــتری نداشت؛ 
اما اکنون فرآورده های هیدروکربوری و مشــتقات نفتی 

را پیشــنهاد داده که در قالب آن، بنزین، گازوئیل، نفت 
ســفید و نفت کوره، یک بار در هفته عرضه شــده و بر 
اساس آن، سه شــنبه هر هفته نیز کارگزاری ها می توانند 
وارد رقابت شــوند. البته پیش از اینکه رقابت شروع شده 
و پیشنهاد قیمت مطرح شود، خریداران باید سپرده ای را 

به بورس بسپارند و قیمت مدنظر خود را پس از آن اعالم 
کنند؛ در این صورت اگر در رقابت برنده شــدند، محموله 
آنها حداکثر ظرف یک ماه تحویل داده می شــود. پدیدار 
در خصوص مکانیزم تسویه حساب نیز گفت: این تسویه 
حســاب به صورت مســتقیم پولی و ارزی یا به صورت 
تهاتــری خواهد بود. وی در پاســخ به ســؤال خبرنگار 
مهــر مبنی بر کیفیــت بنزین تولیدی ایــران و تطبیق 
آن با اســتانداردهای جهانی خاطرنشــان کرد: در دولت 
یازدهم و دوازدهم، از کاتالیست های پایه فلزات گرانبها 
و سیســتم های نوین تولید اســتفاده شده و به خصوص 
در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، تولید با کیفیت بسیار 
باال انجام می شــود؛ بنابراین بنزین تولیدی ایران کاماًل 
منطبق بر اســتانداردهای جهانی است. پدیدار گفت: هم 
اکنــون دو نوع بنزین بدون ســرب با اکتان ۹۱ و بنزین 
ســوپر با اکتان ۹۵ تولید می شــود که هر دو با کیفیت 
و منطبق با اســتانداردهای جهانی هســتند. وی اظهار 
داشت: ۹ کشور از جمله عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان، 
پاکستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس از جمله عمان، مشتری بنزین ایران هستند.

یادداشت

یادداشت

تدابيری برای اپليکيشن های حمل ونقلی در 
صورت سهميه بندی سوخت

مالک شریعتی نیاسر
کارشناس انرژی

در صورت برقراری نظام سهمیه بندی سوخت، دولت باید شرایط ویژه ای 
را برای اپلیکیشن های حمل و نقلی در نظر بگیرد. در این راستا می توان گزینه 
استفاده از سیان جی را فعال کرد. در همین حال، در نتیجه الزام استفاده از کارت 
سوخت در روند سوختگیری می توان آمار شفاف و دقیقی - که پایه و اساس 
هر گونه برنامه ریزی اقتصادی به شــمار می رود - در اختیار داشت و استفاده 
درست از کارت سوخت در فرآیند سوخت گیری می تواند به مدیریت مصرف 
سوخت کمک کند. روند تخصیص یارانه انرژی در حال حاضر ناعادالنه است، 
چرا که دهک دهم حدود ۱۰ تا ۱۱ برابر دهک نخست که افراد با توان مالی 
کمتر را شــامل می شود، از یارانه پنهان انرژی در کشور بهره می برند. یکی از 
راهکارهایی که می توانیم عدالت بیشتری را در تخصیص یارانه سوخت برقرار 
کنیم، استفاده منطقی از کارت سوخت است. در صورت برقراری نظام سهمیه 
بندی ســوخت، دولت باید شرایط ویژه ای را برای اپلیکیشن حمل و نقلی در 
نظر بگیرد. در این راســتا می توان گزینه استفاده از سیان جی و آل پی جی را 
به طور کامل فعال کرد تا سبد سوختی متنوعی در اختیار داشته باشیم. با توجه 
به فعال نبودن نظام ســهمیه بندی، آغاز روند استفاده از کارت سوخت الزامی 
برای مصرف کننده ایجاد نمی کند، می توان برای ایجاد این الزام، شرایطی را 
طراحی کرد که هر خودرو بدون کارت سوخت بیش از یک یا دو مرتبه امکان 
ســوختگیری آن هم به صورت محدود نداشته باشد یا در صورت استفاده از 
کارت ســوخت جایگاه، کارمزدی برای آن به جایــگاه دار بپردازد. باید روش 
تخصیص سهمیه ســوخت را نیز اصالح کنیم. یکی از این روش ها می تواند 
تخصیص سوخت به خودروی سرپرست خانوار باشد. به این ترتیب هر خانواده 
بابت تنها یک خودرو سهمیه دریافت می کند که می تواند مقدارش مناسب تر 
از قبل و متناسب با جمعیت و نیاز خانواده باشد؛ چرا که دلیلی ندارد خانواده ای 
که توان مالی در اختیار داشتن چندین خودرو را دارد برای همه آنها سوختی با 
نرخ هزار تومان دریافت کند و عماًل کارت همه را برای یک خودرو اســتفاده 
نماید. همچنین در این روش باید سهمیه خودروهای لوکس و خارجی را قطع 
کرد تا شاهد عدالت بیشتری باشیم. بهترین روش برای کاهش فشار تحریم 
صادرات نفت کشور توسعه صنایع پاالیشی است، صادرات فرآورده های نفتی 
محدودیت کمتری نســبت به صادرات نفت خام دارد از طرفی شناسایی آن 
دشــوارتر و ارزش افزوده ایجاد شده آن بیشتر از صادرات نفت خام است. در 
همین راستا عرضه بنزین در بورس انرژی مشروط بر اینکه توسط شرکت های 

صوری و کاغذی خریداری نشود، قطعاً مثمر ثمر خواهد بود.

روزانه ۲ برابر مصرف جهانی و ۳ برابر تركيه 
بنزین می سوزانيم

مسعود تجریشی
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

صنعت خودروســازی می تواند پیشران توسعه صنعت در کشور باشد، 
کشــوری مانند کره جنوبی صنعت خودروســازی خود را با ایران آغاز کرد، 
امــا آنها امروز صنعت خودرو دارند و ما فقط کارخانه خودروســازی داریم. 
کشورها هدف گذاری های مختلفی دارند و عمدتاً به سمت خودروهای برقی 
و هیبریدی می روند، اما باید در نظر داشــته باشیم که ما در کشور گاز نیز 
داریم و زیرساخت های خوبی در این زمینه فراهم شده است. به عنوان مثال 
دولت برای ایستگاه های گاز ۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است 
که می تواند شرایط خوبی برای خودروهای گازسوز باشد. در تابستان امسال، 
مصرف روزانه بنزین در کشور به ۹۰ میلیون لیتر رسید، در حالی که با تعداد 
خودروی کمتر این میزان یک ســوم می شود. آمار جهانی در زمینه مصرف 
بنزین روی ۴.۵ تا ۵ لیتر است که با این حساب ما دو برابر آنها و سه برابر 
ترکیه مصرف می کنیم. موضوع آالیندگی موتورسیکلت ها نیز مهم است. ۱۲ 
هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که معادل یک میلیون خودرو 
آلودگی ایجاد می کند، بنابراین می توانیم با انجام اقدام هایی که شاید نیازی 

هم به منابع مالی چندانی نداشته باشد این مشکل را حل کنیم.

