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مديرعامل شرکت ملی گاز ايران:

 ضريب نفوذ گازرسانی شهری امسال
 به بيش از 98 درصد می رسد

مديرعامل شرکت گروه پتروشيمی سرمايه گذاری ايرانيان خبر داد:

3 طرح پتروشيمی شرکت پترول امسال به 
بهره برداری می رسد

شماره 685

ضریب بازیافت 5 درصدی در بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران بسیار غم انگیز است

بزرگترین چالش فناوری صنعت نفت ایران
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: ضریب بازیافت 5 درصدی در میدان های آزادگان جنوبی و شمالی
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دکتر رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

  Bخبرهای خوب از فاز ۱۱ و فرزاد
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تاکید کرد: بهره مندی حداکثری از ظرفیت های داخلی در طرح ملی گوره - جاسک

بازداشت »پوری حسينی«
 رئيس سابق سازمان 

خصوصی سازی؛

 فرجام 
خصوصی سازی های 

پرابهام چه خواهد شد؟ 
به نظر می رسد سرانجام خصوصی 
سازی های مجتمع های پتروشيمی، 

پااليشگاهی و کشت و صنعتی که 
حرف و حديث های فراوانی 

 درباره آن وجود دارد، در 
هاله ای از ابهام فرو برود. هلدينگ 
پتروشيمی باختر، پااليشگاه کرمانشاه، 

کشت و صنعت مغان و ... در اين 
دسته پرچالش قرار می گيرند

رقابت دنيا 
برای افزايش 

توليد از شيل های 
نفت و گاز
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران یادآور شد:

ضریب بازیافت 5 درصدی در میدان های آزادگان جنوبی و شمالی

بازداشت »پوری حسینی« رئیس سابق سازمان خصوصی سازی؛

فرجام خصوصی سازی های پرابهام چه خواهد شد؟

شرکت  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیر 
ملی نفت ایران یادآور شــد: بر اساس 
MDP های ارائه شــده به شــرکت ملی 
نفت ایران که مبنای توسعه میدان های 
آزادگان جنوبی و شــمالی قرار گرفت، 
آزادگان جنوبی  اولیــه  بازیافت  ضریب 
در الیــه ســروک ۵.۱ درصد و ضریب 
بازیافت اولیه آزادگان شــمالی در این 
الیــه ۴.۵ درصد بــوده و این در حالی 
است که حدود ۹۰ درصد نفت آزادگان 

در الیه سروک قرار دارد.
کریــم زبیــدی در گفت وگــو با 
خبرنگار شــانا، در باب میدان هایی که 
به واســطه ضریب بازیافت های ناچیز، 
برداشــت از آنها )با وجود ظرفیت های 
میدان  بــه  اســت،  اندک  قابل توجه( 
و می گوید:  اشــاره می کنــد  آزادگان 
ایــن ضریب بازیافت اولیــه اندک در 

میدان آزادگان )شــمالی و جنوبی( که 
)بر مبنــای ۳P( بیــش از ۴۵ میلیارد 
بشــکه ذخیره نفت درجا دارد، کمتر از 
نصف ضرایب بازیافــت اولیه رایج در 
سایر میدان های مشــابه شرکت ملی 
نفت ایران است. به گفته وی، ضریب 
بازیافت اولیه و ثانویه الیه سروک در 
محــدوده اهواز، بــه ترتیب ۱۰ درصد 
و ۲.۵ درصد اســت که این رقم برای 
میدان های بنگستانی حوزه آغاجاری و 
گچســاران به حدود ۲ برابر این اعداد 
و ارقــام افزایش می یابد. زبیدی این را 
هم اضافــه می کند که به دلیل نیاز به 
سرمایه گذاری های کالن، در سال های 
گذشــته امکان ادامه توســعه میدان 
آزادگان به طور کامل میســر نشــده و 
توســعه محدود این میدان در دســت 

اقدام است.

نقش یک درصد افزایش ضریب 
بازیافت در درآمدهای ارزی کشور

تلفیقی شرکت  برنامه ریزی  مدیر 
ملی نفت ایران با اشــاره به متوســط 
ضریب بازیافت نفت خام که ۲۴ درصد 

است، می گوید: با افزایش یک درصدی 
این ضریــب، ذخایر نفت خــام قابل 
اســتحصال کشــور بیش از ۷ میلیارد 
معادل  یعنی  می یابد،  افزایش  بشــکه 
تولید پنج ســال نفت خــام به میزان 
روزانه ۴ میلیون بشــکه و حدود ۳۵۰ 
میلیارد دالر درآمدزایی. زبیدی متوسط 
ضریب بازیافت هیدروکربور مایع را نیز 
حدود ۲۸ درصد عنوان می کند و ادامه 
می دهــد: به این ترتیب با افزودن یک 
درصد به این ضریب، حدود ۸ میلیارد 
و ۷۸۰ میلیون بشــکه به ذخایر قابل 
برداشت هیدروکربور مایع کشور افزوده 
می شود که به مثابه ایجاد ۴۵۰ میلیارد 
دالر درآمد ارزی برای کشــور است و 
با فرض هزینه کــرد ۵۰ درصد از این 
درآمد برای سرمایه گذاری، می توان از 
بازیافت  افزایش یک درصدی ضریب 

هیدروکربــور مایع بالغ بر ۲۲۵ میلیارد 
دالر درآمد عاید کشــور کرد. این مقام 
مســئول با اشــاره به متوسط ضریب 
بازیافــت جهانی نفت کــه حدود ۳۵ 
درصد است، می گوید: ضریب بازیافت 
ما حــدود ۷ تا ۱۰ درصــد با این رقم 
فاصلــه دارد و اگر بتوانیم با روش های 
متوســط  به   )EOR,IOR( مختلــف 
جهانــی برســیم، بدون شــک ثروت 
زیادی عاید کشور می شــود. به گفته 
وی، افزایــش نرخ ضریــب بازیافت، 
افزون بر الزام به استفاده از فناوری، به 
مکانیزم های حاکم بر مخزن و خواص 
ســنگ و سیال مخزن نیز ارتباط دارد، 
این در حالی اســت که برخی مخازن 
نفــت و گاز ایــران پیچیدگی هــای 
خاصی دارند و به فناوری های ویژه ای 

نیازمندند.

پوری حسینی رئیس سابق 
ســازمان خصوصی سازی کشور با دستور 

قضایی بازداشت شد.
پوری حسینی، رئیس سابق سازمان 
خصوصــی ســازی بالفاصلــه پس از 
برکناری از ســوی دستگاه قضایی کشور 
بازداشــت وی این سؤال  بازداشت شد. 
مهم را در اذهان افکار عمومی ایجاد کرده 
اســت که فرجام خصوصی سازی های 
پر چالشــی که وی بر آن نظارت داشته 
چه خواهد شــد؟ بر این اســاس، به نظر 
می رسد ســرانجام خصوصی سازی های 
مجتمع های پتروشــیمی، پاالیشگاهی و 
کشــت و صنعتی که حرف و حدیث های 
فراوانی درباره آن وجود دارد، در هاله ای 
از ابهام فرو برود. هلدینگ پتروشــیمی 
باختر، پاالیشــگاه کرمانشــاه، کشت و 
صنعت مغان و ... در این دســته پرچالش 
قــرار می گیرند. پیش از این در تاریخ ۱۱ 
دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت 
آبادی در جمع خبرنگاران و در پاســخ به 
این ســؤال که برخی مواردی که درباره 
تخلفات در حوزه خصوصی سازی مطرح 
شــده اســت گفت: من در مورد سازمان 

خصوصی ســازی ایــن را بگویم که به 
زودی بــه ایــن حــوزه ورود می کنیم و 
بررســی های خودمان را آغــاز می کنیم. 
همین گفتار از دادســتان ســابق تهران 
حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و 
فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در 
ســازمان خصوصی سازی رخ داده است. 

پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج 
دومین فردی بود که درخصوص سازمان 
خصوصی ســازی و برخــی واگذاری ها 
گالیه کرد. سراج در تاریخ ۲۵ بهمن سال 
گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام 
شده در واگذارهای انجام شده به بخش 
خصوصی اظهار داشــت: اداره کل ویژه 

سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی 
ورود پیدا کرده و پرونده های سنگینی هم 
تشکیل داده ایم. وی گفته بود برای مثال 
در رابطه با دشــت مغــان هم پرونده ای 
تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار 
است، قانون مشخص کرده باید واگذاری 
بــه افراد دارای اهلیت و ســابقه فعالیت 

درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در 
آن زمینه باشــند، فردی که این دشت به 
آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار 
و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیســتم بانکی 
بدهکار بود. این در حالی است که فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی 
حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست 
سازمان خصوصی سازی منصوب کرد و 
به این ترتیب پوری حســینی از ریاست 
کنار گذاشته  سازمان خصوصی ســازی 

شد.

تعويض موفقيت آميز رايزر خط اصلی انتقال نفت ميدان رشادت
 R۴ رایزر خــط لوله انتقال نفت ســکوی
میدان رشادت با همت کارکنان زحمتکش منطقه الوان در 

روزهای گرم و شرجی تابستان تعویض شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت 
فالت قاره ایران، فریبرز ادراکی، رئیس سکوی رشادت 
گفت: در سازه های دریایی و خطوط لوله، بخش هایی 
که در ناحیه جزر و مدی قرار دارند همیشه در معرض 
آســیب های شــدید محیطی هســتند و به توجهاتی 
خــاص در طراحی، تعمیر و نگهــداری نیاز دارند. وی 

افزود: ســکوهای دریایی معمواًل بــرای طول عمری 
۲۵ ســاله طراحی و ساخته می شــوند که در این بین 
ســکوی رشــادت با قدمتی بیش از ۵۰ سال یکی از 
تاسیسات رکورددار فراساحلی در آب های نیلگون خلیج 
فارس اســت. به گفته ادراکی، به دلیل فرســودگی و 
ایجاد خوردگی در ســطوح بیرونی، چند بار این خط به 
صورت موقت تعمیر شــد و همزمان برنامه ریزی های 
گســترده ای برای نوسازی و تعویض آن در دستور کار 
قرار گرفــت. برای انجام این عملیات باید خط قدیمی 

پس از ایمن ســازی در زمان جزر کامل از پایین ترین 
قســمت ممکن بریده و بعــد از آماده ســازی، قطعه 
جدید روی آن جوشــکاری می شد و در سرویس قرار 
می گرفت. وی افزود: مهار خط و جلوگیری از سقوط به 
قعر دریا پس از جدا شدن از سکو، فراهم کردن شرایط 
ایمن برای انجام جوشــکاری و برشکاری، محدودیت 
زمــان کار با توجه به پدیده جزر و مد، رطوبت بســیار 
باال در ســطح آب و گرمای طاقت فرسای مردادماه از 
چالش های جدی این پروژه افتخارآفرین بود. با انجام 

برنامه ریزی هــای گســترده و ایجــاد هماهنگی بین 
واحدهای عملیاتی منطقه این پروژه آغاز شــد. رئیس 
سکوی رشادت گفت: فعالیت های چشمگیر همکاران 
تعمیرات زیر آب در مهار رایزر، طراحی، ساخت و نصب 
فریم نگه دارنده در زیــر آب و همکاری در برش لوله 
در ناحیه جزر و مدی و تالش بی وقفه و شــبانه روزی 
گروه تعمیرات منطقه و ســکو در ایمن ســازی، نصب 
و جوشــکاری، انجام این پروژه بــزرگ را امکان پذیر 

ساخت.

یادداشت اول

تک خرب

ضریب بازیافت 5 درصدی در بزرگ ترین میدان مشترک نفتی ایران 
بسیار غم انگیز است

بزرگ ترین چالش فناوری صنعت نفت ایران
احمد مددی

افزایــش ضریب بازیافــت، بزرگ ترین 
چالش فناوری صنعت نفت ایران اســت؛ این 
ســخن بارها از زبان مدیــران قدیم و جدید 
صنعت نفت بر زبان رانده شــده است اما این 
چالش بزرگ هیچگاه مرتفع نگردیده اســت. 
شــوربختانه توانمندی شــرکتهای داخلی در 
حوزه افزایش ضریــب بازیافت به مانند دیگر 

پیشــرفتهای توسعه ای شان نبوده است. کم بودن توانمندی شرکتهای 
داخلی در برخی از زمینه ها مانند فناوری، تأمین مالی و مدیریت پروژه 
یکی دیگر از چالشــهای توســعه صنعت نفت وگاز ایران است. بر این 
اســاس، بعد از گذشت چندین ســال از اکتشاف و تولید نفت در ایران 
همچنان در برخی زمینه های فناورانه نیازمند شرکتهای خارجی هستیم 
و از ســطح رقابتی دنیا فاصله داریم. نمونه این عقب ماندگی ضریب 
بازیافت میادین نفتی است که از میانگین و بهترین ضریب بازیافتهای 
دنیا فاصله ای چشــمگیر دارد. همچنین شــرکتهای داخلی در توسعه 
میادین نفتی توانمندی هایی کســب کرده اند امــا در میادین گازی از 
نظر فنــی و فناورانه در وضعیت خوبی قرار ندارند. به گفته وزیر نفت، 
برای توسعه میدان های جدید و افزایش ضریب بازیافت در میدان های 
در حال بهره برداری، به ســرمایه و فناوری نیاز داریم و تولید صیانتی 
نیز با افزایش ضریب بازیافت محقق می شــود. این در حالی است که 
اکنون میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور کمتر از ۳۰ درصد 
اســت و این میزان ضریب بازیافت به این معناست که اگر حدود ۷۰۰ 
میلیارد بشــکه نفت در اختیار داشته باشــیم، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد 
بشکه آن قابل استحصال است. بر اساس برنامه ای که وزیر نفت برای 
توسعه میادین نفتی در ابتدای دولت دوازدهم ترسیم کرد، میدان های 
آب تیمــور، منصوری، الیه نفتی پارس جنوبی، چنگوله، آذر، آزادگان و 
یاران دراولویت توسعه قرار گرفتند اما شوربختانه در غالب این میادین، 
ضریــب بازیافت اعداد پایینی را تجربــه می کنند. به عنوان یک مثال 
روشن، میدان آزادگان به عنوان بزرگترین میدان مشترک خشکی بین 
ایران و عراق، از ضریب بازیافت ۵ درصدی برخوردار اســت. این بدان 
معناست که 9۵ درصد ذخایر نفتی که در این میدان وجود دارد، عماًل از 
دست می رود و ما باید از روش هایی استفاده کنیم که ضریب بازیافت 
نفت از این میدان که ذخایرش ۳۴ میلیارد بشــکه نفت برآورد شــده 
اســت را باال ببریم. حال در نظر بگیرید در همین میدان آزادگان و در 
آن سوی مرزها و طرف عراقی ضریب بازیافت با استفاده از جدیدترین 
تکنولوژی غربی ها به چه میزان اســت؟ آنچه مبرهن اســت؛ ضریب 
بازیافت ۵ درصدی در بزرگ ترین میدان مشــترک نفتی ایران بسیار 
غم انگیز و عبرت آموز است و امیدواریم با رفع چالش ها و تحریم های 
ظالمانه، به زودی شــاهد گشایش های مالی و تکنولوژیکی در این ابر 

میدان و سایر میادین نفتی و گازی کشورمان باشیم.

اولویت های اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران 
تشریح شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم زمان با روز خبرنگار، ضمن تکریم 
اصحاب رسانه اولویت های کاری حوزه روابط عمومی را تشریح کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، در دستورعمل 
مســعود کرباســیان آمده اســت: ضمن تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار به همه 
دســت درکاران حوزه اطالع رسانی، آگاهی بخشی و خبر، الزم است همه روسای 
روابط عمومی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، ضمن تبعیت، هماهنگی 
و همکاری حداکثری با روابط عمومی ستاد شرکت، موارد مشروحه زیر را نیز در 
حوزه های کاری خود مدنظر قرار داده و برای انجام آن اهتمام جدی به عمل آورند:

۱- تبعیت و هماهنگی کامل با روابط عمومی ستاد شرکت ملی نفت 
ایران به منظور ایجاد شبکه ارتباطی و اطالع رسانی مؤثر با مخاطبان شرکت 

در همه سطوح
۲- اطالع یابی، پیش بینی، تحلیل و ارائه پیشنهادات عملی به مدیریت 
شرکت و روابط عمومی ســتاد برای اطالع رسانی مؤثر و به موقع در سطح 

شرکت و جامعه
۳- تحرک و پویایی الزم برای انعکاس عملکرد شــرکت به عموم 

مردم و ایجاد پشتوانه اجتماعی
۴- برنامه ریزی مناســب بــرای دیدار خبرنگاران، اصحاب رســانه، 
نمایندگان مجلس، دانشجویان و سایر افراد گروه های مؤثر جامعه از پروژه ها 
و عملیات توسعه و تولید شــرکت برای تشریح عملکرد عظیم شرکت در 

شرایط خطیر کنونی
۵- ایجاد تعامل مناسب با رسانه ها و شبکه های اجتماعی و گروهی

۶- حضور پررنگ در همه بخش های شرکت به عنوان یک مدیریت 
همراه، دارای ایده و خالقیت و بازوی اصلی

۷- انعکاس پیشرفت های مرتبط در راستای اقتصاد مقاومتی و تأمین 
کاالهای مورد نیاز با تکیه بر توان ایرانی، از طریق کلیه امکانات رسانه ای، 

خبری و اجتماعی
۸- ایجاد روحیه امید و افزایش انگیزه سازمانی با فعالیت های گسترده 

فرهنگی و اجتماعی در شرکت
9- استفاده حداکثری از امکانات و توان شرکت برای بهبود و توسعه 

روابط درون سازمانی
۱۰- تدوین برنامه های راهبردی روابط عمومی و بازتعریف فرآیندهای 
کاری برای رشــد، توسعه و تحول جدی مطابق با تغییرات سریع ارتباطات 

بین المللی.

با افزایش یک درصدی 
این ضریب، ذخایر نفت 

خام قابل استحصال 
کشور بیش از ۷ میلیارد 
بشکه افزایش می یابد، 
یعنی معادل تولید پنج 
سال نفت خام به میزان 

روزانه ۴ میلیون بشکه و 
حدود ۳5۰ میلیارد دالر 

درآمدزایی

به نظر می رسد سرانجام 
خصوصی سازی های 

مجتمع های پتروشیمی، 
پاالیشگاهی و کشت و صنعتی 

که حرف و حدیث های فراوانی 
درباره آن وجود دارد، در 
هاله ای از ابهام فرو برود. 
هلدینگ پتروشیمی باختر، 

پاالیشگاه کرمانشاه، کشت و 
صنعت مغان و ... در این دسته 

پرچالش قرار می گیرند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 

تحقق بیش از ۲ هزار مورد خدمات جانبی چاه های نفت و گاز به شرکت های نفتی
معاون مدیرعامل شــرکت 
ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی 
از تحقــق ۲ هزار و ۳۰۰ مــورد خدمات 
جانبی چاه های نفــت و گاز در چهار ماه 
در  نفتی  به شــرکت های  امسال  نخست 

مناطق نفت خیز کشور خبر داد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملی حفاری ایــران، مهران 
مکوندی از تحقــق ۲۳۰۰ مورد خدمات 
جانبی چاه های نفت و گاز به شرکت های 
نفتی خبر داد و گفت: این خدمات از سوی 
مدیریــت خدمات فنــی و خدمات ویژه 
حفاری، حســب درخواست شرکت های 
متقاضی و مدیریت های عملیات حفاری 
ارائه شــده است. وی با اشــاره به تنوع 
خدمات یکپارچه حفاری که بیش از ۲۰ 
عملیات با تعاریف تخصصی خاص است، 
افزود: انجــام 9 هزار و ۴9۴ متر حفاری 
جهت دار و افقی و ۱۷۷ متر مغزه گیری 
روی ۲۰ حفره از جمله خدمات ارائه شده 
در حفــاری چاه های نفت و گاز در مدت 
این چهار ماه است. مکوندی گفت: ارائه 
۱۴۵ عملیات نمودارگیری سطحی، ۱۶۳ 
عملیات نمودارگیری درون چاهی و ۱۲۱ 
عملیات چاه پیمایی از دیگر خدمات فنی 

و تخصصی مدیریت خدمات ویژه حفاری 
در چهار ماه نخســت امســال به شمار 
می آید. معاون مدیرعامل شــرکت ملی 
حفاری ایران در امور فنی و مهندســی 
اظهــار کرد: در حــوزه مدیریت خدمات 
فنی حفاری انجام ۳۷ مورد اســیدکاری 

گســترده و ویژه، ۴۴۳ مورد سیمانکاری 
تزریق پذیری، ۱۱۴  مــورد  چاه ها، ۷۶۷ 
مورد عملیات لوله مغزی ســیار، 9۷ مورد 
آزمایش چاه با ساق مته، ۲۱ مورد نصب 
آویزه، ۳۶ مــورد آزمایش بهره دهی چاه 
و ۱9۰ مــورد لوله گذاری چاه با موفقیت 

صــورت پذیرفــت. وی با بیــان اینکه 
ارائه عملیات حفــاری چاه ها به موازات 
خدمات یکپارچــه حفاری از ویژگی های 
ایران  منحصربه فرد شرکت ملی حفاری 
اســت و هر یک از خدمــات تخصصی 
جانبی در کشورهای دارای این فناوری از 

سوی یک شرکت انجام می شود، افزود: 
از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال 
در ۲۰ مورد عملیات کامل و ویژه ۲ هزار 
و ۱۲۶ متــر حفاری با هوا روی چاه های 
ســازندی خاص  مشــخصات  با  گازی 
انجام شد. مکوندی به ۱۸ مورد عملیات 
کامل و ویژه حفاری به روش فروتعادلی 
)UBD( اشاره کرد و گفت: در مدت پیش 
گفته در بخــش تعداد عملیات حفاری با 
هوا و حفاری به روش فروتعادلی افزایش 
قابل توجهی حاصل شــده که این رشد 
به لحاظ وصول درخواست ارائه خدمات 
از سوی شرکت های بهره بردار نفتی بوده 
اســت. معاون مدیرعامل شــرکت ملی 
حفاری ایران در امور فنی و مهندســی 
اظهار کرد: بــا توجه به تاکید مدیرعامل 
این شــرکت و برنامه های تدوین شده، 
توسعه فعالیت های این بخش در دستور 
کار قرار دارد و در این راســتا روزآمدی 
تجهیزات و آموزش نیروها با فناوری های 
نوین، بازاریابی، اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی برای ســاخت قطعات کاربردی و 
همکاری با شرکت های داخلی در عرصه 
صنعت حفاری پیگیری شده و جنبه های 

اجرایی به خود گرفته است.

ايران از واردات MEK بی نياز شد

جنگ اقتصادی فروکش می کند؟

پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
شیمی بافت از افزایش مقاصد صادراتی این 
شرکت خبر داد و گفت: کشور از واردات متیل 

اتیل کتون )MEK( بی نیاز شد.
سیدمحســن شــمس روز شنبه، ۱9 
مردادماه در جمع اصحاب رســانه با اشاره 
به شــرایط بین المللی کنونــی اظهار کرد: 
افزون بر حفظ مشــتریان ســنتی، امسال 
دو کشــور دیگــر به مجموعه مشــتریان 
شیمی بافت  پتروشــیمی  شرکت  صادراتی 
افزوده شــد.وی با بیان اینکه تولید شرکت 
پتروشیمی شیمی بافت در سه ماهه نخست 
امســال ۷ درصد نســبت به مدت مشابه 
پارسال افزایش داشته است، افزود: مجموع 
فروش این شــرکت ۱۱۳ درصد در ســال 
9۷ نسبت به ســال 9۶ رشد داشته است.
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی شیمی بافت 
 MTBE با اشــاره بــه اینکه ۳۷ درصــد
پتروشیمی شــیمی بافت در سال 9۷ صادر 
شده اســت، گفت: ارزش مجموع صادرات 
این شرکت پارســال ۱۸ میلیون دالر بوده 

است.
عرضه ۸۵ درصد ارز حاصل از صادرات به 

سامانه نیما
شــمس با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز 
حاصل از صــادرات باید به ســامانه نیما 
عرضــه شــود، تصریح کرد: پتروشــیمی 

شــیمی بافت پارســال ۸۵ درصــد از ارز 
حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه 
کرده اســت.مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
شــیمی بافت با اشــاره به ادامه روند رو به 
رشــد صادرات این شــرکت همانند سال 
گذشــته، اظهار کرد: این شرکت ۱۰ هزار 

تن به ارزش ۶ میلیون دالر در ســه ماهه 
نخست امسال صادرات داشته است.شمس 
به افزایش ۲۸۳ درصدی سود خالص گروه 
شیمی بافت در سال 9۷ نسبت به سال 9۶ 
اشاره کرد و افزود: این شرکت در سه ماهه 
نخست امســال ۲۳۴ درصد افزایش سود 

نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
وی با بیان اینکه عملیات تعمیر و نگهداری 
در پتروشیمی شــیمی بافت با برنامه انجام 
می شــود، ادامه داد: بیش از ۴۷۲ هزار نفر 
ســاعت کار بدون حادثه پارســال در این 

شرکت ثبت شده است.
شیمی  تکس آریا سودده شد

پتروشــیمی  شــرکت  مدیرعامــل 
شیمی بافت گفت: شرکت شیمی تکس آریا 
که تابعه این شــرکت است برای نخستین 
بار در ســال گذشته به ســوددهی رسید.

شمس با اشــاره به اینکه MEK محصول 
اصلی شــرکت شــیمی  تکس آریا اســت 
کــه در خاورمیانه تنهــا در این واحد تولید 
می شود، تصریح کرد: با احداث این شرکت 
کشور از واردات MEK )متیل اتیل کتون( 
بی نیاز شــد.به گفته وی، ادغام دو شرکت 
پتروشیمی شیمی بافت و شیمی تکس آریا 
و امکان ســنجی تولید محصوالت جدید و 
خروج از تک محصولــی از برنامه های این 

شرکت است.

اوایــل ماه مه، آمریکا بــا هدف صفر کردن 
صادرات نفت ایران، معافیت های فروش نفت این کشــور 
به هشــت مشــتری عمده را تمدید نکــرد. دولت آمریکا 
امیدوار بود که با لغو معافیت ها، صادرات نفت ایران به طور 
کامل قطع شــود. اما در ۱۰ روز گذشته، چندین گزارش در 
رســانه های عربی و غربی منتشر شــد که نشان می دهند 
آمریکا نتوانســته است صادرات نفت ایران را متوقف کند و 

این کشور همچنان نفت خود را به فروش می رساند.
از زمان انقضــای معافیت های فروش نفت ایران، 
هیچ آمار رسمی درباره صادرات نفت این کشور منتشر 
نشــده اســت. مقامات وزارت نفت ایران، ضمن تاکید 
بر اســتمرار صادرات نفت، از ارائه هر گونه عدد و رقم 
دربــاره میزان صادرات نفت خــودداری می کنند. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ایران، اوایل تیرماه در واکنش به برخی 
گزارش هــا مبنی بر کاهش فروش نفت ایران گفته بود 
که این اخبار »دروغ« است. وی همچنین درباره میزان 
فــروش نفت ایران گفت: »من عدد نمی گویم، چون به 
ضرر ماست.« در شرایطی که کشور تحت سنگین ترین 
تحریم ها قرار دارد، پنهان کردن آمار صادرات نفت چیز 
عجیبی نیست. چرا که اعالن این آمار، ممکن است به 
افشــای راه های فروش نفت منجر شود. اما عدم انتشار 
آمار صادرات، به این معنا نیست که صادرات نفت ایران 
متوقف شده است. براساس برخی گزارش های رسانه ای، 
صادرات نفت ایران به کشــورهایی نظیر چین، روسیه، 
هند و سوریه هنوز هم ادامه دارد. در این میان، چین از 

سایر کشــورها از ایران بیشتر نفت می خرد. حدود یک 
هفته پیش، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی 
از اســتمرار فروش نفت ایران به چین خبر داد. به گفته 
این روزنامه، چین و دیگر کشــورها، تحریم های نفتی 
آمریکا را نقض کرده و از ایران نفت می خرند. به عنوان 
نمونــه، از دوم ماه مه، یعنی زمان انقضای معافیت های 
نفتی ایران، حداقل ۱۲ نفتکش ایرانی به آسیا و دریای 
مدیترانــه نفت منتقــل کردند و مقصد حداقل شــش 
نفتکش از این نفتکش ها، بنادری در چین بوده اســت. 
شــش نفتکش دیگر، از طریق کانال ســوئز به دریای 
مدیترانه رفتنــد. در همین رابطه، وبگاه تخصصی نفتی 
اویل پرایس در گزارشــی اعالم کرد که دولت آمریکا 
تخمین می کند که ۵۰ تا ۷۰ درصد صادرات نفت ایران 
به چین و ۳۰ درصد به سوریه می رود. با توجه به اقدام 
انگلیس در توقیف نفتکش حامل نفت ایرانی گریس-۱ 
در تنگه جبل الطارق و تشــدید فشار بر صادرات نفت 
ایران به سوریه، بقای اقتصادی تهران، بیش از پیش به 
فروش نفت به چین بستگی دارد. کشوری که به اندازه 
کافــی برای زیر پا گذاشــتن تحریم های آمریکا قدرت 
دارد. با گذشــت حدود دو مــاه از انقضای معافیت های 
نفتی ایران، گزارش ها درباره استمرار فروش نفت ایران 
بیشتر شده اســت. ســه روز پیش، خبرگزاری رویترز، 
در گزارشــی با اســتناد به داده های سه شرکت ردیابی 
حرکت نفتکش ها، اعالم کرد چین علیرغم تحریم های 
آمریکا، در ماه ژوئیه بین ۴.۴ تا ۱۱ میلیون بشــکه نفت 

از ایران خریداری کرده اســت. یعنی حدود ۱۴۲ هزار تا 
۳۶۰ هزار بشــکه در روز. واردات چین از نفت ایران در 
شــرایطی صورت گرفته است که چین با آمریکا درگیر 
یک جنگ تجاری کم ســابقه شــده است. اخیراً دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده اســت که بر 
۳۰۰ میلیارد دالر کاالهــای چینی، ۱۰ درصد عوارض 
وضع کند. وزارت تجارت چین تهدید کرد که در واکنش 
به این عوارض، اقدامــات متقابلی انجام خواهد داد. به 
نظر می رسد یکی از این اقدامات، افزایش خرید نفت از 
ایران است. در همین خصوص، روزنامه کویتی الجریده، 
در گزارشــی مدعی شــد چین تصمیم گرفته است که 
واردات نفــت از ایــران را مضاعف کند. بــه گفته این 
روزنامــه، چینی ها در هفته اول مــاه جاری میالدی با 
همتایان ایرانی مذاکراتی در خصوص نفت انجام دادند 

و اواخر هفته گذشته، توافقاتی با ایران امضا کردند.
 طبق گزارش الجریــده، چین در چند جا مخازن 
امنی در اختیار ایران قرار داده تا نفتش را در آنجا ذخیره 
نماید تا برای آن مشتریانی در آسیا پیدا کند. به موجب 
توافقات چین و ایران، طرف چینی یک ســوم پول نفت 
ایران را به یــوان پرداخت می کند و ایران می تواند این 
پول را به ارزهــای دیگر )غیر از دالر( تبدیل کند. یک 
ســوم دیگر پول نفت ایران نیــز در قالب کاال به ایران 
پرداخت می شــود. یک ســوم آخر هم به شرکت های 
چینی که در ایــران پروژه های عمرانی انجام می دهند، 
پرداخت می شود. چینی ها قباًل برای خرید نفت ایران تا 

۵۰ درصــد تخفیف می گرفتند. اما در توافق جدید، نفت 
ایران به قیمت بازار به چین فروخته خواهد شــد. عالوه 
بر چین، روسیه نیز، ولو به طور غیرعلنی، از ایران نفت 
می خرد. به ادعای الجریده، اخیراً میان ایران و روســیه 
توافقی صورت گرفته اســت که به موجب آن روســیه 
روزی ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران را می خرد. روسیه 
بخشــی از این نفت را در داخل مصرف می کند و ۳۵۰ 
هزار بشــکه از آن را صادر می کند و پول آن را به روبل 
به ایران می پردازد. عالوه بر این، بنا به ادعای الجریده، 
ایــران برای پرداخت پول ســالح هایی که از روســیه 
می خرد، روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت به این کشور صادر 
می کند. گفته می شــود که هند هم برای بررسی امکان 
خرید نفــت از ایران، تماس هایی با این کشــور گرفته 
اســت. هر چند که تاکنون این مســئله به طور رسمی 
مورد بررســی قرار نگرفته است. آمریکا پس از خروج از 
توافق هســته ای، کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه 
ایران را اعالم کرد. کارزاری که ایران آن را »تروریسم 
اقتصادی« و »جنگ اقتصادی« توصیف کرده اســت. 
قطع صادرات نفــت، یکی از مهمتریــن گام های این 
کارزار بــود که در اوایل ماه مه برداشــته شــد. پس از 
لغو معافیت های فروش نفت، بسیاری از مشتریان نفت 
ایران نگران شــدند و برخی دیگر کاماًل واردات نفت از 
ایران را قطع کردند. اما با گذشــت حدود دو ماه از لغو 
معافیت ها، ظاهراً برخی کشورها آرام آرام به خرید نفت 

از ایران روی آورده اند.

نگاه

گفتمان

جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان ها در 
انتظار مجوز شورای اقتصاد

به گفته کارشناســان تقریباً بیش از ۵۰ درصد انرژی کشور در بخش 
ســاختمان، در بخش خانگی، در بخش اداری، در بخش تجاری و در بخش 
صنعت مصرف می شــود. در این راستا وزارت نیرو نخستین قدم را برداشته 
و طبق آخرین اخبار به دنبال اخذ مجوز از شــورای اقتصاد برای عایق بندی 

ساختمان ها است.
طبق آخرین آمار، ایران نهمین مصرف کننده انرژی در دنیا شــناخته 
شده و این مصرف انرژی معادل ۳.۴ میلیون بشکه نفت خام است. مطالعات 
نشــان می دهد که مصرف انرژی در دنیا در طی این سال ها دو برابر شده 
اســت. در حال حاضر ایران، بزرگ ترین دارنده ذخایر هیدروکروبوری دنیا 
)مجموع ذخایر نفت و گاز( به حساب می آید. مطابق آمار رسمی و تأیید شده 
مراجع معتبر بین المللی، ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشــکه نفت )9.۳ درصد 
از کل منابــع نفتی دنیا( و حدود ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز )۱۸ درصد 
دنیــا( در اختیار دارد. به طور کلی، ۲.۴ درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید 
می شود که در بین کشورهای دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را داراست. 
این تولید انرژی معادل ۳.۶ میلیون بشــکه نفت خام است. همچنین ۱.۸ 
درصد انرژی کل دنیا در ایران مصرف می شود که این میزان مصرف سبب 
شده که ایران در بین کشورهای دنیای جایگاه نهم از نظر مصرف انرژی را 
داشته باشد. ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف 
می کند. شاخص شدت مصرف انرژی ایران ۰.۶۳ درصد است و بعد از ایران، 
روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی ۰.۵۳ و ۰.۵۱ 
درصد باالترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده اند. طبق 
آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات، از عرضه سبقت گرفته و این موضوع 
می تواند در آینده ایران را به واردکننده انرژی تبدیل کند. پیش بینی ها نشان 
می دهد تا ســال ۲۰۴۰ مصرف انرژی در جهان ۴۸ درصد نسبت به میزان 
مصرف انرژی در سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت و کماکان آسیا در سال 
۲۰۴۰ بیشترین مصرف کننده انرژی است. در این میان بیش از ۵۰ درصد از 
انرژی جهان در بخش صنعت استفاده خواهد شد. تقریباً بیش از ۵۰ درصد 
انرژی کشور در بخش ساختمان چه در بخش خانگی، چه در بخش اداری، 
چه در بخش تجاری و چه در بخش صنعت مصرف می شود. مقررات مبحث 
۱9 که ابتدایی ترین بحث بهره وری انرژی در بخش ســاختمان است بیش 
از ۱۵ ســال است که ابالغ شــده اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و 
دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی مبحث ۱9 نیست. در واقع پارامترهای 
اقتصادی تا اندازه ای در بخش مســکن تاثیرگذار است که حوزه بهره وری 

انرژی در آن گم می شود.
عایق بندی ساختمان ها در انتظار مجوز شورای اقتصاد

مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از 
۴۰ درصد ســاختمان های ایران نسبت به استانداردهای جهانی پرت دارند، 
اظهار کرد: البته ممکن اســت ســاختمان هایی که مدرن ساخته می شوند 
مسائل عایق بندی را رعایت کنند. بخش عمده ای از انرژی در ساختمان ها 
از طریق پنجره ها، ســقف و دیوارها االف می شــود. وی با تاکید بر اینکه 
مساله اصلی در بحث ســاختمان عایق بندی است، گفت: به کار گذاشتن 
کولر آبی در ساختمان های مرتفع بسیار مشکل است. عالوه بر آن آب یک 
بحث امنیتی و جدی برای کشــور اســت. یک کولر ابی در یک شبانه روز 
۷۰ لیتر آب مصرف می کند. ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: برای عایق 
بندی ساختمان ها به دنبال اخذ مجوز شورای اقتصاد هستیم. این موضوع 
مخصوصاً برای مناطق گرمسیر و سردسیر از اهمیت زیادی برخوردار است و 
می توان هزینه های دو جداره کردن دیوارها را در ازای صرفه جویی سوخت 

در نظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

برداشت حداکثری از میدان های مشترک نفتی 
ضرورت دارد

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس بــا تاکید بر تالش برای 
افزایش برداشــت از میدان های مشــترک نفتی، گفت: بخش باالدست 

نفت، نیازمند جذب سرمایه های داخلی و خارجی است.
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به روند مطلوب توسعه صنعت 
نفت در سال های گذشته گفت: هرچند منتقدان با تکیه بر مضرات 
وابســته بودن به اقتصاد تک محصولی ســعی دارند دستاوردهای 
دولت در حوزه صنعت نفت و گاز را کم رنگ جلوه دهند، اما بر کسی 
پوشیده نیســت که این صنعت پیشران اقتصاد کشور است. وی با 
بیان اینکــه نمی توان تولید نفت را به بهانه اینکه بودجه ســاالنه 
باید وابســتگی اش به نفت کاهش یابد، متوقف کــرد، افزود: این 
موضوع مهم به درســتی و با ظرافت خاص در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته اســت. در بند ۱۴ این سیاست ها بر 
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار 
جهانی و نیز حفظ و توســعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه 
در میدان های مشترک تاکید شده است. حسن پور بیگلری تصریح 
کــرد: یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی کشــور بخش نفت، گاز 
و انرژی است و به دســت آمدن هر نوع پیشرفت در تولید در این 
بخش ها ستودنی اســت. آنچه باید مورد توجه باشد نحوه مصرف 
درآمدهای حاصله است که بحثی جداســت، بنابراین پس گرفتن 
سهم ایران در بازارهای جهانی نفت خام یکی از دستاوردهای مهم 
دولت است. این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی عنوان کرد: باید تالش کنیم سهم کشور را از میدان های 
مشترک نفتی استخراج کنیم و همچنین در بخش باالدست نفت، 
نیاز به سرمایه گذاری داریم، برای پیشرفت و ارتقای صنعت نفت دو 
منبع وجود دارد؛ منبع اصلی و اولیه داخلی و نیز سرمایه گذاری های 

خارجی.