اطالعيه شماره ۵ شركت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

دسترسی آسان تر به رمز كارت هوشمند سوخت
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران، در اطالعیه 
شماره پنج خود روش های دسترسی آسان تر به رمز کارت هوشمند سوخت 

را معرفی کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران، در اطالعیه شماره پنج این شرکت آمده است:
»شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی ایران بــرای رفاه حال 
هموطنان عزیز و به منظور دسترســی آســان تر به رمز کارت هوشــمند 
ســوخت اعالم کرد: »از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۶ شهریورماه امسال، مالکان 
خودروهایی که رمز کارت هوشــمند ســوخت خــود را فراموش کرده اند، 
می توانند با وارد کردن رمز پیش فرض چهار رقم ســمت راســت کد ملی 
شــخصی که کارت هوشمند سوخت به نام آن صادر شده است رمز کارت 
هوشــمند ســوخت خود را فعال ســازی کنند. مالکان خودروها همچنین 
به منظور درخواســت کارت هوشمند ســوخت المثنی، می توانند با مراجعه 
حضوری به دفاتر پلیس +۱۰، درخواســت کارت هوشمند سوخت المثنی 
خود را ثبت کنند. شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مالکان 
خودروهایی که کارت هوشــمند سوخت آنها در باجه معطله شرکت پست 
است، درخواست کرد با مراجعه به سایت www.epolice.ir و وارد کردن 
پالک خودرو، بارکد پســتی کارت هوشمند ســوخت خود را دریافت و با 
مراجعه به سایت www.post.ir، بخش رهگیری مرسوالت پستی، کارت 
ســوخت خود را پیگیری کنند، یا همچنین می تواننــد با مراجعه به دفاتر 
پستی و ارائه بارکد، کارت هوشمند سوخت شخصی خود را دریافت کنند.«

وزیر نفت: مقدار توليد بنزین 
كشور از ۱۱۰ ميليون ليتر در 

روز عبور كرده و این باالترین 
رقم تاریخی است كه تاكنون 
داشته ایم. همه فرآورده ها از 
جمله بنزین و گازوئيل، گاز 
مایع، نفت كوره و سوخت 

جت در كشور به صورت مازاد 
برای صادرات وجود دارد 
و برنامه ریزی جدی برای 

صادرات این فرآورده ها از 
طریق خشکی و دریا شده است
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بین امللل

 بازار جهاني نفت، ترامپ و جنگ تعرفه ها؛ 

جاده معکوس نفت و ترامپ!
محمود سیاوش آبکناري

رشــد 
تولید نفــت آمریکا در 
چند ســال گذشته به 
کار  روی  از  پس  ویژه 
ترامپ  دونالــد  آمدن 
کنترل  خواه،  جمهوری 

اوپک روی بازارهــای جهانی نفت را کمتر 
کرده اســت. جاده نفت و ترامپ معکوس 
هم هســتند و بــه واقع ترامپ بــا اعمال 
سیاســتهای تعرفــه ای اش بر روی چین 
عمال جان نفت را گرفته اســت. در همین 
حال، در کمتر از مدت هشــت سال، تولید 
نفت آمریکا از پایین شــش میلیون بشکه 
در روز بــه بیش از ۱۲ میلیون بشــکه در 
روز افزایش پیدا کرده است. این افزایش 
تولید تنها دلیلی اســت که قیمت نفت به 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود نکرده 
اســت. در همین حال، یکــی از مهم ترین 
پرسش هایی که در بازار جهانی نفت وجود 
دارد، پیرامــون تولید نفت آمریکا اســت 
و شاید اوپک به دانســتن هیچ چیز به جز 
این که تولید نفــت آمریکا چه زمانی رو به 
کاهش می رود عالقه نداشته باشد. در حال 
اوپک،  اســتراتژی  می رسد  نظر  به  حاضر 
انتظار برای آغاز کاهش تولید آمریکا است 
تا بتواند دوبــاره کنترل بازارهای نفت را به 
دســت بگیرد. بر این اساس، ممکن است 
این انتظار طوالنی نشــود. رشد تولید نفت 
در منطقه پرمیان باسین که مهمترین منطقه 
تولید نفت در آمریکاست، آهسته شده است 
و البته این کاهش تولید تنها به این منطقه 
منحصر نبوده است. اما در حالی که تمامی 
توجهات به مناطق تولید نفت و گاز شــیل 
دوخته شــده، تولید نفت فراســاحلی نیز 
رشد قابل توجهی داشــته است. طی یک 
دهه گذشته، تولید نفت منطقه گلف کاست 
آمریکا از حدود ۱.۲ میلیون بشــکه در روز 
به دو میلیون بشــکه در روز افزایش پیدا 
کرد. در همین حال، بر اساس گزارش اویل 
روند  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  پرایس، 
نزولــی اندک تولید نفت آمریکا از ماه مه را 
گزارش کرده است. اما پرسش اصلی این 
اســت که آیا یک روند غیرطبیعی است یا 
سرآغاز یک روند مستمر خواهد بود. این در 
حالی است که آمار رسمی که از سوی اداره 
اطالعات انرژی آمریکا منتشــر شد، نشان 
داد تولید نفت خام آمریــکا در ماه مه ۲۶ 
هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده و به 
۱۲.۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. 
آمار تولید آوریل مورد بازبینی قرار گرفت و 
با ۲۸ هزار بشــکه در روز کاهش، ۱۲.۱۳ 

میلیون بشکه در روز اعالم شد.
تولید نفت اوپک در پایین ترین حد ۵ 

سال اخیر
نفت  تولید  انگیــز  افزایش حیرت 
آمریکا در حالی اســت که نظرســنجی 
یک مؤسســه نشــان می دهد به دلیل 
پایبندی بیش از حد عربستان به توافق 
مجموع  نفــت،  تولید  کاهــش  جهانی 
تولید ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپــک( در ماه ژوئیه امســال به 
پایین ترین حد خود در پنج ســال اخیر 
رسیده اســت. به گزارش پایگاه خبری 
از  مؤسســه  این  نظرســنجی  پالتس، 
مســئوالن صنعت نفــت، تحلیلگران و 
داده های کشتیرانی نشان داد تولید نفت 
اوپک در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ میالدی 
با ۲۱۰ هزار بشکه کاهش نسبت به ماه 
ژوئن، به ۲۹ میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه 
در روز رســید. میزان پایبندی ۱۱ عضو 
اوپک که متعهد بــه کاهش تولید نفت 
هســتند، در ماه ژوئیه امســال به ۱۱۷ 
درصد رســید، در حالی که این رقم در 
ماه ژوئن این سال ۱۰۵ درصد بود. تولید 
نفت عربســتان در ماه ژوئیه امســال با 
۱۵۰ هزار بشــکه کاهش نسبت به ماه 
ژوئن به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در 
روز رسید و صادرات این کشور تقریبًا به 

از  همه مشتریانش کاهش یافت. عراق 
جمله کشورهایی بود که در دوره یادشده 
تولیــد نفت خود را افزایــش داد و به ۴ 
میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه در روز رساند. 
تولید روزانه نفت عراق ۲۷۰ هزار بشکه 
فراتر از تعهد این کشور در توافق جهانی 

کاهش تولید نفت بود.
ترامپ بازار نفت را بیش از ایران 

می ترساند!
بــر ایــن اســاس، زمانی بــود که 
تنش هــای ژئوپولیتیــک در خاورمیانــه 
موجب جهــش قیمت نفت می شــد، اما 
اکنون عوامــل تهدیدکننده تقاضای نفت 
موجب شــوک های قیمتــی در بازار نفت 
می شــود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 
موجــی از حملــه به نفتکش ها، اســقاط 
پهپادهــا و رویارویی تهدیدآمیز در اطراف 
تنگــه هرمــز تأثیر کمی بــر قیمت نفت 
داشته است. شــاید معامله گران نفتی باور 
ندارند مهم ترین تنگــه نفتی جهان روی 
نفتکش ها بسته خواهد شد. توقیف نفتکش 
ستنا ایمپرو، مشکل خاص انگلیسی است 
و بعید به نظر می رسد شاهد توقیف شمار 
چشمگیری از نفتکش ها باشیم. در مقابل، 
اظهارات دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا درباره وضع تحریم های بیشتر ضد 
کاالهای چینی کافی بود تا قیمت نفت را 
در سراشــیبی بیندازد. قیمت شاخص نفت 
خام آمریکا در ۱۵ دقیقه نخســت پس از 
اظهارات ترامپ ۴ درصــد و در پایان آن 
روز ۸ درصــد کاهش یافــت. تعرفه های 
ترامپ ضــد کاالهای چینی برای رشــد 
تقاضای جهانــی نفت مانع ایجاد کرده اند. 
این مســئله، نگرانی بزرگ تری نسبت به 
اختالل در عرضه نفت از تنگه هرمز است. 
آژانس بین المللی انرژی، برآورد خود را از 
رشــد تقاضای نفت در نیمه نخست سال 
۲۰۱۹ میــالدی کاهش داده اســت. در 
آغاز این ســال این نهاد پیش بینی می کرد 
تقاضــای نفت یک میلیــون و ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش یابد، اما ۶ ماه بعد 
این تصویر تغییر کــرد و برآوردها درباره 
رشــد تقاضای نفت در نیمه نخست سال 
۲۰۱۹ میالدی به ۵۶۰ هزار بشکه در روز 
کاهش یافت، اما پیش بینی درباره رشــد 
تقاضای نفت در نیمه دوم این سال به یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 
یافته اســت. آژانس بین المللی انرژی در 
توجیــه افزایش بــرآورد تقاضای نفت در 
نیمه دوم ســال ۲۰۱۹ میالدی، به انتظار 
تقویت رشد اقتصادی در کشورهای عضو 
ســازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
)اوئی سی دی( و کاهش قیمت نفت نسبت 
به پارســال اشــاره می کند، اما بعید است 
این وضع ادامه داشــته باشد. در شرایطی 
که تولیدکنندگان نفت در جهان با مشکل 
عرضه بیــش از حد روبه رو هســتند، هر 
نشانه ای از ضعف تقاضا تأثیری اغراق آمیز 

بر قیمت ها خواهد داشت.
چین مسئله اصلی قیمت نفت است

در همین حــال، گمانه زنی درباره 
نتیجه جنــگ تجاری آمریــکا و چین، 
دورنمــای اقتصادی چین و پیش بینی ها 

درباره تقاضای نفت این کشــور، امروز 
بیشــترین تأثیر را بر بازار نفت دارد. به 
گزارش نشــریه فوربز، بازار نفت امروز 
بر پایــه اظهارنظرهــای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، درباره مذاکرات 
تجاری این کشــور با چیــن و واکنش 
چین در برابــر اقدام های آمریکا حرکت 
می کند. برای معامله گران، چین مســئله 
مهمتری از دیگر رویدادهای ژئوپولتیک 

یا اقتصادی شــده اســت. تأثیر پذیری 
بازار نفت از تحــوالت مروبط به چین، 
دالیــل گوناگونــی دارد. نخســت این 
که چین بزرگتریــن واردکننده نفت در 
جهان اســت. این کشور در سال ۲۰۱۸ 
میالدی روزانــه ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار 
بشکه نفت وارد می کرد و بخش باالیی 
از ایــن واردات همچنان ذخیره ســازی 
می شــود. اگر اقتصاد چین دچار تحول 
کاهش  روی  می توانیم  شــود،  شــدید 
شدید واردات این کشور حساب کنیم و 
این مسئله، بازار نفت را مختل می کند. 
دوم این که اگر اختالف تجاری چین و 
آمریکا وخیم تر و به جنگ تجاری تمام 
عیار تبدیل شــود، ممکن اســت شاهد 
رکود شــدید در آمریکا باشــیم. آمریکا 
بزرگتریــن مصرف کننده نفت در جهان 
است که بیشتر نیاز این کشور در داخل 
تولید می شود. رکود در آمریکا، تقاضای 
جهانی نفت را کاهش خواهد داد. ســوم 
این که تشــدید جنگ تجاری میان دو 
اقتصاد بزرگ جهان ممکن اســت سبب 
افت اقتصاد جهانی و آسیب به تقاضای 
نفت در کل جهان شــود. در هفته های 
گذشــته اخبار مربوط بــه احتمال وضع 
تعرفه ۱۰ درصدی بــرای واردات ۳۰۰ 
میلیون دالر از کاالهای چینی سبب شد 
قیمت نفت حدود هشــت درصد کاهش 
یابد. اکنون تقاضــای نفت و نه عرضه 
این کاال، ذهــن همــه معامله گران را 
مشغول کرده است. به همین دلیل است 
که بازار در واکنش بــه تحوالت خلیج 
فارس، رشــد ناچیزی را تجربه می کند. 
بی ثباتی اقتصادی ونزوئال، کاهش تولید 
و تحریم ها ضد این کشور، قیمت نفت را 
باال نبردند. حتی آلودگی نفت صادراتی 
روسیه چندان توجه معامله گران را جلب 
نکرد. تنها مســئله مهم امروز این است 
که مذاکرات تجاری آمریکا و چین، چه 

تأثیری بر تقاضای نفت می گذارند.

قیمت سبد نفتی اوپک زیر ۶۰ دالر 
رفت

در همیــن حال، قیمت ســبد نفتی 
اوپک روز سه شنبه )۱۵ مردادماه( ۵۹ دالر 
و ۷۱ ســنت ثبت شــد. به گزارش دانش 
نفت به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی 
این ســازمان بــه ۵۹ دالر و ۷۱ ســنت 
رســید، در حالی که روز دوشنبه ۶۰ دالر 
و ۵۴ سنت بود. ســبد نفتی اوپک شامل 
۱۴ نوع نفت خام اعضای این ســازمان از 
جمله مخلوط الجزایر، گیراســول آنگوال، 
اورینته اکوادور، سبک رابی گابون، میناس 
اندونزی، ســنگین ایران، ســبک بصره، 
صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی 
نیجریه، ســبک عربی عربستان، موربان 
امارات، مری ونزوئال و جنو کنگو اســت. 
قیمــت نفت خام برنت و وســت تگزاس 
اینترمدیــت )WTI( نیز روز چهارشــنبه، 
۱۶ مردادماه و تا لحظه انتشــار این خبر 
به ترتیب ۵۸ دالر و ۷۳ سنت و ۵۳ دالر و 

۵۲ سنت به ازای هر بشکه بود.
افت قیمت نفت به دلیل نگرانی ها درباره 

رشد اقتصاد جهانی
در همیــن حال، قیمت شــاخص 
نفــت خام برنــت در ســاعت ۳ و ۵۹ 
دقیقــه روز سه شــنبه، ۱۵ مردادماه به 
۶۱ دالر و ۳۹ ســنت و قیمت شاخص 
دبلیوتــی آی آمریکا بــه ۵۵ دالر و ۴۲ 
ســنت رســید. نگرانی دربــاره ضعف 
اقتصــاد جهانی به دلیــل اعالم وضع 
تعرفه های جدید برای واردات کاالهای 
چینی بــه آمریــکا، از مهم ترین دالیل 
بانک آمریکایی  افت قیمت نفت بــود. 
گلدمن ســاکس در گزارشی اعالم کرد: 
تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ میالدی به 
دلیل وضع فعالیت هــای اقتصادی، آب 
و هــوای نامطلوب و تنش های تجاری، 

ناامیدکننده بوده است.
بی ثباتی تنگه هرمز قیمت نفت را به 

۲۵۰ دالر می رساند
اما در میان همه این خبرها تحلیل 
این  یک نشــریه فرانسوی و هشــدار 
نشــریه بازتاب فراوانی در جهان داشت. 
روزنامــه الکروا در گزارشــی نوشــت: 
در صــورت هرگونه درگیــری و اعمال 
محدودیت در تنگه هرمز، ممکن اســت 
قیمت نفت بــه قیمت غیرقابل متحمل 
۲۵۰ دالر برســد. روزنامه الکروا ضمن 
بررســی تنش های اخیر در خلیج فارس 
می نویســد: تنگه هرمــز به عنوان یک 
کریدور دریایی باریک در انتهای جهان 
که تمــام توجهات را به خود جلب کرده 
و عرض آن به ســختی به ۴۰ کیلومتر 
می رسد )کمی بیشتر از فاصله »کاله« تا 
»دوور«( به صحنه تنش هایی که تهران 
و واشــنگتن را مقابل هم قرار می دهد 
تبدیل شده اســت. این کریدور باریک 
دریایی از ماه می میالدی یکی از نقاط 
داغ جهان اســت و موقعیــت و جایگاه 
حیاتی در مدار تجارت نفت دارد. توقیف 
نفتکش ها و خرابکاری ها و هواپیماهای 
بدون سرنشین ساقط شــده، خبرهایی 