نگاه تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رتبه نخست ایران در بدترین میزان مصرف انرژی!
تمرکــز  کــه  حالــی  در 
کشورهای پیشــرفته روی کاهش شدت 
مصرف انرژی است، این شاخص در ایران 
روندی روبه شــد به خود گرفته و در بین 
دیگر کشورها از نظر کاهش شدت مصرف 

انرژی در پایان لیست قرار دارد.
ایران بیــش از ۲,۵ برابر میانگین 
مصرف جهانی انــرژی مصرف می کند. 
شاخص شدت مصرف انرژی ایران ۰,۶۳ 
درصد اســت و پس از ایران، روســیه و 
عربستان ســعودی به ترتیب با شاخص 
شــدت انــرژی ۰,۵۳ و ۰,۵۱ درصــد 
باالترین مقدار شــاخص شــدت انرژی 
را به خــود اختصاص داده اند. طبق آمار، 
مجموع میزان مصرف و تلفات، از عرضه 
ســبقت گرفته و این موضــوع می تواند 
در آینــده ایران را بــه واردکننده انرژی 
تبدیل کند. پیش بینی ها نشــان می دهد 
تا ســال ۲۰۴۰ مصرف انرژی در جهان 
۴۸ درصد نسبت به میزان مصرف انرژی 
در ســال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت و 
کماکان آسیا در ســال ۲۰۴۰ بیشترین 
مصرف کننده انرژی اســت. در این میان 
بیــش از ۵۰ درصد از انــرژی جهان در 

بخش صنعت استفاده خواهد شد.
ایران نهمین مصرف کننده انرژی در دنیا

طبق آخرین آمــار، ایران نهمین 
مصرف کننــده انرژی در دنیا شــناخته 
شــده و این مصرف انرژی معادل ۴ /۳ 
مطالعات  است.  نفت خام  بشکه  میلیون 
نشان می دهد که مصرف انرژی در دنیا 
در طی این سال ها دو برابر شده است. 
در حال حاضر ایران، بزرگ ترین دارنده 
ذخایــر هیدروکروبــوری دنیا )مجموع 
ذخایــر نفت و گاز( به حســاب می آید. 
مطابق آمار رســمی و تأیید شده مراجع 
معتبــر بین المللی، ایــران حدود ۱۵۸ 
میلیارد بشــکه نفت )۳ /9 درصد از کل 
منابع نفتی دنیا( و حدود ۳۳ هزار میلیارد 
مترمکعب گاز )۱۸ درصد دنیا( در اختیار 
دارد. به طور کلــی، ۲,۴ درصد انرژی 

کل دنیا در ایران تولید می شــود که در 
بین کشــورهای دنیا رده نهم از حیث 
تولید انرژی را داراست. این تولید انرژی 
نفت خام  میلیون بشــکه  معــادل ۳,۶ 
اســت. همچنین ۱,۸ درصد انرژی کل 
دنیا در ایران مصرف می شــود که این 
میزان مصرف ســبب شده که ایران در 
بین کشــورهای دنیای جایگاه نهم از 
نظر مصرف انرژی را داشــته باشد. در 
این راســتا، مدیرکل مدیریت مصرف و 
امور مشــترکان توانیر با تأکید بر اینکه 
جایگاه ایران در حوزه شــدت مصرف 
انرژی مناسب نیست به بررسی عوامل 
این موضــوع پرداخت و راهکارهایی را 
نیز ارائه کــرد. هادی مدقق با تأکید بر 
اینکه شــدت مصرف انرژی مهم ترین 
شاخصی است که بر اساس آن جایگاه 
انرژی  بهــره وری  کشــورها در بحث 
کرد: »منظور  اظهار  مشخص می شود، 
از شدت انرژی مقدار مصرف انرژی به 
تولید ناخالص داخلی است. این شاخص 

بیانگر این است که به ازای تولید به 
مقدار معینــی از کاال و خدمات که بر 
حسب واحد پول مشخص می شود چه 
مقدار انرژی مصرف می شود. برای مثال 
در ازای تولید یک تن سیمان چه مقدار 
برق و گاز مصرف می شود. این موضوع 
یکــی از شــاخص های نشــان دهنده 
بهره وری انرژی در یک کشــور و یکی 

انرژی  توســعه یافتگی  شاخص های  از 
است.« وی با بیان اینکه جایگاه ایران 
در حوزه شــدت مصرف انرژی مناسب 
نیســت، گفت: »ایران یا همیشــه در 
انتهای لیست قرار دارد یا در یکی مانده 
به آخر درحالی که شدت مصرف انرژی 
در کل دنیا به ویژه در کشورهای اروپایی 
رو به بهبود است. کشورهایی که بحث 
انرژی برایشــان  انرژی و بهــره وری 
اهمیت دارد و منابع فسیلی ندارند روی 
بحث بهره وری کار می کنند.« مدیرکل 
مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر 
ادامــه داد: »در حوزه تجهیزات خانگی 
اقدامات خوبی انجام شده و تکنولوژی 
ما را بهره ور کرده است. لوازم مصرفی 
مانند یخچال، کولر، ماشین لباسشویی 
و... بهره ورتر شــده و راندمان افزایش 
می یابد. با این حــال در همین بخش 
به دلیل قیمت اولیه تجهیزات نســبت 
بــه هزینه طول عمــر و هزینه انرژی 
که در طول یک سال مصرف می شود 

ایجاد  برای مصرف کننده  کافی  انگیزه 
نمی کند که تجهیز بــا راندمان باال را 
انتخاب کند. درحالی کــه باید به دلیل 
کیفیــت رتبه باالتر انتخاب شــود، اما 
قــدرت خرید مــردم در ایــن انتخاب 
تأثیرگذار اســت. برای مثال کولرهای 
گازی بــا راندمان کمتر به خاطر قیمت 
پایین تر بیشتر خریدار دارد. قیمت پایین 
انــرژی در اینجا هــم مصرف کننده را 
سوق می دهد به ســمت اینکه تجهیز 
با راندمان پایین تــر را بخرد. مدقق در 
ادامه با بیان اینکه تلفات در شبکه های 
توزیــع و انتقال یکــی از دالیل پایین 
بــودن بهــره وری انرژی در کشــور 
اســت، گفت: »پایین بــودن راندمان 
نیروگاه هــای برق نیــز یکی از دالیل 
باال بودن شــدت مصــرف انرژی در 
ایران است. درحالی که اگر یارانه انرژی 
هدفمند توزیع شــود در همین شرایط 
هــم امکان افزایش بهــره وری انرژی 

وجود دارد.«

مطالعه يکپارچه افق های مخزنی دشت آبادان با موفقيت به پايان رسيد
وجود منابع بــزرگ هیدروکربنی در جنوب 
غرب کشــور ســبب شــده تا انجام مطالعات مخزنی 
یکپارچه در راســتای ازدیاد برداشت، توسعه و اکتشاف 

بویژه در ناحیه دشت آبادان ضرورت پیدا کند.
به ایــن منظور عملیــات اجرایی طــرح مطالعه 
یکپارچــه افق های مخزنی با دریافــت مصوبه هیئت 
مدیره شــرکت ملی نفت در سال 9۳ در منطقه دشت 
آبادان رســما آغاز گردد. این طرح مطالعاتی فی مابین 
مدیریــت برنامه ریــزی تلفیقی به عنــوان کارفرما و 
پژوهشــگاه صنعت نفت به عنوان مجری منعقد شــد 
و عملیات اجرایی آن تا اواســط ســال گذشته به طول 
انجامید.جواد هنرمند، مســئول طرح مطالعه یکپارچه 
افق های مخزنی دشــت آبادان درباره ضرورت اجرای 
این طرح مطالعاتی در منطقه دشــت آبادان به شــانا 
می گوید: وجود میدان های بزرگ و اســتراتژیکی مانند 
آزادگان، یادآوران، یاران، جفیر و دارخوین، ساختارهای 
اکتشــافی وهمچنین نتایج بعضًا متفاوت مطالعاتی که 
طی چند سال اخیر توسط شرکت های داخلی و خارجی 
در منطقه انجام شده بود، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
را بر آن داشــت تا جهت درک بهتر ویژگی های زمین 
شناســی / مخزنی این ناحیه، شناســایی نفتگیرهای 
چینه ای- ســاختمانی و همچنین معرفــی مناطق پر 
پتانسیل، پروژه ای به صورت بین رشته ای و یکپارچه در 

کل ناحیه تعریف کند.
وی از شــناخت ناهمگونی های زمین شناســی/ 
مخزنی، بررســی ارتباطات جانبــی و عمودی مخزنی 
سازندهای ایالم، سروک، گدوان و فهلیان در کل ناحیه 
دشت آبادان و پهنه بندی ناحیه ای پتانسیل نفتی در هر 
افق مخزنی به عنوان اهــداف اصلی اجرای این طرح 
اشــاره می کند و می گوید: به این منظور تیم کاری در 
پژوهشگاه صنعت نفت با مشارکت کارشناسان مدیریت 
اکتشــاف و شــرکت مهندسی و توســعه نفت شکل 
گرفت که این تیم متشــکل از افرادی با تخصص های 
زمیــن شناســی، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، ژئوشــیمی 

مخزن، مهندســی مخزن و مدل ســازی بوده که در 
قالب کارگروه های مشــترک به ایفای نقش پرداختند. 
همچنیــن در اجرای این طــرح مطالعاتی، از همکاری 
و مشــاوره برخی شــرکت های خارجی نیز در بخش 

آنالیزهای ویژه استفاده گردید.
مســئول طرح مطالعه یکپارچه افق های مخزنی 
دشت آبادان، مطالعات رســوب شناسی/ چینه نگاری 
سکانســی لرزه ای و ارائه مدل های رسوبی سه بعدی، 
تحلیل عوامل زمین شناســی کنتــرل کننده خواص 
مخزنی در هر ســازند، باز پــردازش داده های لرزه ای 
و تهیــه یــک مدل یکپارچــه لــرزه ای ۲ و ۳ بعدی، 
تفسیر ســطوح چینه ای در نیم رخ های لرزه ای و آنالیز 
رخســاره های لرزه ای، وارون سازی و تخمین خواص 
مخزنی، ارزیابــی پتروفیزیکی، معرفی رخســاره های 
الکتریکــی و تخمیــن تراوائی در چاه هــای کلیدی، 
مطالعات ســنگ و سیال و فشار مخزن به منظور پهنه 
بندی مخزنی، تعیین ســطوح تماس سیاالت و حجم 
درجای نفت به تفکیک سازند و زون مخزنی و معرفی 
مناطق پر پتانســیل، آنالیز ریسک و عدم قطعیت را از 

جمله مهم ترین فعالیت های این طرح مطالعاتی عنوان 
می کند.

همچنین پر پتانسیل ترین مناطق برای سازندهای 
ایالم و ســروک )درغرب کارون( و ســازند فهلیان و 
گدوان )در غرب و شرق کارون( معرفی شده است که 
این نقشــه ها به مطالعات آتی و عملیات ژئوفیزیکی / 
حفاری و توســعه میادین منطقه کمک زیادی خواهد 
کرد.هنرمند تلفیقی بودن تمامی فعالیت ها و اســتفاده 
حداکثری از ظرفیت های فنی و مدیریتی شــرکت های 
درگیــر در طــرح را از جمله موضوعات مــورد تاکید 
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی عنوان می کند و در ادامه 
از کمبود نیروهای متخصص با نگاه بین رشــته ای به 
عنوان چالشی در اجرای این نوع از طرح های مطالعاتی 
یاد کرده و از شــکل گیری کنسرسیوم های داخلی به 
عنوان یک ضرورت در صنعت نفت برای برون رفت از 

چالش یاد شده اشاره دارد.
وی به ســابقه بیــش از یک قــرن فعالیت های 
اکتشــاف و تولید و در نتیجه بلوغ بســیاری از مخازن 
هیدروکربنــی کشــور و افــت تولید آن هــا، کاهش 

نفت گیرهای تاقدیسی جدید و در نتیجه پیچیده تر شدن 
اکتشــاف نفت گیرهای چینه ای و ساختمانی کوچک تر 
اشــاره کرده و معتقد اســت ادامه فعالیت های توسعه، 
ازدیاد برداشت و اکتشــاف در کشور، بدون بکارگیری 
روش های فناورانه جدید در مطالعات سرشــت نمایی 
تلفیقی مخــزن، در مقیاس میدانی/ ناحیه ای میســر 

نخواهد بود.
مســئول طرح مطالعه یکپارچه افق های مخزنی 
دشت آبادان عنوان می کند: بسیاری از کشورها در طی 
دو دهه اخیر مطالعات گســترده ای از این دســت آغاز 
کرده اند و از این طریق سهم میادین حاشیه ای/ مچور 
در تولیــد نفت و گاز آنها افزایش قابل توجهی داشــته 
است. به عنوان مثال کشور نیجریه ۳۱ میدان حاشیه ای 
خود را در طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۰ انتخاب و مورد 
مطالعه قرار داد. در نتیجه این کار میزان تولید نفت این 
۳۱ میدان از ۰/۰۲ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۲,۵ درصد 

در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت.
هنرمند در ادامه به شرکت های بهره بردار میادین 
خشــکی و دریایــی پیشــنهاد می کند که بر اســاس 
اســتانداردهای جهانی موجود و البته مالحظات فنی، 
میادیــن هیدروکربنــی حوزه مدیریتی خــود را الویت 
بندی کرده و میدان یا میادینی را جهت مطالعه تلفیقی 

میدانی یا ناحیه ای کاندید کنند.
بر پایــه این گــزارش، طرح مطالعــه یکپارچه 
افق های مخزنی به صورت یکپارچه و ناحیه ای در دشت 
آبادان انجام شــد که بر اســاس یافته های حاصل از 
این طرح مطالعاتی برای نخستین بار در ایران پتانسیل 
نفتی مخازن سروک، ایالم، فهلیان و گدوان به صورت 
ناحیه ای محاسبه گردید. در این میان شرکت های نفت 
و گاز اروندان و مهندسی و توسعه نفت )متن( به عنوان 
متولی بهره برداری و توســعه میدان هــای موجود در 
منطقه و مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت به عنوان 
متولی اکتشاف منابع هیدروکربنی در کشور می توانند از 

نتایج طرح بهره مند شوند.

اخبار نفت مرکزی

پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران بمناسبت دهه امامت و والیت

مهندس حاتمی، مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
طی پیامی فرا رســیدن دهه امامت و والیت را به تالشــگران عرصه 
تولید نفت و گاز بویژه کارکنان شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران و 

شرکت های تابعه تبریک گفت.
تعمیر دو مجموعه تاج چاه بدون استقرار دکل 

تعمیراتی با صرفه جویی ۱۷8 میلیارد ریالی
تعمیــر تاج دو حلقــه چــاه )SOLID BLOCK( از چاههای منطقه 
عملیاتی ســراجه قم )چاههای شــماره ۱۱ و ۱۴( بدون استقرار دکل 
تعمیراتی، در مجموع به میــزان ۱7۸ میلیارد و 6۳6 میلیون ریال صرفه 

جویی اقتصادی به همراه داشت.
مهندس غالمرضا نصیرایی، سرپرست مدیریت امور فنی شرکت 
نفت مناطق مرکــزی ایران در رابطه با جزییــات این عملیات اعالم 
داشت: با توجه به مشــکالت مکانیکی و نشتی های داخلی شیرآالت 
تاج دو حلقه چاه پس از بررســی های کامل فنی و با اولویت بخشیدن 
به رعایــت تمام اصول ایمنــی در حین عملیات ســرچاهی / درون 
چاهی، عملیات تعمیر شــیر آالت این دو حلقه چاه بدون اســتفاده از 
دکل تعمیراتی و با برنامه ریزی و نظارت مهندســی نفت، اســتفاده از 
خدمات فنی شــرکت ملی حفاری ایران و بــا همکاری واحد خدمات 
چاههای منطقه عملیاتی سراجه قم از نیمه دوم فروردین ماه امسال در 
دستور کار قرار گرفت که پس از مهیا نمودن شرایط عملیاتی و ارسال 
تجهیزات مورد نیاز، عملیات در مدت ۲۰ روز تا پایان اردیبهشــت ماه 

۱۳9۸ با موفقیت کامل به پایان رسید.
در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب تحقق یافت:

طراحی و ساخت دستگاه تست شیرهای ایمنی 
اتوماتیک مجهز به مکانیزم شمارش حباب 

لیزری
با همت و تالش مهندسان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در 
اداره تعمیرات برق منطقه عملیاتی تنگ بیجار/ نفت شهر دستگاه تست 

شیرهای ایمنی اتوماتیک طراحی و ساخته شد.
مهندس سعید ناصری پور، مدیر عامل شرکت با اعالم این خبر 
گفت: در راستای بومی سازی دانش فنی و جلوگیری از توقف تولید و 
استفاده بهینه از قطعات و تجهیزات و صرفه جوئی ارزی-ریالی، واحد 
تعمیرات برق منطقــه عملیاتی تنگ بیجار با همکاری واحدهای ابزار 
دقیق، مکانیک و کارگاه مرکزی اقدام به طراحی و ســاخت دســتگاه 
تســت شــیرهای ایمنی اتوماتیک مجهز به مکانیزم شمارش حباب 
لیزری نمودند. که در این رابطه نیاز به طراحی این دســتگاه توســط 
کارگاه مرکزی، اعالم و فاز تحقیقاتی پروژه آغاز شــد و در ادامه یک 
PSV تنظیم شده در فشار ۲۰۰psi در کارگاه تعمیرات توسط دستگاه، 
آزمایش و نتایج با تجهیزات اندازه گیری جانبی مورد راســتی آزمایی 
قرار گرفت و در نهایت نتیجه تأیید و دســتگاه وارد فاز ساخت صنعتی 

شد.
زاگرس جنوبی و صیانت از محیط زیست در 

راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی
شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با هدف صیانت از 
محیط زیست و عمل به مسئولیت های اجتماعی، پنج باب آبشخور حیات 

وحش در منطقه عملیاتی پارسیان احداث کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطــق مرکزی ایران 
به نقل از شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی، این اقدام 
انسانی در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و صیانت از محیط 
زیست و با همکاری اداره محیط زیســت شهرستان المرد در منطقه 
شــکار ممنوع کوه هوا، انجام شد. تأمین آب مورد نیاز عشایر منطقه و 
همچنین احداث آبشخورهای حیات وحش منطقه، مشارکت در اجرای 
طرح جنگالنه شهرستان المرد، مشارکت در اطفاء حریق منابع طبیعی 
منطقه از دیگر اقداماتی است که به منظور پاسداشت محیط زیست در 

منطقه عملیاتی پارسیان انجام شده است.

ایران بیش از ۲.5 برابر 

میانگین مصرف جهانی انرژی 

مصرف می کند. شاخص شدت 

مصرف انرژی ایران ۰.6۳ 

درصد است و پس از ایران، 

روسیه و عربستان سعودی به 

ترتیب با شاخص شدت انرژی 

۰.5۳ و ۰.5۱ درصد باالترین 

مقدار شاخص شدت انرژی را 

به خود اختصاص داده اند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مدیرعامل پتروشیمی مرجان تاکید کرد:

هدف گذاری ها را تا تحقق تولید صددرصدی ادامه خواهیم داد 

مهندس قاســم مســعودی، مجتمع 
پتروشیمی مرجان در جریان بازید مدیرعامل شستان 
آقای دکتر توالیی و همراهان  ضمن تشریح اقدامات 
ودستاوردهای این شــرکت گفت: بازسازی و آماده 
به کار بودن خط PRG پتروشــیمی مرجان علیرغم 
محدودیت هایی کــه دارد، امکان تحقق برنامه های 
ارتقای ظرفیــت تولید را ایجاد نمــوده و برآنیم که 
تمامــی هدف گذاری هــا را بــر روی تحقق ۱۰۰ 

درصدی فرآیند تولید تمرکز بخشیم.
وی با اشــاره به زیرســاخت های موجود در 
پتروشــیمی مرجــان اعم از مالی، فنــی و نیروی 
انســانی الزم برای توســعه همه جانبه تاکید کرد 
که ارتقاء ســطح تولید را بــه ۱۰۰ درصد ظرفیت 
اســمی در دســتور کار خود داریم و برای عملیاتی 
نمودن و تحقق این هدف از هیچ تالشــی فروگذار 
نخواهیم کرد. مدیر عامل پتروشــیمی مرجان رفع 
برخی محدودیت هــا را از دغدغه های اصلی این 
شرکت عنوان کرد و گفت: عمده موانع و مشکالت 
و دغدغه اصلی محدودیت خط PRG اســت که با 
اقدامات کارشناســی شده رفع این چالش در دست 
اقدام است. وی یادآور شد: در خصوص به حداکثر 
رســاندن ظرفیت واحدهای متانول و اکســیژن و 

درآمدزایی از فروش متانول و همچنین اکســیژن 
به شــرکت های همجوار تالش های موفقی انجام 
گرفته اســت. وی در ارتباط بــا صرفه جویی های 
انجام شــده در بهره وری و فرآینــد تولید توضیح 
داد: در این راســتا کاهش بخــار وارداتی به میزان 
۱۷ تن در ســاعت ، کاهــش آب ورودی DM به 
میزان ۳۰ تن در ســاعت ، کاهش پساب تولیدی 
به میزان ۱۵۰ تن در روز از دســتاوردهای اجرای 
طرح صرفه جویی منابع در پتروشیمی مرجان بوده 
اســت. گفتنی است؛ در ادامه این نشست، پیرامون 
موضوعاتی از جمله ، تشکیل کمیته انرژی با هدف 
مدیریت و بهینه سازی انرژی، دستاورد های واحد 
HSE، ســنجش منابع انسانی، فناوری اطالعات و 
کنترل فرآیند تولید، کنترل فنی و پایش مســتمر 
خط PRG توسط بازرسی فنی ، ایجاد مخزن جدید 
با هــدف افزایش قدرت مانور فــروش محصول، 
شناســایی فرصت ها و بازار های جدید، درخواست 
مرجان از مخازن ســبز مبنی بــر اختصاص زمین 
برای ســاخت انبار های مورد نیاز، در حضور مدیر 
عامل شرکت ســرمایه گذاری شستان به تفصیل، 
بحث و تبادل نظر شــد و تصمیمات مهمی جهت 

اجرا اتخاذ گردید.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:

بسته بندی محصوالت پتروشيمی را عوض می کردند تا آن را از کشور خارج کنند!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
در بازدید سرزده ای که از انبارهای شورآباد تهران صورت 
گرفت متوجه شدیم که در این انبارها محصوالت پتروشیمی 
در پاکت های متفاوت بسته بندی و حتی از مرز خارج می شد.

فرشــاد مقیمی در پنجمین جلســه از نهمین دوره 
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
چالش های واحدهــای صنعتی برای تامیــن مواد اولیه 
پتروشــیمی بخصوص در سال گذشــته گفت: یکی از 
نکاتــی که بارها واحدهای صنعتی در رابطه با مشــکل 
تامین مواد اولیه پتروشیمی به آن اشاره کردم قیمت های 
مختلف و بسیار گران در فضای بورس کشور بود. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین در راســتای 
تامین مواد اولیه پتروشــیمی بــرای واحدهای صنعتی 
تصمیم گرفتیم تا نســبت به آن متمرکز شویم. مقیمی 
بیان داشــت: در تحریم های گذشته هم شرایط مشابهی 

در ایــن خصوص حاکــم بود و اگرچــه در عرضه تغییر 
چندانی صورت نگرفت اما تقاضا افزایش داشته که یکی 
از دالیــل آ ن نگرانی واحدهای صنعتی برای تامین مواد 
اولیه بود و به همین دلیل تقاضا بیشــتر از حالت عادی 
شده بود. وی بیان داشــت: از نکات قابل توجه این بود 
که در مواردی تامین مواد پتروشــیمی در بورس سخت 
بــود اما در فضای بیرون از بــورس به راحتی و با قیمت 
بســیار متفاوت نسبت به بورس بدســت می آمد. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: لذا در بازدید 
ســرزده ای که از انبارهای شورآباد تهران صورت گرفت 
متوجه شدیم که این حرف درست است و آنچه که گفته 
می شود نیز، هست و در این انبارها کاالها در پاکت های 
متفــاوت بســته بندی و حتی از مرز خارج می شــد. وی 
افزود: در شــرایط خاص ممکن است در عرضه و تقاضا 
یا در هر دو برای تامین مواد اولیه مشــکل ایجاد شــود 

بنابرایــن در کارگروه رونق تولیــد این موضوع مطرح و 
چندین جلسه هم در راستای تامین مواد اولیه برگزار شد. 
مقیمی افزود: یک اقدام هم به دستور وزیر صنعت صورت 
گرفــت تا  قرارگاه رونق تولید در وزارت صنعت شــکل 
گیرد و این موضوع آنجا هم مورد بررســی قرار گرفت. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وضعیت 
مواد پلیمری در حوزه پتروشــیمی در سال 9۶ اشاره کرد 
و گفــت: در کل ســال 9۶ تولید مــا ۶,۷ میلیون تن در 
حوزه مواد پتروشیمی بوده است که ۳۵۷ هزار تن وارد و 
۳,۶ میلیون تن صادرات داشته ایم. همچنین ۳,۳ میلیون 
تن مصرف شــده و تقاضــا ۵,۶ میلیون تن بوده و حجم 
معامالت هم ۲,۶ میلیون تن بوده اســت. وی همچنین 
در رابطه با وضعیت مواد پلیمری در حوزه پتروشیمی در 
ســال 9۷ بیان داشت: در این سال ۶,۶ میلیون تن  تولید 
و واردات هم ۲۰9 هزار تن بوده که نســبت به سال قبل 

کاهش داشته است. صادرات هم ۳,۶ میلیون تن و حجم 
معامله به ۳,۱ میلیون تن رسیده است اما تقاضا از ۵,۶ به 
۱۰,۳ میلیون تن رسیده است که این نشان می دهد وقتی 
فضا متالطم باشد تقاضا نیز تغییر فاحشی خواهد داشت. 
مقیمی گفت: بنابراین قرارگاه رونق تولید را شکل دادیم تا 
در این قرارگاه بررسی کنیم چگونه در این فضا اقداماتی 
برای آرامش بازار ایجاد کنیم و کارگروهی تشــکیل شد 
تا تقاضای را درســت مدیریت کند. در همین راستا طرح 
افق در دستور کار قرار گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اظهار داشت: وزارت صنعت اقداماتی در تامین 
مواد اولیه پتروشــیمی و فلزات در دستور کار قرار دارد و 
این مدل را تا پایان ۱۳9۸ به کل مواد پتروشیمی تامین 
می دهد که اجرای این اقدامات نه تنها فضای تامین مواد 
اولیه پتروشــیمی ها را در حال حاضر به آرامش می رساند 
بلکه در آینده هم امکان متالطم کردن فضا وجود ندارد.

اخبار نفت مرکزی

ادامه روند انجام تعمیرات اساسی 
خطوط لوله در غرب کشور با انجام عملیات 
تعمیرات اساسی خط انتقال ۲۰ اینچ چشمه 

خوش به اهواز ۳
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نقل 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب عملیات تعمیرات اساسی خط 
انتقال ۲۰ اینچ چشــمه خوش به اهواز ۳ براساس نتایج حاصل از توپک 
رانی هوشمند در نقاط بحرانی که بیشــتر در کیلومتر ۵۰ تا 7۵ پراکنده 

بود، انجام گردید.
مهندس کاظمی، مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب ضمن اشــاره به بارش های امسال, شــدت نفوذ آب و باتالقی 
بــودن نقاطی از مســیر, که عملیات خاکبرداری را با مشــکل مواجه 
کرده بود اظهار داشت: این تعمیرات با هدف تداوم انتقال نفت منطقه 
چشمه خوش, ایمن ســازی خطوط لوله و همچنین جلوگیری از بروز 
آســیب های احتمالی و زیســت محیطی انجام شــده است. مهندس 
کاظمی با تشــریح مراحــل انجام این پروژه گفت: کارشناســان فنی 
شــرکت در منطقه عملیاتی چشــمه خوش با بررسی نتایج حاصل از 
توپک رانی و مطالعه نقاط آســیب دیده اقــدام به خاکبرداری از نقاط 
بحرانی نموده و با توجه به حجم بســیار زیاد آب و ایجاد باتالق های 
عظیم در نقاط حفاری شــده، پس از ایجاد بســتر خشک و کانالهای 
انحرافی اقدام به انجام عملیات پوشش برداری، برشکاری، جوشکاری 
و ســند بالست نقاط آســیب دیده نمودند و در ادامه با پوشش کاری 
مجدد و انجام تســت های بازرسی فنی و اطمینان از صحت تعمیرات 
خط انتقال یاد شده عملیات خاکریزی مجدد کانالها را صورت پذیرفته 

و در نهایت خط لوله مذکور با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت.
با تعمیر و بهسازی ریبویلر H-5۰۰ کارخانه 
نمک زدایی نفت شهر در سرویس قرار گرفت

ریبویلر نمک زدایی منطقه عملیاتی نفت شــهر و حساسیت باالی 
آن در بهره برداری از چاههای میدان نفت شهر/ســومار و احتمال ایجاد 
مشــکالت ایمنی، پس از ۱۰ روز تالش شبانه روزی همکاران در منطقه 

عملیاتی، تعمیر و بهسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفــت مناطق مرکزی ایران، 
مهندس کاظمی مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با 
اعالم این خبر، اعالم داشت: این ریبلویلر خاص با گرم کردن نفت به 
منظور جدا ســازی گازترش H۲S در واحد بهره برداری و نمک زدایی 
نفت شــهر و ســپس انتقال آن به واحد خطوط لوله و مخابرات جهت 
انتقال نفت خام تولیدی به پاالیشگاه کرمانشاه از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و پروژه تعمیر و بهسازی ریبویلر H-۵۰۰ نفت شهر در 

چند سال اخیر توسط همکاران شرکت انجام گرفته است.
خط لوله ۱8 اینچ چشمه خوش

 تعمیر و راه اندازی شد

با توجه به قدمت خط لوله جریانی منطقه عملیاتی چشمه خوش و 
وقوع سیالب های فصلی، خط لوله انتقال نفت این منطقه به صورت کامل 

در بستر قبلی تعمیر و نوسازی شد.
مهندس شــیرزادیان، رئیس مهندسی ســاختمان شرکت بهره 
بــرداری نفت و گاز غرب با اعالم این خبر گفــت: با توجه به قدمت 
این خط و عدم تعمیرات بر روی آن و احتمال آســیب دیدگی خطوط 
انتقال نفت به منظور ایمن ســازی و جلوگیری از بروز هرگونه حوادث 
احتمالی، آلودگی های زیســت محیطــی، و همچنین هدر رفت نفت، 
بخشــی از خط لوله انتقال نفت این منطقه به صورت کامل و در کمتر 

از یک ماه تعمیر و نوسازی شد.
تعداد 5۲۱ قلم کاالی مورد نیاز صنعت نفت و 

گاز در زاگرس جنوبی ساخته و تعمیر شد
از ابتدای ســال جاری تا کنون تعداد ۵۲۱ قلــم کاالی مورد نیاز 
صنعت نفت و گاز توســط شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

ساخته و یا تعمیر شده است.
مهندس سید محمود میرباقری، مدیر عملیات این شرکت درباره 
مشــارکت بخش خصوصی در ساخت و تعمیر این اقالم اظهار داشت: 
از ابتدای ســال جاری تا کنون تعــداد ۴99 قطعه از اقالم و تجهیزات 
مورد نیاز صنعت نفت و گاز با مشــارکت و حمایت این شرکت، توسط 
شــرکت های توانمند داخلی ســاخته و ۲۲ قلم کاال نیز تعمیر شــده 
اســت. به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
به نقل از شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی، وی با 
اشــاره به شناسایی شــرکت های توانمند داخلی و ضرورت حمایت از 
آنها در پیشــبرد طرحهای ملی و با توجه به اهمیت تحقق شعار سال 
مبنی بر رونق تولید، خاطرنشــان کرد: بــا توجه به ضرورت و اهمیت 
توانمندسازی و لزوم شناســایی و حمایت از شرکت های داخلی، اداره 
مهندسی تعمیرات شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از 
سال های گذشته با تشکیل کارگروه های فنی، تخصصی در حوزه های 
بــرق، مکانیک و ابــزار دقیق، ضمن انجام فــاز مطالعاتی پروژه های 
ســاخت و یا تعمیر تجهیزات مورد نیاز، تالش زیادی در جهت بومی 

سازی تجهیزات صنعت نفت داشته است.

سامانه تغذيه پايدار ايستگاه تزريق گاز آغاجاری تعمير و 
بازسازی شد

ســامانه تغذیه پایدار )UPS( ایستگاه 
تزریــق گاز شــرکت بهره بــرداری آغاجــاری با 
صرفه جویــی بالغ بــر ۲۰ میلیارد ریــال تعمیر و 

بازسازی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، سیدمحسن دهبانپور، رئیس 
اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت 
 )UPS( و گاز آغاجاری گفت: سیســتم تغذیه پایدار
ایستگاه تزریق گاز این شرکت شامل دو مجموعه 
موازی اســت که تغذیه همه سیســتم های کنترل 
و DCS را بــه عهده دارد و بــه عنوان قلب واحد 
محسوب می شــود. وی افزود: با توجه به نیاز مبرم 
عملیاتی و امکان بروز توقف ناخواســته و زیان بار 
کارخانه، کار عیب یابی از ســوی کارشناسان برق 

نگهداری انجام و از مجموعه UPS رفع اشکال شد. 
دهبانپــور عنوان کرد: در این مدت برای جلوگیری 
از توقف سیســتم، یک مجموعه UPS غیرصنعتی 
با توان کمتر و باتری های سیلد اسید به طور موقت 
در ایــن واحد نصب و UPS هــای معیوب از مدار 
خارج شــدند و UPS های مذکور پس از شناسایی 
و انجــام آزمایش های متعــدد در کوتاه ترین زمان 
ممکن در مدار عملیاتی قــرار گرفتند. رئیس اداره 
نگهداری و تعمیرات شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجــاری اظهار کرد: ایســتگاه مذکور دارای 
هفت ردیف توربین است و هر ردیف ۳۳۰ میلیون 
فوت مکعب گاز به مخازن آغاجاری تزریق می کند 
که با احتســاب قیمت یک مجموعه UPS مشابه، 
۲۰ میلیارد ریال صرفه جویی به همراه داشته است.

روغن »ترانسفورماتور توزيع« در سال رونق توليد در 
ايرانول ساخته شد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو طی 
نامه ای به وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از همکاری 
مدیرعامل، مدیران و کارشناسان شرکت نفت ایرانول در 
تولید روغن صنعتی ترانســفورماتور که تا پیش از این از 

خارج وارد می شد، تقدیر و تشکر کرد.
به گــزارش روابط عمومی وتبلیغات شــرکت نفت 
ایرانول، در بخشی از نامه ظهیری مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران ترانسفو به دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آمده اســت؛ با همکاری بسیار خوب و متعهدانه 
پاالیشــگاه شــهید تندگویان وزارت نفت و پاالیشــگاه 
شرکت نفت ایرانول، تولید روغن ترانسفورماتور مطابق با 
کلیه شاخص های کیفی مورد نظر شرکت توانیر در کشور 
آغاز و وابستگی کشور به این محصول استراتژیک به طور 
۱۰۰ درصــد در بخش نیاز به روغن ترانســفورماتورهای 

توزیع رفع شــد. همچنین در این نامه تاکید شــده است: 
بی شــک این اقدام ارزشــمند ملی در سال رونق تولید و 
با توجه به امتناع شــرکت های تأمیــن کننده خارجی از 
فــروش روغن مذکور به ایران، افتخار بزرگی اســت که 
ناشی از همت و غیرت ملی می باشد. گفتنی است؛ روغن 
ترانســفورماتور یکی از روغن های صنعتی اســت که به 
دلیل کاربرد آن در ترانسفورماتورهای صنعت برق از نقش 
مهم و اســتراتژیک برخوردار است که با محدودیت های 
واردات و امتناع شرکت های تأمین کننده خارجی از فروش 
روغن ترانسفورماتور به ایران، با این اقدام که با همکاری 
شرکت های نفت ایرانول، پاالیشــگاه شهید تندگویان و 
ایران ترانســفو انجام گردید وابستگی صنعت برق به این 
نــوع روغن مرتفع و از خروج ارز جلوگیری و امکان تولید 

این روغن در داخل کشور مهیا شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

ضریب نفوذ گازرسانی شهری امسال به بیش از ۹8 درصد می رسد
ــی  ــرکت مل ــل ش مدیرعام
گاز ایــران از ارتقــای ضریــب نفــوذ 
گازرســانی شــهری بــه بیــش از ۹۸ 
ــر داد و  ــال خب ــان امس ــا پای ــد ت درص
گفــت: بخشــی از طرح هــای گازرســانی 
ــا  ــر ت ــی دیگ ــت و بخش ــه دول در هفت
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج ده
جنوبــی،  پــارس  گازی  مخــزن 
ــران را  ــه ای ــت ک ــمند اس ــی ارزش نعمت
در رده نخســتین کشــورهای صاحــب 
ــرژی گاز در جهــان قــرار داده اســت.  ان
ــا  ــزن گازی ب ــن مخ ــودن ای ــترک ب مش
کشــور قطــر دلیــل اصلــی بــرای تــالش 
ــدف  ــا ه ــت ب ــاد برداش ــت ازی در جه
توســعه شــبکه گازرســانی کشــور و 
ــران در  ــهم ای ــردن س ــن باالب همچنی
ــی گاز اســت. گازرســانی  تجــارت جهان
تجــاری،  خانگــی،  بخش هــای  بــه 
ــرکت  ــت ش ــی اولوی ــی و نیروگاه صنعت
ــوند  ــوب می ش ــران محس ــی گاز ای مل
تــا مــردم بــه ویــژه در فصــل ســرما بــا 
ــه رو  ــاک روب ــوخت پ ــن س ــکل تأمی مش
ــه در  ــر چ ــر، ه ــوی دیگ ــوند و از س نش
صرفه جویــی  انــرژی  ایــن  مصــرف 
ــرای  ــتری ب ــوان بیش ــران ت ــود، ای ش
عمــل بــه تعهــد خــود در زمینــه تأمیــن 
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــی ب گاز صادرات

ــت. ــد داش ــرارداد خواه ــق ق مطاب
در ادامــه، آخریــن برنامــه شــرکت 
ــبکه  ــعه ش ــرای توس ــران ب ــی گاز ای مل
گازرســانی شــهری و روســتایی تــا 
پایــان ســال ۹۸ را از زبــان حســن 
منتظرتربتــی، معــاون وزیــر نفــت در 
ــی  ــرکت مل ــل ش ــور گاز و مدیرعام ام
بــا شــانا،  گفت وگــو  در  ایــران،  گاز 

نیــم. ا می خو
ــد  �� ــه تعه ــه ب ــا توج ــی، ب ــای تربت آق

شــرکت ملــی گاز ایــران بــه دولــت مبنــی 
بــر گازرســانی بــه ۱۰ روســتا در ســال ۹۷ 
ــم  ــال ه ــا امس ــده، آی ــن وع ــق ای و تحق
مطابــق همیــن برنامــه بــه اجــرای 
ــد  ــه خواهی ــانی ادام ــای گازرس طرح ه

داد؟
شــرکت ملــی گاز ایــران یــک 
کــه  اســت  خدمات رســان  شــرکت 
خدمــت بــه مــردم، جلــب رضایــت 
را  عمومــی  رفــاه  توســعه  و  آنــان 
ســرلوحه کار خویــش قــرار داده اســت. 
ــر و  ــت تدبی ــه کار دول ــاز ب ــان آغ از زم
امیــد، وزارت نفــت و شــرکت ملــی گاز 
ــه کار  ــود را ب ــالش خ ــه ت ــران هم ای
گرفتنــد تــا نهایــت اســتفاده از مخــزن 
ــی را داشــته باشــیم  ــارس جنوب گازی پ
ــال گاز و  ــوط انتق ــال آن خط ــه دنب و ب
ــاط  ــه نق ــه هم ــانی را ب ــبکه گازرس ش
کشــور برســانیم. مــا آنقــدر بــه کار 
خــود ایمــان داریــم کــه ســال گذشــته 
بــه دولــت قــول دادیــم در هــر روز بــه 
۱۰ روســتا گازرســانی کنیــم و بــه ایــن 
وعــده عمــل کردیــم. امســال نیــز 
ــه ۳  ــان ســال ب ــا پای ــم ت وعــده داده ای
ــم.  ــانی کنی ــتا گازرس ــزار و ۶۲ روس ه
منابــع  تأمیــن  لحــاظ  از  امیدواریــم 
ــویم.  ــه رو نش ــکلی روب ــا مش ــی ب مال
ــه در روز  ــای زنگن ــه آق ــور ک همان ط
افتتــاح نمایشــگاه بین المللــی نفــت، 
اعــالم  پتروشــیمی  و  پاالیــش  گاز، 
کردنــد مــا امســال نیــز در هــر روز بــه 
ــرد و  ــم ک ۱۰ روســتا گازرســانی خواهی
ــش  ــا پی ــن مبن ــر همی ــز ب ــون نی تاکن

رفته ایــم.
تاکنــون چنــد درصــد پیشــرفت  ��

داشته اید؟
تــالش می کنیــم تــا فــرا رســیدن 
ــا  ــت امســال، بیــش از ۵۰ ت ــه دول هفت
۶۰ درصــد از ایــن کار بــه نتیجــه برســد 
ــه فجــر  ــا ده ــز ت ــا نی ــی طرح ه و مابق
بــه بهره بــرداری برســند، همچنیــن 
ــبکه گاز  ــه ش ــال ب ــز امس ــهر نی ۴9 ش

طبیعــی متصــل خواهنــد شــد.