اســت که از این منطقــه این روزها 
به گوش می رسد. از ماه می، تنگه هرمز، 
به عنوان سرفصل اصلی ژئوپلتیکی قرار 
گرفته و به عنوان یکی از خطرناک ترین 
نقاط کره زمین در نمودارها تعیین شده 
اســت. »ونســان ایفلن« محقق مرکز 
مطالعــات بحران هــا و درگیری هــای 
بین المللی )CECRI(، وابسته به دانشگاه 
دانشگاه  قدیمی ترین  لوون«  »کاتولیک 
بلژیک، به موقعیت مرکزی استراتژیکی 
تنگه هرمز در بین شــاهراه های بزرگ 
دریایی برای انتقال نفت اشــاره می کند 
و می گویــد: این گذرگاه به شــکل پیچ 
تند؛ که شــبه جزیره مســندام عمان را 
از بندرعبــاس تحت کنتــرل ایران جدا 
مســیر ضروری  یک  به عنوان  می کند، 
برای ســوپر تانکرهای نفتی اســت که 
امتــداد خلیج فارس به خلیــج عمان و 
فراتــر از آن اقیانوس هند را می پیمایند. 
او می گوید: وجــود جزیره های متعدد از 
جمله هرمز که نام تنگه هرمز برگرفته از 
آن اســت و عمق کم آب های سرزمینی 
ایران این ســوپرتانکرها را ناچار می کند 
که یک مسیر ۷.۳ کیلومتری را در فاصله 
دو کانال بسیار باریک که از طریق یک 
منطقه حائل از هم جدا شده اند بپیمایند 
و این برای عبور تانکرهای بیش از ۳۰۰ 
هزار تنی کافی اســت. نیروهای مسلح 
ایران با حضور مداوم و رصد خود، تامین 
تنگه هرمــز، مهمترین آب راهه  امنیت 
انرژی جهــان را بر عهــده دارند. این 
تنگــه، خلیج فارس را به دریای عمان و 
سپس آب های اقیانوسی متصل می کند. 
حــدود ۶۸ درصد ذخایر شناخته شــده 
نفت و گاز طبیعــی دنیا در خلیج فارس 
قــرار دارد؛ از ایــن رو بخش اعظم نفت 
کشــورهای ایــران، عراق، عربســتان 
ســعودی، کویت و امارات متحده عربی 
که همه اعضای اوپک هســتند و تمام 
گاز مایع قطــر از طریق هرمز به جهان 
صادر می شــود. صــادرات روزانه بیش 
از ۱۷ میلیون بشــکه نفــت خام، تنگه 
هرمز را به دومیــن آب راهه پرتردد دنیا 
تبدیل کرده اســت؛ نفت استخراج شده 
در خلیج فارس غالبًا به بازارهای آســیا، 
اروپای غربی و آمریکا صادر می شــوند. 
باریک ترین بخش تنگه هرمز ۲۱ مایل 
دریایــی )۳۹ کیلومتر( عــرض دارد که 
نیمی از آن جزء آب های سرزمینی ایران 
و نیمــی دیگر جزء آب های ســرزمینی 
عمان محسوب می شــود و محدوده ای 
در میانه آن به عنــوان آب راه بین المللی 
برای عبور کشــتی ها درنظر گرفته شده 
فرآورده های  در مجموع صادرات  است. 
نفتی خلیج فارس و ۵۰ درصد معامالت 
تجــاری کشــورهای منطقه بــا جهان 
اهمیت برقراری امنیــت در این منطقه 
را بیش از پیش کرده است. کارشناسان 
اقتصادی معتقدند در صورت بسته شدن 
تنگــه هرمز، بازارهــای جهانی نفت با 
کمبود جدی مواجه می شــوند و احتمال 
دارد که بهــای نفت از مرز بشــکه ای 
۲۵۰ دالر هم بگذرد. چرا که بسته شدن 
تنگه هرمز به معنای توقف صادرات ۹۰ 
درصــد نفت منطقــه و توقف معامالت 
تجاری بسیاری از کشورهای حوزه خلیج 

فارس خواهد بود.

نگاه

نگاه

بحران جدید در كمين صنعت نفت و گاز
صنعت نفت و گاز تا چند ســال دیگر با بحــران کمبود نیروی کار 

روبرو می شود.
این مشــکل جدید نیست و ریشه آن نســلی است اما نخستین 
نشانه های این مشــکل اخیرا بروز کرده اما در بحبوحه ریزش قیمت 
نفت که به حذف صدها هزار فرصت شــغلی منجر شده، نادیده گرفته 
شــده اســت. در ژانویه امسال بررســی انجام گرفته از سوی شرکت 
کاریابی انرژی »ایرســوئیفت« نشــان داد که تقریبا نیمی از پاســخ 
دهندگان نسبت به بحران قریب الوقوع استعداد، کامال نگران یا بسیار 
نگران هستند. تنها ۳۰ درصد از متخصصان نفت و گاز اظهار کرده اند 
که خیالشــان درباره پیدا کردن اســتعداد در این بخش آسوده است. 
مجموعا ۴۰ درصد اظهار کرده اند که بحران مهارت را مشاهده کرده اند 
در حالی که ۲۸ درصد دیگر انتظار دارند تا پنج سال دیگر با این بحران 
روبرو شوند. یکی از مناطقی که با بحران کمبود کارکنان انرژی روبرو 
شده اســت، اروپا و به خصوص انگلیس بوده است. طبق گزارشی که 
اخیرا در بلومبرگ منتشــر شد، نگرانی فزاینده ای نسبت به وجود شغل 
کافــی در آینده وجود دارد که بخشــی از این نگرانی از فاصله گرفتن 
از سوختهای فسیلی نشــات می گیرد. بر اساس گزارش اویل پرایس، 
عدم اطمینان به امنیت شــغلی بلندمدت ممکن است ناشی از ریزش 
قیمت نفت هم باشد و مشکل صنعت نفت و گاز انگلیس در خصوص 
اســتعدادهای جدید از این جا آغاز می شــود. با این حال نســل جدید 
تمایل کمتری برای کار در صنعتی دارد که آن را غیراخالقی می داند. 
لوسی ویلیامز، رییس گروه نفت انجمن جغرافیای انگلیس به بلومبرگ 
گفته اســت: از کالسهای نفت دانشــگاه خواسته شده است نفت را از 
نامشان بردارند زیرا افراد تصور می کنند نفت پلید است. این امر ممکن 
است پیامدهای جدی روی صنعتی داشته باشد که تا شش سال دیگر 
به جذب ۲۵۰۰۰ نیروی کار جدید نیاز دارد. خبر خوب این اســت که 
۴۵۰۰ مورد از این موقعیت های شــغلی دیگر نقش های سنتی نیستند 

و مشاغلی در بخش های علوم دیتا، اتوماسیون و مواد جدید هستند.

 جنگ آمریکا و چين به نفع ایران 
تمام می شود؟

اقـدام اخیـر دولـت آمریـکا در وضع تعرفـه جدیـد روی واردات 
کاالهـای چینـی، آتـش اختالفات تجـاری دو طـرف را شـعله ور کرد و 
گمانـه زنی هایـی را درباره همکاریهـای نفتی این کشـورها برانگیخت.

تحلیلگـران بانـک امریـکا مریـل لینـچ در گفت و گو با شـبکه 
سـی ان بـی سـی اظهـار کردنـد اگـر چیـن تصمیـم بگیـرد تهدیـد 
تعرفه هـای جدیـد آمریـکا را بـا بـه چالـش کشـیدن تحریم هـای 
واشـنگتن و افزایـش واردات نفـت از ایـران تالفی کنـد، قیمت نفت 
۲۰ تـا ۳۰ دالر در هـر بشـکه سـقوط خواهـد کـرد. هفتـه گذشـته 
پـس از ایـن کـه دونالـد ترامپ، رییـس جمهـور آمریکا اعـالم کرد 
تعرفـه ۱۰ درصـدی روی واردات ۳۰۰ میلیـارد دالر کاالی چینـی 
از اول سـپتامبر وضـع خواهـد شـد و اگـر رییـس جمهـور چیـن بـه 
سـرعت توافـق تجاری منعقـد نکند، ممکن اسـت تعرفه هـا افزایش 
بیشـتری پیـدا کننـد، نگرانی هـا نسـبت بـه کنـدی رشـد تقاضـای 
جهانـی بـرای نفـت برانگیختـه شـد و در نتیجـه نفت دچـار ریزش 
قیمـت شـد. چیـن در واکنش بـه تصمیم دولـت آمریکا بـرای وضع 
تعرفـه ۱۰ درصـدی روی ۳۰۰ میلیـارد دالر واردات کاالهای چینی، 
اعـالم کرد دسـت به تالفـی خواهـد زد و اقدام جدیـد دونالد ترامپ 
را عملـی غیرمنطقـی و غیرمسـئوالنه خوانـد. بـه گفتـه تحلیلگـران 
بانـک امریـکا مریـل لینـچ، واکنـش چیـن بـه تعرفه هـای جدیـد 
آمریـکا ممکـن اسـت شـامل ازسـرگیری خریـد نفـت ایـران بـرای 
ضربـه زدن بـه سیاسـت تحریم هـای آمریـکا و مصون نگه داشـتن 
اقتصـاد چیـن از تاثیـر تعرفه هـای جدیـد باشـد. ایـن تحلیلگـران 
گفتنـد قیمـت ۶۰ دالر مـورد پیـش بینی بـرای نفت برنت در سـال 
۲۰۲۰ را تغییـر نمی دهنـد امـا تصمیـم چیـن بـرای خریـد مجـدد 
نفـت ایـران ممکـن اسـت قیمت هـای نفـت را دچـار سـقوط کنـد. 
بـر اسـاس گـزارش اویـل پرایس، چیـن در واقـع هرگـز خرید نفت 
ایـران را پـس از پایـان معافیـت نفتـی واشـنگتن بـرای خریـداران 
بـزرگ ایـران در اوایـل مـاه مـه، متوقـف نکـرد. چیـن کـه پیش از 
وضـع تحریم هـای آمریـکا علیه صـادرات ایـران، بزرگتریـن خریدار 
نفـت ایـران بـود بـا وجـود کمپیـن آمریـکا برای بـه صفر رسـاندن 
صـادرات ایـران، همچنـان بـه خریـد نفـت ایـران ادامـه می دهـد و 
اعـالم کرده اسـت کـه از تحریم هـای آمریـکا علیه صـادرات ایران 
تبعیـت نمی کنـد. بـا ایـن حـال واردات نفت چیـن از ایـران در چند 
مـاه گذشـته پایین تـر بـوده اسـت. در ایـن بیـن منابـع بازرگانـی و 
پاالیشـگاهی بـه پالتـس گفتنـد بعیـد اسـت نفـت خـام آمریـکا 
هـدف تعرفه هـای تالفـی جویانـه چیـن قـرار بگیـرد. بـا ایـن حال 
پاالیشـگاه های چینـی بـه دلیل اختالفـات تجاری پکن و واشـنگتن 
و ابهامـات مربـوط بـه وضـع تعرفـه واردات، طـی یـک سـال اخیر 
نفـت خـام چندانـی از آمریـکا خریـداری نکرده انـد. بـه ایـن ترتیب 
اگرچـه نفـت خـام هـدف تعرفه هـای تالفـی جویانـه قـرار نگرفته 
اسـت امـا معامله گـران و پاالیشـگاه های چینی ترجیـح داده اند نفت 
آمریـکا را خریـداری نکننـد و دیگرتمایلـی بـرای امضـای توافقهای 
بلندمـدت بـا تولیدکننـدگان آمریکایـی برای خریـد نفـت ندارند. به 
گفتـه منابـع آگاه، نفـت آمریکا در حـال حاضر تجـارت مهمی میان 
دو کشـور نیسـت و چیـن احتمـاال کاالهایـی را هـدف تعرفـه قـرار 
می دهـد کـه بیشـتر بـه صادرکننـدگان آمریکایـی لطمـه می زنـد و 

حداکثـر فشـار را بـرای صـادرات آمریـکا ایجـاد می کند.

بازار نفت امروز بر پایه 

اظهارنظرهای دونالد ترامپ، 

رئيس جمهوری آمریکا، 

درباره مذاكرات تجاری این 

كشور با چين و واكنش چين در 

برابر اقدام های آمریکا حركت 

می كند. برای معامله گران، 

چين مسئله مهمتری از دیگر 

رویدادهای ژئوپولتيک یا 

اقتصادی شده است

در كمتر از مدت هشت سال، 

توليد نفت آمریکا از پایين 

شش ميليون بشکه در روز به 

بيش از ۱۲ ميليون بشکه در 

روز افزایش پيدا كرده است. 

این افزایش توليد تنها دليلی 

است كه قيمت نفت به باالی 

۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود 

نکرده است
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اقدام هوشمندانه برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره نفت

در گفتگو با مهندس محمد حسن پيوندی تشریح شد؛ 

ویژگی ها و اهداف انتشار كتاب »نگرشی تحليلی بر صنعت پتروشيمی«

ظرفیــت بالفعل تولید نفت 
خام کشور در سال ۹۷ روزانه حدود ۴.۱ 
میلیون بشــکه بوده است و از این مقدار، 
حدود ۱.۸ میلیون بشــکه در پاالیشگاه ها 
تبدیل به محصوالت اصلی شــده و مابقی 
نیز به صورت خام به به دیگر کشــورها 
صادر شده است. خام فروشی نفت عالوه 
بر زمینه ســازی برای خروج سرمایه های 
ملی به ابزاری کارساز برای تحمیل قدرت 
و فشــار از ســوی بیگانگان به ایران نیز 
تبدیل شده اســت. به همین دلیل همواره 
است  که الزم  کرده اند  تاکید  کارشناسان 
به جای خام فروشــی، نفت را به صدها 
فرآورده پاالیشــی و پتروپاالیشی تبدیل 
کرد تا عالوه بر درآمدزایی و ایجاد اشتغال 
برای کشــور، راهبرد تحریم های نفتی از 

سوی بیگانگان را نیز بی اثر کرد.
بررسی ها نشان می دهد که توسعه 
پاالیشگاه های نفت کشور پس از انقالب 
اسالمی بســیار کند بوده به طوری که 
بیست و دو سال اســت از زمان آخرین 
پاالیشگاه ساخته شــده در کشور یعنی 
پاالیشــگاه بندرعباس در سال ۷۶ و به 
ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز می گذرد. 
در حالی ظرفیت پاالیشی کشور طی سه 
دهه اخیر تقریبًا هیچ رشدی نداشته است 
که در بســیاری از کشــورهای پیشرفته 
مانند آمریکا، سالیانه به ظرفیت پاالیشی 
این کشــورها افزوده شده و محصوالت 
پیچیده تری توســط این پاالیشــگاه ها 
تولید می شــود. یکــی از دالیل اصلی 