ــام  �� ــون اع ــه تاکن ــاری ک ــق آم مطاب
شــده، ضریــب نفــوذ گازرســانی شــهری 

در سطح قابل توجهی قرار دارد؟
بیشــتر  اســت.  همین طــور 
موفــق  اســتانی  گاز  شــرکت های 
ــهرهای  ــی از ش ــد باالی ــده اند درص ش
ــبکه گاز  ــه ش ــود را ب ــش خ ــر پوش زی
طبیعــی متصــل کننــد. بنــا بــر تعریــف 
ضریــب  کــه  زمانــی  نفــت،  وزارت 
یــک  در  شــهری  گازرســانی  نفــوذ 
اســتان از مــرز 9۵ درصــد عبــور کنــد، 
ــبز  ــتان س ــوان اس ــه عن ــتان ب آن اس
نامیــده می شــود. اکنــون ۲۱ اســتان در 
ــده اند ۱۰۰  ــق ش ــور موف ــر کش سراس

ــانی  ــود را گازرس ــهرهای خ ــد ش درص
کننــد کــه رقــم قابــل مالحظــه ای 

ــت. اس
و تــا پایــان امســال چنــد اســتان ســبز  ��

ــد  ــه خواه ــداد اضاف ــن تع ــه ای ــر ب دیگ
شد؟

بــا  مــا،  برنامه ریــزی  مطابــق 
اضافــه شــدن ۴9 شــهر جدیــد بــه 
شــبکه گاز، ســه اســتان ســبز دیگــر بــه 

ــد. ــد ش ــزوده خواه ــده اف ــم یادش رق
بنابرایــن در پایــان ســال ۹۸ شــما چــه  ��

رقمــی را بــه عنــوان ضریــب نفــوذ 
گازرسانی شهری اعام خواهید کرد؟

ــی  ــع مال ــن مناب ــورت تأمی در ص

ــان  ــا پای ــا، ت ــع طرح ه ــام به موق و انج
گازرســانی  نفــوذ  ضریــب  امســال 

شــهری بــه 9۸ درصــد می رســد.
روســتایی  �� گازرســانی  زمینــه  در 

چطور؟
ــوذ  ــب نف ــال ضری ــان امس در پای
 ۸۴ بــه  نیــز  روســتایی  گازرســانی 
ــا در  ــه م ــید. البت ــد رس ــد خواه درص
ایــن پیش بینــی اســتان سیســتان و 
نمی گیریــم.  نظــر  در  را  بلوچســتان 
ــر  ــا دیگ ــتان ب ــن اس ــه ای ــانی ب گازرس
اســتان های کشــور متفــاوت اســت.

از چه نظر؟ ��
اســتان سیســتان و بلوچســتان 

یــک اســتان مــرزی پهنــاور اســت کــه 
ــتاها در آن  ــهرها و روس ــی ش پراکندگ
ــرای  ــت اج ــون اولوی ــت. اکن ــاد اس زی
ــتان  ــن اس ــانی در ای ــای گازرس طرح ه
ــت،  ــهری اس ــش ش ــه بخ ــوف ب معط
ــتفاده  ــز از گاز اس ــتا نی ــه ۱۱ روس البت
توســعه  حــال،  هــر  بــه  می کننــد. 
گازرســانی در ایــن اســتان در گــرو 
ــال گاز  ــبکه انتق ــعه ش ــداث و توس اح
ــا زیرســاخت ها فراهــم شــوند. اســت ت

اســتفاده از بنــد »ق« تبصــره ۲ قانــون  ��
ــعه  ــدر در توس ــال ۱۳۹۳، چق ــه س بودج

گازرسانی به شما کمک کرده است؟
مصوبــه  یــک  قانــون،  ایــن 
پیشــرفته بــود کــه وزیــر نفــت در 
ســال 9۳ ایــن اقــدام را بــا هــدف 
گازرســانی  در  تســریع  و  توســعه 
ــد.  ــنهاد دادن ــتایی پیش ــهری و روس ش
وقتــی بنــد »ق« اجرایــی شــد حــدود 
۱۴ هــزار روســتا را گازرســانی کردیــم 
کــه ایــن رقــم معــادل گازرســانی 
فعالیــت  ابتــدای  از  شــده  انجــام 
شــرکت ملــی گاز ایــران تــا ســال 
ــه  ــون ب ــن قان ــن ای 9۳ اســت. همچنی
تأمیــن منابــع و ســرعت پیشــرفت کار 
ــع کمــک  گازرســانی روســتاها و صنای

ــرد. ــی ک فراوان
ــون،  �� ــن قان ــد ای ــا تمدی ــن ب بنابرای

ــی  ــانی صنعت ــریع در گازرس ــاهد تس ش
خواهیم بود.

ــای  ــه واحده ــانی ب ــد گازرس ببینی
مــورد  مختلفــی  ابعــاد  از  صنعتــی 
ــوع  ــو، موض ــک س ــت. از ی ــه اس توج
جایگزینــی گاز در قبــال ســوخت مایــع 
مطــرح اســت. ایــن کار هــم بــه حفــظ 
می کنــد،  کمــک  زیســت  محیــط 
کارگــران  و  هــم صاحبــان صنایــع 
در معــرض خطــرات ســوخت مایــع 
دیگــر،  ســوی  از  نمی گیرنــد.  قــرار 
ــوخت  ــرف س ــی در مص ــا صرفه جوی ب
مایــع، شــاهد ارزآوری بــرای کشــور 
هســتیم. ایــن نــکات موجــب می شــود 
تــا بــه گازرســانی صنعتــی توجــه 
ویــژه ای داشــته باشــیم. مصوبه شــورای 
اقتصــاد مبنــی بــر ارائــه تســهیالت بــه 
واحدهــای صنعتــی بــرای پیوســتن 
ــوق  ــز مش ــی نی ــبکه گاز طبیع ــه ش ب
صاحبــان صنایــع اســت و تاکنــون نیــز 
تأثیــر مطلوبــی در رشــد گازرســانی 

ــت. ــته اس ــی داش صنعت
اســتانی  گاز  شــرکت های  بــه 
نیــز ابــالغ شــده تــا هــر کــدام از آنهــا 
ــه  ــد ب ــه دارن ــه ای ک ــاس بودج ــر اس ب
ــد  ــه می توانن ــع ک ــداد از صنای ــر تع ه

ــد. ــانی کنن گازرس
و سخن آخر ... ��

اکنــون در سراســر کشــور ۳۵۲ 
هــزار کیلومتــر شــبکه گاز شــهری 
و روســتایی داریــم. نزدیــک بــه ۱۲ 
ــز  ــون نی ــعاب و ۲۳ میلی ــون انش میلی
مشــترک گاز طبیعــی داریــم. توجــه بــه 
ــر  ــه ه ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
ــی گازرســانی در  ــه مراحــل نهای چــه ب
هــر اســتان نزدیــک می شــویم، میــزان 
پراکندگــی روســتاها بیشــتر می شــود و 
ــدن  ــبز ش ــد س ــل رون ــن دلی ــه همی ب
ــر  ــتایی کندت ــش روس ــتان ها در بخ اس
ــور  ــده به ط ــتاهای پراکن ــود. روس می ش
معمــول در مناطــق ســخت گذر هســتند 
و از خطــوط اصلــی انتقــال گاز فاصلــه 
ــان ســاکن در  ــد. هم وطن بیشــتری دارن
ــه  ــتان ک ــر اس ــف ه ــتاهای مختل روس
ــه  ــا صرف ــتای آنه ــه روس ــانی ب گازرس
ــا زود  ــر ی اقتصــادی داشــته باشــند، دی
ــد  ــد ش ــد خواهن ــت گاز بهره من از نعم
تــا دیگــر رنــج تهیــه ســوخت مایــع یــا 
ــوند و  ــل نش ــول های گاز را متحم کپس
ــط  ــه جنگل هــا و محی شــاهد آســیب ب

ــز نباشــیم. زیســت نی
گفت وگو: فاطمه شعبانی ��

اخبار گاز

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبرداد:

تولید روزانه 8۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
در کشور

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از تولید روزانه ۸۱۰ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی در کشور خبر داد و گفت: ایران از لحاظ حجم انتقال 

گاز در جهان بی رقیب است.
مهدی جمشــیدی دانا با بیــان اینکه دیســپچینگ، مغز متفکر 
شــرکت ملی گاز ایران اســت، گفت: زنجیره تأمین گاز طبیعی شامل 
سه ســطح اصلی تولید، انتقال و توزیع اســت که نیازمند هماهنگی 
لحظــه ای و عملیاتی هســتند و مدیریت، هماهنگــی و راهبری این 
زنجیره عظیم به عهده مرکز دیســچینگ شرکت ملی گاز ایران است. 
وی با اشــاره به اینکه مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران شبکه 
عظیم گازرسانی در سراسر کشــور را از درون مرکز مدیریت زیر نظر 
دارد و با وجود اطالعاتی که در ثانیه به روز می شــود، می تواند مسائل 
مربوط به توزیع و گازرســانی در همه نقاط کشور را کنترل کند، اظهار 
کرد: مرکز دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران میزان تولید و انتقال 
گاز در سراسر کشور را نیز کنترل می کند، بر این اساس، اکنون روزانه 
بیش از ۸۱۰ میلیون مترمکعــب گاز طبیعی معادل بیش از ۵ میلیون 
بشــکه نفت خام در کشور تولید، منتقل و توزیع می شود. به گفته مدیر 
دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران، کشور ما با در اختیار داشتن بیش 
از ۳9 هزار کیلومتر خطوط لوله فشــار قوی، ۸۲ ایستگاه تقویت فشار 
گاز، ۲9۶ دستگاه توربوکمپرسور و دیگر تاسیسات گازی در خاورمیانه 
از لحاظ حجم تاسیسات بی نظیر است، همچنین شبکه انتقال گاز ایران 
از لحاظ حجم خطوط و تاسیسات در آسیا اول و در جهان چهارم است، 

ضمن آنکه ایران از لحاظ حجم انتقال گاز در جهان بی رقیب است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

مناطق انتقال گاز باید به قطب های تخصصی 
بدل شوند

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در بازدید از منطقه سه عملیات 
انتقال گاز گفت: مناطق انتقال گاز ایران باید متناســب با ظرفیت و توان 

خود، به قطب های تخصصی بدل شوند.
ســعید توکلی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شــرکت انتقال 
گاز با حضور در ستاد منطقه ســه عملیات انتقال گاز، ضمن بازدید از 
نمایشگاه دســتاوردهای خودکفایی منطقه )ماشین آالت تخصصی در 
حوزه نشــت یابی و ماشین جوش سیار( با شرکت در نشستی با حضور 
مدیر و اعضای هیئت رئیســه منطقه، گفت وگــو و تبادل نظر کردند. 
وی ضمن تشــکر و قدردانی از زحمات بی شائبه کارکنان این منطقه 
پیش از فرا رســیدن فصل سرد سال است، گفت: با توجه به اقدام های 
ارزشمند همکاران در منطقه سه، به ویژه حل مشکالت موجود با وجود 
محدودیت هــا، می توان نتیجه گرفت کارکنــان انتقال گاز تعلق خاطر 
باالیی به به این شــرکت دارند. مدیرعامل شــرکت انتقال گاز افزود: 
در این صورت و با توجه به انتقال ۷۰ درصد از انرژی کشــور، موضوع 
لزوم توجه علمی، نگهداشــت و انگیزه دادن ســرمایه اصلی سازمان 
یعنی منابع انســانی، پررنگ تر و بااهمیت تر می شــود. توکلی در ادامه 
با بیان اینکه در بســیاری از بخش ها رشد قابل توجهی داشتیم، ادامه 
داد: باید تالش کنیم تا مجموعه انتقال گاز به شــرکتی توســعه یافته 
در همه ابعاد برســد و الزم است در چند ســال آینده به فکر افزایش 
کیفیت، یکسان سازی و استانداردســازی باشیم و همسو با این هدف 
بحث مدیریت دانــش، باید مورد توجه قرار گیــرد. وی ضمن اعالم 
این موضوع که ســتاد و مناطق عملیاتی پیکره ای واحد هستند، یادآور 
شد: مناطق انتقال گاز را باید متناسب با ظرفیت و توان، به قطب های 
تخصصی تبدیل کنیــم و درباره اینکه منطقه ای باید در همه زمینه ها 
۱۰۰ درصد باشــد، الزامی وجود ندارد. مدیرعامل شــرکت انتقال گاز 
تصریح کرد: قطب های تخصصی در مناطق مختلف ســبب می شوند 
شــرکت انتقال گاز از توان فنی، عملیاتــی و مدیریتی کل مجموعه 
بهره برداری و ســرانجام مسیر خود را در قالب بهبود کمیت به کیفیت 

به خوبی طی کند.

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفت: 
تنوع بخشی در بازارهای هدف و روش های فروش گاز صادراتی 

ایران، مهم ترین اصل برای جهانی شدن است.
حســن منتظر تربتی با بیان اینکه امور بین الملل شرکت 
ملی گاز ایران تعیین کننده جایگاه این شرکت در بازار تجارت 
جهانی گاز است، اظهار کرد: تغییر رویکرد در بخش بین الملل، 
ســبب تحقق چشــم انداز صنعت گاز می شــود. وی موقعیت 
راهبردی ایران و منابع سرشــار گازی کشــور را دالیل اصلی 
برای تبدیل شــدن ایران به یک کشور بزرگ صادرکننده گاز 
عنوان کرد و افزود: بر اســاس ایــن دو موضوع حتی اگر در 
کوتاه مدت نیز دچار چالش هایی شویم، اما در بلندمدت باید به 
سویی برویم که به یک کشــور بزرگ صادرکننده گاز تبدیل 
شویم. برای گام نهادن در چنین مسیری، باید تقویت سرمایه 

انسانی را ســرلوحه کارهای خود قرار دهیم تا نیروی انسانی 
توانمندی داشته باشیم که شایسته نخستین دارنده ذخایر گاز 
دنیا باشــد. معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: موقعیت 
جغرافیایی ایران به همراه داشتن ذخایر عظیم گازی نیز نکته 
قابل توجهی اســت. ما در شــرایطی قرار داریم که همسایه 
کشــورهای دارنده گاز مانند ترکمنســتان و قطر هستیم و در 
عیــن حال، نزدیک به کشــورهای نیازمنــد گاز مانند عراق، 
پاکســتان، ترکیه و... قرار داریم، بنابراین باید بهترین استفاده 
را از بخش سوآپ و ترانزیت گاز داشته باشیم. به گفته تربتی، 
معطــوف کردن تالش ایران برای مدیریــت بازار مصرف در 
کشــورهای همســایه مانند صدور خدمات فنی و مهندسی یا 
احداث پاالیشگاه در دیگر کشورها، از دیگر برنامه های بخش 

بین الملل است که باید به آن پرداخته شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز، ســرمایه انسانی 
را از مهم ترین و اصلی ترین منابع یک ســازمان برشــمرد که 

نیازمند توجه در همه شرایط و لحظه هاست.
حســن منتظرتربتی در آیین تکریم و معارفه سرپرست 
مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ضمن قدردانی از احمد 
رحیمــی و عرضه خیرمقدم به ولی اهلل دینی، اظهار کرد: توجه 
به سرمایه انسانی در همه شرایط و لحظه ها ضرورت دارد؛ زیرا 
نقش مدیریت منابع انســانی در شرکت همچون نقش مادرانه 
یک مادر در منزل است. وی افزود: زمانی که موضوع مدیریت 
منابع انســانی با رویکردی تازه مطرح می شود، نتیجه حاصله 
از فعالیت، باید به ایجاد محیطی ســالم، با انصاف، با عدالت و 
مهم تر از همه، شاد شود زیرا شادی سازمانی می توان موفقیت 
را برای ســازمان به ارمغان بیاورد. به گفته مدیرعامل شرکت 

ملی گاز ایران، الزم اســت این رویکرد در کل کشور به ویژه 
شــرکت های صنعتی ترویج یاید، اکنون تمرکز تنها معطوف 
به آموزش و پرورش نیروها و تحصیل کردگان در بخش های 
مهندسی است، در حالی که مدیریت توسعه منابع انسانی هم 
به تخصص و تجربه مناسب نیاز دارد. مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران در پایان اظهار کرد: بنابراین با این تفاسیر درمی یابیم 
که توجه به سرمایه انسانی اهمیتی بسیار دارد، از این رو توجه 
به خواســته ها و حل مشکالت نیروی انسانی در شرکت ملی 
گاز ایران باید جزو اهداف اصلی باشــد. تربتی به تازگی طی 
حکمــی ولی اهلل دینی را به عنوان سرپرســت جدید مدیریت 
توســعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد و از 
زحمات احمد رحیمی سرپرســت پیشین این مدیریت تشکر و 

قدردانی کرد.

معاون وزير نفت در امور گاز تاکيد کرد:
لزوم تنوع بخشی در بازارهای هدف و روش های صادرات گاز ايران

معاون وزير نفت در امور گاز تاکيد کرد:
ضرورت توجه به خواسته های سرمايه انسانی در شرکت ملی گاز
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان خبر داد:

۳ طرح پتروشیمی شرکت پترول امسال به بهره برداری می رسد

 ۹۸ مرداد   ۲۰ یکشنبه  روز 
مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان 
گذاری  ســرمایه  گروه  شــرکت  سهام 
ایرانیــان “پترول” از زیــر مجموعه های 
هلدینگ خلیج فارس برگزار و سهامداران 
با تقسیم 6۰ درصدی سود به میزان ۱۵۰ 

ریال موافقت کردند. 
نفت،  دانش  خبرنــگار  گزارش  به 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان 
ســهام شــرکت گروه ســرمایه گذاری 
ایرانیان “پتــرول” از زیر مجموعه های 
هلدینــگ خلیــج فارس بــا حضور 9۴ 
درصدی سهامداران به ریاست سرکانیان 
و با نظارت رحیمیان ســرای و قهاری و 
دبیری رسول اشــرف زاده، مدیر عامل 
شرکت پترول در محل پژوهشگاه صنعت 
نفت برگزار شد. مدیرعامل شرکت گروه 
ایرانیان گفت:  پتروشیمی سرمایه گذاری 
با بهره برداری از ســه طرح پتروشــیمی 
لردگان، ایالم و ســولفات پتاسیم ارومیه 
تا پایان امســال، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن به ظرفیت صنعت پتروشــیمی کشور 

افزوده می شود.
مهنــدس رســول اشــرف زاده با 
اشــاره به اینکه پارسال ۷۵ تا 9۰ درصد 
اهدافمــان در طرح های شــرکت گروه 
ایرانیــان  ســرمایه گذاری  پتروشــیمی 
)پتــرول( محقق شــده اســت، اظهار 
کرد: این شــرکت برای نخســتین بار، 
پارسال شــاهد ۱۱۵ درصد سود نسبت 
به ســال 9۶ بوده کــه ۲۵ درصد از این 
ســودآوری از مدیریت هزینه ها به دست 
آمده اســت. وی با بیــان اینکه پترول 
شــرکتی توســعه ای و ســرمایه گذاری 
اســت، افزود: طرح های این شرکت در 
مناطق کمتر توســعه یافته اجرا می شود. 

مدیرعامــل پترول بــه ورود خوراک به 
ایالم  پتروشــیمی  واحد شیرین ســازی 
اشــاره کرد و ادامه داد: واحد الفین این 
طرح شــهریورماه امسال پیش راه اندازی 
می شــود و آبان مــاه به مرحلــه تولید 
می رســد؛ هر دو واحد شیرین ســازی و 
الفین ایالم دهه فجر امسال بهره برداری 
و افتتاح رســمی می شود.اشــرف زاده با 
اشــاره به اینکه بخــش یوتیلیتی طرح 
پتروشیمی لردگان راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: مراحل پیش راه اندازی واحد 
آمونیــاک این طرح هم اکنــون در حال 
انجام است و از اوایل شهریورماه امسال 
وارد راه اندازی می شــود؛ واحد اوره طرح 
نیز آبان ماه راه اندازی خواهد شد. لردگان 
نیز دهه فجر امســال بــه بهره برداری 

می رسد.
افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی 

ظرفیت صنعت پتروشیمی
وی بــه طرح ســولفات پتاســیم 
پتروشــیمی ارومیه با 9۸ درصد پیشرفت 
که تا ســه ماه آینــده بــه بهره برداری 

می رسد، اشاره و اظهار کرد: با افتتاح این 
ســه طرح حدود ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تن به ظرفیت هلدینــگ خلیج فارس و 
صنعت پتروشیمی کشــور افزوده خواهد 
شد.اشــرف زاده با اشــاره به اینکه طرح 
پتروشــیمی گچســاران هم اکنــون ۶۱ 
درصد پیشــرفت دارد، گفت: منابع مالی 
این طرح امسال با انتشار اوراق مشارکت 
و تســهیالت مالی حــدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان و بخشــی از ال ســی ارزی حدود 
۳۰ میلیــون یورو کــه تبدیل به خدماتی 
شده اســت، تأمین می شود.به گفته وی، 
تا ســه ماه آینده شــاهد پیشرفت خوب 
طرح پتروشیمی گچســاران خواهیم بود 
و براســاس برنامه این طرح تا پایان سال 
99 با حدود یک میلیون تن ظرفیت تولید 
اتیلن در مدار تولید قرار می گیرد.مدیرعامل 
پترول بــا بیان اینکه موافقت اولیه تأمین 
مالی طرح پتروشــیمی دهدشت با ۳۰۰ 
هزار تن ظرفیت از صندوق توســعه ملی 
اخذ و بانک عامل طرح مشــخص شده 
اســت، افزود: امیدواریم تا سه ماه آینده 
بخش عملیاتی این طرح وارد اجرا شــود. 
مسکونی،  شامل  غیرعملیاتی  بخش های 
درمانــی، اداری و دیگر ســاختمان ها در 
حال انجام است.اشرف زاده پیشرفت طرح 
پتروشیمی صدف را ۴۳ درصد عنوان کرد 
و ادامه داد: مشکل بخش ارزی این طرح 
حل شــده و در بخش ریالی نیز در حال 
اخذ ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت 
است که ســبب تسریع روند اجرای طرح 
می شــود و امیدواریم تا ســال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری برسد.
نرخ بازگشت سرمایه باال در واحدهای 

پایین دست
وی فنــاوری ســاده، بازگشــت 

ســرمایه باال، اشتغال زایی بسیار، ارزش 
افزوده باال و سرمایه احداث پایین را از 
مزیت های ساخت واحدهای پایین دست 
عنــوان و تصریح کرد: در این راســتا 
شــرکت پترول واحد پلی پروپیلن ایالم 
را تعریف کرده اســت کــه تجهیزات 
آن به کشــور منتقل شــده و تا سه ماه 
آینده مراحــل نصب آن آغــاز خواهد 
شــد.مدیرعامل پترول با اشاره به اینکه 
این شرکت واحد بنزین پیرولیز ایالم را 
در جهت تکمیل زنجیره ارزش و تولید 
محصوالت آروماتیکی در دست مطالعه 
دارد، افزود: سیاســت این شــرکت در 
از بخش خصوصی  استفاده  پایین دست 
اســت و پترول بــه هیچ عنــوان وارد 
اجرای این طرح پایین دســت نمی شود، 
بلکه ســعی می کنیــم هماهنگ کننده 
باشــیم و بخــش خصوصــی را برای 
اشاره  با  کنیم.وی  جذب  سرمایه گذاری 
اینکه پتروشیمی لردگان ۷۵۰ هزار تن 
آمونیاک و یک میلیــون تن اوره تولید 

خواهد کرد که برای بازاریابی آن در 
سال های آینده نگاه به پایین دست مهم 
است، اظهار کرد: از اوره می توان بالغ بر 
۳۰۰ نوع محصول تولید کرد که توانایی 
تولید ۱۰۰ نوع آن در کشــور وجود دارد 
از این رو در حال مطالعه تبدیل اوره به 
پایین دست در قالب یک پارک با رویکرد 
با  بخش خصوصی هستیم.اشــرف زاده 
بیــان اینکه مطالعــات اقتصادی پارک 
مالمین ارومیه تمام شده است، گفت: ۶ 
مجتمع کوچک در قالب پارک مالمین 
تعریف شــده است که ســرمایه گذاری 
مورد نیاز آن از 9۰ میلیارد تومان تا ۲۳۰ 
میلیارد تومان اســت و بخش خصوصی 
به راحتــی می تواند در آن حرکت کند و 
نرخ بازگشت ســرمایه آن متوسط ۳۰ 

درصد است.
ورود همه شرکت های تابعه پترول به 

بازار سرمایه
مدیرعامــل پتــرول ورود همــه 
شــرکت های این مجموعه به بورس و 
فرابورس را از اهداف مدنظر دانســت و 
افزود: امسال دو شرکت  تابعه پترول وارد 
فرابورس می شوند؛ شــرکت پتروشیمی 
ارومیه که اقدام های اولیه آن انجام شده 
و شرکت پتروشــیمی ایالم که در حال 
بررسی است تا همزمان با راه اندازی وارد 
فرابورس شــود، زیرا حضــور در بورس 

شفافیت را به همراه دارد.
وی به چشم انداز شرکت پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان پرداخت و افزود: 
قرار گرفتن در فهرســت ۳ شرکت برتر 
صنعت سرمایه گذاری پتروشیمی کشور 
تا افق ۱۴۰۰، پاســخگویی، شفافیت و 
افشــاء تخصص گرایی و توانمند سازی 
با رویکرد مدیریت  انسانی  سرمایه های 
دانش، روز آمــدی، خالقیت و نوآوری، 
وفاداری به تعهدات در قبال سهامداران 
و ذینفعــان و لزوم شایســته ســاالری 
در جهت رشــد و تعالــی از جمله برنامه 
های شرکت پترول در افق ۱۴۰۰ است. 
گفتنی اســت، در پایان برگزاری مجمع 
سهامداران، تقسیم ۶۰ درصدی سود به 

میزان ۱۵۰ ریال را تصویب کردند. 

مديرعامل پتروشيمی لردگان:

فاز اول يوتيليتی پتروشيمی لردگان وارد مدار توليد شد
مدیرعامل پتروشــیمی لردگان از در مدار 
قرار گرفتن فــاز اول یوتیلیتی )ســرویس های جانبی( 
این پتروشــیمی که نخســتین گام مهم بهره برداری از 

پتروشیمی لردگان است خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، محســن محمودی گفت: با راه اندازی فاز 
اول )یوتیلیتی( که شــامل واحدهای آب خام، آب بدون 
امالح، هوا و نیتروژن، برج های خنک کننده، اتاق کنترل 
و ایســتگاه برق و واحد بخار و فلر است، بعد ازگذراندن 
تمامی تســت های مربوطه فعالیت خود را شروع کرده 
که این فرایند بــرای راه اندازی فازهای بعدی ضروری 
است.وی با بیان اینکه این بخش از پروژه دارای ویژگی 
وفرایند خاصی اســت، اظهار داشــت: در حال حاضر با 
رویکــرد دانش داخلــی در حوزه نصــب و راه اندازی 
این امــکان به وجود آمد که در شــرایط موجود باتمام 
دشواریها توانستیم با بهره گیری از دانش بومی ونیروی 
متعهد متخصص جوان یوتیلیتی پتروشــیمی لردگان را 
با افتخار وارد مدار کنیم.مدیر عامل پتروشــیمی لردگان 

تصریح کرد: این شــرکت به دلیل موقعیت خاص یکی 
از پتروشیمی های ویژه ایران بوده و به لحاظ جغرافیایی 
وهمه مشــکالت پیش روی این شرکت از قبیل کم بود 
زیرساخت صنعتی در منطقه با اتکاء به مجموعه توانمند 
خود توانسته گامهای بزرگی در صنعت پتروشیمی کشور 

و معرفــی چهره های نوین و نخبه و آموزش نیروی کار 
متخصص در تمامی شــاخصه های این صنعت برداشته 
است. محمودی خاطر نشــان کرد: امروز شاهد توسعه 
همه جانبه ایــن صنعت وایجاد زیر ســاخت،روند روبه 
رشد،کیفیت زندگی وامید به روزهای بهتر در بین مردم 

این منطقــه از جغرافیای ایران عزیزمان هســتیم و به 
یاری خداوند متعال تا پایان راه این روند را ادامه خواهیم 
داد. گفتنی اســت، شرکت پتروشــیمی لردگان یکی از 
شرکت های تابعه گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
است که در زمینی به مساحت۱۰۰هکتاردرمنطقه فالرد) 
۵۵ کیلومتری شــهر لردگان( شهرســتان لردگان واقع 
در اســتان چهارمحال و بختیاری در حال احداث است.
تولیدات این مجتمع اُوره و آمونیاک بوده و ظرفیت تولید 
ساالنه آن ۱۰۷۳ هزار تن اُوره و ۶۷۷ هزار تن آمونیاک 
است که بخش عمده ای از آمونیاک تولیدی برای تولید 
اُوره در داخل مجتمع مصرف می شــود و ۷۴ هزار تن 
به صــورت مازاد برای عرضه مســتقیم به بازار در نظر 
گرفته شده اســت.  عمده ترین کاربرد آمونیاک در تولید 
انواع کودهای شیمیایی است. آمونیاک را می توان هم به 
صورت مستقیم به عنوان کود شیمیایی به کاربرد و هم 
در تولیدموادی  مانند نیترات آمونیوم،ســولفات آمونیوم، 
مونوآمونیوم فسفات، دی آمونیوم فسفات و اُوره و دیگر 

کودهای شیمیایی از آن استفاده کرد.

یادداشت

تک خرب

نقش تأثیرگذار ایران در تولید پروپیلن جهان
محمدحسن پیوندی

مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
ایران با ســرمایه گذاری های فراوانی که 
در صنعت متانول کرده اســت، می تواند نقش 
تأثیرگــذاری در تولید پروپیلن جهان داشــته 
باشــد. صنعت پتروشــیمی و تولیــد ناخالص 
داخلی تأثیری متقابل بر یکدیگر در کشورهای 
تولیدکننــده و صادرکننده نفــت دارد. در بیان 
چالش های صنعت پتروشیمی در دنیا به مسئله 
گاز شیل در آمریکای شــمالی و برنامه ریزی 

برای افزایش تولید گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( و اتان، صادرات به 
اروپا و آســیا و تأثیرگذاری بر قیمت پلی اتیلن، تولید گاز سنتز از زغال 
سنگ و دسترسی و توســعه فناوری های تبدیل متانول به الفین ها در 
چین، تأثیر قیمت نفت بر سرمایه گذاری و تولید در اروپا به دلیل واردات 
نفت خام، آینده ال ان جی در خاورمیانه و تأثیر موقعیت ژئوپولیتیکی این 
منطقه بر صنعت پتروشیمی و کاهش نرخ سرمایه گذاری بایستی اشاره 
کرد. براســاس گزارش آژانس بین المللی انــرژی )آی یی ای( کماکان 
هیدروکربورها به ویژه گاز طبیعی تا سال ۲۰۴۰ میالدی نقش اساسی 
در تأمیــن انرژی مورد نیاز جهــان دارند و ایران بــا دارا بودن منابع 
گازی عظیم، نقش اثرگذاری در مســئله انرژی جهان دارد. آمریکا در 
ســال ۲۰۱۳ میالدی هیچ ســهمی در ظرفیت تولید ال ان جی جهان 
نداشــته است، اما براساس پیش بینی ها تا ســال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد از 
ســهم خاورمیانه را به دست می آورد و سهم ۳۴ درصدی خاورمیانه در 

تولید ال ان جی به ۲۴ درصد می رسد.
ضرورت برنامه ریزی های منسجم و سرمایه گذاری های موازی

با افزایش حجم تولید اتان و ال ان جی از شــیل گس در آمریکا، 
توســعه کانال پاناما به منظور رفــع محدودیت های عرضی و باالبردن 
ســرعت حمل ونقل و به دنبال آن افزایش صادرات، انجام شــد، حتی 
در حال تغییر طول و عرض کشــتی ها برای باالبردن سرعت عبور از 
این کانال هســتند. توســعه عرضی کانال پاناما اجازه می دهد که ۸۰ 
درصد کشــتی های مخصوص حمل ال ان جی از این کانال عبور کنند، 
در صورتی که این ظرفیت در گذشــته 9 درصد بوده است؛ همچنین 
این تغییرات سبب کاهش ۱۵ روزه یک سفر از آمریکا به شرق جهان 
شــده است. ایران با استفاده از سرمایه گذاری های فراوانی که در تولید 
متانول کرده است، می تواند نقش تأثیرگذاری در تولید پروپیلن جهانی 
داشته باشــد. اتیلن، متانول، بنزن، پروپیلن، کلر و پارازایلین مواد پایه 
در صنعت پتروشــیمی هستند و با توجه به افزایش رشد بازار متانول و 
 MTO پروپیلن از ســال ۲۰۱۴ در جهان باید با استفاده از فناوری های
و MTP از متانول الفین و پروپیلن تولید شــود. بر این اساس، تا سال 
۲۰۲۴ ظرفیت تولید متانول ایران به بیش از ۲۰ میلیون تن می رســد، 
هم اکنون بیش از ۶ میلیون تن اتیلن و کمتر از یک میلیون تن پروپیلن 
در کشور تولید می شود، بنابراین باید سرمایه گذاری بیشتری در تبدیل 
متانول به پروپیلن در ایران انجام شود. برای توسعه صنایع پایین دست 
پتروشیمی ابتدا باید واحدهای باالدست برای تأمین خوراک مورد نیاز 
آنها موجود باشــد و مواد پایه اصلی صنعت پتروشیمی در کشور تولید 
می شــود، اما باید ابتدا تولید پروپیلن و پلی اتیلــن را افزایش دهیم تا 
خوراک واحدهای پایین دستی تأمین شود. با استفاده از پروپان فازهای 
پارس جنوبی و همچنین پاالیشگاه های کشور، راه های تولید پروپیلن 
نیز بســیار است. برای توســعه آینده صنعت پتروشیمی باید تمرکز بر 
افزایش تولید پروپیلن در کشور باشد و ایران ظرفیت حرکت به سمت 

MTO و MTP و تولید مشتقات پروپیلن را دارد.

با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی؛

راهبردهای کلیدی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در نمایشگاه ایران پالست تبیین 

شد
رئوس رویکردهای سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
در حوزه های مختلف صنعت پتروشــیمی با حضور معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران ارشد این شرکت 

بررسی و راهبردهای اساسی تبیین شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
بهزاد محمــدی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی روز 
چهارشــنبه، ۲۳ مردادماه در نشست راهبردی سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالســت ضمن تاکید بر اهمیت این نمایشگاه برای 
صنعت پتروشیمی و کشــور، خواستار اهتمام جدی همه بخش های 
این صنعت برای حضور منسجم و یکپارچه در این نمایشگاه شد.وی 
همچنین بر اجرای با کیفیت ســیزدهمین نمایشگاه ایران پالست و 
زمینه ســازی برای حضور موثر هیئت های تجاری داخلی و خارجی 
در این نمایشــگاه تاکید کرد.تجارت محصــوالت، صنایع تکمیلی، 
طرح های در دســت اجرا، محیط زیســت، مصرف آب، بهینه سازی 
مصرف انرژی، فناوری و نوآوری، استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان از محورهایی بود که مقرر شــد در سیزدهمین نمایشگاه ایران 
پالست به عنوان محورهای اطالع رسانی و تبیین فعالیت های انجام 
شــده مورد توجه قرار گیرد.محورهای اصلی سمینارها و کارگاه های 
آموزشی به ویژه در حوزه تازه های فناوری، مشکالت صنایع تکمیلی 
و خدمات قابل ارائه توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی از 
دیگر مواردی بود که در این جلسه به بحث گذاشته شد.سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست از ۳۱ شهریور تا ۳ مهر ۱۳9۸ در 

مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

با بهره برداری از سه 

طرح پتروشیمی لردگان، 

ایالم و سولفات پتاسیم 

ارومیه تا پایان امسال، ۲ 

میلیون و 5۰۰ هزار تن به 

ظرفیت صنعت پتروشیمی 

کشور افزوده می شود

شرکت گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان 

برای نخستین بار، 
پارسال شاهد ۱۱5 

درصد سود نسبت به 
سال ۹6 بوده که ۲5 

درصد از این سودآوری 
از مدیریت هزینه ها به 

دست آمده است

امسال دو شرکت  تابعه 

پترول وارد فرابورس 

می شوند؛ شرکت پتروشیمی 

ارومیه که اقدام های اولیه 

آن انجام شده و شرکت 

پتروشیمی ایالم که در حال 

بررسی است تا همزمان با 

راه اندازی وارد فرابورس 

شود، زیرا حضور در بورس 

شفافیت را به همراه دارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

دکتر رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

B خبرهای خوب از فاز ۱۱ و فرزاد
معاون توسعه شرکت ملی نفت از امضای قرارداد توسعه فاز اول سازند گازی میدان بالل با شرکت پتروپارس به ارزش تقریبی ۴۴۰ میلیون دالر تا چند روز آینده خبر داد

توسعه  معاون  دهقان،  رضا 
فرخ  ایران،  نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و 
ملی  شرکت  تولید  امور  معاون  علیخانی، 
نفت ایران، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت 
سقایی،  محمد  نفت،  توسعه  و  مهندسی 
گوره-جاسک  لوله  خط  طرح ساخت  مجری 
از نمایندگان رسانه های داخلی روز  و جمعی 
چهارشنبه گذشته از شرکت های فوالد اکسین 
خوزستان و لوله سازی اهواز، به عنوان تأمین 

کنندگان لوله های این طرح، بازدید کردند.
نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
برای  چینی ها  با  مذاکرات  گفت:  ایران 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و هندی ها برای 
توسعه میدان فرزاد B ادامه دارد و در سال 
جاری اخباری در خصوص به نتیجه رسیدن 
مذاکرات و آغاز توسعه این دو پروژه خواهیم 
شنید. به گزارش دانش نفت، رضا دهقان در 
نشستی خبری با بیان اینکه طرح خط لوله 
گوره به جاسک یکی از مهمترین طرح های 
قرار  کرد:  اظهار  بوده،  کشور  نفت  صنعت 
خام سبک  نفت  این طرح،  از طریق  است 
و سنگین از میادین غرب کارون به ظرفیت 
که  پایانه ای  به  بشکه  میلیون  یک  روزانه 
در جاسک احداث می شود، انتقال یابد. وی 
افزود: در احداث این پروژه عالوه بر تأمین 
خطوط لوله، در تأمین پمپها، مخازن و سه 
دستگاه گوی شناور از ظرفیت شرکت های 
به  اشاره  با  استفاده می شود. دهقان  داخلی 
فعالیت های صنعت نفت برای اجرای طرح 
انتقال نفت خام گوره به جاسک، اظهار کرد: 
اقتصادی  رونق  اجرا،  حال  در  فعالیت های 
سواحل  در  را  توجهی  قابل  اشتغال زایی  و 
مکران به دنبال خواهد داشت. وی با تاکید 
به این مساله که این طرح، یک پروژه ملی 
به طور  نفر   ۵۰۰۰ حدود  برای  که  است 
به طور غیرمستقیم  نفر  مستقیم و ۱۰ هزار 
بخش  کرد:  تصریح  می کند،  اشتغال زایی 
سپس  و  لوله ها  ساخت  طرح،  این  اصلی 
منظور  این  به  که  است  مخازن  و  پمپ ها 
ساخت ۵۰  لوله ها،  داخل  ساخت  بر  افزون 
پمپ هم به سازندگان داخلی واگذار شده و 
فاز نخست طرح، احداث مخازن ذخیره سازی 
نفت خام هم با همکاری شرکت های داخلی 
در حال اجراست. معاون توسعه و مهندسی 
رشد  خصوص  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 
قابل توجه میزان تولید ورق ترش در شرکت 
فوالد اکسین گفت: هم اکنون ۱۲۰۰ نفر در 
این مجموعه و ۲۰۰۰ نفر دیگر در کارخانه 
لوله سازی اهواز مشغول به فعالیت هستند. 