عقب ماندگی در توسعه ظرفیت پاالیشی 
کشور، عدم تأمین مالی و طوالنی بودن 
زمان ســاخت پاالیشــگاه های کشــور 
کشور  پاالیشی  طرح های  بررسی  است. 
نشــان می دهد که تنهــا روش مدنظر 
برای تأمین مالــی این قبیل از پروژه ها، 
اســتفاده از فاینانس خارجی بوده است 
در حالــی که نقدینگی کشــور به حدود 
۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای 
ساخت ساالنه یک پاالیشگاه ۲۵۰ هزار 
بشکه ای، جذب ۳ درصد از این نقدینگی 
برای راه اندازی پاالیشــگاه های کشور 
کافی اســت. البته این امر نیز منوط به 
بازگشت سرمایه سریع طرح است. یک 
نمونــه موفق عرضه ســهام بــرای راه 
اندازی پاالیشــگاه های کشــور، عرضه 
۸۰ میلیون یورویی ســهام پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس در سال های نهایی 
این پروژه در بــورس بود که در عرض 
چند دقیقه فروخته شــد. همچنین بنابر 
بورس، بیش  اذعان کارشناسان سازمان 
از ۸۰ برابر این ظرفیت یعنی ۶.۵ میلیارد 
یورو، تقاضای مردمی نیز وجود داشــت. 
به همین دلیل می توان گفت اگرچنانچه، 
بازگشت ســرمایه پاالیشگاه های کشور 
سریع باشــد آنگاه، جذب نقدینگی الزم 
برای راه اندازی پاالیشــگاه های کشور 

اتفاق خواهد افتاد.
یک دهم شــدن زمان بازگشــت 
سرمایه با اســتفاده از صندوق توسعه به 

عنوان یک کاتالیست

بــه اهمیت توســعه  بــا توجــه 
پاالیشگاه های کشــور و برطرف کردن 
موانــع موجــود در ایــن مســیر، اخیراً 
اســالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان 
طرحــی را بــا عنــوان »طرح توســعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
گازی با اســتفاده از ســرمایه مردمی« 
به تصویب رســاندند. در ایــن طرح با 
اســتفاده از اعطای تنفــس خوراک به 
مدت حدوداً یک سال )بسته به ظرفیت 
پاالیشگاه( از سهم صندوق توسعه ملی 
در صادرات نفــت خام و میعانات گازی، 
بازگشت ســرمایه در انتهای همان سال 
اول بهره بــرداری اتفاق خواهد افتاد. در 
حالی که در طرحهــای معمولی موجود 
کشور، این بازگشت سرمایه بیش از ۱۰ 
ســال پس از زمان بهــره برداری طول 
می کشــد. در نتیجه با استفاده از اعطای 
»تنفس خــوراک« عالوه بر بازگشــت 
ســریع ســرمایه، میزان IRR یک طرح 

پتروپاالیشــی به ۲۲ درصــد ارزی نیز 
افزایــش می یابد که بیــش از ۳.۵ برابر 
IRR یک پاالیشــگاه ساده است. تنفس 
خوراک به معنای یارانه یا سوبسید نسیت 
بلکه بدین صورت است که مجری طرح 
تنها در ســال اول بهره بــرداری، بهای 
خوراک پاالیشــگاه را پرداخت نکرده اما 
کل بهــای این خوراک را طی ۸ الی ۱۲ 
سال و با سود ۴ درصد ارزی به صندوق 
توســعه ملی بازمــی گردانــد. به علت 
اســتفاده از سهم صندوق توسعه ملی در 
اعطای تنفس خوراک، این طرح نیازمند 
اذن مقام معظم رهبری بود که به علت 
مزایای فراوان آن، مورد تأیید ایشان قرار 
گرفت و جزییات آن نیز پس از بررســی 
در صحن علنــی مجلس نیز، تصویب و 
به شورای نگهبان ارسال شد. در صورت 
تصویب این طرح توسط شورای نگهبان، 
جذابیت ساخت پتروپاالیشگاه بشدت باال 
رفته و با اســتقبال بخش های غیردولتی 

ســبب ایجاد اشــتغال مطمئن در کشور 
خواهد شد. اگر چنانچه طی بازه زمانی ۸ 
ساله به میزان دو میلیون بشکه نفت به 
ظرفیت پاالیشی کشور افزوده شود، آنگاه 
بیش از یک میلیون و ششصد هزار شغل 
)مجموعًا در دوره ساخت و بهره برداری( 
ایجاد خواهد شد که ششصدهزارتای آن 
مربوط به دوره ساخت و یک میلیون آن 
دائــم و در دوره بهره برداری خواهد بود. 
به همین دلیــل انتظار می رود این طرح 
مــورد تصویب نهایی نیز قــرار گرفته و 
موجب رونق تولید و اشــتغال در کشور 
شــود. در این صورت، عــالوه بر چند 
برابر شدن سرعت احداث پتروپاالیشگاه 
در کشــور، هم تحریم های نفتی خنثی 
می شــود و هم وابستگی بودجه به نفت 

کاهش خواهد یافت.

بر  تحلیلی  »نگرشی  کتاب 
صنعت پتروشــیمی« به کوشش و همت 
مهندس محمد حســن پیونــدی تالیف و 
منتشر شــده اســت. این کتاب ارزشمند 
حاصل نزدیــک به ۴ دهــه فعالیت موثر 
عملیاتــی مهنــدس پیونــدی در صنعت 
پتروشیمی است. شاید اگر ایشان را یکی از 
معدود بنیانگذاران صنعت نوین پتروشیمی 
بنامیم، ســخنی به اغراق نگفته باشــیم. 
مهنــدس پیوندی در ۳۷ ســال حضور در 
صنعت پتروشــیمی به افتخارات بی بدیلی 
در عرصــه داخلی و جهانی دســت یافت. 
ایشان اولین مهندس شیمی برجسته کشور 
و منتخب فرهنگســتان علوم مهندسی در 
سال ۸۳  اســت و راه اندازی اولین اولفین 
تولید کننده اتیلن و پروپیلن با درجه پلیمری 
در مجتمع پتروشیمی شــازند اراک توسط 
وی آغاز گردیده اســت. یکی از افتخاراتی 
که بی تردید مایه مباهات هر ایرانی است، 
انتخاب مهندس پیوندی به عنوان بیستمین 
مدیر تاثیر گذار در صنعت پتروشیمی از بین 
۴۰ مدیر برجسته پتروشیمی جهان توسط 
موسســه بین المللی ICIS در سال ۲۰۱۵ 

بوده است. 
همچنین مهندس پیوندی، عضویت 
در کمیسیون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 
اجتماعی کشــور و مدیریت، برنامه ریزی 
و توسعۀ شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در دوران رشــد و توسعۀ پتروشیمی کشور 
در ســالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۹ را در کارنامه 
پرافتخــار کاری خویش به ثبت رســانده 
است. او در انتقال تجربیات باارزش خویش 
در صنعت پتروشــیمی به دانشــکده های 
مهندسی شیمی و دانشــگاههای صنعتی 
شریف، امیر کبیر، صنعت نفت، امام صادق و 
فردوسی مشهد اهتمام وافری ورزیده است. 
در همین حال، دانشکده فنی دانشگاه تهران 
نیز در جشن هفتاد سالگی رشته مهندسی 
شــیمی، تجلیلی ویژه از مهندس پیوندی 
داشته است. مؤلّف کتاب »نگرشی تحلیلی 
بر صنعت پتروشیمی« در پاسخ به این سوال 
دانــش نفت که هدف از نگارش این کتاب 
چه بوده است، گفت: ایده اصلی تالیف این 
کتاب آنجایی در ذهنم شــکل گرفت که 