جنوبی  پارس  نفتی  الیه  درباره  وی 
گفت: با دو شرکت ایرانی سال گذشته برای 
امضا  تفاهم نامه هایی  بخش  این  مطالعه 
کردیم که نتایج یکی از مطالعات ارائه و در 
تأیید  مدیریت مخازن هم  کمیته مشاوران 
شده است. دهقان با بیان اینکه در دو سال 
پارس  فشارافزایی  برای  مطالعاتی  گذشته 
انجام  اروپایی  شرکت  یک  توسط  جنوبی 
جریان  در  همچنان  مطالعات  این  و  شده 
است، گفت: پیش بینی قبلی ما این بوده که 
در سال ۲۰۲۲ نیاز به سکوهای فشارافزایی 
در پارس جنوبی داشته باشیم که طرح توتال 
نیز برای پارس جنوبی و استفاده از سکوهای 
فشارافزایی آن همین بوده و ما هنوز فرصت 
برای آغاز کار اجرایی در این زمینه داریم. به 
گفته وی، در این راستا تا پایان امسال و یا 
در طول سال آینده احتمااًل یک فاز پارس 
مجهز  فشارافزایی  سکوهای  با  را  جنوبی 

می کنیم.
جزئیات امضای قرارداد جدید گازی ۴۴۰ 

میلیون دالری ایران
از  نفت  ملی  شرکت  توسعه  معاون 
امضای قرارداد توسعه فاز اول سازند گازی 
ارزش  به  پتروپارس  با شرکت  میدان بالل 
تقریبی ۴۴۰ میلیون دالر تا چند روز آینده 
خبر داد. رضا دهقان با اشاره به نهایی شدن 
اول سازند  فاز  قرارداد طرح توسعه  امضای 
گازی میدان بالل با شرکت پتروپارس گفت: 
پیش بینی می شود قرارداد توسعه این میدان 
ارزش  به  آینده  روز  چند  تا  گازی  مشترک 
تقریبی ۴۴۰ میلیون دالر بین شرکت ملی 
نفت ایران و پتروپارس امضاء شود. وی در 
پاسخ به این پرسش که گاز میدان مشترک 
گازی بالل پس از توسعه چه سرنوشتی پیدا 
می کند؟ تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده گاز تولیدی به پاالیشگاه پارس 

جنوبی منتقل می شود. این مقام مسئول با 
تاکید بر این که ظرفیت تولید گاز در فاز اول 
میدان بالل حدود یک میلیارد فوت مکعب 
در روز است، اظهار کرد: میدان بالل جزو 
میادین مشترک گازی کشور بوده، بنابراین 
توسعه آن در دستور کار شرکت ملی نفت 

ایران قرار دارد.
جزئیات ساخت خط لوله طرح گوره-

جاسک
اینچ   ۴۲ لوله  خط  تمام ایرانی  تولید 
انتقال نفت گوره-جاسک، از خروج بیش از 
۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری و 
زمینه رونق کسب وکار سازندگان داخلی را 

فراهم کرده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی نفت ایران، امین ابراهیمی، مدیرعامل 
روز  خوزستان  اکسین  فوالد  شرکت 
چهارشنبه، ۲۳ مردادماه در جمع خبرنگاران 
یک  ظرفیت  اکسین  فوالد  کارخانه  گفت: 
میلیون و ۵۰ هزار تن تولید ورقه های عریض 
حمایت های  با  توانسته  مجموعه  این  دارد. 
مجموعه  ایران،  نفت  ملی  شرکت  مؤثر 
پشتیبانی های  همچنین  و  نفت  وزارت 
و  باال  حوزه های  در  داخلی  مجموعه های 
تولید ورق های ترش  فناوری  پایین دست، 
فوالد  افزود: شرکت  آورد. وی  به دست  را 
اکسین خوزستان به عنوان تنها تولیدکننده 
ورق های عریض در کشور که از سال ۱۳۸۸ 
فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده، در 
حوزه تولید این ورق ها در صنعت نفت پیشتاز 
است. مدیرعامل شرکت فوالد اکسین افزود: 
مأموریت اصلی شرکت فوالد اکسین ایجاد 
ارتباط بین صنعت فوالد و صنعت نفت است 
که متاسفانه در گذشته به دلیل مشکالتی 
خود  اصلی  مأموریت  از  نقدینگی  قبیل  از 
با  اخیر  سال های  در  خوشبختانه  ماند.  دور 
فوالد  مجموعه  از  نفت  وزیر  حمایت های 
مأموریت  به  توانست  این مجموعه  اکسین 
اصلی خود بازگردد. ابراهیمی تاکید کرد: ما 
تا  ابتدای تأسیس کارخانه فوالد اکسین  از 
امروز حدود ۱۱۵ هزار تن ورق های API در 
محیط های شیرین تولید کردیم که امسال 
به  نزدیک  توانستیم  خود،  رویکرد  تغییر  با 
۶۰ هزار تن ورق های API تولید کنیم که 
این  تولید  این مقدار معادل ۵۰ درصد کل 
مجموعه از ابتدای تأسیس تا به امروز است.
تولید حدود ۱۵ هزار تن ورق برای طرح 

ساخت خط لوله طرح گوره-جاسک
وی اظهار کرد: ما در این مجموعه از 

مرحله سنگ تا مرحله نهایی ساخت لوله را 
در داخل کشور بومی سازی کرده ایم، فناوری 
تولید این ورق ها که قسمت میانی فعالیت 
تولید لوله است تنها در ۱۰ کشور دنیا وجود 
دارد اما ما با کمک همکارانمان امروز موفق 
به تولید حدود ۱۵ هزار تن ورق برای این 
با اشاره به دستور  ابراهیمی  پروژه شده ایم. 
برای  نفت  صنعت  نمایشگاه  در  نفت  وزیر 

سال  تیرماه  در  گفت:  پروژه،  این  اجرای 
۱۳9۶ مجوز الزم برای تأمین ۲۰ درصد از 
ورق های مورد نیاز پروژه صادر شد. در مرداد 
شرکت  با  مذاکره  استارت   ۱۳9۷ سال  ماه 
فوالد مبارکه زده شد و در مهرماه امسال، 
اسناد فنی و کیفی پروژه با مشارکت شرکت 
ملی نفت ایران، فوالد مبارکه، فوالد اکسین 
 NPS و QCP و لوله سازی اهواز تهیه شد و

مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تاکيد کرد:

بهره مندی حداکثری از ظرفيت های داخلی در طرح ملی گوره - جاسک
و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
توسعه نفت با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
طرح احداث خط لولــه انتقال نفت خام گوره 
- جاسک و پایانه مربوطه، از برنامه ریزی های 
انجام شده برای اســتفاده حداکثری از توان 
ساخت داخل و همچنین نیروی انسانی بومی 

در اجرای این طرح ملی خبر داد.
بــه گزارش دانــش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی نفت ایــران، تــورج دهقانی 
اعالم کرد: عملیات مسیرســازی و احداث 
جاده های دسترســی در ۶ پروژه تعریف شده 
طــرح احداث خــط لوله انتقــال نفت خام 
گوره - جاسک، تاسیسات بین راهی و پایانه 
مربوطه در ســواحل مکران، عملیات خاکی 
و محوطه سازی ساخت مخازن ذخیره سازی 
نفت خام به روش BOT آغاز شــده است. 
وی افزود: از پنــج تلمبه خانه این طرح، کار 
تجهیز کارگاه تلمبه خانه های شــماره ۱ و ۳ 
کــه در برنامه بهره بــرداری زودهنگام قرار 
دارنــد، همچنین تلمبه خانه هــای ۲ و ۴ به 
اتمام رســیده و عملیات اجرایی آنها شروع 
شده اســت. مدیرعامل شــرکت مهندسی 
و توســعه نفت ضمن اعالم شــروع فعالیت 

مهندســی تفصیلی در همه گستره ها گفت: 
از اواســط شــهریورماه نیــز عملیات حمل 
بخشی از لوله ها به سایت آغاز می شود. وی 
با تاکید بر بهره گیــری حداکثری از توان و 
ظرفیت هــای داخلی در طــرح احداث خط 
لوله انتقال نفت خام گوره جاســک و پایانه 
مربوطه گفت: مقرر شده به کارگیری سرمایه 
انســانی در این طرح، بــا اولویت نیروهای 
بومی از سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان 
صورت پذیرد. به گفته دهقانی، فراهم آوردن 
امکان تولید داخلی قریــب به ۶۰ درصد از 
لوله های طــرح احداث خط لوله انتقال نفت 
خام گوره به جاســک، اقدام بسیار بزرگی از 
سوی شرکت متن است که در راستای جامه 
عمل پوشاندن به رونق تولید انجام می شود. 
وی افزود: به منظور تأمین لوله های مورد نیاز 
طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره 
به جاســک، برای نخستین بار تولید شمش، 
تختال و ورق، متناسب با استانداردهای مورد 
نیاز از ســنگ معدن آهن فراهم شده است. 
این زنجیره بزرگ با تولید شــمش، ورق و 
 )۵L API( لوله طبق استانداردهای روز دنیا
و )NACE( در ســه کارخانه بزرگ کشــور 

در استان های اصفهان و خوزستان تشکیل 
می شود. دهقانی گفت: از این تاریخ، صنعت 
نفت می تواند بخشــی از لوله های سرویس 
ترش و شــیرین با مشــخصات یادشده در 
ضخامت هــای باالتــر از ۱۲ و کمتر از ۲۰ 
میلی متر را از این زنجیره تأمین کند. گفتنی 
اســت در این فعالیت عظیم، ســه کارخانه 
بــزرگ ایرانی برای تولید شــمش/ تختال، 
تبدیل تختال بــه ورق و تولید ورق به لوله 
به کار گرفته شده اند. وی با بیان اینکه این 

اقدام از خروج ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور 
جلوگیری کرده اســت، افزود: وزارت نفت، 
ســنگ اول بی نیازی به این محصول را به 
میزان ســاالنه صدها هزار تن بنا می نهد و 
این موضوع زمانی اهمیت مضاعف می یابد 
که بدانیم شــرکت های ســازنده داخلی در 
ســال های اخیر با مشــکالت بســیاری در 

ســطح ملی مواجه بوده انــد و باالتر از آن 
تنگنای تحریم ظالمانــه و جنگ اقتصادی 
موجــب کاهــش تحقق پذیــری این طرح 
شده بود. مدیرعامل شــرکت متن پیش از 
این در گفت وگو با شــانا اعــالم کرده بود: 
مناقصه هــای بخش های مختلف این پروژه 
برگزار و غالب آنها به مرحله قرارداد رسیده 

اخبار

نقش تاثیرگذار کارکنان نوبتکاری مناطق اقماری 
در تداوم تولید پایدار

رئیس منطقــه عملیاتی خارک از نقش تاثیرگــذار کارکنان نوبتکاری 
مناطــق اقماری در تداوم تولید پایدار و حفظ روند رونق تولید یاد کرد و آن را 

جهادی بزرگ و دارای درجه سختی به مراتب باالتر دانست.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، عباس 
رجب خانی، در آیینی که به منظور قدردانی زحمات نوبتکاران باسابقه منطقه 
خارک برگزار شــد، افزود: همکاران سختکوش که در بخش های مختلف 
تولید، اچ اس یی و حراســت مشــغول خدمت به شــکل نوبتکاری هستند، 
جایگاه بســیار مهمی به لحاظ تداوم تولیــد پایدار و حفظ روند رونق تولید 
عهده دار هســتند. وی کار اقماری را در بین دیگر مشاغل مجموعه صنعت 
نفت دشــوارتر توصیــف و نوبتکاری در اقماری را بــه صورت ویژه دارای 
اهمیــت عنوان کرد. رئیس منطقه عملیاتی خــارک افزود: این آیین برای 
نخســتین بار در بین دیگر مناطق عملیاتی شــرکت و با نگاه ویژه تکریم 
این قشــر زحمتکش و پرتالش در منطقه عملیاتی خارک برگزار شــده و 
امیدوارم در بین مناطق و شــرکت های دارای سیستم نوبتکاری نیز اجرایی 
شود. در ادامه متعالی جهرمی، رئیس عملیات تولید و معاون منطقه عملیاتی 
خارک نیز در سخنانی به اهمیت و نقش کلیدی نوبتکاران در عرصه تولید 
پایدار اشــاره کرد و گفت: نوبتکاران، امانتدارانی هستند که در طول مدت 
۱۲ ســاعت شیفت های خود و در ســال های متمادی تاسیسات را راهبری 

می کنند و نقش بسیار چشمگیری در تداوم تولید صنعت داشته و دارند.
با تثبیت پمپ درون چاهی؛

تولید نفت در میدان مشترک یاران شمالی 
افزایش یافت

سرپرست طرح توســعه میدان یاران شمالی در شرکت متن، از تثبیت 
پمپ درون چاهی )ESP( در چاه شماره ۴ این میدان مشترک خبر داد و گفت: 
با تثبیــت و راه اندازی دائمی این پمپ، یک هزار بشــکه به تولید این میدان 

مشترک افزوده شده است.
محمدعلی اژدری افزود: پس از ترخیص دکل و تکمیل تاسیســات 
ســرچاهی، پمپ درون چاهی مستقر بر چاه شــماره ۴ میدان یاران شمالی 
به صورت دائم راه اندازی شده اســت. وی با بیان اینکه این پمپ در عمق 
حدود ۲۳۰۰ متری در درون لوله آســتری هفت اینچی نصب شــده، ادامه 
داد: پمپ مربوطه پس از گذشت ۴۸ ساعت از راه اندازی دائمی، در شرایط 
تثبیت شــده ای )Stable( قرار گرفته اســت. بر اســاس این گزارش، قطر 
خارجــی این پمپ ۴ اینــچ و طول مجموعه پمپ حدود ۱۷ متر اســت و 
عملکــرد این پمپ، راهنمای مؤثــری در انتخاب و به کارگیری روش های 
نگهداشــت تولید و ازدیاد برداشــت از چاه های مخازن سروک میدان های 
غرب کارون خواهد بود. تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
نفت پیش از این، ضمن اعالم خبر نصب این پمپ در چاه شماره ۴ میدان 
یاران شــمالی، اعالم کرده بود که طبق روال طبیعــی، باید منتظر نتایج 
عملکــرد پمپ ماند که با توجه به صحبت های سرپرســت طرح، عملکرد 
این پمپ رضایت بخش گزارش شــده است. طرح توسعه میدان نفتی یاران 
شمالی با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت، آبان ماه سال 9۵ افتتاح 
و پــس از مدتی با افت تولید روبه رو شــد که به این منظور، اســتفاده از 
پمپ های درون چاهی برای افزایش دوباره تولید میدان در دســتور کار قرار 
گرفت و در این راســتا، نخســتین پمپ درون چاهی، تیرماه پارسال در چاه 
شماره ۱۴ این میدان نصب شد که عملکرد آن به دلیل مشکالت فرآیندی 
دوام چندانی نداشت. به نظر می رسد عملکرد دومین ESP نتایج مطلوبی به 
همراه دارد و در مســیر نگهداشت و افزایش توان تولید این میدان مشترک 

مؤثر خواهد بود.
دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور:

 قیمت گذاری فرآورده های ویژه تابع 
قیمت نفت است

دبیر انجمن صنایع پاالیشی با بیان اینکه سود این گروه از صنایع ۴ تا 
۹ درصد اســت، گفت: این در حالی است که شرکت های روغن سازی بعنوان 

صنایع پایین دستی، سودی ۱۵ تا ۳۱ درصدی دارند.
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور در نشستی خبری 
با بیان اینکه پاالیشگاه های کشور به جهت کمی و کیفی، رشد قابل قبولی 
داشــته اند، اظهار داشــت: از آذر ســال 9۷ تاکنون ایران نیازی به واردات 
بنزین نداشته و در این زمینه خودکفا شده است؛ درهمین ارتباط پاالیشگاه 
میعانــات گازی ســتاره خلیج فارس به تنهایی روزانــه بیش از ۴۵ میلیون 
لیتــر بنزین تولید می کند که از این پاالیشــگاه می توان به عنوان یک ابر 
پاالیشــگاه یاد کرد. وی ادامه داد: ظرفیت تولید بنزین در کشــور بیش از 
۱۰۰ میلیون لیتر در روز اســت که از این میزان ۸۵ تا 9۰ میلیون لیتر آن 
بــه طور روزانه، مصرف و باقی آن برای صادرات در نظر گرفته می شــود. 
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه میزان تولید بنزین یورو ۴ و ۵ کشور 
به میزان کافی اســت، افزود: کیفیت بنزین تولیدی کشور بسیار قابل قبول 
اســت؛ چنانچه از نیمه دوم سال گذشته تاکنون آثار آلودگی در کالنشهرها 
مشــاهده نشده است. در این راستا برخی کارشناســان معتقدند که نیاز به 
تولید بنزین ســوپر نداریم چرا کــه کیفیت بنزین یورو ۴ و ۵ کشــور، از 
اســتانداردهای بین المللی نیز باالتر است. عاشوری گفت: طرح های توسعه 
پاالیشگاهی را در پاالیشگاه های ستاره خلیج فارس، اصفهان و تبریز شاهد 
بودیم که در راستای طرح افزایش ظرفیت گازی و نفتی کشور بوده است. 
با این هدف، چندی پیش کلیات طرحی برای پترو پاالیشگاه ها تنظیم شد 
که به ظرفیت پاالیشــی کشــور اضافه خواهد شد و دولت دو ماه زمان در 
اختیار دارد تا آئین نامه اجرایی آن تدوین شود. این طرح را می توان بهترین 
محل سرمایه گذاری مردمی دانست که از ورود سرمایه مردمی به بازارهای 
کاذب ارز، ســکه، طال و مســکن جلوگیری می کند. وی با تأکید بر اینکه 
قیمت گذاری فرآورده های ویژه پاالیشگاه ها که بر اساس قیمت بین المللی 
نفت، انجام می گیرد، افزود: به همیــن دلیل دولت نمی تواند این قیمت را 
کاهــش یا افزایش دهد چرا که کاهش یــا افزایش آن با توجه به تغییرات 

قیمت نفت انجام می شود. 

مذاکرات با چینی ها 
برای توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی و هندی ها برای 
 B توسعه میدان فرزاد
ادامه دارد و در سال 

جاری اخباری در خصوص 
به نتیجه رسیدن مذاکرات 

و آغاز توسعه این دو 
پروژه خواهیم شنید

عملیات مسیرسازی و احداث 

جاده های دسترسی در 6 

پروژه تعریف شده طرح احداث 

خط لوله انتقال نفت خام 

گوره - جاسک، تاسیسات 

بین راهی و پایانه مربوطه در 

سواحل مکران، عملیات خاکی 

و محوطه سازی ساخت مخازن 

ذخیره سازی نفت خام به روش 

BOT آغاز شده است

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: بر اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته 
انتظار می رود که در سال جاری شاهد عملیات اجرایی جدیدتری در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
باشــیم.رضا دهقان درباره خبرهای شنیده شده درباره اضافه شدن شرکت سوم برای توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی گفت: در حال حاضر فرایند اجرای قرارداد دشوار شده و مذاکرات برای تسهیل 
فرآیند ادامه دارد و بنده اطالعی از حضور شــرکت ســوم ندارم. دو سال پیش قرارداد توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی-چینی توتال، شاخه 
بین المللی شــرکت ملی نفــت چین )CNPCI( و پتروپارس امضا شــد. مهم ترین پاراگراف این 
قرارداد برای ایران خط هایی بود که از الگو شــدن به کارگیری سیســتم تقویت فشار در فاز ۱۱ 
برای ســایر فازهای پارس جنوبی می گفت. جذب ۴.۸ میلیارد دالر ســرمایه برای ایران و درآمد 
۸۴ میلیارد دالری ایران از طریق اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱، در درجه دوم اهمیت قرار داشت. 
توتال کار خود را در این فاز آغاز و طبق برنامه حرکت کرد؛ ساخت نخستین جکت فاز ۱۱ پارس 
جنوبی توسط شــرکت های ایرانی، شروع به کار دفتر توتال در ایران، انجام کار توتال در فاز ۱۱ 
طبق زمان بندی، برگزاری مناقصه و هزینه 9۰ میلیون دالری توتال در فاز ۱۱ از جمله مهم ترین 

فاز 11 پارس جنوبی امسال اجرايی می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

دکتر رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

B خبرهای خوب از فاز ۱۱ و فرزاد
معاون توسعه شرکت ملی نفت از امضای قرارداد توسعه فاز اول سازند گازی میدان بالل با شرکت پتروپارس به ارزش تقریبی ۴۴۰ میلیون دالر تا چند روز آینده خبر داد

ماه  آذر  در  وی،  گفته  به  شد.  حاضر  طرح 
سال ۱۳9۷ فاز اولیه نبرد ورق های آزمایشی 
X۶۰ برای استفاده از محیط ترش آغاز شد. 
طی ۴ مرحله حدود ۴۲۰ تن از این ورق ها 
نهایی  فاز   ۱۳9۸ خردادماه  در  و  شد  تولید 
نبرد آزمایشی و دریافت تاییدیه های کیفی 
عملی شد و در این مرحله حدود ۷۶۰ تن 
تولید آزمایشی انجام شد. در تیر ماه امسال 

نیز با توجه به اینکه در فاز آزمایشی نتیجه 
به  طرح  نخست  بخش  شد،  حاصل  خوبی 
میزان ۱۵ هزار تن بسته شد. امروز افزون 
بر ۱۵ هزار تن ورق در مجموعه حاضر و 
است  خوردگی  نهایی  آزمون هایی  حال  در 
انجام  برنامه ریزی های  با  امیدواریم  که 
تن  هزار   ۳۰ تا   ۱۵ بتوانیم  آینده  در  شده 
افزوده  ارزش  بر  تاکید  با  وی  کنیم.  تولید 

ورق،  این  بومی  تولید  به وسیله  شده  ایجاد 
بسیار  ما  برای  ورق  این  تولید  کرد:  عنوان 
ارزشمند است و می تواند مجموعه ما را به 
عنوان مجموعه ای صنعتی در دنیا متحول 
از  تن  پروژه گوره-جاسک ۳۶۶ هزار  کند. 
این ورق نیازمند است که حضور شرکت های 
در  اکسین  فوالد  شرکت  مانند  خصوصی 
چنین پروژه عظیمی به تثبیت اشتغال کمک 
داشته  به همراه  را  اقتصادی  رونق  و  کرده 
است. ابراهیمی افزود: اگر نگاه پدرانه صنعت 
نفت به صنایع داخلی چه باالدست و پایین 
این  به  اکسین  فوالد  شرکت  نبود،  دست 
موفقیت نمی رسید. این پروژه که هم اکنون 
وزارت  حمایت های  مدیون  نشسته،  بار  به 
ایران  نفت  ملی  شرکت  اگر  و  است  نفت 
به  محکوم  ما  نبود،  معتقد  بومی سازی  به 

شکست بودیم.
لوله سازی اهواز؛ متولی ساخت ۵۰ درصد 

از خطوط لوله طرح
مدیر  خنیفر،   علی  حال  همین  در 
این  در  نیز  اهواز  لوله سازی  شرکت  تولید 
زمینه گفت: میزان تعهد شرکت لوله سازی 
اهواز در پروژه ملی احداث خط انتقال نفت 
لوله  خط  از  درصد   ۵۰ گوره-جاسک،  خام 
 ۵۷ کنون  تا  که  است  کیلومتر   ۵۵۰ یعنی 
وی  است.  شده  دپو  و  ساخته  آن  کیلومتر 
پیش  سال   ۲ شرکت  این  اینکه  بیان  با 
از  تأمین بخشی  دار  مناقصه ای عهده  طی 
ورقه های مختص به محیط ترش در پروژه 
به  گوره  خام  نفت  انتقال  لوله  خط  ساخت 
جاسک شده است، گفت: پیش تر حدود ۲۰ 
هزار تن ورق فوالدی از حجم مورد نظر از 
خارج از کشور تأمین شده بود، اما همزمان 
با آغاز تحریم ها و پس از برگزاری نشست ها 
و رایزنی های شرکت متن با لوله سازی اهواز 
ساخت  که  شد  آن  بر  بنا  مبارکه،  فوالد  و 
ورقه ها برای نخستین بار بومی سازی شود. 
انجام  آزمون های  انجام  با  ادامه داد:  خنیفر 
استانداردهای  رعایت  و  ورقه ها  روی  شده 
موردنظر، هم اکنون موفق به بومی سازی این 
لوله ها شده ایم و در مجموع از خروج بیش 
از ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
تأمین  زنجیره  خنیفر،  گفته  به  است.  شده 
نظارت شرکت  با  جاسک  گوره-  لوله  خط 
مهندسی و توسعه نفت به عنوان کارفرما، از 
سه شرکت لوله سازی اهواز، فوالد اکسین و 
فوالد مبارکه تشکیل شده است. مقدار تعهد 
 ۵۰ پروژه  این  در  اهواز  لوله سازی  شرکت 
درصد از خط لوله یعنی ۵۵۰ کیلومتر است 

دپو  و  ساخته  آن  کیلومتر  کنون ۵۷  تا  که 
شده است. وی افزود: همسو با سیاست های 
تولید  حداکثرسازی  بر  مبنی  نفت  صنعت 
داخل، شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه سه 
اصفهان،  مبارکه  فوالد  شرکت  با  جانبه ای 
اکسین صنعت و لوله سازی اهواز امضا کرده 
یا تختال  تولید شمش  از  تا زنجیره کاملی 
با  را  لوله  سرانجام  و  ورق  تولید  سپس  و 
خنیفر  دهند.  انجام  کارخانه  سه  این  توان 
مورد  لوله  از  اینکه بخش عمده ای  بیان  با 
نیاز طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام 
می شود،  تولید  ایران  در  جاسک  به  گوره 
بتوان در گام های  امیدواری کرد که  اظهار 
بعدی دیگر ضخامت های ورق مورد نیاز را 
در کشور تولید کرد. بر اساس این گزارش، 
انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع نفت 
جنوب  میدان های  سنگین  و  سبک  خام 
شرقی،  جنوب  سواحل  به  کشور  غربی 
پایانه  از طریق  آن  ذخیره سازی و صادرات 
صادرات  استمرار  تضمین  جاسک،  جدید 
نفت خام، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی 
خوراک  تأمین  امکان  آن،  کردن  متنوع  و 
احداث  برای  برنامه ریزی شده  پاالیشگاهی 
در سواحل مکران، فراهم سازی زمینه برای 
صنایع  طرح های  اجرای  و  سرمایه گذاری 
پایدار مناطق محروم  توسعه  پایین دستی و 
اجرای  اهداف  جمله  از  کشور  جنوب شرقی 
طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک است.
همکاری با ایران؛ گزینه چین در جنگ 

با آمریکا
در همین حال، منابع آگاه خبر داده اند: 
چین با ادامه جنگ تجاری با آمریکا، گزینه 
همکاری با ایران را مورد تجدیدنظر قرار داده 
پروژه  در خصوص سه  ایرانی  مقامات  با  و 
مهم سرگرم گفت و گو شده است. نخستین 
پارس  گازی  میدان   ۱۱ فاز  پروژه ها،  این 
جنوبی است. چندی پیش مدیرعامل شرکت 
که  کرد  اعالم  جنوبی  پارس  گاز  و  نفت 
مذاکرات با شرکت های چینی برای پیشبرد 
این پروژه ازسرگرفته شده است. این پروژه 
فرانسه  توتال  شرکت  عالقمندی  ابتدا  در 
دلیل  به  این شرکت  اما  بود  کرده  را جلب 
تهران،  علیه  آمریکا  تحریم های  بازگشت 
ناچار شد این پروژه را ترک کند. پس از آن 
 )CNPC( مذاکرات با شرکت ملی نفت چین
پیشرفت کرد و این شرکت کل سهم ۵۰.۱ 
درصدی توتال در این پروژه را دریافت کرد 
و سهمش به ۸۰.۱ درصد رسید در حالی که 
باقی سهم در اختیار شرکت پتروپارس ایران 

بود. همزمان ایران تالش داشت روند توسعه 
میادین منطقه کارون غربی شامل آزادگان 
شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران 
جنوبی و یادآوران را شتاب ببخشد تا جریان 
تولید نفت خود را باال ببرد. چین در آن زمان 
تازه وارد جنگ تجاری با آمریکا شده بود و با 
این که اعالم کرده بود از تحریم های آمریکا 
علیه ایران تبعیت نمی کند اما در مذاکراتی 
که با واشنگتن داشت، پذیرفت درقبال توقف 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، به فعالیت در 
آزادگان شمالی ادامه دهد و توسعه یادآوران 
را که دومین پروژه مهم چین در ایران است 
که  کرد  اعالم  آمریکا  به  دهد. چین  انجام 
با توجه به  ادامه حضور در آزادگان شمالی 
این که این کشور میلیاردها دالر برای توسعه 
فاز دوم این میدان به مساحت ۴۶۰ کیلومتر 
مربع هزینه کرده است، برای هر کسی قابل 
توجیه است. همچنین چین اعالم کرد ادامه 
فعالیتش در یادآوران با توجه به این حقیقت 
که قرارداد اولیه در سال ۲۰۰۷ مدت ها پیش 
سال  هسته ای  توافق  از  آمریکا  خروج  از 
بود قابل توجیه  ایران، امضا شده  با   ۲۰۱۵
ایران،  در  چین  مهم  پروژه  سومین  است. 
است  جاسک  نفتی  صادرات  پایانه  ساخت 
که در خلیج عمان قرار دارد. حتی پیش از 
صادرات  پایان  آمریکا،  تحریم های  اعالم 
نفتی خارک برای استفاده توسط نفتکش ها 
باریک تنگه هرمز  ایده آل نبود زیرا مسیر 
به معنای آن است که نفتکش ها مجبورند 
بسیار آهسته از این مسیر عبور کنند. با وضع 
که  اخیری  تحوالت  و  جدید  تحریم های 
است، چین  داده  روی  تنگه هرمز  پیرامون 
یا باید از عبور ایمن نفتکش های خود از این 
منطقه حفاظت کند یا خرید نفت ایران را به 
طور کامل متوقف کند که مایل نیست هیچ 
بنابراین طبق طرح ها،  دهد.  انجام  را  کدام 
در  کیلومتر  هزار  طول  به  لوله  خط  یک 
از شهر  میلیارد دالر  دو  ارزش  به  پروژه ای 
گوریه در خوزستان به جاسک در هرمزگان 
نیاز  مورد  فاینانس  و  پیدا خواهد کرد  امتدا 
برای این پروژه از سوی چین تأمین خواهد 
شد. بر اساس گزارش اویل پرایس، همچنین 
ظرفیت  با  نفتی  مخزن   ۲۰ جاسک  در 
نگهداری ۵۰۰ هزار بشکه نفت و تاسیسات 
میلیون   ۲۰۰ حدود  هزینه  با  مربوط  حمل 
هدف  مجموع  در  شد.  خواهد  ساخته  دالر 
این است که ظرفیت نگهداری حداکثر ۳۰ 
میلیون بشکه و صادرات روزانه یک میلیون 

بشکه نفت در جاسک ایجاد شود.

مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تاکيد کرد:

بهره مندی حداکثری از ظرفيت های داخلی در طرح ملی گوره - جاسک

به  ایســتگاه ها  اســت. قراردادهای احداث 
پیمانکار واگذار شــده و عملیــات زیربنایی 
و آماده ســازی ســایت در حال انجام است؛ 
عملیــات اجرایی پــروژه احــداث مخازن 
هم که قــرارداد آن مهرماه پارســال امضا 
شــد، آغاز شــده و عملیات لوله گذاری هم 
کلید خورده اســت. بر اســاس این گزارش، 

انتقال روزانه یک میلیون بشــکه انواع 
نفت خام سبک و سنگین میدان های جنوب 
غربی کشــور به ســواحل جنوب شــرقی، 
ذخیره ســازی و صادرات آن از طریق پایانه 
جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت 
خــام، تمرکززدایی از پایانه هــای صادراتی 
و متنوع کــردن آن، امــکان تأمین خوراک 
احداث  برای  شده  برنامه ریزی  پاالیشگاهی 
در سواحل مکران، فراهم سازی زمینه برای 
ســرمایه گذاری و اجــرای طرح های صنایع 
پایین دستی و توســعه پایدار مناطق محروم 

جنوب شرقی کشــور از جمله اهداف اجرای 
طرح انتقال نفت خام گوره - جاسک است.
امکان صادرات نفت از شرق تنگه هرمز تا 

پایان سال ۹۹
مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه 
نفت گفت: پروژه خط لوله گوره به جاســک 
باید تا پایان سال 99 اجرایی شود و با اجرای 
این پروژه، نفت در شرق تنگه هرمز دریافت 
و صادر می شــود که این مسئله یک اتفاق 
مهم در حوزه تولید و رونق اقتصادی است. 
تورج دهقانی در نشستی خبری و در جریان 
بازدید خبرنگاران از کارخانه لوله سازی اهواز، 
اظهار کرد: با تکمیل پروژه خط لوله گوره به 
جاسک در یک مسیر هزار کیلومتری در واقع 
انتقال نفت از دریا به مســیر خشکی تغییر 
می کند و به ایــن ترتیب با تحویل محموله 
از پایانه ای که در جاســک و شــرق تنگه 
هرمز احداث می شود، کشــتی ها با کاهش 
مســیر نفت مورد نیاز خود را تأمین خواهند 
کرد. وی در خصوص هزینه احداث خطوط 
لولــه برای پروژه خط انتقال نفت از گوره به 
جاســک، تصریح کرد: این پروژه حدود دو 
میلیارد دالر هزینه داشــته که ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

که میلیون دالر آن قرارداد تأمین لوله بوده 
با توجه بــه اینکه با تکیه بر توان داخلی در 
حال تأمین این مسئله هستیم، این پروژه به 
طور مســتقیم همین میزان صرفه جویی در 
حوزه ارزی داشــته است. دهقانی با تاکید به 
این مسئله که در گذشته لوله های ای پی ای 
سرویس ترش از شرکت های اروپایی، چینی 
و کره ای تأمین می شــد، اظهــار کرد: برای 
نخســتین بار در یک مقیاس بزرگ تأمین 
لوله ها با اســتفاده از تــوان داخلی و فعالیت 

کارخانجات لوله ســازی و فوالدسازی ایران 
صورت می گیــرد. وی در بخش دیگری از 
صحبت هــای خود اعالم کرد کــه تا پایان 
سال 99 امکان صادرات اولین محموله نفت 
خام از شــرق تنگه هرمز فراهم می شود. او 
همچنین ظرفیت خط لوله گوره به جاســک 
را یــک میلیون بشــکه در روز اعالم کرد و 
گفت: قرار است مجموع ظرفیت ۲۰ میلیون 
در منطقه جاســک جهت پشتیبانی صادرات 
نفت در این پایانه احداث شــود. مدیرعامل 
شرکت مهندســی و توسعه نفت خاطرنشان 
کرد: رویکرد اصلــی در صنعت نفت، توجه 
بــه ظرفیت و ارتقای توان داخل و همچنین 
اجــرای به موقع پروژه هــای در نظر گرفته 
شــده بوده و برنامه ها و سیاست های وزارت 
نفت در همین راســتا تدوین شده است. وی 
به تاکید به این مســئله کــه در حال حاضر 
صنعــت نفت می تواند بخشــی از لوله های 
سرویس ترش و شیرین را در ضخامت های 
باالتــر از ۱۲ و کمتــر از ۲۰ میلیمتر تأمین 
کنــد، اظهار کرد: بــا این اقــدام از خروج 
 ۲۰۰ میلیــون یورو ارز از کشــور جلوگیری 

می شود.

یادداشت

تک خرب

صادرات بنزین به مدد توان داخل
احمد ناصری
کارشناس انرژی

افزایش ظرفیت تولید بنزین کشــور موجب شده تا ایران از یک 
واردکننده به ســمت صادرات گام بردارد که با توجه به زیرســاختهای 
موجود، ایــن موفقیت می تواند نقش مهمــی در بازارهای بین المللی 

ایفا کند.
در دوران قبلــی تحریم هــا، بنزیــن نیز در فهرســت کاالهای 
اســتراتژیکی بود که کشــور برای تأمین آن با چالش جدی رو به رو 
شــده بود؛ به نحوی که به گفته مســئوالن وقت، برای واردات بنزین 
گاهی اوقات پنج تا شــش مرتبه جابجایی انجام می شــد؛ با توجه به 
درجه احتراق بنزین و تحریم سیســتم بیمه بین المللی، چنین اقدامی 
با ریســک خیلی باالیی همراه بوده است. این در حالی است که ایران 
تا ســال گذشــته با میانگین مصرف ۸۰ میلیون لیتر در روز، در زمره 
واردکنندگان بنزین قرار داشت؛ اما با تکمیل فاز ۳ پاالیشگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیج فارس توانست در مسیر خودکفایی گام بردارد که 
در نتیجه، ادامه این مســیر امسال توانست بنزین که جزو فرآورده های 
اصلی به شمار می رود را روانه رینگ بین المللی بورس انرژی کرده تا 
حتی به کشورهای منطقه صادر شود؛ البته این فرآورده پیش از عرضه 

در بورس، توسط دولت صادر شده است.
طعم شیرین صادرات بنزین به کمک ستاره

ظرفیت تولید بنزین کشــور به لطف بهره برداری از پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس افزایش یافته است، کشوری که تا سه سال پیش 
واردکننده بنزین بود، امروز با مازاد تولید بنزین مواجه است که عرضه 
نخســت این حامل انرژی در بورس نویددهنده افزایش حجم صادرات 
بنزین است. با توجه به اینکه قیمت بنزین یک نرخ منطقه ای است، هر 
لیتــر بنزین با توجه به قیمت های روز منطقه به فروش می رود که این 
مهم درآمدهای خوبی را برای کشور رقم می زند؛ چراکه دولت می تواند 
بخشی از تولید بنزین خود را به جای قیمت هزار تومان، برای هر لیتر 
حداقل ۵ هزار تومان به فروش برســاند. اگرچه هنوز رقم مشخص و 
دقیقی از میانگین هزینه تولید بنزین ارائه نشده است؛ اما فروش ارزی 
بنزین می تواند کمک بزرگی برای ارزآوری کشــور باشــد؛ به شرطی 
که دولت بتواند مصرف بنزین در داخل کشــور را کاهش دهد و سهم 

صادرات بیشتر شود.
کارت سوخت و چالش مدیریت مصرف

چنانچــه دولت یازدهم کارت ســوخت را حذف نمی کرد، میزان 
مصــرف بنزین به بیــش از 9۵ میلیــون لیتر افزایــش نمی یافت و 
می توانستیم بســیار زودتر از زمان حاضر بنزین صادر کنیم؛ اما دولت 
قصد دارد با اجباری کردن کارت ســوخت نظارت بیشتری بر مصرف 
بنزین داشته باشد که اقدام قابل تقدیری است؛ ولی اگر کارت سوخت 
را همان ســال 9۵ حفظ می کــرد دیگر هزینه ای به کشــور تحمیل 
نمی شــد. هم اکنون ظرفیت کم نظیری در منطقه وجود دارد؛ به این 
معنا که افغانســتان، پاکســتان و عراق به تنهایی بازاری ۳۰ میلیون 
لیتری هســتند که هر سه کشــور، در حوزه فرآورده های نفتی و بویژه 
بنزین با چالش های بسیاری روبه رو هستند که می توان با فعال کردن 
این بازارها، درآمد پایداری برای کشــور ایجاد کرد. ظرفیت پاالیشی 
این ســه کشور بســیار اندک است؛ عراق بیشــتر نفت خود را صادر 
می کند و پاکستان و افغانستان هم واردکننده خالص فرآورده های نفتی 
هستند. بخشــی از فعاالن بخش خصوصی که می توانند بنزین ایران 
را به این کشــورها صــادر کنند، از عرضه بنزین در بورس اســتقبال 
کردند که شرایط کار را برای ورود آهسته به بازار بنزین منطقه هموار 
می کند. یکــی از مهم ترین ویژگی های ایران وجود زیرســاخت های 
حمل و نقل اســت و دسترســی ساده کشورهای همســایه به مبادی 
تولیــد بنزین در ایران، هم برای بخش خصوصی جذاب اســت و هم 
برای دولت های همســایگان؛ مثاًل بخشی از کاالهای صادراتی ایران 
مثل قیر از طریق خط راه آهن به مرز ارســال شده و مشتریان از مرز 
کشورمان محصوالت خریداری شده خود را دریافت می کنند. این یک 
امتیاز مهم برای جمهوری اســالمی ایران است که می تواند در انتقال 
فرآورده های نفتی کمک کننده باشد. پاالیشگاه ها منتفع دیگر صادرات 
بنزین هســتند. پاالیشگاه ها سال هاســت برای صادرات فراورده های 
خود، با شــرکت ملی پاالیش و پخش اختالف دارند و هنوز نمی توانند 
به صورت اساســی وارد این حوزه شــوند؛ این در حالی اســت که در 
صورت آزاد شدن بخشی از مصرف داخلی و اختصاص آن به صادرات، 

درآمدهای شرکت های پاالیشی نیز افزایش می یابد.

آگاهی از تازه ترین شرایط 
صدور کارت سوخت

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایــران طی اطالعیه ای 
تازه ترین شرایط صدور کارت هوشمند سوخت را اعالم کرد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی اطالعیه ای اعالم کرد: 
»با توجه به اینکه تعداد کارت های سوخت موجود در باجه معطله یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار عدد اســت، به اطالع هم وطنان عزیز می رســاند 

برای آگاهی از وضع صدور کارت سوخت خود می توانند:
۱- با مراجعه به ســایت epolic.ir و وارد کردن شــماره پالک 

خودرو، بارکد پستی کارت سوخت خود را دریافت کنند.
۲- ســپس با درج بارکد در لینک ســایت post.ir، کد رهگیری 
مرسوله پســتی را دریافت و با همراه داشــتن مدرک شناسایی معتبر 
مالک خودرو و مدارک شناسایی وســیله نقلیه، به اداره پست مراجعه 

کنند«.

فراهم آوردن امکان تولید 

داخلی قریب به 6۰ درصد از 

لوله های طرح احداث خط 

لوله انتقال نفت خام گوره به 

جاسک، اقدام بسیار بزرگی 

از سوی شرکت متن است 

که در راستای جامه عمل 

پوشاندن به رونق تولید انجام 

می شود

پروژه خط لوله گوره به 

جاسک باید تا پایان سال 

۹۹ اجرایی شود و با اجرای 

این پروژه، نفت در شرق 

تنگه هرمز دریافت و صادر 

می شود که این مسئله یک 

اتفاق مهم در حوزه تولید و 

رونق اقتصادی است

اقدامات توتال بود. با خروج ترامپ از برجام اما برگ جدیدی از تعامل بین ایران و توتال گشوده 
شد و زمزمه های رفتن توتال به گوش رسید. زمزمه هایی که تحقق یافت و این شرکت فرانسوی 
رسمًا قرارداد را ترک گفت. بعد از توتال، طبق مفاد قرارداد مسئولیت این شرکت، باید سهم توتال 
به شرکت چینی واگذار شود. این اتفاق، شبهاتی را درباره ادامه کار در فاز ۱۱، مناقصه ها، مباحث 
مالی و به کارگیری سیســتم تقویت فشار ایجاد کرد و آنچه که در این میان از اهمیت بیش تری 
برخوردار است، این که قرار بود سیستم تقویت فشار این فاز الگوی فازهای دیگر شود. افت فشار 
فازهای پارس جنوبی، یکی از موضوعات مهمی اســت که همواره ذهن مســووالن را به خود 
مشــغول کرده است. طبق برنامه ریزی انجام شده، فاز دوم توسعه پارس جنوبی نیز به جلوگیری 
از افت فشار پارس جنوبی اختصاص دارد و هزینه مورد نیاز برای این فاز، حدود ۲۵ میلیارد دالر 
برآورد شده اســت. به گفتٔه مسووالن، درباره تکمیل فاز ۱۱، از نظر مالی مشکلی وجود ندارد و 
چنانچه شرکت چینی جایگزین توتال شود، شرکت چینی سرمایه الزم را دارد. ازسوی دیگر، اگر 
شــرکت چینی هم از قرارداد خارج شود، شرکت پتروپارس توانایی تولید گاز طبیعی از مخزن را 

با تجربه ای که در فازهای ۱۲ و ۱9 کسب کرده، دارد.

فاز 11 پارس جنوبی امسال اجرايی می شود
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تحلیل

مؤسسه مطالعات انرژی، نماد نوآفرینی سازمانی، کارائی و اثربخشی اجتماعی

دکتر روح اهلل قابضی

ــوزه  ــر در ح ــد و مؤث ــت کارآم ــاب مدیری در ب
تئوریــک، ســخنان و مطالــب نغــز و زیبــا فــراوان گفته شــده 
ــر  ــه در مجــالت معتب ــا مقال ــه ای کــه صده ــه گون اســت ب
علمــی داخلــی و خارجــی و همچنیــن در همایش هــای 
مختلــف ملــی و بیــن المللــی ارائــه گردیــده اســت. 
ــف  ــای مختل ــاب مؤلفه ه ــاب در ب ــا کت ــه دهه ــاً اینک مضاف
ــه ای کــه  ــه گون ــه چــاپ رســیده اســت ب ــت ب ــم مدیری عل
ــی  ــاب باق ــن ب ــوفی در ای ــه نامکش ــت نکت ــوان گف می ت
نمانــده و در حــوزه نظــری و تئــوری نیــاز و کمبــودی 
ــه  ــن رابط ــر در ای ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ــاس نمی ش احس
ســخن ناگفتــه ای باقــی نمانــده اســت. در ایــن میــان آنچــه 
ــی در  ــای مدیریت ــری الگوه ــه کارگی ــوه ب ــت نح ــم اس مه
ــه  ــر درد ب ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــور اس ــی کش ــه اجرای صحن
خوبــی شــناخته شــده امــا درمــان بــا اینکــه بــرای همــگان 
مشــخص اســت امــا بــه درســتی انجــام نمی شــود. بــا ایــن 
ــای  ــائیها و ناکارآمدیه ــکالت و نارس ــر گاه از مش ــف ه وص
موجــود در نظــام اجرائــی کشــور ســخن بــه میــان می آیــد، 
ضعــف مدیریــت بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم و اثرگذار 
در ایجــاد وتــداوم ایــن وضعیــت مطــرح می شــود. بــه 
ــوم صاحــب نظــران،  ــاد عم ــه اعتق ــروزه ب ــه ام ــه ای ک گون
ضعــف مدیریــت اجرائــی و تبعــات زیانبــار آن بــرای کشــور 
هــم ردیــف بــا تأثیــر تحریم هــای ظالمانــه خارجــی و حتــی 
ــش رو  ــتار پی ــدف نوش ــت. ه ــده اس ــداد ش ــر از آن قلم بدت
بیــان مباحــث تئوریــک مدیریتــی نیســت بلکــه هــدف ایــن 
اســت کــه یــک الگوئــی عملــی از مدیریــت مؤثــر، کارآمــد و 
متناســب بــا شــرایط روز کشــور در یکــی از واحدهــای زیــر 
مجموعــه وزارت نفــت یعنــی مؤسســه مطالعــات بیــن المللی 
انــرژی مــورد بررســی و توصیــف قــرار گرفتــه و بــه عالقــه 
منــدان معرفــی شــود. شــاید ادعــا شــود ایــن مرکــز و میــزان 
ــا دیگــر شــرکتها  ــوای فعالیت هــا و هزینه هــای آن ب و محت

ــت  ــه وزارت نف ــای تابع و واحده
ــدازه  ــارغ از ان ــا ف ــت. ام ــدازه نیس ــم ان ــم وزن و ه ه
ســازمان، میــزان هزینــه و درآمــد، آنچــه مهــم اســت 
رویکــرد، الگــوی مدیریتــی و اســتراتژی بــه کار گرفتــه شــده 
در ایــن مؤسســه در دوره مدیریــت جنــاب آقــای دکتــر علــی 
ــا  ــد ب ــو می توان ــن الگ ــت. ای ــوده اس ــردی ب ــی دهک مبین
برخــی تغییــرات در ســایر واحدهــای بزرگتــر نفــت نیــز بــه 

ــه شــود. کار گرفت
در ایــن نوشــتار بــه عنــوان مقدمــه مــروری بــر 
ــداز  ــم ان ــور و چش ــی کش ــت اجرائ ــی مدیری ــرایط عموم ش
ــترک و  ــی و مش ــای عموم ــن چارچوبه ــی آن و همچنی فعل
ــام  ــور انج ــی کش ــران اجرائ ــراروی مدی ــای ف محدودیت ه
گرفتــه و در ادامــه اقدامــات نویــن مدیریتــی دکتــر مبینــی 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــن مختصات در چنی
مطابــق تئوریهــای مدیریــت، مدیــران موفــق آنهایــی 
ــه  ــد ب ــع بتوانن ــود مناب ــه در دوره ســختی و کمب هســتند ک
ــت  ــازمانهای تح ــه س ــد ک ــل کنن ــر عم ــا تدبی ــه ای ب گون
فرمــان خــود را از گردنه هــای ســخت عبــور داده و بــه ســر 
ــان  ــورت در زم ــن ص ــر ای ــانند. در غی ــود برس ــزل مقص من
وفــور منابــع، قــوت و ضعــف مدیــران یــا بــه عبارتــی بــود و 
نبــود مدیــران احســاس نخواهــد شــد. در کشــورهای نفتــی 
از جملــه کشــور مــا کــه بــا وفــور منابــع حاصــل از فــروش 
نفــت در ســالیان متمــادی روبــرو بوده انــد توجــه بــه مؤلفــه 
ــه  ــا اینک ــت. ی ــده اس ــه نش ــدی گرفت ــدان ج ــت چن مدیری
ــه  ــن کار احســاس نشــده اســت. ب ــه ای ــی ب اصــواًل ضرورت
عبــارت دیگــر وفــور منابــع و درآمدهــای نفتــی باعــث شــده 
عیــار واقعــی مدیــران اجرائــی کشــور بــه درســتی ســنجیده 
نشــود و تشــخیص ســره از ناســره بــه ســختی انجــام پذیــرد. 
البتــه همانطــور کــه بیــان شــد ایــن شــرایط خــاص کشــور 
ــت  ــف مدیری ــدم ضع ــال معتق ــر ح ــت. در ه ــم نیس ــا ه م
ــی  ــل ایجــاد شــرایط فعل ــن عوام ــی یکــی از مهمتری اجرای
ــه  ــی را ب ــل جبران ــر قاب ــنگین و غی ــای س ــوده و هزینه ه ب
کشــور و ملــت مــا تحمیــل کــرده اســت. بــه طــور خــاص 
ــا  ــم اجــرای برخــی از پروژه ه ــت شــاهد بوده ای در وزارت نف
ســالیان ســال طــول کشــیده بــه گونــه ای کــه وزیــر محتــرم 
نفــت صراحتــاً بــا نــام بــردن برخــی مــوارد بــه کنایــه اعــالم 
ــرای  ــی ب ــوان الگوئ ــه عن ــا ب ــوع پروژه ه ــن ن ــد ای کردن
ــع در  ــت مناب ــی شــدن اجــرا، کار نکــردن و هــدر رف طوالن
ــن  ــع ای ــی در واق ــود. یعن ــس ش ــور تدری ــگاه های کش دانش
قبیــل مدیریت هــا بــه عنــوان ســمبل ناکارآمــدی در جامعــه 
ــوی  ــد الگ ــان ش ــه بی ــه آنچ ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــرح ش مط
مدیریتــی بــه کار گرفتــه شــده در مؤسســه مطالعــات بیــن 
المللــی انــرژی بــه عنــوان یــک کاالی کمیــاب یــا نایــاب 

ــه  ــب ب ــه منظــور تقری ــن شــرایط مطــرح می باشــد. ب در ای
ــت  ــدا الزم اس ــب، ابت ــاوت مناس ــدگان و قض ــن خوانن ذه
تحلیلــی از شــرایط موجــود و اشــاره مختصــری بــه اهــداف و 
مأموریت هــای مؤسســه مذکــور داشــته و در کنــار آن شــرح 
مختصــری از ســوابق علمــی و اجرائــی دکتــر علــی مبینــی 
بیــان شود.مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات انــرژی یکــی از 
ــوزه  ــد. ح ــت می باش ــه وزارت نف ــر مجموع ــای زی واحده
وظایــف تعریــف شــده بــرای ایــن مؤسســه همــه بخش های 
باالدســتی و پاییــن دســتی صنعــت نفــت شــامل تولیــد نفت 
وگاز، فــراوری، پاالیــش، توزیــع و نیــز پتروشــیمی را در بــر 
ــاد  ــائل اقتص ــه مس ــن مؤسس ــت ای ــوزه فعالی ــرد. ح می گی
ــز  ــا تمرک ــی ب ــی و بین الملل ــطح مل ــرژی در س ــت/ ان نف
بــر  تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان عمــده و دارنــدگان 
فنــاوری، ســرمایه و بــازار اســت. مهم تریــن مأموریــت آن در 
بعــد  بیــن المللــی، مطالعــه بازارهای جهانــی و نیــز بازارهای 
هــدف بــا تشــخیص وضعیــت صنعــت نفــت و جایــگاه آتــی 
ــی  ــد داخل ــت و گاز اســت. در بع ــی نف ــازار جهان ــران در ب ای
نیــز بــرآورد دورنمــای آینــده عرضــه و تقاضــای نفــت و گاز، 
جایــگاه نفــت در توســعه ملــی و مطالعــات مرتبــط بــا حداکثر 
ــت و  ــت نف ــد صنع ــره تولی ــزوده در زنجی ــازی ارزش اف س
ــرژی از اهــم مأموریت هــای  ــه ان ــراز نام ــه ت ــن تهی همچنی
ایــن مرکــز علمــی اســت. دکتــر علــی مبینــی بــا رویکــرد 
بیــن رشــته ای، در حــوزه علــوم انســانی، رفتــاری و مدیریتــی 
تخصــص کــم نظیــری داشــته و تاکنــون مســئولیت علمــی 
تهیــه اســناد پژوهشــی ملــی ماننــد تدویــن ســند چشــم انداز 
بیســت ســاله نظــام، تدویــن نقشــه علمــی کشــور، تدویــن 
ســند راهبــردی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، تدوین ســند 
ــای  ــت و  فعالیت ه ــت نف ــاله صنع ــت س ــداز بیس ــم ان چش
علمــی در حــوزه سیاســت گــذاری کالن بخش هــای 

ــته  ــده داش ــه عه ــور را ب ــی کش ــدی و زیربنائ ــرژی، تولی ان
ــگاه  ــی دانش ــکده کارآفرین ــی دانش ــات علم ــت. عضوهی اس
ــاد رســاله علمــی در  ــری بیــش از هفت ــوده و راهب تهــران ب
مقطــع تحصیــالت تکمیلــی ارشــد و دکتــری بــا موضوعــات 
مدیریــت راهبــردی و کارآفرینــی را در ســوابق علمــی خــود 
دارد. در بعــد اجرائــی نیــز ســوابق و تجــارب ارزنــده مدیریتــی 
در جهــاد ســازندگی، اســتانداری، نمایندگــی مجلــس شــورای 
اســالمی و برنامــه ریــزی منابــع انســانی را در کارنامــه خــود 
دارد. ایشــان بــا رویکــرد بکارگیــری اثربخــش علــم در حــل 
ــه  ــی ب ــال تجــارب علمــی و اجرائ مســائل اجتماعــی و انتق
کالس هــای درس و تحقیــق دانشــگاه، رویکــرد نوینــی را در 
ســاماندهی نهادهــای واســط علمــی نظیــر مؤسســه مطالعات 
بیــن المللــی انــرژی بــکار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه آنچــه 
بیــان شــد می تــوان گفــت رویکــرد بــه کار گرفتــه شــده در 
دوره مدیریــت جدیــد ایــن مؤسســه نمونــه و الگــوی نوآورانه 
ــم و  ــق عل ــا تلفی ــی ب ــازمانی موفق ــی س ــی نوآفرین و نوع
عمــل بــوده اســت. بــا ایــن رویکــرد بــه برخــی از اقدامــات 
ــه  ــن مؤسس ــه در ای ــورت گرفت ــی ص ــای مدیریت و فعالیته

ــود. ــه می ش پرداخت
ــاص  ــرایط خ ــا در ش ــور م ــم کش ــی دانی ــگان م هم
سیاســی و اقتصــادی قــرار دارد. چندیــن ســال اســت مقــام 
ــر مســاله اقتصــاد  ــری در نامگــذاری ســال ها ب معظــم رهب

ــن، اقتصــاد مقاومتــی و  ــر ای ــد. عــالوه ب ــد جــدی دارن تاکی
اتــکا بــه منابــع داخلــی همــواره مــورد تاکیــد ایشــان قــرار 
ــه  ــم هم ــی رغ ــاهدیم عل ــفانه ش ــا متاس ــت. ام ــته اس داش
ــن  ــاید ای ــد و ش ــه بای ــور ک ــده آنط ــرح ش ــای مط ادعاه
ــی نشــده  ــه نشــده و اجرای ــدی گرفت ــرد در کشــور ج رویک
اســت بــه گونــه ای کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا تلویحــًا 
و بعضــاً صرحتــاً از عــدم اجــرای اقتصــاد مقاومتــی درکشــور 
ــن  ــی از عمده تری ــد یک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــاد کرده ان انتق
ــرد  ــق رویک ــری موف ــه کارگی ــت در ب ــدم موفقی ــل ع عوام
اقتصــاد مقاومتــی عــدم وجــود اراده الزم نــزد برخــی 
مدیــران اجرایــی کشــور اســت. از طــرف دیگــر وزیــر 
ــار  ــع در اختی ــه از مناب ــر اســتفاده بهین ــز ب ــرم نفــت نی محت
تاکیــد جــدی دارنــد. اگــر عنصــر مدیریــت را یکــی از منابــع 
یــا درون دادهــای مهــم ســازمان در نظــر بگیریــم یکــی از 
موضوعاتــی کــه در شــرایط فعلــی کشــور بایــد جــدی گرفته 
شــود موضــوع شایســته ســاالری و شایســته گزینــی مدیران 
اجرائــی کشــور اســت. یعنــی افــرادی کــه تــوان کار کــردن 
در ایــن شــرایط خــاص را داشــته و از شــهامت و جســارت و 
ــت در  ــرای فعالی ــه الزم ب ــوان فکــری و فیزیکــی و روحی ت
ــای  ــک و هزینه ه ــوده و ریس ــوردار ب ــرایطی برخ ــن ش چنی
احتمالــی آن را نیــز پذیــرا باشــند. بــه بیــان دیگــر، در ایــن 
رابطــه بیشــتر بــا شــعار و تعــارف روبــرو هســتیم کــه بیــن 
مدیــران در ســطوح مختلــف دســت بــه دســت می چرخــد و 
ــه ای دچــار تسلســل و دور باطــل گشــته ایم. کمتــر  ــه گون ب
ــه  ــی ک ــوند. در حال ــل می ش ــرا و عم ــود اج ــانی وارد گ کس
در شــرایط فعلــی نیازمنــد اقــدام و عمــل هســتیم نــه حــرف 
و شــعار. مدیرانــی نیــاز داریــم کــه بــا انگیــزه و بــا شــهامت 
و جســارت وارد عرصــه عمــل و اجــرا شــوند. بــا توجــه بــه 
مــوارد مطروحــه و آنچــه در ادامــه بیــان می شــود، معتقدیــم 

دکتــر علــی مبینــی از جملــه مدیرانــی اســت کــه علیرغــم 
همــه مقاومتهــا و کارشــکنی ها و ناهمواریهــای موجــود 
در ایــن مســیر توانســته اســت تــا حــدودی الگــوی نوگــرا، 
ــه  ــت علمــی در عمــل را ب ــی از مدیری ــرا و موفق تحــول گ
منصــه ظهــور برســاند و از ایــن جهــت شایســته تشــویق و 
حمایــت اســت. چنیــن مدیرانــی نیازمنــد شناســائی هســتند. 
یکــی از اشــکاالت ســاختاری نظــام مدیریتــی کشــور 
ــی  ــق و چاپلوس ــنی تمل ــا چاش ــی ب ــران سفارش ــده مدی پدی
ــرف، خــود اظهــار  ــق خــود مع ــران موف اســت. اصــواًل مدی
و سفارشــی نیســتند لــذا ممکــن اســت هیــچ وقــت شــناخته 
نشــوند. اصــواًل شــأن و جایــگاه آنهــا بــه گونــه ای اســت کــه 
در قالب هــای معمــول قــرار نمی گیرنــد بلکــه بایــد شــناخته 
ــن  ــی از مهمتری ــود. یک ــه ش ــک گرفت ــا کم ــوند و از آنه ش
ــرد  ــه رویک ــن اســت ک ــی ای ــر مبین ــارز دکت ــای ب ویژگی ه
ــازار  ــی دارد و  ب ــی و تعامل ــده نگــر، اســتراتژیک، اقتضائ آین
ــای  ــوری در نهاده ــا مح ــی و تقاض ــاختار ده ــی در س گرائ
ــوان  ــه عن ــاز شــبکه ای را ب ــوع آوری ب ــا ن ــراه ب علمــی هم
ــی  ــای پژوهش ــام فعالیت ه ــرای انج ــر ب ــرد مؤث ــک راهب ی
اثربخــش انتخــاب نموده اســت. ایشــان بــا تدبیر و شــجاعت 
بــا تکیــه بــر ایــن تفکــر راهبــردی تاکیــد دارد کــه مدیــران 
در هــر جایــگاه، نهــاد، ســازمان، بنــگاه و نقطــه ای کــه قــرار 
دارنــد بایــد همــت، ســعی و تــالش مســتمر بــرای افزایــش 

کارائــی ســازمان و سیســتم تحــت مدیریــت خــود داشــته و 
بــا جدیــت از ترجیــح منافــع فــردی، حزبــی و گروهــی بــر 
ــاد از  ــن فس ــون بزرگتری ــد چ ــز نمای ــازمانی پرهی ــع س مناف
ــرد.  ــی کشــور شــکل می گی ــام مدیری ــأ در نظ ــن منش همی
وجــود چنیــن تفکــر راهبــردی و سیســتماتیک در رأس یــک 
نهــاد علمــی یــا اجرائــی ســایر ابعــاد و مؤلفه هــای آن را نیــز 
دچــار تحــول و نــوآوری نمــوده به گونــه ای که نتیجــه کار در 
افزایــش کارآمــدی و اثربخشــی ســازمانی و اجتماعــی متبلور 

می گــردد.
ویژگــی دیگــر دکتــر مبینــی دارا بــودن تجربــه اجرایی 
ــا  طوالنــی در ســطوح مختلــف ملــی و منطقــه ای همــراه ب
تجربــه علمــی و آموزشــی در دانشــگاه مرجــع کشــور یعنــی 
دانشــگاه تهــران اســت. بــه عبارتــی ســبک مدیریتی ایشــان 
ــزوج  ــه در صــورت مم ــه اســت ک ــم و تجرب ــی از عل ترکیب
شــدن بــا برخــی مشــخصات فــردی دیگــر می توانــد زمینــه 
موفقیــت هــر مدیــری را فراهــم نمایــد. متاســفانه انتصابــات 
ــالهای  ــور در س ــی کش ــی اجرای ــام مدیریت ــران در نظ مدی
متمــادی بــه گونــه ای بــوده کــه بیشــتر بــه تجربیــات علمی 
و آموزشــی افــراد توجــه شــده اســت. در ایــن راســتا، عمــده 
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــه نماین ــور از جمل ــئوالن کش مس
اســالمی، وزرا، اســتاندران، فرمانــداران و دیگــر مدیــران 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــگاه ها و ی ــاً از دانش ــی عموم اجرائ
انتخــاب شــده اند. بعضــاً افــرادی بــه اعتبــار موقعیــت علمــی 
خــود در مســئولیت های اجرایــی بــاال قــرار گرفتنــد کــه هیچ 
گونــه ســابقه اجرایــی نداشــته اند. چنیــن افــرادی بــه ناچــار 
ــا  ــون و خط ــبک آزم ــه س ــط ب ــازمان ذیرب ــت س در مدیری
ــد کــه ایــن خــود باعــث شــده اســت مشــکالت  رو آورده ان
ــه  ــص بهین ــده و تخصی ــد آم ــه پدی ــددی در اداره جامع متع
ــر  ــت مؤث ــرای مدیری ــه ب ــی ک ــع انجــام نشــود. در حال مناب

ــت.  ــاز نیس ــراد کارس ــه اف ــدی ب ــک بع ــگاه ت ــد ن و کار آم
ــی و  ــی و آموزش ــای علم ــق آموخته ه ــت موف ــرای مدیری ب
دارا بــودن ســواد مدیریتــی ممکــن اســت شــرط الزم باشــد 
امــا قطعــاً کافــی نیســت. شــرایط امــروز جامعــه بــه خصوص 
وزارت نفــت بــه گونــه ای اســت کــه فرصتــی بــرای آزمــون 
و خطــا نیســت. نیــاز بــه مدیــران کارآزمــوده، امتحــان پــس 
ــی  ــه زمان ــن بره ــع در ای ــجاع و قاط ــرا، ش ــول گ داده، تح

ــود. ــاس می ش ــه احس ــش از همیش بی
در ایــن راســتا، یکــی از مدیــران اجرایــی وزارت نفــت 
کــه تلفیــق علــم و عمــل همــراه بــا دیگــر مشــخصات الزم 
ــی  ــر عل ــی داراســت دکت ــت در شــرایط فعل ــرای مدیری را ب
ــایر  ــا س ــل ب ــی در تعام ــن دو ویژگ ــند. ای ــی می باش مبین
ــده ایشــان  ــث گردی ــردی باع ــات ف مشــخصات و خصوصی
ــه  ــت مؤسس ــدگاری در مدیری ــات مان ــاء اقدام ــد منش بتوانن
مطالعــات انــرژی درکشــور باشــند. اقدامــات صــورت گرفتــه 
در ایــن دوره مدیریتــی در چارچــوب دو مؤلفــه اصلــی یکــی 
ــن مؤسســه  ــی و خــاص ای ــف علمــی، پژوهشــی، ذات وظای
ــع  ــامان دهی مناب ــر س ــی نظی ــت عموم ــری مدیری و دیگ
انســانی، بهــره وری ســازمانی، انضبــاط اداری، ســاماندهی و 
شــفافیت مالــی، شــبکه ســازی و تقویــت هدفمنــد تعامــالت 
ــگاهی  ــی و دانش ــع علم ــا مجام ــوص ب ــه خص ــی ب بیرون
ــه اســت. الزم  ــرار گرفت ــی و خارجــی مــورد بررســی ق داخل

بــه ذکــر اســت اقدامــات انجــام گرفتــه در قالــب یــک مــدل 
تحــول گرایانــه و سیســتماتیک بــوده و الزامــاً در ایــن مــدل 
تــک تــک واحدهــا و بخش هــای مؤسســه دچــار تحــول و 

ــی شــده اســت. نوگرائ
ــارت،  ــجاعت، جس ــی، ش ــر مبین ــر دکت ــی دیگ ویژگ
شــهامت و قاطعیــت الزم برای کار در شــرایطی فعلی کشــور 
اســت. متاســفانه شــرایط مدیریتــی کشــور بــه گونه ای اســت 
کــه بــه بیمــاری مزمــن رودربایســتی و بــه تبــع آن انحصــار 
ــل  ــه در مقاب ــوی ک ــه نح ــت ب ــده اس ــار ش ــی گرفت طلب
ــفانه  ــده و متاس ــت گردی ــول مقاوم ــوآوری و تح ــه ن هرگون
ــوزه  ــتی در ح ــود. رودربایس ــز می ش ــه نی ــی توجی ــه نوع ب
شــخصی شــاید تبعــات کمــی داشــته باشــد امــا چنانچــه این 
پدیــده در ســطح کلــی و کالن تســری پیــدا کنــد، عواقــب 
آن غیــر قابــل جبــران خواهــد بــود. متاســفانه ایــن موضــوع 
در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی شــیوع بیشــتری دارد. بــرای 
ــام و  ــار ن ــا اعتب ــاً ب ــاص صرف ــراد خ ــادی اف ــالهای متم س
عنــوان خــود زمــام امــور دانشــگاه ها و مؤسســات تحقیقاتــی 
را بــه دســت داشــته و از ورود تفکــرات جدیــد و ناســازگار بــا 
ســلیقه خــود ممانعــت بــه عمــل آورده انــد. موضوعــی کــه 
ــرده شــده  ــام ب ــی و اداری ن ــد علم ــوان آپارتای ــه عن از آن ب
اســت. البتــه در ســنوات اخیــر و بــا انجــام برخــی تغییــرات 
ســاختاری، شــرایط کمــی بهتــر شــده اســت امــا بــا توجــه 
بــه اینکــه ســالهای طوالنــی کشــور بــه ایــن پدیــده مبتــال 
ــی کشــور ریشــه  ــام اجرائ ــود نظ ــار و پ ــوده اســت و در ت ب
دوانیــده اســت پــاک کــردن تبعــات و دنباله هــای ایــن نــوع 
ــداران  ــی دارای طرف ــور طبیع ــه ط ــه ب ــی ک ــام مدیریت نظ
ــز می باشــد کاری  ــی کشــور نی ــه نظــام اجرای جــدی در بدن
ســخت بــوده و مســتلزم مبــارزه جــدی، شــجاعت، قاطعیــت 
و پرداخــت هزینه هــای احتمالــی و البتــه حمایــت اســت. در 

چنیــن شــرایطی نیــاز بــه مدیرانــی داریــم کــه قاطعیــت و 
جســارت الزم بــرای برخــورد شــفاف بــا ایــن پدیده را داشــته 
باشــند و بتواننــد بــدون تعــارف و رودربایســتی بــه موضــوع 
ورود کــرده و اصالحــات الزم بــا اجــرا نماینــد. بــه عبارتــی 
در چنیــن شــرایطی نیــاز بــه مدیرانــی داریــم کــه ریســک 
برخــورد بــا ایــن پدیــده را نیــز بــه جــان بخرنــد. کــه البتــه 
تعــداد ایــن افــراد معــدود می باشــد. ایــن رویکــرد مدیریتــی 
ــده  ــی ش ــی و اجرای ــرژی عملیات ــات ان ــه مطالع در مؤسس
اســت. امــروزه در کشــور بــا توجــه بــه ســاختار بوروکراتیــک 
و غیــر منعطــف موجــود، موضوعاتــی نظیــر تمرکــز زدائــی، 
تفویــض اختیــار و چابــک ســازی مــورد توجــه جــدی قــرار 
گرفتــه و از حالــت اختیــار بــه اجبــار تبدیــل شــده اســت. از 
جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن راســتا می تــوان بــه 
ــن مجموعــه اشــاره نمــود.  ــروی انســانی ای ســامان دهی نی
ــه  ــانی ب ــروی انس ــا نی ــط ب ــات مرتب ــوص موضوع در خص
ــات  ــیت ها و مالحظ ــرو حساس ــل نی ــث تعدی ــوص بح خص
ــراد و وابســتگی سیاســی و  ــادی چــه از نظــر شــرایط اف زی
حامیــان بیرونــی آنــان و چــه از نظــر مراجــع نظارتــی وجــود 
ــاع  ــن اوض ــد در چنی ــان می ده ــود نش ــات موج دارد. تجربی
ــی را  ــن اقدامات ــک چنی ــازمان ریس ــران س ــی مدی و احوال
پذیــرا نبــوده و تــوان اثرگــذاری در ایــن حــوزه را ندارنــد یــا 
ــال ایجــاد  ــه دنب ــد کــه داشــته باشــند. اصــواًل ب نمی خواهن
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چالــش بــرای خــود ایجــاد نیســتند. همــان 
ــد و مســیر قبلــی را ادامــه داده و ســعی  رون
می کننــد آرامــش مجموعــه ولــو بــه قیمــت 
کاهــش کارائــی حفــظ شــود کــه البتــه ایــن 
ــول،  ــه تح ــوده و روحی ــاک ب ــر خطرن تفک
کارآمــدی، پویائــی، خالقیــت و نــوآوری را از 
ســازمانها و کارکنــان آنهــا خواهــد گرفــت. 
امــا معتقــدم در مؤسســه مطالعــات در ایــن 
راســتا یکــی از حوزه هــای کاری کــه در 
ــی دچــار تحــول  ــر مبین ــت دکت دوره مدیری
اساســی گردیــده حــوزه نیــروی انســانی بوده 
اســت. در ایــن راســتا مهمتریــن رویکــرد بــه 
ــت  ــه خدم ــان دادن ب ــده پای ــه ش کار گرفت
برخــی افــراد بازنشســته و غیرکارآمــد و فاقد 
ــن  ــزه و جایگزی ــی انگی ــزوده و ب ارزش اف
ــا افــرادی جــوان و نخبــگان  کــردن آنهــا ب
دارای  و  خــارج  داخــل،  دانشــگاه های 
روحیــه، انگیــزه کار و تــالش بوده اســت. در 
کنــار ایــن کار و در راســتای رعایــت نســبت 
اســتاندارد پژوهشــگر بــه کارکنــان خدماتــی 
نیــز در ایــن مرکــز اقدامــات قابــل توجهــی 
ــا  ــت ب ــی اس ــت. طبیع ــه اس ــورت گرفت ص
توجــه بــه مالحظــات مطروحــه ایــن کار بــا 
ــه  ــا آنچ ــوده ام ــراه ب ــز هم ــی نی هزینه های
ــه کار  ــرد ب ــری رویک ــت جهت گی ــم اس مه
گرفتــه شــده در ایــن مؤسســه بــوده کــه بــه 
جــای نــام، نشــان، حــزب، دوســت، رفیــق، 
بانــد، توجــه بــه کار، تــالش، انگیــزه و ایجاد 
ارزش افــزوده در اولویــت قــرار گرفتــه اســت 
امــروزه نیــاز بــه نــام و عنــوان صــرف نــدارد 
ــبانه روزی  ــالش ش ــد کار و ت ــه نیازمن بلک
ــغل  ــت و ش ــه پس ــت ک ــم نیس ــت. مه اس
ــد.  ــی باش ــه و جایگاه ــه رتب ــه در چ و حرف
ــر  ــردی در ه ــر ف ــه ه ــن اســت ک مهــم ای
ــه  ــول کــرده ب ســطحی کــه مســئولیتی قب
شــکل کارآمــد و اثربخــش آن را انجــام دهد. 
یکــی از موضوعــات مهــم مرتبــط بــا نیروی 
ــره  ــت. به ــره روی اس ــوع به ــانی موض انس
وری منابــع انســانی در کشــور مــا حتــی در 
مقایســه بــا کشــورهای هــم جــوار در رتبــه 
نامناســبی قــرار دارد کــه در شــأن کشــور مــا 
ــن  ــم پایی ــای مه ــی از مؤلفه ه ــت. یک نیس
بــودن بهــره وری نیــروی انســانی در کشــور 
مــا بــه نیــروی انســانی مــازاد بــر می گــردد 
بــه گونــه ای که بــرای انجــام یــک کار بعضًا 
ــه کار گرفتــه شــده اســت و  چندیــن نفــر ب
اصــواًل ضابطــه مشــخصی برای کارســنجی، 
جــذب نیــرو، تطبیــق شــغل و شــاغل وجــود 
نــدارد و بعضــاً بــه صــورت فلــه ای نیــرو وارد 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــده اس ــازمانها ش س
ــرم  ــر محت ــه وزی ــه گفت ــت ب در وزارت نف
نفــت بعــد از خصوصــی ســازی و واگــذاری 
و  پتروشــیمی ها  قبیــل  از  بخش هایــی 
پاالیشــگاهها ومــوارد دیگــر، تعــداد کارکنان 
ــدا  ــش پی ــا کاه ــه تنه ــه ن ــن وزارت خان ای
ــه ای  ــل مالحظ ــش قاب ــه افزای ــرده بلک نک
ــق  ــه منط ــی ک ــت. در حال ــته اس ــز داش نی
حکــم می کنــد در چنیــن شــرایطی نیــروی 
ــاماندهی  ــد س ــورت هدفمن ــه ص ــانی ب انس
گــردد. طبعــاً در مؤسســه مطالعــات بــه 
ــن  ــت ای ــه وزارت نف ــی از بدن ــوان جزئ عن
موضــوع بــروز و ظهــور داشــته اســت. یکــی 
از اتفاقــات بســیار خــوب در ایــن دوره ایــن 
ــبی در  ــی مناس ــات تطبیق ــه مطالع ــود ک ب
ــز  ــن مرک ــاغل در ای ــغل و ش ــوص ش خص
صــورت گرفــت. در دوره جدیــد بــا مطالعــات 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــیهای کارشناس و بررس
ــده مؤسســه مشــخص  ــت حــال و آین فعالی
و متناســب بــا آن نیــاز بــه نیــروی انســانی 
متخصــص نیــز بــرآورد گردیــده اســت. 
البتــه همانطــور کــه قبــاًل نیــز ذکــر گردیــده 
ورود بــه حــوزه منابــع انســانی و ایجــاد 
تحــول در ایــن حــوزه از حساســیت خــاص 
ــای  ــا مقاومت ه ــاً ب ــوده و قطع ــوردار ب برخ
ــن  ــام ای ــت. انج ــی روبروس ــی و داخل بیرون
مهــم مســتلزم شــجاعت و قاطعیــت و کوتاه 
نیامــدن مقابــل برخــی اصحاب قــدرت، کنار 
ــذورات  ــی مع ــتی و برخ ــتن رودربایس گذاش
ــت.  ــه اس ــت هزین ــاً پرداخ ــول و احیان معم
ــم و  ــی مه ــه ویژگ ــد ب ــا بای ــار این ه درکن
ــتی و  ــاک دس ــام پ ــه ن ــری ب ــی دیگ اساس
ســالمت مالــی دکتــر مبینــی اشــاره داشــت. 
ایــن عنصــر یکــی از عوامــل اثرگــذار 
ــور  ــر در کش ــت مؤث ــرای مدیری ــرای اج ب
اســت. مدیــران ضعیــف و ناکارآمــد بــه 
هیــچ عنــوان قــادر بــه تحــول ولــو جزئــی 
ــا  ــی ب ــه عبارت ــود. ب ــد ب ــازمان نخواه در س
ــز  ــوان شیشــه را تمی ــوده نمی ت دســتمال آل
کــرد. نکتــه مهــم در حــوزه منابــع انســانی 