روزي در یکي از جلســه هاي شوراي اتاق 
فکِر مهندساِن برجستۀ منتخِب فرهنگستان 
علوِم مهندسي ســؤالي مطرح شد که چرا 
از تــازه فارغ الّتحصیالن  صاحبان صنایع، 
راضــي نیســتند و این امر به ویــژه بعد از 
و  آموزش  دوره هاي  خصوصي ســازي که 
کارآموزي کالسیک و اســتانداردي انجام 
نمي شود، بیشتر مشهود است. در این راستا 
بر این نکته گوشزد شد که فارغ الّتحصیالن 
کارشناســي اصــول و کلّیــات صنعت را 
نمي شناســند و نکتۀ دیگر این بود که آیا 
محتواي دروس در دورة کارشناســي باید 

تغییر یابد و یا نیاز به بازنگري دارد.
مهندس پیوندی در ادامه افزود: واضح 
بود که گالیه صاحبان صنایع از عدم آشنایي 
آن گروه از فارغ الّتحصیالن که کار در صنایع 
را انتخاب مي کننــد، مربوط به فرایندهاي 
عملّیاتي و تجهیزات مختلف در مسیر فرایند 
در خّط تولید است، درحالي که حّداقل از دیِد 
رشتۀ مهندسي شــیمي مسائل پیچیده اي 
که بیشــتر در طّراحي تفصیلي کاربرد دارد 
مانند طّراحي تجهیزات، ریاضیات پیشرفتۀ 
مهندســي، طّراحــي راکتــور، در دروس 
مهندسي شــیمي گنجانده شده و نه آنچه 
در طّراحي اصولي که بیشتر کاربردي است.

وی تصریح کــرد: فکر کردن به این 
موضوع و گالیۀ صاحبان صنایع همراه شد 
با تلفني که از َکلِگِري کانادا دریافت کردم، 

مهندســي جوان از آن طــرف خّط خود را 
معّرفي کرد و گفت: من دانشجوي شما در 
دانشکدة مهندســي شیمي و نفت دانشگاه 
صنعتي شــریف بودم و فعــاًل ماهانه ۱۰ 
هــزار دالر حقوق مي گیرم و آنچه برایم در 
مصاحبه ها مفید واقع شد، محتواي کالس 
صنعت پتروشــیمِي شما بود و خیلي راحت 
پذیرفته و مشــغول به کار شــدم. این دو 
انگیزه اي شــد که تجارب بیش از سه دهه 
کار در صنعت پتروشــیمي را که به صورت 
یــک درِس کاربــردي در دانشــکده هاي 
مهندسي شــیمي به صورت استاد مدعو به 
دانشجویان عرضه کرده ام به رشتۀ تحریر 
درآورم تا مورد اســتفادة مخاطبان آن قرار 
گیرد. مهندس پیوندی در ادامه اظهار کرد: 
ترکیب و کنار هم قرار گرفتن آموخته هاي 
شیمِي علوم، مهندسي شیمي و پتروشیمي 
و کارشناســي ارشــد مدیریــت اجرایي با 
آنچه در فراینــد و عملّیات تولید به صورت 
عیني در حیِن اجــراي پروژه هاي مختلف 
شــامل انتخاب دانش فّني تا برنامه ریزي و 
راه اندازي آموختــه ام را به صورت مجموعۀ 

حاضر تهّیه و ارائه داده ام.
وی در مــورد دیگــر ویژگــی های 
ایــن کتاب به خبرنــگار دانش نفت گفت: 
همان طور که در فهرســت مطالب اشــاره 
شــده اســت، ابتدا روند اجراي یک پروژة 
پتروشــیمي از فکــر و لزوم ایجــاِد آن تا 

راه انــدازي به طورخالصه مــرور گردیده و 
تالش شــده این امر با زبان و ادبیات ساده 
بیان شود. در این راستا برخي سرفصل هاي 
بستۀ مهندسي و مفروضات آن توضیح داده 
مي شــود. همچنین رابطۀ بین شیمي علوم 
و مهندسي شــیمي، به عبارتي رابطۀ بین 
یک تفّکر بنیادي یعني شیمي علوم و یک 
تفّکر مهارتي و هنرمندانه یعني مهندســي 
شــیمي برجســته مي گردد. از طرف دیگر 
ســایر مهارت هاي الزم براي نحوة تأمین 
مالي پروژه و یا نوع فرآورده ها که بیشتر در 
کشورهاي در حال توسعه نیاز به دانش فّني 
دارند نیز مطرح مي گردد، ضمن اینکه برخي 
از سرفصل هاي حقوقي که در قراردادها چه 
در حیــِن اجراي پروژه و چه در راه اندازي و 
تولید و نیز تحویل و تحّول کار تأثیرگذارند 
به طورخالصه معّرفي گردیده اند تا مهندسان 
جوان بدانند که مدیریت پروژه با خّط تولید 

به مهارت هاي متفاوت نیاز دارد. 
مهندس پیونــدی در ادامــه افزود: 
بخش هایــي از نقــش ترمودینامیــک در 
صنعت پتروشــیمي که بیشــتر بازآموزِي 
نحوة عملکرد و ادارة تجهیزات دینامیک و 
استاتیک که در مسیر فرایندند نیز در مطالب 
کتاب گنجانده شــده و فصلي در ارتباط با 
بازار محصول، چه بــازار داخلي و چه بازار 
صادراتي و همچنین آشــنایي با مفاهیمي 
مانند ارزش فعلي و ارزش خالص فعلي در 
ارتباط با اقتصــاد و درِک اهّمّیت افزایش 

ارزش افزوده و نیز موارِد مربوط به ســهِم 
بازار و آشنایي با مفاهیمي مانند سهم در بازاِر 
هدف و برگشت خالص حاصل از صادرات 
به بازارهاي مختلف و قیمت FOB و قیمت 
CFR نیز براي آشنایي تازه  فارغ الّتحصیالن 

در فصل هاي مختلف کتاب آمده است. 
وی در ادامه تصریــح کرد: نکته اي 
را که باید یادآور شــوم این اســت که این 
مجموعه، طبعاً بــراي تازه فارغ الّتحصیالن 
مهندسي شیمي و یا سایریني که به نحوي 
عالقه مند به آشنایي با مسائل اجراي یک 
پروژه هســتند، تدوین شده و چه بسا براي 
پیشکســوتان و اساتید این رشته احتمااًل یا 
تکراري اســت و یا مي تواند با سلیقه هاي 
مدیریتي آنها همســاز نباشد و نقدهایي را 
به دنبال داشته باشــد که این امر مي تواند 

راهنماي نویسنده باشد. 
مهندس پیوندی با تقدیر از مهندس 
بیژن زنگنه، مهندس محّمدرضا نعمت زاده 
و مهندس اکبر ترکان در ادامه افزود: الزم 
مي دانــم با یادآوري فضــاي خاّص علمي 
دانشکدة نفت آباداِن قبل از انقالب و افتخار 
کار در کمیتۀ صنعت برنامۀ ســوم توسعۀ 
کشور و بهره بردن از مدیریت وزارت نفت 
و صنعت پتروشیمي در آن مقطِع خاص با 
حضور عالي جنابــان مهندس بیژن زنگنه، 
مهندس محّمدرضــا نعمت زاده و مهندس 
اکبر ترکان، ُرشــِد تفّکر توسعه در خود را 

مدیون این شرایط بدانم. 