ایــن اســت کــه ایــن اصــل پذیرفتــه شــود 
ــاوت  ــا ســخت گیری متف ــاماندهی ب ــه س ک
اســت. نکتــه مهــم دیگــر اینکــه در کشــور 
مــا متاســفانه ســاماندهی نیــروی انســانی به 
ــود در  ــداد می ش ــرو قلم ــش نی ــی کاه معن
حالــی کــه بایــد بدانیــم ســاماندهی نیــروی 
ــرو  ــش نی ــی کاه ــه معن ــاً ب ــانی الزام انس
ــش  ــواردی کاه ــاید در م ــه ش ــت. البت نیس
نیــرو هــم الزم باشــد امــا ایــن دو بــه یــک 

معنــا و مفهــوم نیســتند.
دیگــر  اثرگــذار  و  مهــم  موضــوع 
ــه  ــن مؤسس ــی ای ــی و ذات ــه اصل ــه وظیف ب
از  دســتورالعملی  اخیــراً  می گــردد.  بــر 
ــوص  ــت در خص ــرم نف ــر محت ــرف وزی ط
ــات  ــه مطالع ــف مؤسس ــا و وظای مأموریت ه
ابــالغ گردیــد کــه بنــا بــه اطــالع پیشــنهاد 
ــی  ــر مبین ــه از ســوی دکت ــن برنام ــه ای اولی
بــوده کــه ایــن خــود نشــان دهنــده اعتقــاد 
ــرم نفــت نســبت  ــر محت ــاور مثبــت وزی و ب
بــه عملکــرد و برنامه هــای پیشــنهادی 
ایشــان  می باشــد. البتــه انجــام بهینــه 
و کار آمــد ایــن وظیفــه در گــرو بهبــود 
ــه طــور کلــی بهبــود  شــرایط مدیریتــی و ب
ــور  ــب و کار در کش ــی کس ــای عموم فض
بــوده کــه بــه بخش هــای از آن اشــاره 
شــد. از موضوعــات مهــم در ایــن خصــوص 
توجــه جــدی بــه امــر شــبکه ســازی اســت. 
موضوعــی کــه علــی رغــم اینکــه در کشــور 
ــود  ــعار داده می ش ــاد ش ــه زی ــن رابط در ای
ــی  ــوص اقدام ــن خص ــل در ای ــا در عم ام
ــرای انجــام  نمی شــود و اصــواًل اراده الزم ب
کار گروهــی و تیمــی دیــده نمی شــود. میــل 
عمومــی افــراد بــه انجــام فعالیت هــای  
جزیــره ای، شــخصی و انحصــاری اســت که 
شکســتن ایــن انحصار کار ســاده ای نیســت. 
ــر  ــاص وزی ــد خ ــورد تاکی ــوع م ــن موض ای
محتــرم نفــت بــوده و صراحتــاً در جلســات و 
ــتورالعمل های رســمی  ــی دس ــل و حت محاف
نیــر بــر پرهیــز از اقدامــات جزیــره ای 
تاکیــد نمــوده و مدیریــت پژوهش هــای 
ــوص  ــه خص ــازی ب ــبکه س ــردی و ش کارب
ــور  ــم کش ــگاه های مه ــکاری دانش ــا هم ب
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. رویکــرد شــبکه 
ســازی در حــوزه پژوهش هــای مرتبــط 
ــن  ــه طــور جــدی در ای ــرژی ب ــا حــوزه ان ب
ــه از  ــه ای ک ــه گون ــال شــده ب مؤسســه دنب
ایــن مرکــز علمــی بــه عنــوان پیــش قــراول 
ایــن حرکــت نویــن در کشــور یــاد می شــود. 
در ایــن راســتا، اقداماتــی از قبیــل شناســائی 
ــت و  ــاری صنع ــکالت ج ــات، مش موضوع
جهــت دهــی تحقیقــات کاربــردی معطــوف 
ــا  ــت ب ــی صنع ــکالت واقع ــل مش ــه ح ب
ــرون  ــران درون و ب ــب نظ ــتفاده از صاح اس
مؤسســه، توجه جــدی و ورود بــه موضوعات 
نویــن تحقیقاتــی از جملــه رمــز ارزهــا و زیــر 
ــادالت  ــال ارز و مب ــن انتق ــاخت های نوی س
پولــی و مالــی میــان شــرکتها و دولت هــا بــا 
ــرات وضعــی و  اســتفاده از Black chain، اث
الزامــات ســازمان بیــن المللی دریانــوردی در 
خصــوص کاهــش گوگــرد ســوخت صنعــت 
ــی  ــی و مال ــای پول ــتیرانی، تراکنش ه کش
بــر اســاس قراردادهــای بانکــی بــا اســتفاده 
از ارزهــای محلــی میــان کشــورهای هــدف 
 ،Bricks از جملــه کشــورهای عضــور گــروه
ــوری  ــه هیدروکرب ــراز نام ــانی ت ــه روزرس ب
کشــور بــر اســاس عملکــرد واقعــی شــامل 
انرژیهــای اولیــه در خصــوص تولیــد، تبدیل، 
انتقــال، توزیــع و مصــرف انرژیهــای تجدیــد 
ناپذیــر، رصــد تکنولوژیهــای نویــن در فرایند 
تولیــد نفــت و گاز تولیــدی کشــور، اســتفاده 
ــوذ آب در  ــری از نف ــت جلوگی ــر جه از پلیم
ــم  ــی چش ــت و گاز، بررس ــد نف ــد تولی فرآین
انــداز تولیــد و مصــرف نفــت خام هــای 
فــوق ســنگین ))Extra Heavy در ایــران و 
ــز ایجــاد  ــر و نی ــاق فک ــان، تشــکیل ات جه
گروههــای تخصصــی علمی درون مؤسســه، 
توســعه شــبکه علمــی و پژوهشــی بــا 
ــی  ــات علم ــگاه ها و مؤسس ــکاری دانش هم
و پژوهشــی معتبــر و صاحــب نــام داخلــی و 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن رابط ــه در ای ــی ک خارج
ــگاه های  ــا دانش ــی ب ــرارداد پژوهش ــد ق عق
صنعتــی شــریف، شــهید بهشــتی و عالمــه 
ــن  ــوازات ای ــه م ــود. ب ــی اشــاره نم طباطبائ
ــه  ــور توج ــی و درخ ــی تکمیل کار، در اقدام
ــروی  ــر ترکیــب و هــرم نی و تحســین، تغیی
ــواس و  ــا وس ــه ب ــن مؤسس ــانی در ای انس
ــتای  ــد و در راس ــور هدفمن ــه ط ــت ب جدی
ــری و  ــز پیگی ــن مرک ــی ای ــت اصل مأموری
ــده  ــری عم ــت. جهت گی ــده اس ــال ش دنب

ــن رابطــه اســتفاده از رویکــرد علمــی  در ای
ــد  ــراد سیاســی و ناکارآم ــز از ورود اف و پرهی
و فاقــد انگیــزه و در مقابــل بکارگیــری 
نیروهــای پژوهشــی و دانشــی بــا اســتفاده از 
نخبــگان علمی و دانشــگاهی جــوان و دارای 
ــه ای  ــه گون ــوده اســت. ب ــت ب ــزه خدم انگی
ــی،  ــگان علم ــان و نخب ــا ورود جوان ــه ب ک
انگیــزه پژوهــش و تحقیــق در ایــن مؤسســه 
تقویــت شــده و بــه عبارتــی خــون جدیــدی 
در رگ هــای ایــن مرکــز تزریــق شــده 
اســت. یکــی از موضوعــات مهــم دیگــری 
کــه در ایــن دوره در مؤسســه مطالعــات 
اجرایــی  و  عملیاتــی  طراحــی،  انــرژی 
ــی  ــفافیت مال ــاط و ش ــده بحــث انضب گردی
بــا توجــه بــه رویکردهــای اقتصــاد مقاومتی 
و دســتورات ابالغــی از ســوی وزیــر محتــرم 
ــت  ــرایطی مدیری ــت. در ش ــوده اس ــت ب نف
ــد  ــذار گردی ــی واگ ــر مبین ــه دکت مؤسســه ب
کــه ایــن ســازمان وارث بدهــی ســنگینی به 
افــراد و شــرکتها و نیــز تعــدادی پــروژه نیمه 
ــب  ــه جال ــوده و نکت ــف ب ــام و بالتکلی تم
اینکــه علی رغــم وصــول وجــوه مربــوط بــه 
ــا و  ــور از کارفرم ــای مذک ــی پروژه ه برخ

ــروژه  ــای پ ــرد آن، فعالیت ه هزینه ک
ــوع  ــن موض ــه ای ــود ک ــده ب ــام مان ناتم
ــی در  ــاط مال ــود انضب ــدم وج ــی از ع ناش
ــوان  ــه عن ــت. ب ــوده اس ــه ب ــن مجموع ای
ــارد  ــه بدهــی یــک میلی ــوان ب ــه می ت نمون
اشــاره  ســازمانها  برخــی  بــه  تومانــی 
نمــود کــه بــا تدابیــر اتخــاذ شــده در دوره 
مدیریــت جدیــد پرداخــت و تســویه گردیــد. 
شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه حتــی انتقال 
ــه طــور جــدی  ســاختمان ایــن مؤسســه ب
در دســتور کار مســئوالن امــر قراردادشــت 
ــرای  ــم ب ــه ه ــد نقط ــه چن ــوری ک ــه ط ب
انتقــال مشــخص شــده بــود. ایــن موضــوع 
ــر  ــی ب ــری و روح ــی فک ــی ثبات ــی ب نوع
ــرده  ــل ک ــه تحمی ــن مؤسس ــان ای کارکن
ــی  ــر منف ــا تأثی ــی آن ه ــر کارای ــًا ب و قطع
ــان  ــه کارکن ــن رابط ــت. در ای ــته اس داش
ــن  ــاهد ای ــن ش ــود بهتری ــز خ ــن مرک ای
ــده  ــاذ ش ــر اتخ ــا تدابی ــتند. ب ــا هس مدع
ــن مؤسســه ضمــن پرداخــت بدهــی  در ای
ــد. از  ــت گردی ــز تثبی ــت نی ــوق، وضعی مع
ــه در  ــورت گرفت ــم ص ــات مه ــر اقدام دیگ
ــدی  ــه بن ــه بودج ــوان ب ــتا می ت ــن راس ای
بــر مبنــای فعالیــت و مصــرف و تخصیــص 
ــری از  ــع و جلوگی ــد مناب ــه و هدفمن بهین
از  ضــرروی  غیــر  هزینه هــای  صــرف 
قبیــل برخــی همایش هــا و محافــل و نیــز 
مشــاوران غیــر ضــرور اشــاره نمــود. البتــه 
بایــد توجــه داشــت کــه هــر نــوع کاهــش 
هزینــه الزامــًا بــه معنــای کارآمــدی و 
ــه  ــت. گرچ ــع نیس ــه مناب ــص بهین تخصی
ــه اشــتباه  ــا ب متاســفانه در ســازمان های م
کاهــش هزینــه بــه منزلــه تخصیــص 
ــی از  ــه و یک ــمار رفت ــه ش ــع ب ــه مناب بهین
شــاخص های مدیریتــی موفــق قلمــداد 
ــت  ــن اس ــم ای ــه مه ــا آنچ ــود. ام می ش
ــک شــاخص  ــا ی ــه تنه ــه کاهــش هزین ک
بــوده کــه در کنــار دیگــر شــاخص ها 
معنــی واقعــی آن مشــحص می گــردد. 
ــن  ــی ای ــرژی وقت در مؤسســه مطالعــات ان
شــاخص در کنــار دیگــر شــاخص ها و 
مؤلفه هــای عملکــردی قــرار می گیــرد 
و  کارآمــدی  ســمت  بــه  آن  برآینــد 
ــع و افزایــش بهــره  ــه مناب تخصیــص بهین
ــوص  ــه در خص ــًا اینک ــت. مضاف روی اس

ــا و  ــی پروژه ه ــد اجرای ــذ و فراین نحــوه اخ
ــه  ــه و پرداخــت ب ــرد وجــوه حاصل هزینه ک
ــهم  ــن س ــروژه و همچنی ــم پ ــای تی اعض
شــفاف  و  اساســی  بازنگــری  مؤسســه 
ســازی الزم انجــام گرفــت. در ایــن راســتا 
ــول در  ــر تح ــم دیگ ــات مه ــی از اتفاق یک
حــوزه امــور اداری اســت. اجــرای کارآمــد 
ــی هــر ســازمان  ــه فعالیت هــای ذات و بهنی
نیازمنــد مجموعــه پشــتیبان قــوی، همــراه، 
بــه روز و منعطــف  می باشــد. یکــی از 
ــور  ــده ام ــتیبانی کنن ــم پش ــای مه واحده
ــور اداری روان  ــودن ام ــت. دارا ب اداری اس
ــم  ــای مه ــی از مؤلفه ه ــرعت یک ــا س و ب
موفقیــت ایــن مؤسســه بــه شــمار مــی رود. 
در خاتمــه بایــد ایــن موضــع مهــم را 
ــازمانی  ــام اداری و س ــه نظ ــد ک ــادآور ش ی
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــور م در کش
ــرایط  ــتم و ش ــر در سیس ــن تغیی کوچکتری
ــرو  ــا مقاومت هــای ســنگینی روب موجــود ب
می شــود. بــه گونــه ای کــه مدیــران عالــی 
انجــام  کار  مقابــل  در  عمــاًل  ســازمان 
علــی  بعضــًا  و  قــرار می گیرنــد  شــده 
ــکالت  ــا و مش ــه کمبوده ــراف ب ــم اش رغ
خــود  مســئولیت  حــوزه  ناکارآمــدی  و 
عمــاًل بــه خاطــر برخــی مالحظــات اقــدام 
ــفانه  ــد. متاس ــورت نمی دهن ــی ص اصالح
ــته  ــالیان گذش ــول س ــوع در ط ــن موض ای
ــب  ــی و غال ــگ عموم ــورت فرهن ــه ص ب
برخــی ســازمانها تبدیــل شــده اســت. 
مطالعــات  مؤسســه  در  آنچــه  معتقــدم 
بیــن المللــی انــرژی در ایــن دوره صــورت 
گرفتــه رویــدادی کــم نظیــر، یــک جراحــی 
و خــرق عــادت اساســی در نظــام مدیریــت 
اجرایــی ســنتی کشــور و بــه طــور خــاص 
وزارت نفــت بــوده اســت. نکتــه مهــم 
دیگــر اینکــه مثــل هــر پدیــده اقتصــادی و 
اجتماعــی، در رابطــه بــا تحــوالت صــورت 
گرفتــه در ایــن مؤسســه بایــد همــه ابعــاد و 
مولفه هــای آن مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــات  ــًا ممکــن اســت در مجمــوع اتفاق قطع
ــی  ــه برخ ــن مؤسس ــه در ای ــورت گرفت ص
ــی  ــته و برخ ــود داش ــز وج ــتی ها نی کاس
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــاس کنن ــراد احس اف
ــر  ــی ه ــور طبیع ــه ط ــه ب ــد. البت نگرفته ان
ــا  ــی دلخوریه ــا برخ ــی ب ــت اصالح حرک
و نگرانی هــا و انتقــادات و احیانــًا قطــع 
ــراه  ــا هم ــراد و گروهه ــی از اف ــع برخ مناف
ــم اســت نتیجــه  ــا آنچــه مه ــد. ام می باش
و برآینــد کار بــوده کــه در جهــت اصــالح 
و تحــول باشــد. در ایــن راســتا در مجمــوع 
بایــد اتفاقــات صــورت گرفتــه درایــن 
ــه  ــی، ب ــدگاه جمع ــک دی ــا ی مؤسســه را ب
صــورت طیفــی، بــا نــگاه منطقــی و منافــع 
بلنــد مــدت مــورد بررســی و قضــاوت 
ــاه  ــه بــه صــورت مقطعــی، کوت قــرار داد ن
مــدت و احساســاتی. منافــع حاصــل از بــه 
کارگیــری چنیــن رویکــرد مدیریتــی در 
بلنــد مــدت باعــث کارآمــدی و اثرگــذاری 
ــوده و  ــی ب ــم علم ــز مه ــن مرک ــتر ای بیش
منافــع حاصــل از آن نصیــب نظام و کشــور 
ــی  ــرایط فعل ــدم در ش ــد. معتق ــد ش خواه
ــه  ــدم جبه ــط مق ــت در خ ــه وزارت نف ک
ــی در  ــه عبارت ــه و ب ــرار گرفت ــادی ق اقتص
حالــت آرایــش جنــگ اقتصــادی قــرار دارد 
ــی و  ــای مدیریت ــن الگوه ــتفاده از چنی اس
ــد.  ــا باش ــد راهگش ــی می توان ــن مدیران چنی
ــه  ــا برنام ــر و ب ــران خطرپذی ــه مدی ــاز ب نی
ــی  ــر زمان ــتر از ه ــرایطی بیش ــن ش در چنی
ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــود. البت ــاس می ش احس
ــک  ــه در ی ــود ک ــاره نم ــم اش ــه مه نکت
ــی  ــن اقدامات ــاالر چنی ــته س ــام شایس نظ
ــی در  ــت و حت ــی اس ــات مدیریت ــز الزام ج
شــرایط عــادی نیــز بایــد مدیــران تحولگــرا 
ــته  ــند. شایس ــدر کار باش ــه در مص و بابرنام
ــت  ــواره در خدم ــران هم ــه مدی ــت ک نیس
شــرایط بــوده و منتظــر حــوادث باشــند 
ــر  ــده نگ ــب و کار آین ــک کس ــه در ی بلک
ــا  ــد ب ــد بتوانن ــم بای ــران ه ــق مدی و موف
ــرایط  ــر ش ــود را ب ــر خ ــی و تدبی دور اندیش
تحمیــل کنــد و بــه تعبیــری دیگــر، شــرایط 
را خــود پیــش بینــی و ایجــاد کنــد و تنهــا 
ــر ایــن  نظــاره گــر و منفعــل نباشــد. در غی
ــت،  ــب، کار، فعالی ــه کس ــورت از گردون ص
کار آمــدی و اثرگــذاری خــارج شــده و 
بــه روزمرگــی خواهنــد افتاد.بــا عنایــت 
ــات  ــدم اصالح ــد، معتق ــان ش ــه آنچــه بی ب
صــورت گرفتــه در دوران تصــدی دکتــر 
ــی  ــات  بین الملل ــه مطالع ــی در مؤسس مبین
مختلــف  ابعــاد  از  اســت  الزم  انــرژی 

مــورد واکاوی قرارگرفتــه و بــه عنــوان 
ــی از  ــی موفق ــوی عمل ــوت و الگ ــک پایل ی
نوگرائــی ســازمانی و تلفیــق علــم و تجربــه 
مــورد توجــه مقامــات عالــی وزارت نفــت از 
ــرار  ــت ق ــرم نف ــر محت ــه شــخص وزی جمل
ــی  ــی در مقیاس ــدک تغییرات ــا ان ــه و ب گرفت
بزرگتــر در ســایر واحدهــای عریــض و 
ــه  ــری یافت ــت تس ــه وزارت نف ــل تابع طوی
و اجرایــی شــود. در آن صــورت کارائــی 
اثربخشــی چنیــن رویکــرد مدیریتــی  و 
ــی آن  ــت اجتماع ــده و منفع ــر ش ــد براب چن
افزایــش خواهــد یافــت. نکتــه مهــم و قابــل 
ــن  تأمــل دیگــر آنکــه اعمــال رویکــرد نوی
و نوآورانــه بــرای برخــی بــه منزلــه تهدیــد 
ــردی و گروهــی  ــع ف ــت شــغلی و مناف امنی
تشــکیل  ضمــن  لــذا  می گــردد  تلقــی 
گروههــای غیــر رســمی بــه مقابلــه بــا ایــن 
رویکــرد پرداختــه و اجــرای موفقیــت آمیــز 
ــا اخــالل و مانــع روبــرو می نماینــد.  آن را ب
ــوم اندیشــمندان و صاحــب  ــاد عم ــه اعتق ب
ــار ســازمانی  ــت و رفت نظــران حــوزه مدیری
ــری  ــه کارگی ــتاوردهای ب ــن دس از مهمتری
رویکــرد نوآورانــه در بازآرائــی مأموریــت 
ــع  ــه طب ــه ب ــد ک ــی می باش ــای علم نهاده
آن گســترش همکاری هــای علمــی بــا 
دانشــگاه ها و آشــنایی بیشــتر و روابــط 
عمیقتــر اعضــاء هیــات علمی و دانشــجویان 
ــت  ــائل صنع ــا مس ــی ب ــالت تکمیل تحصی
و جامعــه از نتایــج و پیامدهــای چنیــن 
رویکــردی اســت. بــه ویــژه اینکــه در چنین 
شــرایطی فرصتــی فراهــم می شــود تــا کادر 
ــای  ــا فعالیت ه ــی ب ــی ودانش ــات علم هی
ــز  ــته ای نی ــن رش ــترک و بی ــی مش گروه
ــان  ــات ارتقــا علمــی آن آشــنا شــده و موجب
و  مهــم  نکتــه  می شــود.  فراهــم  نیــز 
اساســی دیگــر بــه نقــش نهادهــای نظارتــی 
بــر می گــردد. بعضــاً ایــرادات احتمالــی 
نهادهــای نظارتــی مستمســک خوبــی برای 
برخــی مدیــران فاقــد صالحیــت و بــی 
برنامــه شــده اســت بــه گونــه ای کــه برخــی 
ــاط  ــا و احتی ــه کاریه ــات و محافظ مالحظ
ــف  ــی ضع ــور کل ــه ط ــد و ب ــش از ح بی
و ناکارآمــدی خــود را بــه ایــن نهادهــا 
ــت  ــی پش ــن مدیران ــد. چنی ــط می دانن مرتب
ــه و  ــنگر گرفت ــا س ــل نهاده ــن قبی ــر ای س
ــود  ــرای خ ــی ب ــیه امن ــت حاش ــن جه از ای
ــه  ــه گفت ــفانه اینک ــد. متاس ــت کرده ان درس
ــه  ــدارد ب ــط ن ــه نانوشــته غل می شــود دیکت
یــک بــاور عمومــی در حــوزه اجرایــی تبدیل 
ــه آن مســیر  ــا اســتناد ب ــده اســت و ب گردی
ــه  ــوع آوری مســدود می شــود ک ــه ن هرگون
تبعــات خوبــی بــرای کشــور نــدارد. در ایــن 
ــرای  ــران را ب ــم مدی ــادت کرده ای ــتا ع راس
کارهــای انجــام داده بازخواســت کنیــم. 
از حوزه هــای  یکــی  ایــن خصــوص  در 
ــرای  ــران ب ــت مدی ــده بازخواس ــول مان مغف
کار نکــردن اســت. معتقــدم در ایــن رابطــه 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــرد الزم اس ــر رویک تغیی
در دســتور کار نهادهــای نظارتــی قــرار 
ــد  ــمند بای ــر و هوش ــای ناظ ــرد. نهاده گی
ــع  ــرادی و گروه هــای مان ــب باشــند اف مراق
ــای  ــراد و نهاده ــه اف ــل ب ــا توس ــول ب تح
ــول  ــع تح ــترش موان ــب گس ــی موج نظارت
ــان  ــن می ــی در ای ــای نظارت ــوند. نهاده نش
ــد  ــد. بای ــده دارن ــه عه ــری ب ــه خطی وظیف
ــران  ــه مدی ــد ک ــل کنن ــه ای عم ــه گون ب
توانمنــد و بــا برنامــه کــه ریســک ورود بــه 
ــده اند  ــرا ش ــای کاری را پذی ــی حوزه ه برخ
تقویــت و حمایــت شــوند و خــدای ناکــرده 
بــا برخــی اقدامــات، شــجاعت و جســارت از 
ــه نشــود کــه نتیجــه  ــران کشــور گرفت مدی
آن روزمرگــی مدیریــت کشــور خواهــد 
ــا  ــر ب ــای درگی ــوم نهاده ــاً عم ــود. قطع ب
ــث  ــا باع ــام مأموریت ه ــی در انج هم افزای
ــا و  ــش هزینه ه ــی و کاه ــت اجتماع رضای
ــه  ــوند. ب ــا می ش ــی نهاده ــش کارای افزای
طــور خــاص از مدیریــت عالــی وزارت نفــت 
ــوع  ــن ن ــه از ای ــه جانب ــی رود هم ــار م انتظ
ــد  ــازه ندهن ــوده و اج ــت نم تحــوالت حمای
ــن  ــه ای ــا برنام ــرا و ب ــول گ ــران تح مدی
ــود را از  ــزه خ ــادی انگی ــم اقتص ــوزه مه ح
دســت دهنــد. بــا شــناختی کــه از روحیــات 
وزیــر  زنگنــه  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
ــرا  ــه اج ــم برنام ــراغ داری ــت س ــرم نف محت
شــده در ایــن مؤسســه در راســتای منویــات 
ایشــان نیــز بــوده اســت. رجــاء واثــق داریــم 
ــا  ــه مدیریت ه ــن گون ــز از ای ــه نی در ادام
ــه  ــه جانب ــت هم ــط حمای ــران مرتب و مدی

ــت. ــد داش خواهن

ایدرو

در سازمان مدیریت صنعتی رخ داد:

راه اندازی دوره های Post MBA معامله گری 
بازارهای مالی از طریق تحلیل سنتیمنتال

نوین  دانش  آموزش  دوره های  کشور  در  بار  نخستین  برای 
همکاری  طی  سنتیمنتال«  »تحلیل  عنوان  با  سرمایه  بازار  معامله گری 
عاملی  جبل  بورس  معامله گری  آکادمی  و  صنعتی  مدیریت  سازمان 

راه اندازی شد.
دانش  این  مدیریت صنعتی،  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
بازار  معامله گری   POST MBA آموزشی  دوره های  قالب  در  نوین 
جانبه  چند  و  حرفه ای  کوچینگ  عالوه  به  ساعت   9۰ طی  سرمایه، 
این  محتوای  استاندارد  می گردد.  ارائه  شرایط  واجد  عالقه مندان  به 
دوره های آموزشی برابر با استاندارد تکنیک های معامله گری روز دنیا 
مبتنی بر علوم تخصصی »مالی رفتاری« و »مالی عصبی« است. یکی 
از مزیت های برجسته این دوره آموزشی سهولت و سرعت محتوای آن 
توسعه سرمایه عموم  و  درآمد  برای کسب  فوق العاده  پتانسیل  ضمن 
جامعه بدون پیشنیاز تحصیلی و یا میزان سرمایه ای خاص است، که از 
طریق معامله گری بازار سرمایه حاصل می گردد. از دیگر مزایا می توان 
به حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات نرخ ارز و تغییرات تورم، مناسب 
هر شرایط مختلف اقتصادی بدون هیچ محدودیتی، تصمیم گیری برای 
معامالت تنها در ۱۰ ثانیه، بدون استفاده از هیچ روش محاسباتی و 

انواع اندیکاتورها و انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نام برد.

سازمان مدیریت صنعتی برای رونق تولید، 
تسهیالت ویژه می دهد

مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی در راستای حمایت 
از برگزاری رویدادهای مرتبط با ساخت داخل و رونق تولید تسهیالت 

ویژه اعطا می نماید.
رضا کریمی، مدیر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 
برگزاری  از تخصصی ترین مراکز  به عنوان یکی  این مرکز  داد:  خبر 
همایش های علمی، کنگره های بین المللی و نمایشگاه های تخصصی، 
فضاهای  و  همایش  سالن های  نمایشگاهی،  فضای  دارد  آمادگی 
مذاکرات چند جانبه خود را با تخفیفات ویژه در اختیار متقاضیان قرار 
دهد. مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۱ فعالیت 
حرفه ای خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۷۰۰ رخداد بزرگ ملی، 
علمی و تخصصی در این مرکز برگزار شده است. متقاضیان می توانند 
و  نمایشگاهی  فضاهای  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
به  یاد شده،  تخفیفات  و  تعرفه ها  از  آگاهی  نیز  و  سالن های همایش 
نشانی اینترنتی www.imicc.ir مراجعه نموده یا با شماره تلفن ۵۴ و 

۸۸۰۵۴9۵۲ تماس حاصل نمایند.

اصالحات صورت گرفته در 

دوران تصدی دکتر مبینی در 

 مؤسسه مطالعات 

بین المللی انرژی الزم است 

از ابعاد مختلف مورد واکاوی 

قرارگرفته و به عنوان یک 

پایلوت و الگوی عملی موفقی 

از نوگرائی سازمانی و تلفیق 

علم و تجربه مورد توجه مقامات 

عالی وزارت نفت قرار گرفته و 

با اندک تغییراتی در مقیاسی 

بزرگتر در سایر واحدهای 

عریض و طویل تابعه وزارت 

نفت تسری یافته و اجرایی شود

افزایش ظرفیت ۱5 درصدی واحد الفین 
پتروشیمی جم

همزمان با اجرای طرح توســعه کوره ۱۰6 الفین و آزمون ۹۰ 
روزه، افزایش ظرفیت ۱۵ درصدی خوراک گاز و مایع در پتروشیمی جم عملی 

و اجرایی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پتروشــیمی جم، با اجرای طرح توسعه 
یکی از کوره های دوگانه واحد الفین پتروشیمی جم و اتمام مراحل نصب کوره 
۱۰۶، مقدمات انجام تست کارایی و عملکرد از اواخر فروردین ماه آغاز شد.حسن 
معینی، معاون مجتمع پتروشیمی جم و مدیر پروژه افزایش ظرفیت کوره ۱۰۶ 
الفیــن در این خصوص گفت: با توجــه به اهمیت تولید اتیلن از خوراک گاز و 
پروپیلن، بنزین پیرولیز و بوتادین از خــوراک مایع، اجرای این پروژه با هدف 
افزایش ۱۵ درصدی خوراک گاز و مایع در پتروشــیمی جم و رسیدن افزایش 
ظرفیــت خوراک گازی از ۴۰ به ۴۶ تن و مایع از ۵۰ به ۵۷ تن به مرحله اجرا 
درآمد.معاون مجتمع پتروشیمی جم ادامه داد: با تکمیل آزمون کارایی و عملکرد 
کوره گازی و عملی شــدن این پروژه مهم، امکان افزایش زمان کک زدایی در 
کوره گازی از ۶۰ به 9۰ روز در پتروشــیمی جم فراهم شده است و همچنین 
درخصــوص افزایش زمان کک زدایی در کوره مایــع از ۶۰ به ۸۰ روز در حال 
آماده سازی شرایط برای تست هســتیم.معینی تصریح کرد: این کوره در سه 
بخش مشعل ها، کویل های تشعشعی و همرفت و جابه جایی با دانش و فناوری 
روز طراحی و با مشارکت شرکت خارجی و تالش بیش از ۱۵۰ نیروی با تجربه 

و متخصص داخلی با هزینه ای بالغ بر یک میلیون یورو اجرا شد. 
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Newsیادداشت

3 Petchem Projects Online by 
March 2020

The CEO of the Iranian Invest-
ment Petrochemical Group 
Company (PETROL) said that 
by Lordegan, Ilam and potassium 
sulphate unit of Urmia petro-
chemical projects would come on 
stream by the end of the current 
calendar year, which began on 
March 21.Speaking to reporters 
on Wednesday, Rasoul Ashrafza-
deh said that the projects would 
add 2.5 million tons to the 
country’s annual petrochemical 
production capacity.The official 
said that the group realized 75 
to 90 percent of its production 
goals last calendar year, adding 
the company witnessed a 115% 

profitability last year of which 
25% was made possible by costs 
management.He said PETROL 

was a development and invest-
ment company, adding that its 
plans were being implemented in 

less developed areas.Ashrafza-
deh further said that the olefin 
unit of Ilam petrochemical plant 
would come on stream by late 
September and would become 
operational by November, adding 
that the project would become 
fully operational by March 2020.
Furthermore, Urmia petrochemi-
cal plant has gaimed 98 percent 
progress and would come on 
stream within the next three 
months, he added.Outlining the 
progress of other projects, he said 
the Gachsaran petrochemical 
plant had gained 61% progress; a 
project that is expected to come 
online by March 2021.

Iran Saves €200m by 
Domestic Manufacturing of 

Sour Sheet Metals
Production of 42-inch sheet metals for the 
Goreh-Jask Pipeline saves Iran 200 million 
dollars annually.According to the National 
Iranian Oil Company (NIOC), Amin Ebra-
himi, the CEO of Oxin Steel Company, told 
reporters on Wednesday that his company 
operated with a production capacity of 1.05 
million tons/year of wide sheet metal.He said 
his company, supported by the NIOC and the 
Iranian Ministry of Petroleum, had acquired 
the savvy to domestically produce sour sheet 
metals.The company is the only producer 
of wide sheet metal in Iran and was built in 
2009.Ebrahimi said that 15,000 tons of sheet 
metal would be required for building the 
Goreh-Jask pipeline project.The Petroleum 
Engineering and Development Company 
(PEDEC) is building a crude oil pipeline 
which will transfer oil from Goreh to Jask oil 
export terminal. The company is seriously 
concerned about maximizing its reliance on 
domestic producers and manufacturers for 
developing the project.

Timely Implementation of 
Goreh-Jask Pipeline Project 

Necessary: CEO
The CEO of the Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC) stressed 
the necessity of completing the Goreh-Jask 
oil pipeline project on time.
“According to the country’s policies, 
implementation of this national plan is very 
important to be on time,” Toraj Dehghani 
said on Wednesday.Timely implementation 
of the project will reduce costs and given the 
country’s policies, its completion is ton on 
the agenda, he said.The official expressed 
optimism that the $2b project’s first phase 
would come online by March 2021.The pipe-
line is being built for the transfer of a million 
barrels of oil on a daily basis from Goreh to 
Jask oil export terminal.

Iran Raises Crude Oil Pro-
duction in North Yaran

Iran’s crude oi production from North Yaran 
Oilfield has increased by 1,000 b/d, an offi-
cial with the developer of the field said.
Speaking to Shana, Mohammad Ali Ajdari, 
caretaker of a project to develop the field at 
the Petroleum Engineering and Develop-
ment Company (PEDEC), said the boost was 
made possible once a downhole pump (ESP) 
was stabilized in the joint oilfield.The field is 
currently being developed for 30,000 b/d of 
production capacity.Iran shares the field with 
Iraq.

POMC Awarded 
Commissioning of SP 14

Petropars Operation and Management Com-
pany (POMC) has been awarded a project to 
commission and operate Phase 14 of the su-
pergiant South Pars gas field, Petropars CEO 
said.According to Petropars, Hamid Reza 
Masoudi said the project included pre-startup 
monitoring, commissioning, startup, opera-
tion, performance guarantee testing and early 
production from the phase.He said POMC 
was primarily concerned with preservation of 
its skilled human resources and won a tender 
to develop the project.Previously, POMC 
undertook various projects in Phase 12 
(Ninth Refinery), Phase 19 (Tenth Refinery) 
and Shahid Hasheminejad Gas Refinery 
(Khangiran).

SZOGPC Manufactures, Repairs over 500 Oil Industry Items

iran Could become Influential in World Propylene Production: Official

5% Recovery Rate at Iran’s Largest Joint Oilfield

South Zagros Oil and Gas Produc-
tion Company (SZOGPC) has 
manufactured or repaired the 521 
items needed in the oil and gas 
industry domestically.
According to the company, Seyed 
Mahmoud Mirbagheri, Director 
of Operations at SZOGPC, said 
499 of the items were supplied by 
domestic contractors and the other 
22 items were repaired by domestic 
companies.He said the company 
had prioritized identification of 
proficient domestic companies 
that could supply or manufacture 
the items needed in SZOGPC’s oil 
and gas projects, adding that the 
engineering section of the company 

had formed technical and special-
ized teams in various sectors like 

electricity, mechanic and measur-
ing instruments in order to define 

research projects for manufacturing 
or repairing the items domestically.
The official said repairing a VGV 
Controller, three electronic feed 
cards and manufacturing of the 
Siemens SGT ۴۰۰ turbine coupling 
bolt, which is one of the state-of-
the-art oil and gas turbines, were 
among SZOGPC’s achievements 
in the current year.Furthermore, 
repairing all kinds of valves, 
electromotors, hydraulic pumps, 
transformers and manufacturing 
of all types of O-rings, washers, 
gear, cutting machinery, etc. are 
other items which have either been 
manufactured or repaired by domes-
tic companies for SZOGPC.

A senior adviser to the Social Se-
curity Investment Company (SSIC) 
said Iran could play an influential 
role in the global propylene produc-
tion by investing heavily in the 
methanol industry.
Addressing a monthly oil and 
energy club meeting in assess-
ment of the challenges facing 
the petrochemical industry in the 
world, the Middle East and Iran 
on Tuesday, Mohammad Hassan 
Peyvandi said: “The petrochemical 
industry and GDP have an impact 
on each other in oil producing and 
exporting countries.”He cited some 
of the challenges in the petrochemi-
cal industry including the North 

American shale gas boom, and 
plans to increase liquefied natural 
gas (LNG) and ethane production, 

export to Europe and Asia, and its 
impact on polyethylene prices, syn-
thetic gas production from coal, and 

the availability and development of 
methanol-to-olefin conversion tech-
nologies in China.According to the 
International Energy Agency (IEA), 
hydrocarbons, especially natural 
gas, continue to play a key role in 
supplying the world’s most needed 
energy by 2040, he said, adding 
Iran, would play a major part in 
this field given its vast hydrocarbon 
reserves.Peyvandi said the United 
States had no share in the world’s 
LNG production capacity in 2013, 
but it was projected to overtake 10 
percent of the Middle East’s share 
in the market by 2020. This would 
mean that the ME’s current 34% in 
the LGN market would shrink to 
24% by 2020.

The Director of Consolidated 
Planning at the National Iranian 
Oil Company (NIOC) said ac-
cording to the MDPs provided to 
the NIOC for developing South 
and North Azadegan oilfields, the 
initial recovery rate in the Sarvak 
layer of South Azadegan is 5.1% 
and 4.5% in North Azadegan 
which is while the layer accounts 

for nearly 90% of the field’s 
in-place oil reserves.Speaking to 
Shana, Karim Zobeidi said this 
recovery rate is almost half of 
the average of that in other fields 
operated by NIOC in Iran, adding 
that Azadegan oilfield is estimated 
to hold 45 billion barrels of crude 
oil in its reserves.According to 
him, the primary and secondary 

recovery rates of the Sarvak layer 
in the Ahwaz district are 10 and 
2.5 percent, respectively, which 
is about half of that in Aghajari 
and Gachsaran fields.Zobeidi also 
added that due to the need for 
large investments, the develop-
ment of Azadegan field has not 
been fully possible in recent years 
and limited development is under-

way in the field.He said 24% is the 
average rate of recovery of crude 
oil in Iran while the figure is 35% 
in the world.With each percent of 
growth in recovery rate, over 7 bil-
lion barrels of oil can be recov-
ered, he said; an amount which is 
tantamount to a daily production 
of 4 mbd or roughly $350 billion 
of revenue generation.
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بهداشت و 
درمان

اخبار

چالش های مرتبط با حوزه
 بهداشت و درمان شرکت گاز 

کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

ـــه  ـــرکت گاز کهگیلوی ـــران ش ـــترک مدی ـــت مش در نشس
ـــت  ـــت نف ـــان صنع ـــت و درم ـــس بهداش ـــا رئی ـــد ب و بویراحم
ــا  ــط بـ ــائل مرتبـ ــا و مسـ ــزگان، چالش هـ ــارس و هرمـ فـ
ـــرح  ـــرکت مط ـــن ش ـــان ای ـــان کارکن ـــت و درم ـــوزه بهداش ح

ـــد. ـــی ش و بررس
ــان  ــت و درمـ ــی بهداشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــت  ــن نشسـ ــزگان، در ایـ ــارس و هرمـ ــت فـ ــت نفـ صنعـ
ــی و  ــت دهـ ــه اولویـ ــد کـ ــوان شـ ــن عنـ ــترک، چنیـ مشـ
ــان در  ــمی کارکنـ ــی و جسـ ــالمت روانـ ــه سـ ــیدگی بـ رسـ
ــرمایه های  ــعه سـ ــظ و توسـ ــن حفـ ــطوح، ضامـ ــام سـ تمـ

ــت. ــداوم آن اسـ ــد و تـ ــت از تولیـ ــانی و صیانـ انسـ
ـــد  ـــه و بویراحم ـــرکت گاز کهگیلوی ـــران ش ـــن مدی همچنی
ـــی،  ـــتی و درمان ـــی بهداش ـــرایط فعل ـــی از ش ـــه گزارش ـــا ارائ ب
ــرح و ضمـــن  ــوزه را مطـ ــائل ایـــن حـ ــه تفصیـــل، مسـ بـ
تقدیـــر از تالش هـــا و خدمـــات رســـانی بهداشـــت و 
ـــد  ـــه چن ـــا ارائ ـــزگان؛ ب ـــارس و هرم ـــت ف ـــت نف ـــان صنع درم
ــود  ــای موجـ ــه چالش هـ ــیدگی بـ ــتار رسـ ــنهاد، خواسـ پیشـ

شـــدند.
ـــارس و  ـــت ف ـــت نف ـــان صنع ـــت و درم ـــران بهداش مدی
هرمـــزگان نیـــز طبـــق روال گذشـــته تاکنـــون، از آمادگـــی 
کامـــل بهداشـــت و درمـــان صنعـــت نفـــت جهـــت ارائـــه 
خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی بـــه کارکنـــان خبـــر دادنـــد و  
ـــطح  ـــاء س ـــتای ارتق ـــا در راس ـــه تالش ه ـــدند: هم ـــادآور ش ی
ـــرمایه  ـــتن س ـــا داش ـــت ب ـــت و در نهای ـــان اس ـــالمت کارکن س
ـــازمان  ـــرد و کالن س ـــداف خ ـــاالک، اه ـــالم و چ ـــانی س انس

ـــد. ـــد ش ـــق خواه ـــته محق ـــون گذش همچ
در ایـــن نشســـت کـــه در دفتـــر ریاســـت بهداشـــت و 
درمـــان صنعـــت نفـــت فـــارس و هرمـــزگان در شـــیراز صـــورت 
ـــران  ـــز و مدی ـــن مرک ـــد ای ـــران ارش ـــا حضـــور مدی ـــت، ب پذیرف
ـــکالت  ـــائل و مش ـــد، مس ـــر احم ـــه و بوی ـــرکت گاز کهگیلوی ش
ــه  ــرکت گاز کهگیلویـ ــان شـ ــی کارکنـ ــتی و درمانـ بهداشـ
و بویراحمـــد مطـــرح و مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار 
ـــری و  ـــق، پیگی ـــورد تواف ـــوارد م ـــا م ـــد ت ـــرر ش ـــت و مق گرف

ـــود. ـــیدگی ش رس
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران رتبه 

نخست هموویژالنس را کسب کرد
رئیـــس بیمارســـتان بعثـــت صنعـــت نفـــت گچســـاران 
ـــت از  ـــس )مراقب ـــد هموویژالن ـــت واح ـــه نخس ـــب رتب از کس
ـــه  ـــوط ب ـــای مرب ـــه محوره ـــتان در کلی ـــن بیمارس ـــون( ای خ

ـــر داد. ـــون خب ـــت از خ مراقب
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــایی در گفتگـ ــد بخشـ ــر محمـ دکتـ
ـــت  ـــت نف ـــان صنع ـــت و درم ـــی بهداش ـــط عموم ـــگاه رواب پای
گچســـاران گفـــت: در ارزیابـــی و بازرســـی انجـــام شـــده از 
ـــام  ـــی انج ـــه تازگ ـــه ب ـــتان ک ـــتانهای اس ـــون بیمارس ـــک خ بان
ـــطح  ـــاران در س ـــت گچس ـــت نف ـــت صنع ـــتان بعث ـــد بیمارس ش

ـــرد. ـــود ک ـــر را از آن خ ـــه برت ـــتان رتب اس
ـــال  ـــوی اداره کل انتق ـــتان از س ـــه داد: ۷ بیمارس وی ادام
خـــون کهگیلویـــه و بویراحمـــد در ارزیابـــی و اعتبارســـنجی 
شـــرکت داده شـــد کـــه واحـــد هموویژالنـــس بیمارســـتان 
بعثـــت صنعـــت نفـــت گچســـاران بـــا کســـب ۲۸۱ امتیـــاز 

ـــت آورد. ـــه دس ـــت را ب ـــه نخس رتب
ـــنجی  ـــی و اعتبارس ـــاخص های ارزیاب ـــایی ش ـــر بخش دکت
ـــان  ـــی کارکن ـــات، ارزیاب ـــام آزمایش ـــای انج ـــامل روش ه را ش
و تجهیـــزات، ثبـــت و بایگانـــی مســـتندات، تشـــکیل 
کمیته هـــای انتقـــال خـــون، گـــزارش و اقدامـــات عـــوارض 
ـــون  ـــک خ ـــف بان ـــی وظای ـــون و ارزیاب ـــال خ ـــا انتق ـــط ب مرتب

ـــرد. ـــوان ک عن
واحـــد هموویژالنـــس )مراقبـــت از خـــون( بیمارســـتان 
ــال  ــدت دو سـ ــه مـ ــاران بـ ــت گچسـ ــت نفـ ــت صنعـ بعثـ

متوالـــی رتبـــه نخســـت را بـــه دســـت آورده اســـت.
در حـــال حاضـــر ۱۳ هـــزار و ۶9 نفـــر تحـــت از 
ــاران  ــت گچسـ ــت نفـ ــت صنعـ ــتان بعثـ ــات بیمارسـ خدمـ
اســـتفاده می کننـــد، کـــه هشـــت هـــزار و ۵۷۰ نفـــر 
آن کارکنـــان شـــاغل و افـــراد تحـــت پوشـــش آنهـــا 
و ۴ هـــزار و ۴99 نفـــر کارکنـــان بازنشســـته صنعـــت 
آن هـــا پوشـــش  تحـــت  افـــراد  و   نفـــت گچســـاران 

 می باشد.

رئیس واحد تدارکات دارویی بهداشت و درمان صنعت نفت:  

نگران کمبود دارو نیستم
دارو، نقشــی کلیــدی در 
درمان بیماری ها دارد، به گونه ای که وقتی 
بیماری به مراکــز درمانی مراجعه می کند 
تا زمانی کــه داروی خود را دریافت نکند، 
زنجیره درمان را کامل نکرده است، از این 
رو واحد تدارکات دارویی به عنوان یکی از 
بخش های مهم در ارائه خدمات درمانی به 
شمار می رود.این واحد تمامی فعالیت های 
مربوط بــه تهیه، خرید و توزیع دارو را در 
۱۵۲ مرکز درمان تحت پوشش بهداشت 
و درمــان صنعــت نفت به عهــده دارد.  
مراقبت های دارویی و تلفیق دارویی، یکی 
از فعالیت های مهم در این واحد محسوب 
می شــود که همراه با مداخــالت دارویی 
برای بیمــار، از مراجعه دوباره بســیاری 
بیماران  و  کــرده  جلوگیری  بیمــاران  از 
توانســته اند داروهای خود را با دســتور 
مصرف صحیح و ضریــب اطمینان باالتر 
مصرف کنند. برای کســب اطالع بیشتر، 
گفت و گویی با حمیدرضا محمودی، رئیس 
درمان  و  بهداشت  دارویی  تدارکات  واحد 
صنعت نفت انجام داده ایم که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.
واحد خدمات دارویی بهداشت و درمان  ��

صنعت نفت چه وظایفی به عهده دارد؟
زیرمجموعه  که  دارویی  امور  واحد 
مدیریت ســالمت ســازمان بهداشــت 
و درمــان صنعــت نفت اســت، عالوه 
بر وظایف تــدارکات دارویــی، رویکرد 
مراقبت های دارویی نیز دارد که با مطرح 
شــدن مفاهیم جدید در حاکمیت بالینی، 
لزوم بهینــه کردن خدمات دارویی بیش 
از پیش احساس می شــود. این واحد از 
ابتدای شــروع فعالیــت صنعت نفت در 
دل درمانگاه هــا به صورت داروخانه های 
کوچک شروع به فعالیت کرد و متناسب 
با رشــد تکنولوژی دارویی، فعالیت های 
خود را اعتال بخشید. دارو به عنوان یکی 
از حلقه های زنجیره درمان در سه فرایند 
تهیه، نگهداشــت، توزیــع و نظارت بر 
مصرف فعالیت می کند. عمده طرح های 
دارویی در ســه محور ســالمت محور، 
تکریم محور و مالی محور اســت که در 
قسمت مالی با مدیریت خرید و مدیریت  
مصــرف رو به رو هســتیم. در مدیریت 
خریــد با پنج شــرکت اصلــی دارویی 
کشــور )رازی، هجرت، البرز، فردوس و 
داروپخــش( تفاهم نامه همکاری داریم. 
از دستاوردهای خوب این طرح می توان 
به قطع ارتباط مالی مناطق با شرکت ها، 

واقعــی شــدن هزینه هــای دارویی و 
غیرممکن شــدن صرف بودجه دارو در 

دیگر سرفصل های مالی اشاره کرد.
 رویکرد جدید امور دارویی چیست؟ ��

 رویکــرد جدیــد ما، ایجــاد واحد 
مراقبت هــای دارویی اســت کــه در این 
واحد، پروتکل های دارویی تدوین می شود، 
بخصوص در مورد داروهای هزینه بر مانند 
آلبومین، پنتوپــرازول، مروپنم و داروهای 
شــیمی درمانی،  ضمن آنکه در این واحد، 
فعالیت های دارویی پایش و تلفیق دارویی 
نیز برای بیماران بســتری انجام می شود. 
همچنیــن در این واحد عملیات مشــاوره 
دارویی هم صورت می گیرد. در واقع تمامی 
سرویس های دارویی در سراسر کشور، باید 
به سمت و سوی واحد مراقبت های دارویی 

حرکت کنند.
 مدیریت مصرف، یکی از دیدگاه های سه  ��

گانه ای است که به آن اشاره کردید. لطفاً در 
این زمینه توضیح دهید؟

در بحث مدیریت مصرف، با بحث 
پزشــکی- اجتماعی روبه رو هستیم، از 
ایــن رو باید الگوهای مصــرف دارویی 
را تغییر دهیم. این پروســه بسیار زمان 
بر و انرژی بر اســت، اما حتمًا به نتیجه 
بررسی  کمیته های  تقویت  با  می رســد. 
نسخ در سطح ســازمان و دادن بازخورد 
مناسب به پزشکان یا روسای بخش های 
داروها،  منطقی  تجویز  برای  بیمارستانی 
 )CME( اهمیت به آموزش هــای مداوم
به پزشکان، همچنین Unit Dose شدن 
بیماران بستری در  داروهای تحویلی به 
بخش هــا، جمع آوری اســتوک دارویی 
بخش هــا و بارکددار کردن وســایل و 
تجهیزات مصرفی اتــاق عمل و بخش 
آنژیوگرافی می توان تا حد زیادی مصرف 
دارو را مدیریــت کــرد کــه البته عمده 
فعالیت هــای فــوق در حــال حاضر در 

بهداشت و درمان تهران انجام می شود.
 مهم تریــن بخــش فعالیت های امور  ��

دارویی چیست؟
مهــم  بخش هــای  از  یکــی 
فعالیت هــای امور دارویــی، تدوین و به 
روزرســانی فارماکوپه دارویی )دستورات 
دارویی( شــرکت ملی نفت متناســب با 
منافع درمانی برای بیمار و رعایت اصل 
صرفــه جویی اقتصادی برای سیســتم 
اســت. این طراحی از دل پروتکل های 
درمانــی بیرون می آید. تمــام داروهای 
ایرانــی در فارماکوپه وجــود دارد و در 

کنــار آن داروهای خارجــی که معادل 
ایرانی آن وجود نــدارد نیز پس از تأیید 
بیماران  دسترس  در  پزشکی،  کمیسیون 

قرار می گیرد.
 چند مرکز دارویی در سراســر کشــور  ��

دارید؟
بهداشــت و درمــان صنعت نفت 
۲۸۳ هــزار نفر شــاغل و ۲۱۳ هزار نفر  
بازنشســته دارد و در کل بــه جمعیــت 
۴9۶ هزار نفــر خدمات ارائــه می کند. 
پراکندگی جغرافیایی مراکز دارویی ۱۵۲ 
واحد در ۱۴ منطقه کشــور اســت که با 
نیروی انســانی ۶۶ دکتر داروساز و ۲۵۸ 
تکنیسین دارویی فعالیت می کند، ضمن 
آنکه دو مرکز دارویــی اصلی در تهران 
و اهواز، نظارت بــر فعالیت های دارویی 
در دو منطقه شــمال و جنوب کشــور را 
اعمال می کنــد. کل حجم خرید دارو در 
ســطح کشور در ســال 9۷، حدود ۱۳۰ 
میلیارد تومان بوده که احتمااًل با رشــد 
۲۵ درصدی در سال 9۸ روبه رو هستیم.

 برخی از داروخانه های بهداشت و درمان  ��
صنعت نفت از این نظر که برخی بیماران، بی 
رویه دارو دریافت می کنند، ناراضی هستند؟ 
آیــا برای جلوگیری از ایــن روند برنامه ای 

دارید؟
زمانی که بیمار به پزشــک مراجعه 
می کند، در سیستم امور دارویی که تحت 
وب یکپارچه اســت، این مراجعه و نوع 
و دوز داروی بیمــار و همچنیــن مدت 
زمان مصرف ثبت می شود. اگر بیمار در 
مدت زمان کوتاهی بعد از دریافت دارو، 

دوباره مراجعه کند، از آنجا که مشخص 
است چه دارویی دریافت کرده، نمی تواند 
داروی اضافی بگیرد. بنابراین نگرانی از 
افزایش گرفتن دارو نداریم. ســرانه های 
مصرف ما، ساالنه حدود ۲۱۰ هزار تومان 
اســت که با سرانه مصرف در نظر گرفته 
شده از ســوی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور همخوانی دارد.
اکنون بیشترین نگرانی ما بیماری 
حمل کیســه داروست که به عنوان یک 
عامل روانشــناختی در برخی خانواده ها 
مشــاهده می شود و باید این دیدگاه را از 

بین ببریم.
 برای اینکه بهداشــت و درمان صنعت  ��

نفــت با کمبــود دارو روبه رو نشــود، چه 
برنامه هایی در دستور کار دارید؟

برای جلوگیــری از دغدغه کمبود 
دارو در بهداشــت و درمان صنعت نفت، 
جلســه هایی بــا معاونت غــذا و داروی 
وزارت بهداشــت و درمان کشور برگزار 
کرده ایم که یکسری راهکار به ما داده اند 
تا دچار کمبود نشــویم. در عین حال ما 
جلوتر از دیدگاه کمبــود دارویی حرکت 
کرده ایــم و در تمام انبارهــای دارویی 
به میزان کافی ذخیــره دارویی داریم و 
می توان گفت که نگرانی در زمینه کمبود 
دارو برای جمعیت تحت پوشش صنعت 
نفت نداریم. انبارها را به گونه ای در نظر 
گرفته ایم تا کمبودی نداشــته باشــیم و 
پزشکان نیز طول درمان با دارو را دو ماه 
در نظر می گیرند و نمی توانند بیشتر از آن 

دارو تجویز کنند.

  لطفــاً در زمینه فعالیت های پیش روی  ��
واحد تدارکات دارویی توضیح دهید؟ 

امسال پنج محور را برای گسترش 
فعالیت هــای واحــد تــدارکات دارویی 
در نظــر گرفته ایــم که عبارتنــد از: راه 
اندازی مرکز اطالعات دارویی و ســموم 
)DPIC( در ســطح مراکز اصلی تهران 
 Drug Poison Information( اهواز  و 
در  یکپارچه  فراینــد  Center(، طراحی 
پروسه خرید، نگهداری، انبارداری، توزیع 
و مصرف دارو در سراســر کشور، به روز 
رســانی فارماکوپه دارویی هر شش ماه 
ادامه تدوین پروتکل های دارویی  یکبار، 
و تلفیق دارویی در بخش های بســتری، 
اهمیت به فرایند مشاوره دارویی و ایجاد 
بستری مناسب برای این کار در ساختار 
فعلــی و ایجــاد اتاق پاک بــرای تهیه 

داروهای شیمی درمانی.
 حرفه شــما با چه سختی ها و مشکاتی  ��

روبه روست؟
عالوه بر ســختی تهیه دارو، یکی 
از ســختی های کار مــا این اســت که 
وقتی بیماران بعــد از طی مراحلی برای 
دریافت دارو به داروخانه مرکزی مراجعه 
می کنند، کم حوصله هستند و می خواهند 
کارشان زود انجام شود؛ اما باید گفت که 
با تعداد کم نیرو، در بعضی داروخانه های 
تخصصی بیمارستان، روزانه حدود ۱۶۰۰ 
نسخه دارویی را تحویل می دهیم که در 
این میان، ممکن است بیمار مدت زمانی 
را در انتظــار دریافت دارو باشــد، از این 
رو آنها را به صبــوری دعوت می کنیم؛ 
زیرا زنجیره درمان با دریافت دارو تکمیل 
می شود و در این خصوص بیمار باید صبر 

و حوصله داشته باشد.
 و سخن پایانی. ��

امــور دارویی، زنجیــره اصلی در 
درمان به شمار می رود که دارای نگرشی 
علمی است، بنابراین برنامه هایی در نظر 
گرفته شــده تا ضمن صرفــه جویی در 
اثربخشی  بهترین  دارو، شــاهد  مصرف 
بــرای بیمــاران باشــیم. امــور دارو و 
نیازمند حمایت مدیر  تجهیزات پزشکی، 
عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت و مدیریت سالمت است. امیدواریم 
با برطرف کــردن تنگناها و یکپارچگی 
فرایندها، بهتریــن خدمات را به بیماران 
ســرپایی و بستری در قالب های مشاوره 

دارویی و تلفیق دارویی ارائه کنیم.
 سمیه راهپیما. مشعل

رئيس بازرسی و رسيدگی به شکايات سازمان:

اصالح فرايندها، حفظ بيت المال و مبارزه با فساد جزء انجام وظايف اداره بازرسی است
دکتــر امینــی بــه همــراه 
کارشناسان حوزه بازرسی در سفری دو روزه 
به بهداشــت و درمان صنعت نفت اصفهان 
از نزدیک فعالیت ها را بررسی و با مشکالت 

کارکنان آشنا شد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
بهداشــت ودرمان صنعت نفــت اصفهان،  
رئیس بازرســی به شکایات سازمان در این 
جلســه ضمن تشــکر از میزبانی اصفهان 
گفت: اداره بازرســی خود را از سازمان جدا 
نمی داند و ما همکار شــما هســتیم که بر 
اســاس وظایفی که بر عهده ما گذاشته اند 
عمــل می کنیم و هــدف نهایی ما رضایت 

ارباب رجوع است.
حفط  فرایندها،  اصــالح  امینی  دکتر 
بیت المال و مبارزه با فســاد را جز وظایف 
اداره بازرســی دانســت و گفت: ما ذره ای 
در این موارد چشم پوشــی نمی کنیم و در 
رعایت این موارد بســیار کوشــا هستیم و 

نقض آن را بر نمی تابیم.
وی بیان کرد: ما بر اســاس تکالیف 
خود در مناطق حضور پیــدا می کنیم و در 
حوزه هایی که طبق مقــررات حق دخالت 
نداریــم ورود نمی کنیم. ایشــان از رعایت 

قانون در واحد بازرسی گفت و اطمینان داد 
که از شرح وظایف قانونی خود فراتر نرفته و 

صرفًا بر اساس قانون عمل می کنند.

این مقام مســئول به مسئولین حاضر 
در جلســه توصیه کرد که همگی بر اساس 
قانون و شــرح وظایف خــود عمل کنند و 

کنتــرل و نظارت بر زیر مجموعه خود را به 
نحو احســن انجام دهند.رئیس بازرسی در 
پایان خاطر نشــان کرد: بهداشت ودرمان 

اصفهان تالش دارد که به نحو احســن و 
اصولی کارهــا به پیش برود  و مواردی که 
در بازدیــد قبلی برای اصــالح امور مطرح 
شــده بود، در این بازدید  به طور کامل رفع 
گردیده اســت. دکتر امامی رئیس بهداشت 
و درمان اصفهــان ضمن خیر مقدم  گفت: 
خوشبختانه سازمان ما قانونمند و در رعایت 
قانون زبانزد می باشــد. همگی ما در ادارات 
و واحدهای مختلــف مانند حلقه های یک 
اگر محکــم همدیگر  زنجیر هســتیم که 
را داشــته باشــیم بهتر وقوی تر می توانیم 
ارائــه دهیم.ایشــان حضور دکتر  خدمات 
امینی و همکارانشان در اصفهان را جزئی از 
همین زنجیره دانست که نقش برجسته ای 
در بهبود رونــد کار و ارائه خدمت بهینه به 
جمعیت تحت پوشــش دارد.گفتنی اســت 
تیم بازرســی ســازمان متشــکل از دکتر 
دقایقی مسئول دندانپزشکی سازمان و زهرا 
آجیدیان کارشناس حوزه بازرسی بود که به 
مدت ۲ روز در اصفهــان حضور پیدا کرده 
و ضمن بازدید از مراکز درمانی و ســتادی  
با مســئولین بهداشت ودرمان  در جلسات 
اصفهان و کارگروه ارتقاء ســالمت اداری و 

مبارزه با فساد اداری شرکت کردند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

همدلی از روی زمین تا زیِر زمین
انتقال نفــت و فرآورده های نفتــی یکی از 
راهبردی ترین وظایف و مسئولیت های وزارت نفت است که 
به وسیله شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انجام 
می شود؛ این شرکت با بهره گیری از بیش از ۱۴ هزار کیلومتر 
خط انتقال و تاسیسات جانبی همچون تلمبه خانه های ایجاد 
شده در مســیر، نفت خام و فرآورده را از مبدأ دریافت و به 

مبادی مصرف )نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و...( ارسال می کند.
به گزارش شانا، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران که عنوان »مادرتخصصی« به آن اطالق می شــود، 
متشکل از ۱۲ شرکت فرعی از جمله شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه شمال غرب است که تأمین سوخت را 
در گستره ای از غرب کشور به عهده دارد. سفر به استان های 
زنجان و آذربایجان شرقی، همچنین گفت وگو با مصطفی 
سلطانی، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شمال 
غرب فرصتی شد تا به شماری از بی شمار تالش گمنامانی 
که در این عرصه و این بخش از کشور می کوشند تا انتقال 
نفت خام و فرآورده های نفتی در مارپیچ خطوط لوله، بی هیچ 
دغدغه و توقفی انجام شود، پرداخته شود. گزارش پیش رو، 
چکیده و ماحصل سفر به این منطقه از کشور است. کار در 
مناطق عملیاتی، زمان و مکان نمی شناسد؛ این ضرورت ها 
هستند که بیشــتر مواقع تعیین می کنند چه زمانی و کجا 
باشــی. این خاصیت کار در مناطق عملیاتی است. قرار بود 
در بدو ورود به زنجان با مصطفی ســلطانی گفت وگو شود، 
اما این مهم به دلیل ضرورت حضور وی در تبریز تا ساعت 
۲۱ محقق نشد. تأخیر ناخواسته است، اما وی به رسم ادب 
عذرخواهی می کند و گفت وگو با گذری به پیشینه کاری اش 
آغاز می شود. او که دانش آموخته کارشناسی برق از دانشگاه 
امیرکبیر و کارشناس ارشد کنترل واحد جنوب دانشگاه آزاد 
تهران اســت، می گوید: از ۲۳ سال پیش فعالیت خود را در 
صنعت نفت آغاز کرده و بیشتر این سال ها در خطوط لوله و 

مخابرات نفت بوده است.
۲۰۰۰ کیلومتر گستره عملیاتی

مصطفی سلطانی درباره کلیت کار شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شمال غرب نیز می گوید: مأموریت 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در سراسر کشور، 
انتقــال بدون وقفه نفت خام و فرآورده های نفتی اســت و 
منطقه شمال غرب نیز به عنوان یکی از مناطق دوازده گانه 
زیرمجموعه این شــرکت، تالش می کند این مسئولیت را 
در گستره تعریف شده برای آن، به نحو مطلوب انجام دهد. 
وی ادامه می دهد: ابتدای حوزه عملیات شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شمال غرب از ماهدشت در استان 
البرز آغاز می شــود و با پیمودن مسیری نزدیک به ۲ هزار 
کیلومتر خط انتقال در اندازه های مختلف )۱۴ و ۱۶ اینچ( به 
تاسیسات انتهایی تبریز می رسد. مدیر شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه شمال غرب با این توضیح که نقطه 
آغازین خطوط لوله ای که این مســیر ۲ هزار کیلومتری را 
طی می کنند، از تاسیسات ری آغاز و در کیلومتر ۷۶ )استان 
البرز( تحویل این منطقه می شود، گریزی به گذشته می زند 
و می افزاید: احداث خط ۱۴ اینچ ری - تبریز به سال ۱۳۴9 
و بهره برداری از آن به سال ۱۳۵۳ برمی گردد. آغاز فعالیت 
منطقه شمال غرب نیز از همین زمان بوده است، اما با توسعه 
فعالیت های چند دهه گذشته، خطوط لوله انتقال نفت خام و 
فرآوردهای نفتی این منطقه نیز توسعه یافته؛ به طوری که 
هم اکنون در میان مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران، پس از منطقه تهران، طوالنی ترین 
مســیر عملیاتی انتقال نفت و فرآورده های نفتی به منطقه 
شمال غرب اختصاص دارد. سلطانی در ادامه از آغاز فعالیت 
خط لوله ۱۶ اینچ به موازات خط لوله ۱۴ اینچ ری- تبریز در 
دهه ۶۰ می گوید و تصریح می کند: روی این خط لوله مراکز 
انتقال نفت )تلمبه خانه( های بین راهی اشتهارد، ابهر، ایده لو، 
قره چمن و تاسیسات انتهایی تبریز واقع شده اند. این خط 
انتقال با توان عملیاتی باال، روزانه مقادیر قابل توجهی نفت 
خام را به پاالیشگاه نفت تبریز انتقال می دهد. وی با بیان 
اینکه پیش از بهره برداری خط لوله ۱۶ اینچ، تأمین خوراک 
پاالیشــگاه تبریز به وسیله خط لوله ۱۴ اینچ انجام می شد، 
می افزاید: این خط لوله هم اکنون انتقال فرآورده های نفتی 

را انجام می دهد.
الکتروموتور به جای توربین

مصطفی ســلطانی به یک تفاوت در خطوط لوله ۱۴ 
و ۱۶ اینچ اشــاره و تصریح می کند: برای انتقال نفت خام 
به پاالیشــگاه تبریز در تلمبه خانه های مسیر خط لوله ۱۶ 
اینچ از الکتروموتور )نیروی برق( بهره گرفته شده، در حالی 
که تلمبه خانه های مســیر خط لوله ۱۴ اینچ توربینی است. 
نکته مهم در این تفاوت این اســت که ساخت و پشتیبانی 
الکتروموتورها در داخل کشور انجام می شود و مشکلی در 
تأمین آن نداریم، در حالی که توربین های واقع در مسیر خط 
لوله ۱۴ اینچ خارجی است و شرکت های سازنده با توجه به 
شــرایط کنونی، تعهدی برای خود قائل نیستند. اگرچه در 
تعمیرات آنها نیز مشــکلی وجود ندارد و با اتکا به نیروهای 

متخصص و باتجربه خود، بر این مهم نیز فائق آمده ایم.
ظرفیت های انتقال و پوشش دهی

مدیر شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت منطقه 

شــمال غرب، نکات فنی بســیاری را درباره ظرفیت های 
انتقــال نفت خام و فرآورده های نفتی در حوزه عملیاتی که 
او مسئولیت اداره اش را دارد، می گوید: هم اکنون انتقال نفت 
خام و فرآورده های نفتی در حوزه عملیاتی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه شــمال غرب با استفاده از پنج 
رشته خط لوله و هشــت مرکز انتقال نفت که در برخی از 
آنها تاسیســات انتهایی دریافت فرآورده احداث شده است، 
انجــام می شــود. وی می گوید: خط لولــه ۱۴ اینچ ری - 
تبریز، ۱۶ اینچ ری تبریــز، ۱۰ اینچ تبریز- میاندوآب، ۱۴ 
اینچ تبریز- میاندوآب و ۱۲ اینچ تبریز- ســراب- اردبیل، 
مجموعه خطوطی هستند که نفت خام و فرآورده های نفتی 
را به مبادی مصرف انتقال می دهند. سلطانی با بیان اینکه 
چهار تلمبه خانه برقی روی خط ۱۶ اینچ و چهار تلمبه خانه 
توربینی روی خــط ۱۴ اینچ فعال اســت، اظهار می کند: 
آرایش این تلمبه خانه ها دوتایی است؛ به طوری که هشت 
تلمبه خانه در یک موقعیت جغرافیایی قرار گرفته اند که پمپاژ 
نفت خام و فرآورده های نفتی را انجام می دهند. وی اظهار 
می کند: روی خط لوله ۱۰ اینچ تبریز- میاندوآب، دو مرکز 
انتقال نفت و تاسیسات قرار دارد؛ یکی در ابتدای آن )مرکز 
انتقال نفت و تاسیسات تبریز( و دیگری مرکز انتقال نفت 
و تاسیســات میاندوآب که فرآورده های نفتی را به تبریز و 
میاندوآب منتقل می کند و در ادامه با اتصال به مرکز انتقال 
نفت و تاسیسات ارومیه، سوخت بخش های شمالی استان 
آذربایجان غربی از این طریق تأمین می شــود. با انشعابی 
ازخط لوله ۱۰ اینچ، تأمین سوخت نیروگاه ارومیه نیز انجام 
می شود. به گفته سلطانی، به موازات خط لوله ۱۰ اینچ تبریز 
- میاندوآب نیز در مسیری مجزا از آن، خط لوله ۱۴ اینچی 
از تبریز به سمت میاندوآب کشیده شده که قرار است ب طور 
موقــت )اجاره ای( برای انتقال مواد مورد نیاز پتروشــیمی 
تبریز در اختیار این واحد صنعتی قرار گیرد. مدیر شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب خط انتقال 
تبریز – سراب - اردبیل را نیز یکی دیگر از ظرفیت انتقال 
فرآورده های نفتی برمی شمارد و می گوید: ابتدای این خط 
لوله ۱۲ اینچ است و در تاسیسات سراب و اردبیل، عملیات 
دریافت فرآورده را انجام می دهد؛ این خط لوله با ۲۸ کیلومتر 
ادامه مســیر به نیروگاه سبالن می رسد. سلطانی همچنین 
از احداث یک رشــته خط انتقال جدید فرآورده در شــمال 
دریاچــه ارومیه خبر می دهــد و می گوید: این خط لوله که 
هنوز بهره برداری و تحویل منطقه شمال غرب نشده است، 
از تبریز شروع می شود و در تاسیسات انتهایی ارومیه خاتمه 
می یابد. وی درباره پوشش عملیاتی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه شمال غرب توضیح مبسوطی می دهد 
و اظهار می کند: با توجه به تاسیسات احداث شده در زنجان، 
سوخت رسانی به استان زنجان و شهرستان میانه در استان 
آذربایجان شرقی به وســیله خط لوله ۱۴ اینچ ری - تبریز 
انجام می شود. ســلطانی با بیان اینکه تأمین سوخت مایع 
نیروگاه زنجان ۳ نیز با انشعابی از خط انتقال ۱۰ اینچ تبریز- 
مراغه- میاندوآب- ارومیه )تبریــز تا میاندوآب ۱۰ اینچ و 
ادامه آن تا ارومیه ۸ اینچ اســت( به سمت تاسیسات مراغه 
به وسیله این منطقه عملیاتی انجام می شود، ادامه می دهد: 
این خــط لوله همچنین با کمک تلمبه خانه و تاسیســات 
انتهایی تبریز، انتقال فرآورده های نفتی به آذربایجان شرقی 
و غربی را انجام می دهد. به گفته ســلطانی، تأمین سوخت 
ناحیه مراغه نیز با منطقه شمال غرب است و اگرچه شمال 
استان کردستان در حوزه عملیاتی این شرکت نیست، اما با 
وجود انبار نفت میاندوآب، این بخش از کردســتان هم زیر 
پوشش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 

غرب منطقه عملیاتی قرار گرفته است.
نقش آفرینی مخابرات در انتقال بی وقفه و ایمن

ظرفیت هــا و قابلیت های فنی در حــوزه مخابرات، 
موضوع دیگری است که سلطانی عالقه مند است مطالبی را 
درباره آنها واگویه کند. وی با مهم برشمردن نقش مخابرات 
در انتقــال ایمن و بدون وقفه نفت خام و فرآورده های نفتی 

می گوید: گستردگی جغرافیایی خطوط لوله فعال در عملیاتی 
منطقه شــمال غرب و مسیر طوالنی آن که از چند استان 
گذر می کند، پوشــش مخابراتی قوی را می طلبد. سلطانی 
ادامه می دهد: از آنجا که شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفــت ایران در ایــن حوزه قدمت زیــادی دارد، به طوری 
که عالوه بر ســرویس دهی به مجموعه خــود، به دیگر 
بخش هــای صنعت نفت، حتی خــارج از صنعت هم ارائه 
خدمات دارد. به واسطه این قابلیت، در شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شــمال نیز ظرفیت های مخابراتی 
خوبی ایجاد و با بهره گیری از ۲9 ایستگاه مخابراتی، پوشش 
مخابراتی باالیی در این منطقه عملیاتی فراهم شده است. 
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 
غرب اضافــه می کند: این ظرفیت مخابراتی هم اکنون به 
صورت صدا )ویس( و هم اطالعات )داده( است، به این معنا 
که ارتباط مراکز انتقال نفت )تلمبه خانه( ها با یکدیگر یا با 
ســتاد فقط با تلفن و از طریق صدا بود، اما با پیشرفت های 
ایجاد شده در این زمینه و بهره گیری از فناوری های نوین، 
عالوه بر صدا، انتقال داده و اطالعات نیز با ایجاد شــبکه 
داخلی »ون« امکان پذیر شــده است. این شبکه مخابراتی 
مجهز به تجهیزات روز و پیشــرفته پوشــش مخابراتی و 
ارتباط مناســبی را بین مراکز انتقال نفت با یکدیگر و ستاد 
ایجاد و کمک کرده است تا انتقال نفت خام و فرآورده های 
نفتی به گونه ای ایمن و بدون وقفه انجام شود. با بهره گیری 
از این پوشش مناسب مخابراتی، خطوط لوله انتقال نفت و 
فرآورده های نفتی به طور مستمر پایش و کنترل می شوند و 
در مناطقی هم که الزم به حضور نفر باشد، از خط بان بهره 
گرفته می شود. ایستگاه های حفاظت از زنگ )ایستگاه های 
کاتدیک( شــیرهای کنترل بین راهی و پایش های انسان 
)خط بان ها( نیز موارد دیگری هســتند که کمک می کنند 
انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی با ضریب اطمینان باال 

و بدون وقفه انجام شود.
سرمایه انسانی کارآمد

همه تجهیزاتــی که در مراکز انتقال نفت شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب وجود دارد، 
در کنار نیروی انسانی کارآمد معنا پیدا می کند و این نکته ای 
است که سلطانی به آن باور و تاکید دارد. وی می گوید: در 
ستاد این شرکت چهار گروه در بخش های ستاد، عملیات، 
مخابرات وفنی، بنا بر مسئولیتی که برای آنها مشخص است 
همدالنه می کوشند تا چرخه انتقال نفت خام و فرآورده های 
نفتی، بی هیچ توقفی بچرخد. ســلطانی ادامه می دهد: در 
صنعت نفت فعالیت های ســنگین، سخت و طاقت فرسایی 
وجود دارد، مانند کار روی سکوهای دریایی، اما در خشکی 
نیز سخت ترین کارها به حوزه خطوط لوله مربوط می شود. 
چه در بخش انتقال نفت خــام و فرآورده های نفتی و چه 
در حوزه انتقال گاز. این کار ســخت و طاقت فرســا برای 
حفظ و نگهداشــت خطوط لوله و مراکز انتقال نفت که نه 
تعطیل می شناسد و نه غیرتعطیل و باید بدون وقفه در همه 
زمان ها انجام شــود، با تکیه بر کوشــش و همدلی همین 
نیروی انســانی کارآمد، امکان پذیر شده است؛ همدلی که 

آغاز آن روی زمین و ادامه اش زیر زمین است و بی پایان.
حفظ و نگهداشت تجهیزات با بهره برداری صحیح

سلطانی اگرچه ناخواسته و به دلیل ضرورت حضورش 
در مرکز انتقال تبریز تأخیر داشت، اما از زمان آغاز گفت وگو 
)ســاعت ۲۱( مطالــب زیــادی را در بخش های مختلف 
بیان کرد و با گذشــت یک ساعت از زمان مصاحبه، هنوز 
مطالب دیگری در بخش های مختلف از جمله نگهداشت 
خطوط لوله و تاسیســات جانبی آنها برای گفتن دارد. وی 
می گوید: مهم ترین اصل در نگهداشت، بهره برداری صحیح 
و نخستین گام در این زمینه به کارگیری بهره بردار مجرب 
است و خوشبختانه شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال غرب با در اختیار داشتن نیروهای آموزش دیده 
و زبده، از این امتیاز بی بهره نیست. در این بخش )بهره بردار( 
حفظ و نگهداشت خطوط لوله و مراکز انتقال نفت با تکیه 

بر تخصص و تجربــه نیروهای آموزش دیــده، مجرب و 
صاحب صالحیت منطقه انجام می شــود و برون ســپاری 
انجام نشــده است. مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه شــمال غرب با بیان اینکه در بخش مخابرات 
نیز عمده فعالیت ها به عهده نیروهای رســمی است، اضافه 
می کند: ترکیب نیروهای تحصیلکــرده و باتجربه موجب 
شده است کیفیت نیروی انسانی شاغل در شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه شــمال غرب نیز ارتقا یابد و 
این امتیاز مهمی برای منطقه اســت تا خدمات بهتری را 
ارائه دهد. ســلطانی ارائه خدمات بهتر را مربوط به استفاده 
از ســامانه های حفظ و نگهداشت می داند و ادامه می دهد: 
پیاده سازی سامانه های یکپارچه مانند تعمیرات پیشگیرانه 
سبب شده است حفظ و نگهداشت با هزینه های کمتر انجام 
شود. پیگرانی های هوشمند و معمولی نیز در سیستم های 
حفظ و نگهداشت تعریف شده اند، به طوری که در پیگرانی 
هوشــمند، نوعی بازرسی فنی انجام و بر اساس آن، عیوب 
خطوط لوله شناســایی و برای رفع آن اقدام می شود. وی 
با بیان اینکه پیگرانــی معمولی داخل لوله نیز در بازه های 
زمانی مختلف انجام می شود، می گوید: با این نوع پیگرانی 
مواد مزاحم و مانع در داخل خطوط پاکسازی و انتقال نفت 
خام و فرآورده های نفتی درون خطوط لوله با سهولت انجام 
می شــود. ســلطانی تصریح می کند: مجموعه پیگرانی ها 
)هوشمند و معمولی(، تعمیرات اساسی، تعمیرات پیشگیرانه 
در کنــار آموزش کارکنان در نحوه صحیــح بهره برداری، 
همگی مواردی هســتند که در حوزه حفظ و نگهداشــت 
قرار می گیرند و با افزایش عمر خطوط لوله و تاسیســات، 
هزینه ها در این بخش را به پایین ترین سطح ممکن کاهش 