تک خرب

یادداشت

اهتمام شركت نفت فالت قاره در تأمين آب 
شرب ساكنان دهکده الوان

شــرکت نفت فالت قاره ایران همســو با تعهدهای خود در زمینه 
مسئولیت اجتماعی، اقدام های ارزشــمندی انجام می دهد که تأمین آب 

مورد نیاز ساکنان دهکده الوان از جمله آنها به شمار می آید.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره 
ایران، عبدالحمید شیبانی، معاون بهره برداری خشکی منطقه الوان 
گفت: روزانه ۲۰۰ مترمکعب آب از ســوی شرکت نفت فالت قاره 
در اختیار ساکنان دهکده الوان قرار می گیرد که این مقدار بیش از 
دو سوم نیاز آنان را تأمین می کند. وی افزود: در سال های گذشته 
معمواًل در تابســتان ها و زمان های اوج مصرف، میزان مصرف آب 
منطقه الوان تا ۲ هزار مترمکعب در روز نیز افزایش می یافت، اما 
خوشبختانه با فرهنگ سازی انجام شــده این میزان هم اکنون به 
هــزار و ۴۰۰ مترمکعب در روز کاهش یافته اســت. البته این رقم 
هنوز با اســتاندارد جهانی مصرف آب فاصله دارد که امیدواریم با 
همکاری بیشتر کارکنان به این اســتاندارد نزدیک شویم. معاون 
بهره برداری خشــکی منطقه الوان همچنیــن از تولید گاز در این 
منطقــه خبر داد و گفت: هم اکنون از دو حلقه چاه گازی در منطقه 
الوان گاز برداشت می شــود که بخشی از آن به پاالیشگاه الوان 
فرستاده می شــودو بخش دیگر به مصرف نیروگاه، توربین ها و ... 
می رســد. وی از تولید نفت و گاز و تأمین خوراک پاالیشــگاه به 
عنوان وظایف واحد بهره برداری خشــکی یــاد کرد و افزود: نفت 
دریافتی از ســکوهای سلمان، بالل، رســالت و رشادت از طریق 
خط لوله به منطقه فرســتاده می شــود و در مراحل مختلفی گاز از 
 ،H۲S ،نفت جدا می شــود و به اســتانداردهای الزم از نظر نمک
درجه ســبکی و ... می رسد، این نفت سپس وارد مخازن شده و در 
اختیار پاالیشــگاه ها قرار می گیرد. وی اظهار کرد: همچنین واحد 
آب و بخار قســمت دیگری از واحد بهره برداری خشــکی منطقه 
الوان است که وظیفه تأمین آب شیرین و شور )برای آتش نشانی( 
را بــر عهــده دارد. این واحد همچنین بخــار صنعتی برای راندن 

کمپرسورهای تزریق گاز و... را تأمین می کند.

یادداشت دكتر جعفر توفيقي، وزیر اسبق علوم و آموزش عالی بر یک كتاب؛

عصاره سال ها تالش مهندس پيوندی، در كتاب 
»نگرشی تحليلی بر صنعت پتروشيمی«

دکتر جعفر توفیقي، وزیر اســبق علوم و 
آموزش عالی با تشــکر از تالش های مهندس 
پیوندی در تالیف و انتشار کتاب »نگرشی تحلیلی 
بر صنعت پتروشیمی«، یادداشتی درباره ویژگی 
های این کتاب به رشــته تحریر درآورده است. 
آنچــه در پی می آید نگاه دکتر جعفر توفیقي به 

این کتاب است که در ادامه می خوانید؛ 
بنام خداوند جان و خرد

یکی از چالش های مهّم نظام آموزش عالی 
ایران بــه خصوص در آموزش مهندســی مربوط 

می شود به ضعف آشــنایی دانش آموختگان رشته های مهندسی و حّتی در مواردی اعضای 
هیأت علمی با مســائل صنعتی که طبیعتاً این امر در کیفّیت آموزش مهندسی تأثیر بسزایی 
بر جای خواهد گذاشــت. یکی از دالیل این وضعیت این است که دانشکده های مهندسی از 
یــک طرف و بخش های صنعتی از طــرف دیگر به صورت جزیره های جدا از هم عمل می 
کنند و دانش و تجربّیات اندوخته بین این دو نهاد آن چنان که باید جریان نمی یابد. معمواًل 
اساتید دانشگاه از متخصصان صنعت به ندرت در کالس های درس و یا انجام پژوهش های 
دانشگاهی دعوت به عمل می آورند. از طرف دیگر نیز مدیران صنعتی از حضور دانشگاهیان 
در رفــع چالش های خود چندان بهره برداری نمی کنند. به همین علّت و همچنین به دالیل 
دیگری که در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت ارتباط دانشگاه و صنعت آن طور که باید 
و شاید در کشور ما شکل مطلوبی به خود نگرفته است. نتیجه اینکه دانش آموختگان مهندسی 
بعضاً از شایســتگی های کافی در ورود به صنعت و فضای کسب و کار برخوردار نمی شوند. 
مهندس محّمد حســن پیوندی از جمله مدیرانی هستند که در طول سی و پنج سال گذشته 
نقش بسیار تأثیرگذار و راهبردی در توسعۀ صنعت پتروشیمی در ایران ایفا نموده اند و به دلیل 
برخورداری از تجربه و دانش روز در مناسبت های مختلف مورد تقدیر مجامع داخلی و خارجی 
قرار گرفته اند. به دلیل شایســتگی های مذکور ایشان از طرف فرهنگستان علوم جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یکی از مهندسان برجستۀ کشور برگزیده شدند و به عضوّیت اتاق فکر 
مهندسان برجستۀ فرهنگستان انتخاب گردیدند. با توّجه به سوابق مهندس پیوندی در یکی از 
جلسات شورای اتاق فکر فرهنگستان علوم موضوع انتظارات صنعت از آموزش مهندسی گالیۀ 
صاحبان صنایع از عدم آشنایی فارغ التحصیالن با اصول و پایه های صنعت مطرح شده بود. 
این موضوع انگیزة مهندس پیوندی برای تألیف کتاب »نگرشی تحلیلی بر صنعت پتروشیمی« 
گردید، که می تواند منجر به توانمندسازی دانش آموختگان مهندسی شیمی و آشناسازی آنها با 
مفاهیم صنعتی گردد. کتاب حاضر حاصل تالش چشمگیر جناب مهندس پیوندی است که با 
متنی بسیار روان و پر محتوی به رشتۀ تحریر درآمده و به جامعۀ علمی و صنعتی کشور عرضه 
شده است. در این کتاب ایشان حاصل سال ها تجربّیات علمی و مدیریتی خود را در برپایی 
صنعت پتروشیمی در زمینه های مختلف به رشتۀ تحریر درآورده اند و موضوعات بسیار متنّوعی 
را تحت پوشــش قرار داده اند. مجموعه ای از مســائل علمی در حوزه های مختلف تا دانش 
طّراحی و انتخاب دانش فّنی تا برنامه ریزی و راه اندازی صنعت و همچنین نحوة تأمین مالی 
پروژه های بزرگ در این کتاب ارزشــمند در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.  اینجانب با 
حدود سی و هفت سال خدمت در دانشگاه و همکاری های موثّر با صنعت پتروشیمی و آشنایی 
نزدیک با مهندس پیوندی، مطالعۀ این کتاب را به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها 
و همچنیــن به اعضای هیأت علمی و در مواردی مدیران صنعتی توصیه می کنم و اطمینان 
دارم که خوانندگان محترم در فعالّیت های علمی و اجرایی خود به مجموعه ای از دانش های 

مفید دست خواهند یافت.

بررسی طرح های پاالیشی 
كشور نشان می دهد كه تنها 

روش مدنظر برای تأمين مالی 
این قبيل از پروژه ها، استفاده 
از فاینانس خارجی بوده است 
در حالی كه نقدینگی كشور 
به حدود ۲۰۰۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده و برای ساخت 

ساالنه یک پاالیشگاه ۲۵۰ هزار 
بشکه ای، جذب ۳ درصد از 

این نقدینگی برای راه اندازی 
پاالیشگاه های كشور كافی است

ایده اصلی تاليف این كتاب 
آنجایی در ذهنم شکل گرفت 

كه روزي در یکي از جلسه هاي 
شوراي اتاق فکِر مهندساِن 

برجستة منتخِب فرهنگستان 
علوِم مهندسي سؤالي مطرح 

شد كه چرا صاحبان صنایع، از 
تازه فارغ الّتحصيالن راضي 

نيستند و این امر به ویژه بعد از 
خصوصي سازي كه دوره هاي 

آموزش و كارآموزي كالسيک 
و استانداردي انجام نمي شود، 

بيشتر مشهود است