می دهند.
انجام امور تعمیراتی با اتکا به توان داخلی

سرپرست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شــمال غرب همچنین از انجام عمده امــور تعمیراتی با 
اتکا به تــوان و تخصص نیروهای مجموعه خود می گوید 
و ادامه می دهد: در ســال های گذشته و با تقویت این باور 
که تحریم های بین المللی، تهدید نیســت و فرصت است، 
گام های بلندی در زمینه خوداتکایی برداشــته شده است و 
امروز، بســیاری از موارد تعمیری با تکیه بر توان تخصص 
همین نیروها انجام می شود. در حوزه تأمین اقالم نیز غالب 
نیازها همســو با سیاست های اقتصاد مقاومتی با پشتیبانی 
ستاد شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، از داخل 

و در اندک مواردی از طریق ثبت سفارش انجام می شود.
حریم، مشکل همیشگی

»حریــم خطوط لوله موضوعی تقریباً همیشــگی و 
منطقه شمال غرب نیز با آن روبه روست.«

این گفته سلطانی اســت و با یادآوری اینکه شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت یکی از طوالنی ترین مسیرهای 

خط لوله را دارد، در توضیح آن می گوید:
حریم خطوط لوله انتقال نفت و گاز با توجه به قطر، 
طول مســیر و تعداد خطوطی که کنار هم قرار گرفته اند، 
متفاوت اســت. برای نمونه حریم خط انتقال ۱۴ اینچ و ۱۶ 
اینچی کــه در این حوزه عملیاتی فعال اســت به ۲۰ متر 
می رسد، در حالی که در نقاط دیگر این حریم ممکن است 
۸ متر یا ۱۱ متر باشــد. نکته ای که وجود دارد، این اســت 
که توسعه شــهری، حریم خطوط لوله را تغییر داده است 
تا آنجا که بنا به ضرورت های ایمنی، تغییر مســیر و خروج 
آن از شهر در دستور کار قرار گرفت؛ مانند خط لوله ای که 
۱۰ سال پیش معارض داشــت و با هزینه بسیار زیادی از 
داخل شــهر تبریز خارج شــد تا ایمنی شهروندان به خطر 
نیفتد. اما باید گفت این شــرایط همیشه و مسیر جایگزین 
برای احداث خط لوله جدید وجود ندارد. سلطانی می گوید: 
یکی دیگر از مشکالت حوزه حریم خطوط لوله و مخابرات 
نفت، این است که حریمی برای خطوط انتقال نفت تعریف 
نشــده اســت، در حالی که خطوط انتقال گاز دارای حریم 
قانونی هستند و وفق قانون می توان با آن برخورد کرد. در 

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ماده ای وجود داشت که 
حریم و اختیارات قانونی در این حوزه را مشخص می کرد، 
اما این ماده از اساسنامه شرکت ملی نفت حذف شده و راه 
دفاع وجلوگیری از تجاوز به حرایم را بسته است. جلوگیری 
از تجــاوز به حریم خطوط انتقال نفت و فرآورده های نفتی 

نیازمند ابزار قانونی است.
همه روزها، روز »کار« است

ســلطانی تقریباً به همه مباحث فنــی که در حوزه 
عملیاتی شــمال غرب می گذرد، اشاره می کند، اما هنوز از 
نیروی انسانی و سختی کار آنها سخنی به میان نیامده است. 
او می گوید: کار در مناطق عملیاتی به دلیل پراکندگی آن، 
فی نفسه ســخت است. نیروهای عملیاتی غالب اوقات در 
رفت وآمد هستند و گاه مدت زمان طوالنی از خانواده دور 
می مانند؛ این دور ماندن ها، هم برای فرد و هم خانواده او، 
خالی از تبعات نیســت، اما طبیعت کار در مناطق عملیاتی 
همین اســت. وی که فعالیت در صنعت نفت را از ۲۳ سال 
پیش آغاز کرده اســت، می گوید: در نقاط مختلفی خدمت 
کــرده ام و طی این مدت، جابه جایی هایی داشــته ام و در 
این جابه جایی ها، خانواده ام هم با من جابه جا شــده اند. وی 
ادامه می دهد: انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی، فعالیتی 
مستمر اســت که نمی تواند توقف داشــته باشد، بنابراین 
نیروهای شــاغل در این حوزه نیز نمی توانند ساکن بمانند 
و هر جا که نیاز باشــد، باید به همان ســو حرکت کنند تا 
چرخه انتقال از حرکت باز نایستد. مدیر شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شمال غرب ادامه می دهد: نیروهایی 
که در چنین مناطقی کار می کنند، همیشه در حال آماده باش 
قرار دارند و همه روزهای سال برای آنها، روز »کار« است. 
وی با بیــان اینکه »نفت«، صنعتــی پیچیده و خطرناک 
است، می گوید: »خطر« و پیچیدگی، جزء جدایی ناپذیر این 
صنعت و نیروهای آن اســت. این نیروها، در همه حال با 
»خطر« رویارویی و با رعایت دستورعمل های احتیاطی، به 
آن بی اعتنایی می کنند. ســلطانی به کمبود نیروی انسانی 
نیز اشــاره دارد و می گوید: ممنوعیت جذب نفر این اجازه 
را نمی دهــد تا نفر جدیدی به مجموعه اضافه شــود. این 
موضوع، کمبود نیرو در برخی مراکز انتقال نفت را مشهود 
کرده و بر فشــار کار افزوده است. پایین بودن سمت های 
سازمانی، ممنوعیت انتقال نفر از منطقه ای به منطقه دیگر 
به دلیل نبود جایگزین، دیگر مواردی هستند که سرپرست 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب از 

آنها به عنوان چالش نام می برد.
لزوم توجه به خانواده کارکنان

ســاعت از ۲۲ و ۳۰ دقیقه گذشته است، اما سلطانی 
همچنان مطلب برای گفتن دارد؛ مطلبی از جنس خانواده 
کارکنان و توجه به ایجاد شرایط آرام و بانشاط برای آنها. او 
می گوید: توجه به خانواده کارکنان و آرامش آنها به ویژه در 
محیط های عملیاتی، نکته مهمی است که شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه شــمال غرب نیز به آن توجه 
دارد. سلطانی ادامه می دهد: برگزاری برنامه های گلگشت 
خانوادگی و کوهپیمایی، انجام مشاوره های روان شناسی به 
وســیله متخصصان فن، برگزاری دوره های آموزشی مانند 
قرآن، همچنین ایجاد شــرایط استفاده از امکانات ورزشی 
)استخر و...( از جمله مواردی هستند که تالش شده است 
خانواده کارکنان از آن بهره مند باشند. استفاده از زائرسرای 
مشهد و مجموعه تفریحی محمودآباد نیز امکاناتی هستند 
که شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال غرب 
تالش می کند خانواده کارکنان بتوانند از آن استفاده کنند. 
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 
غرب با اشــاره به اینکه متقاضیان فراوان اســتفاده از این 
مکان ها در سراسر صنعت نفت، امکان پاسخگویی مناسب تر 
را به خانواده کارکنان نمی دهد، اظهار می کند: سهمیه های 
تخصیص یافته به این حوزه عملیاتی برای استفاده خانواده 
کارکنان از چنین امکاناتی بسیار کم است؛ به طوری که بنا 
بر آمار، به طور میانگین هر ۱۵ سال یک بار نوبت استفاده از 
محیطی مانند محمودآباد برای کارکنان و خانواده آنها فراهم 
می شود. وی می گوید: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شــمال غرب با وجود کمبودها و محدودیت هایی 
که در استفاده از امکانات اقامتی و تفریحی برای کارکنان 
وجود دارد، تالش کرده است در موسمی مانند تابستان، با 
امکانات موجود خود به خانواده کارکنان خدمت رسانی کند. 
ســلطانی به یک نکته مهم دیگر اشاره و تصریح می کند: 
پیش تر برای فرزندان کارکنان، جشن دانش آموزی برگزار 
می شد که در باال بردن روحیه آنها برای بهتر درس خواندن 
بسیار مؤثر بود. او می گوید: با وجود اینکه چند سالی است 
این جشن برگزار نمی شود، اما فرزندان کارکنان، همچنان 
پیگیر و منتظر برگزاری آن هستند. دنیای بچه ها با دنیای 
بزرگ ترها تفاوت دارد، شاید با یک برنامه جایگزین بتوان 

جشن دانش آموزی را احیا و دل فرزندان را شاد کرد.
خط لوله در یک جمله

خطوط لوله و مخابرات نفت، صنعتی سخت، پیچیده و 
پرریسک، اما لذت بخش است که لذت بر همه موارد می چربد.
منبع: نشریه مشعل
سعید محمدبگی
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بین امللل

رقابت دنیا برای افزایش تولید از شیل های نفت و گاز
اخیر،  دهــه  یک  طول  در 
بــازار تولیــد شــیل های گازی و نفتی 
داغ  مختلف جهان حســابی  نقــاط  در 
شــده به طوری که هم اکنون بسیاری از 
کشــورها به خصوص آمریکا با خلق یک 
تکنولوژی جدید تولید و پاالیش از ذخایر 
آغاز کرده اند؛  را  نامتعارف  هیدروکربوری 
صنعت شــیل نفــت و گاز در آمریکا تا 
آنجا پیش رفته که حتی »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا به دنبال استقالل 
انرژی این کشور در طول دوران ریاست 
پیش بینی می شود  و  بوده  جمهوری خود 
تا پایان دور اول ریاســت جمهوری وی، 
دستورات و قوانین جدیدی برای تسهیل 
و تســریع تولید از ذخایر هیدروکربوری 

این کشور صادر شود.
بیشــترین ذخایر گاز شــیل جهان 
با حجــم ۱۲۷۵تریلیون فوت مکعب )۳۶ 
تریلیــون مترمکعب( در چیــن قرار دارد 
و پــس از آن ایاالت متحــده، آرژانتین، 
آفریقای جنوبــی، کانادا و اســترالیا قرار 
دارنــد، اما در ایــن میان ایــن آمریکا 
اســت که به شــدت در ســال های اخیر 
کننده  مصــرف  بزرگ ترین  عنــوان  به 
تولید  افزایــش  به  اقــدام  انرژی جهان 
شــیل های گازی و نفتی کرده اســت.
توســعه روزافزون فعالیت هــا در زمینه 
بهره برداری از ذخایر گاز شیل در ایاالت 
متحده، تولید گاز طبیعی از این ذخایر را 
از حــدود ۳9۰ میلیــارد فوت مکعب )۱۱ 
میلیــارد مترمکعب( در ســال ۲۰۰۰ به 
۲.9۱ تریلیون فوت مکعــب )۸۲ میلیارد 
مترمکعب( در سال ۲۰۰۷ و ۴.۸ تریلیون 
فوت مکعــب )۱۳۵ میلیارد مترمکعب( در 
ســال ۲۰۱۰ رســاند، تولید از این ذخایر 
بــه ۱۱.۴۱ تریلیــون فوت مکعب )۳۲۰ 
میلیارد مترمکعب( در سال ۲۰۱۳ افزایش 
یافتــه و پیش بینی می شــود به بیش از 
میلیارد   ۵۶۰( فوت مکعــب  تریلیون   ۲۰
مترمکعب( در ســال ۲۰۴۰ افزایش یابد 
اقتصاد دنیا  و بدین ترتیب بزرگ تریــن 
می تواند بخش زیادی از نیاز داخلی خود 
را برای تامیــن گاز برطرف کند و عمال 
از ســال ۲۰۲۰ به صادرکننده خالص گاز 
طبیعی تبدیل شــود. بــه عبارتی، تولید 
ذخایر گاز شــیل ایاالت متحده در سال 
۲۰۱۳ از تولید ذخایر متعارف این کشــور 
در خشــکی و دریا بیشــتر بود.در اواسط 
ایاالت  متحده  انرژی  دهه ۱9۷۰ وزارت 
 )GRI(  با همکاری موسسه مطالعات گاز
تالش گســترده ای را برای تولید تجاری 
گاز طبیعی از ذخایر گازشیل Huron در 
شرق آمریکا به کار بست. این همکاری، 
توســعه تکنولوژی را به  دنبال داشت که 
در نهایت برای تولید گازطبیعی از ذخایر 
گازشــیل حیاتی بود.تولید گاز طبیعی از 
ذخایر گاز شــیل در مقیاس بزرگ عمال 
بعــد از دهــه ۱9۸۰ و ۱99۰ کــه طی 
 Mitchell Energy and شــرکت  آن 
Development در ذخایــر غیرمتعارف 
Barnett در ایالت تگزاس تولید از ذخایر 
شــیل گاز را آغاز کرد، شروع شد. پس از 
موفقیت این شــرکت، دیگر شرکت ها به 
صورت فزاینده ای وارد این بازی شــدند. 
 Barnett تولیــد گاز طبیعــی از حــوزه
تا ســال ۲۰۰۵ بــه حــدود ۱.۴ میلیارد 
در  مترمکعب(  )۴۰میلیــون  فوت مکعب 
روز رســید.با اثبات امــکان بهره برداری 
 Barnett اقتصادی از ذخایر گاز شیل در
و ســپس در Fayetteville در شــمال 
ذخایر  دیگر  از  بهره بــرداری  آرکانزاس، 
 Haynesville , Marcellus شیل اعم از
Woodford , Eagle Ford , و دیگــر 
حوزه ها آغاز شد.توســعه ذخایر گاز شیل 
به عنــوان عاملی تعیین کننــده در بازار 
گاز طبیعــی ایاالت متحده مطرح شــد. 
انرژی  وزارت  انــرژی  اطالعــات  اداره 
ایاالت متحده، حجم ذخایر قابل برداشت 
گاز شیل این کشور را حدود ۷۵۰ تریلیون 
فوت مکعــب )۲۱ تریلیــون مترمکعب( 

برآورد کرده اســت. در این میان، بخش 
اعظم این ذخایر در مناطق شمال شرقی 
  Marcellus این کشور و عمدتا در حوزه
تریلیون   به نحوی که ۴۷۲  قرار گرفته اند، 
تریلیون مترمکعب(  فوت مکعــب )۱۳.۵ 
در منطقــه شمال شــرق و ۴۱۰ تریلیون 
تریلیون مترمکعب(  فوت مکعــب )۱۱.۵ 
فقط در حــوزه Marcellus تمرکز یافته 
اســت. پس از آن منطقه خلیج مکزیک 
با ۱۰۰ تریلیــون فوت مکعب )۳ تریلیون 
با  مترمکعــب( و منطقه جنــوب غربی 
تریلیون   ۲.۲( فوت مکعــب  تریلیون   ۷۶

مترمکعب( قرار دارند.
تحول عظیم در روش های تولیدی 

شیل های گازی و نفتی
شــمالی  آمریــکای  هم اکنــون 
بیشترین تولید گاز شیل را در جهان دارد 
که ایــن موفقیت را مدیــون تکنولوژی 
شکســت هیدرولیکــی و تولیــد نفت و 
گاز از میدان های شــیل است. بر مبنای 
مطالعات انجام شــده، چاه های حفر شده 
در حوزه های گاز شیل ایاالت متحده، در 
شرایط مناســب و در ابتدای دوره تولید 
خود، ۲ تــا ۵ میلیــون فوت مکعب )۵۶ 
هزار تا ۱۴۰هزار مترمکعب( در روز، گاز 
طبیعی تولید می کنند که حجم تولید این 
چاه به یک میلیون فوت مکعب )۲۸ هزار 
مترمکعب( در روز طی دو تا ســه ســال 
کاهش می یابد. به عبارتی، تولید چاه ۴۰ 
درصد در سال اول و ۲۰ تا ۳۰ درصد در 
ســال بعد کاهش خواهد یافت. در چنین 
شرایطی انجام مداوم عملیات حفاری در 
است. اجتناب ناپذیر  گاز شیل،  حوزه های 

تمایل به تولید و استفاده از این منابع در 
سال های اخیر سبب شده تکنولوژی های 
ایجاد شکاف های مصنوعی  برای  نوینی 
در نزدیکــی دیوارهای چاه توســعه داده 
شوند که شکاف های هیدرولیکی از جمله 
آنهاست.استفاده از حفاری افقی نیز برای 
افزایش سطح تماس مخزن با دیواره چاه 
در این میدان ها کاربرد بسیاری دارد و گاه 
این نوع حفاری برای دستیابی به اهداف 
تولید تا ۳۰۰۰ متر در راستای جانبی ادامه 
افزایش  پیشــرفت ها سبب  این  می یابد. 
حجم تولید و کاهــش هزینه های تولید 
از این منابع شــد و تعــداد قابل توجهی 
ســکوی حفــاری در حوزه های شــیل 
فناوری  هستند.توسعه  فعالیت  مشــغول 
حفــاری افقی در کنار اســتفاده از روش 
شــکاف هیدرولیکی، امکان بهره برداری 
از ذخایر غیرمتعــارف گازطبیعی به ویژه 
شــیل گازها را فراهم ســاخت. استفاده 
روزافزون از شــیوه شــکاف هیدرولیکی 
به منظور افزایش تولید نفت و گاز از دهه 
۱9۵۰ آغاز شــد، هرچند نخستین تجربه 
این روش به قــرن نوزدهم باز می گردد.
همان گونه که قبال نیز عنوان شد، حجم 
تولید گاز طبیعی در ذخایر شیل، به دلیل 

ساختارهای زمین شناسی آن، به ازای هر 
چاه نسبتا اندک است و بخش عمده تولید 
نیز در دو ســال اول انجام می شــود. بر 
انرژی  اطالعات  اداره  برآوردهای  مبنای 
تولید  ایاالت متحده، حجم  انرژی  وزارت 
به ازای هر چاه حفرشــده در ذخایر شیل 
واقع در مناطق خشــکی ایاالت متحده، 
فوت مکعب  میلیارد   ۱.۰۲ متوسط  به طور 
)حدود ۳۰ میلیون مترمکعب( در ســال 
اســت. در این میان بیشترین برداشت در 
 Eagle Ford, Haynesville حوزه های
با  به ترتیــب   Barnett-Woodford و 
۵ , ۳.۵۷ و ۳.۰۷ میلیــارد فوت مکعــب 
بــه ازای هر چاه اســت. کمترین حجم 
برداشــت نیز به ازای هــر چاه متعلق به 
حوزه Cincinnati Arch  با ۱۲۰میلیون 
مترمکعب(  میلیــون   ۳.۴( فوت مکعــب 

است.
ذخایر گاز شیل روسیه

این کشــور هم اکنون بزرگ ترین 
صادرکننده گاز به اروپاست، نکات زیر در 

مورد این کشور قابل تعمق است:
بر اســاس گزارش BP در ســال 
ذخایــر  از  درصــد   ۱۷ حــدود   ۲۰۱۳
اثبات شــده گاز طبیعی جهان در روسیه 
قرار دارد. ۱۷درصد ذخایر گاز اثبات نشده 
)منابع کشــف  نشــده، اما از لحاظ فنی 
قابل بهره بــرداری( یعنی ۱۱۶۸ تریلیون 
فوت مکعــب )۳۳ میلیارد مترمکعب( آتی 
به عالوه ۳۳9 تریلیون فوت مکعب )9.۵ 
میلیارد مترمکعــب( کنونی نیز که اغلب 
منابــع غیرمتعارف گازی اســت نیز در 
روسیه واقع شده  اســت، در همین حال 
میزان ذخایر گاز شــیل در این کشــور 
۲۸۵ تریلیــون فوت مکعــب )۸ تریلیون 

مترمکعب( تخمین زده شده است.
ذخایر گاز شیل اروپا

بر خالف ایــاالت  متحده، در اروپا 
تاکنون تولیدی از منابع گاز شیل صورت 
نگرفتــه که دالیل اصلــی آن عبارت اند 
از تراکم بــاالی جمعیت، وجــود موانع 
متعدد در دســتیابی به زمین و مشکالت 
زیســت محیطی. البته باید اذعان کرد که 
ذخایر گاز نامتعــارف آمریکا ۷ برابر این 
منابع در اروپاســت. در ارتبــاط با اروپا 
پیش بینی می شــود در صورت توســعه 
ذخایــر گاز شــیل، وابســتگی این قاره 
در آینــده بــه واردات گاز از روســیه و 
همچنیــن واردات ال ان جی کمتر خواهد 
شد، کشــورهای اروپایی برای گاز شیل 
نقشــی اساســی قائل اند و این در حالی 
اروپایی ها همزمان فعالیت های  است که 
چشــم گیری در زمینه توســعه و تعمیق 
بخش هــای  در  انــرژی  صرفه جویــی 
گرفته اند.براساس  نظر  در  خود  اقتصادی 
پیش بینی ها، میزان ذخایر گاز شــیل در 
اروپا حــدود ۶۳9 تریلیــون فوت مکعب 
)۱۸ تریلیون مترمکعب( اســت. لهستان، 

فرانســه و نروژ به ترتیب با ۱۸۷ , ۱۸۰ 
و ۸۳ تریلیــون فوت مکعب، بزرگ ترین 
دارندگان ذخایر گازشــیل اروپا هســتند. 
نکتــه قابل توجه، تفــاوت معنادار میان 
حجــم ذخایــر متعــارف و غیرمتعارف 
گازطبیعی اروپاســت، بــه عبارتی حجم 
ذخایر گاز شــیل اروپــا، تقریبا ۳.۵ برابر 

ذخایر متعارف گاز این منطقه است.
ذخایر گاز شیل آسیا

در رابطــه بــا کشــورهای بزرگ 
مصرف کننــده گاز آســیایی، رویکردی 
شــبیه اروپا در حال شــکل گیری است 
و این کشــورها به ذخایر شــیل خود به 
عنــوان راهی بــرای تامین انــرژی در 
آینده می نگرند. چین با در اختیار داشتن 
۱۲۷۵تریلیــون فوت مکعب )۳۶ تریلیون 
مترمکعــب( ذخایــر گاز شــیل، جایگاه 
نخســت جهان را در ایــن خصوص در 
اختیار دارد. هند و پاکستان نیز به ترتیب 
۶۳ و ۵۱ تریلیون فوت مکعب )به ترتیب 
۲ و ۱.۵ تریلیون مترمکعــب(، از ذخایر 
به نسبت قابل توجهی برخوردار هستند.

بر مبنای برآوردهای انجام شــده، حجم 
ذخایــر گازشــیل چین حــدود ۱۲ برابر 
ذخایر متعارف این کشــور است، بنابراین 
برنامه مناسبی برای  بتواند  چنانچه چین 
برداشــت از ذخایر گاز شیل خود تدوین 
کنــد، در بلندمدت می توانــد حتی تمام 
نیــاز داخلی خود را تامین کند و عمال به 
ایاالت متحده دیگری در این زمینه تبدیل 
شــود. با این توضیح که حجم ذخایر گاز 
شیل چین حدود ۴۸ درصد بیش از حجم 

این ذخایر در ایاالت متحده است.
ذخایر گاز شیل آمریکای شمالی

سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 
در مجمــوع ۱9۳۱ تریلیون فوت مکعب 
)۵۴ تریلیون مترمکعب( ذخیره گاز شیل 
در اختیار دارند که از این لحاظ، آمریکای 
شــمالی غنی ترین منطقــه جهان تلقی 
می شود. حجم ذخایر شیل  گاز آمریکای 
شمالی تقریبا ۵.۶ برابر ذخایر متعارف گاز 
این منطقه است که برمبنای این داشته و 
نیز در اختیار داشتن تکنولوژی و سرمایه 
مــورد نیاز، این منطقــه کماکان یکی از 
گازطبیعی  تولیدکننــده  بــزرگ  مناطق 

جهان باقی خواهد ماند.
ذخایر گاز شیل آفریقا

در میــان کشــورهای آفریقایــی، 
آفریقای جنوبی با دراختیار داشــتن ۴۸۵ 
تریلیون   ۱۳.۵( فوت مکعــب  تریلیــون 
آینده  گاز شــیل،  ذخایــر  مترمکعــب( 
درخشــانی در این صنعت خواهد داشت، 
با ایــن توضیح که این کشــور یکی از 
قطب هــای عمده صنعــت و تکنولوژی 
تبدیل گاز طبیعی به مایع )GTL( جهان 
اســت، بنابراین انتظار مــی رود پس از 
دستیابی این کشور به تکنولوژی و دانش 
فنی برداشت از ذخایر گاز شیل )احتماال 

پس از ســال ۲۰۴۰، این کشور به یکی 
از صادرکننــدگان بــزرگ گاز طبیعی و 
نیز فرآورده های نفتــی حاصل از فرآیند 
GTL تبدیل شــود و نقش قابل توجهی 
در بازارهای جهانی انرژی بر عهده گیرد.

ذخایر گاز شیل آمریکای جنوبی
منطقه آمریکای جنوبی با دراختیار 
داشتن حدود ۱۲۲۵ تریلیون فوت مکعب 
گازشیل،  ذخایر  مترمکعب(  تریلیون   ۳۵(
یکی از مناطق غنی از این لحاظ اســت. 
در ایــن میان آرژانتین بــا ۷۷۴ تریلیون 
فوت مکعب )۲۲ تریلیــون مترمکعب( و 
برزیل بــا ۲۲۶ تریلیون فوت مکعب )۶.۵ 
تریلیون مترمکعب(، بزرگ ترین دارندگان 
ذخایــر گاز شــیل این منطقه هســتند. 
نکته قابل توجه، وجــود ۱۲۲۵ تریلیون 
فوت مکعب ذخایر گاز شیل در این منطقه 
در مقایســه بــا حــدود ۲۳9.۲ تریلیون 
فوت مکعب )حدود ۷ تریلیون مترمکعب( 

ذخایر متعارف گازطبیعی است.
منابع شیل گازی در حوضه رسوبی 

زاگرس، کپه داغ و ایران مرکزی
تاکنون مطالعه تفصیلی روی منابع 
شــیل گازی در ایران انجام نشده است. 
در سال ۱۳9۰ مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران پی جویی مقدماتی منابع 
شــیل گازی در حوضه هــای رســوبی 
زاگــرس، کپــه داغ و ایــران مرکزی را 
به اتمام رســانده اســت. بر این اساس 
پژوهشــگاه صنعت، مطالعه شــیل های 
گازی سازندهای ســرگلو و گرو به سن 
ژوراســیک میانی و کرتاســه زیرین در 
ناحیه لرســتان از حوضه رسوبی زاگرس 
را با همکاری مدیریت اکتشــاف صنعت 
نفت در دستور کار قرار داده است.به گفته 
بسیاری از کارشناسان، توسعه منابع گاز 
شیل، تحولی بزرگ در دنیای نفت و گاز 
اســت که در چند دهه گذشته مانند آن 
دیده نشده است. بسیاری از کشورهایی 
که وابسته به منابع انرژی خارجی بوده اند 
مانند آمریکا ســعی می کنند با استفاده از 
این منابع، از وابستگی خود بکاهند. برخی 
کشــورها مانند چین که در گذشــته به 
عنوان واردکننده های اصلی انرژی مطرح 
بوده انــد، امروزه خــود را صاحب منابع 
غنــی گازی می بینند. به نظر می رســد 
ایــن منابع تاثیــر عمــده ای در اقتصاد 
انرژی جهان داشــته باشــند و تاثیر آنها 
نیز در حال حاضــر با کاهش قیمت گاز 
و همچنین کاهش قدرت رقابت روســیه 
و قطر در بازار جهانی گاز نمایان شــده 
اســت.پیچیدگی های فنــی، هزینه های 
بیشتر تولیدی نســبت به منابع متعارف 
گازی و برخی نگرانی های افکار عمومی 
از پیامدهای زیســت محیطی شیل های 
گازی در برخی کشــورها از موانع اصلی 

توسعه منابع شیل گازی هستند.
منبع: ایران پترولیوم

اخبار نفت جهان

پولدارترین صندوق دنیا
 از نفت دست نمی کشد

صنــدوق یک تریلیــون دالری نروژ کــه بزرگترین صندوق 
سرمایه گذاری دولتی جهان است، دو سال پیش با اعالم نیت خود 
برای واگذاری سهام نفت و گاز به ارزش ۳۵ میلیارد دالر، بازارهای 

جهانی را شوکه کرد.
این صندوق در نوامبر ســال ۲۰۱۷ اعالم کرد سهام نفت و 
گاز را از شاخص سهام خود خارج می کند تا آسیب پذیری اقتصاد 
و ثروت نروژ در برابر نوســانات قیمت نفــت و گاز را کمتر کند.
پیشــنهاد اولیه این صندوق که عمده ثروتش از درآمدهای نفت 
و گاز نروژ بوده و در واقع یک صندوق نفتی شــمرده می شــود، 
واگذاری تمامی ســهام نفت از جمله ســهام شرکت های بزرگ 
نفتی به ارزش میلیاردها دالر بود.با گذشت دو سال از اعالم این 
 FTSE تصمیم، با توافقات انجام گرفته و تغییراتی که در شاخص
راسل که نروژ از آن به عنوان یک مرجع استفاده می کند صورت 
پذیرفته اســت، پیشــنهاد اولیه برای فروش بیش از ۳۵ میلیارد 
دالر سهام نفتی، به فروش سهام شرکت های اکتشاف و تولید به 
ارزش حدود شش میلیارد دالر تقلیل پیدا کرده است.اقتصاددانان 
نروژی در گفت و گو با بلومبرگ اظهار کرده اند که کوچک شدن 
فهرســت ســهام های نفتی که قرار بود به فروش گذاشته شوند، 
احتماال تاثیر بســیار اندکی خواهد شــد و به یک واگذاری سهام 
نمادیــن تقلیل پیــدا می کند. در این بیــن مارتین نورمن، مدیر 
دارایی ســازمان صلح سبز در منطقه اســکاندیناوی تعدیل این 
پیشــنهاد را کامال افتضاح آمیز توصیف کرده است.پیشنهاد اولیه 
صندوق نروژ بازارها را شــوکه کرد زیرا ســرمایه گذاران نگران 
شدند که سایر صندوق های بزرگ ممکن است این اقدام را دنبال 
کرده  و ســوختهای فســیلی را رها کنند آن هم در شرایطی که 
ســهامداران، سرمایه گذاران و فعاالن محیط زیست شرکت های 
نفتــی بزرگ را برای جدی گرفتن تغییرات جوی و آماده شــدن 
بــرای دورانی که تقاضا برای نفت به پیک خود می رســد تحت 
فشــار قرار داده اند.پس از ماه ها رایزنــی، دولت نروژ در مارس 
سال ۲۰۱9 پیشــنهاد کرد که این صندوق سهام ۱۳۴ شرکت را 
که شــاخص FTSE راسل آنها را متعلق به زیرمجموعه اکتشاف 
و تولید شناخته است، واگذار کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
در پایان سال ۲۰۱۸ صندوق سرمایه گذاری نروژ در شرکت های 
تولید و اکتشــاف ســهامی به ارزش ۷.۸ میلیارد دالر داشت. در 
مقابــل، تا پایان ســال ۲۰۱۸ ارزش دارایی های این صندوق در 
شــرکت های نفت و گاز به ۳۷ میلیارد دالر رسید. این دارایی ها 
در ۳۴۱ شرکت قرار دارند که شامل سهم کمتر از یک درصد در 
هر کدام از شرکت های اکسون موبیل و شورون، ۲.۴۵ درصد در 
شل، دو درصد در توتال، ۲.۳۱ درصد در بریتیش پترولیوم و ۱.۵9 
درصد در انی اســت. ارزش سهام این صندوق در شرکت شل به 

تنهایی ۵.9 میلیارد دالر است.
تغییر موازنه قدرت نفتی به نفع روسیه

برای نخســتین بار در هشت سال گذشــته ذخایر پول، طال 
و اوراق بهادار بانک مرکزی روســیه در آســتانه پیشی گرفتن از 
دارایی های عربستان سعودی است که منعکس کننده اهرم کرملین 
در مذاکرات با تولیدکنندگان بزرگ نفت درباره میزان کاهش تولید 

است.
در حالی که عربستان سعودی در بحبوحه پایین رفتن قیمت 
نفت از ذخایر ارزی خود برای پوشش هزینه های اجتماعی استفاده 
می کند، روســیه در بحبوحه نگرانی از تحریم های جدید، بودجه 
خود را تقویت کرده و با مازاد روبرو شــده است. در شرایطی که 
روســیه در مذاکرات با اعضای اوپک، قدرت تاثیرگذاری بیشتری 
پیدا کرده اســت، این وضعیت مالی متفاوت جدیدترین نشــانه 
از تغییر اقبــال بازیگران بزرگ نفت اســت.الینا ریباکوفا، معاون 
اقتصاددان موسســه بین المللــی فاینانس در واشــنگتن در این 
باره می گویــد: اوپک دیگر نمی تواند روســیه را به دلیل اهمیت 
این کشــور به عنوان یک صادرکننــده نفت و همچنین وضعیت 
اقتصادش نادیده بگیرد.بهای معامالت نفت برنت از آوریل بیش 
از ۲۰ درصد افت کرده و به حدود ۵۸ دالر در هر بشــکه رسیده 
است که بسیار پایین تر از قیمت مورد نیاز کشورهای عضو اوپک 
از جمله عربستان سعودی برای پوشش مخارج دولتی است. این 
گروه و شرکایش در دسامبر برای محدودیت عرضه توافق کردند 
اما موافقت روســیه با کاهش تولید معلوم نبود و والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روســیه گفته بود این کشــور از قیمت فعلی نفت 
راضی است.ذخایر روســیه در چهار سال گذشته ۴۵ درصد رشد 
کرده و در ژوئن به ۵۱۸ میلیارد دالر بالغ شــد و در مقابل ذخایر 
عربستان سعودی در ژوئن به ۵۲۷ میلیارد دالر کاهش پیدا کرد. 
این اختالف وضعیت به معنای آن اســت که روسیه در سه ماهه 
چهارم از عربســتان سعودی ســبقت گرفته و صاحب بزرگترین 
ذخایر ارزی جهان می شود. ذخایر ارزی عربستان سعودی احتماال 
بــه دلیل پیامدهای جنگ تجاری که قیمــت نفت را پایین برده 
اســت، کاهش خواهد یافت.با این حال، از برخی جهات وضعیت 
فاینانس عربســتان سعودی قوی تر اســت. در حالی که موسسه 
فیتچ، روســیه را به دومین رتبه باالی سرمایه گذاری ارتقا داد اما 
هر سه موسسه اعتبارسنجی عربســتان سعودی را حداقل چهار 
رتبه باالتر رتبه بندی کرده اند.بر اســاس گــزارش بلومبرگ، اما 
کرملین برای قیمت پایین تر نفت آماده شده است. روسیه بودجه 
خــود را بر مبنای نفت ۴۰ دالری بســته اســت که حدود نصف 
قیمت مورد نظر عربستان سعودی است. تحریم های اخیر آمریکا 
که مانع از صدور اوراق قرضه غیرروبل شده است، به روسیه دلیل 
بیشتری برای اندوختن پول داده است با این حال دولت این کشور 

برای اقدامات محرک رشد اقتصادی تحت فشار قرار دارد.
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معاون تولید شرکت ملی نفت ایران:

پیشرفت های عملیاتی طرح تحویل میدان های غرب کارون به شرکت اروندان ستودنی است
پیشرفت های عملیاتی طرح 
تحویل میدان های غرب کارون به شرکت 

اروندان ستودنی است
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران 
پیشــرفت ها در طرح تحویــل و تحول 
میدان های غرب کارون را از دیدگاه فنی 

و عملیاتی قابل قدردانی دانست.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت نفت و گاز ارونــدان، فرخ 
تحویل  نشست هماهنگی  در  علیخانی 
میدان هــای آزادگان جنوبــی و یاران 
جنوبی از شــرکت مهندســی و توسعه 
نفــت )متن( به شــرکت نفــت و گاز 
اروندان که عصر روز چهارشــنبه، ۲۳ 
مردادمــاه در اهواز برگزار شــد، گفت: 
نتایج مثبت مصوبه های  از  این رویداد، 
با  پیگیری طرح هاســت که  نشســت 
دســتور وزیر نفت و مدیر عامل شرکت 
ملی نفت ایران مقرر شد راهبری تولید 
از میدان های توسعه یافته غرب کارون 

از شرکت متن به شــرکت نفت و گاز 
اروندان تحویل و واگذار شود. وی افزود: 
بازدیــد میدانی و گــردآوری اطالعات 

فنی، حراســت و راهبری این دو میدان 
به  تحویل  ایــن  اصلی  موضوع هــای 
شــمار می آیند که خوشبختانه به نتایج 

خوبی دست یافته ایم و امید می رود که 
در آینده نزدیــک، هدف نهایی محقق 
شــود. جهانگیر پورهنــگ، مدیرعامل 

شرکت نفت و گاز اروندان نیز راهبری 
ایــن میدان های مهــم و راهبردی را 
مســئولیتی بزرگ دانست و اظهار کرد: 
با توجه به همکاری خوب شرکت متن 
در ارائه مستندات و اطالعات مورد نیاز 
و تکیه بر توان نیروی انســانی کارآمد 
ســازمان، این شــرکت آماده پذیرش 
مســئولیت های بــزرگ و ایفای نقش 
کلیدی خود در صنعت نفت است. تورج 
دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توســعه نفت نیز از تداوم همکاری های 
فنی، تخصصی و عملیاتی این شرکت 
تا زمــان اتمام فرآینــد تحویل این دو 
میدان با شرکت نفت و گاز اروندان خبر 
داد و آینــده میدان های غرب کارون را 
از نظر تولید و نگهداشــت آن درخشان 
ارزیابــی کــرد. ابعاد فنــی و عملیاتی 
تحویل میدان هــای آزادگان جنوبی و 
یاران جنوبی در ادامه این نشست مورد 

ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.

بهره مندی پژوهشگاه نفت از روش های نو در مطالعات مخازن

شرکت POMC برنده مناقصه عمليات راه اندازی و بهره برداری فاز 14 پارس جنوبی شد

پژوهشـکده مطالعـات مخـازن و توسـعه 
میادیـن پژوهشـگاه صنعـت نفـت بـه عنوان یـک مرکز 
علمـی و تخصصـی پویا بـه دنبال ایجاد تحولـی نوین در 
بخـش باال دسـت صنعـت نفـت با تکیـه بر دانـش روز 
جهـان و اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن اسـت، فرایند 
مدیریـت مخـازن کـه در چارچـوب آن، مخـازن نفـت و 
گاز کشـور اداره مي شـوند و بـراي آن هـا تصمیم گیـري 
مي شـود، داراي چهـار مرحله اسـت. مرحلـه اول، تدوین 
اسـتراتژي و سیاسـت ها اسـت کـه بـا توجـه بـه سـند 
چشـم انداز بیست سـاله و برنامه هاي پنج سـاله توسـعه 
انجـام مي شـود. مرحلـه دوم، مطالعات جامـع مخازن و 
برنامـه توسـعه اسـت. پژوهشـکده مطالعـات مخازن و 
توسـعه میادین به عنـوان اصلي ترین بازوی مشـاوره اي 
کشـور، در مطالعـات مخـازن و تهیه طرح جامع توسـعه 
میادیـن ایفـاي نقـش مي کنـد. مرحلـه سـوم، اجـراي 
طـرح توسـعه و مرحله چهـارم نظـارت بر تولید اسـت؛ 
از ایـن رو، عمـده ماموریـت ایـن پژوهشـکده، مطالعات 
مخـازن و توسـعه میادیـن اسـت. بـا توجـه بـه نیـاز 
تصمیم گیـري  بـراي  فنـي  چالش هـاي  تنـوع  صنعـت، 
در مدیریـت مخـازن و ایفـاي نقـش موثر تـر در دنبـال 
کـردن اهـداف و ماموریت  هـاي پژوهشـگاه بـه عنـوان 
یـک مرکز پژوهش و توسـعه فنـاوري، این پژوهشـکده 
بـه دنبال ایجـاد رویکـرد جدیـدي در چارچـوب جایگاه 
ویـژه خـود اسـت. تـورج بهـروز، رئیـس پژوهشـکده 
مطالعـات مخـازن و توسـعه میادین پژوهشـگاه صنعت 
نفـت درگفتگویـی مهمتریـن فعالیت ها و دسـتاورد های 
ایـن پژوهشـکده را تشـریح کـرده اسـت که متـن این 

گفتگـو را در ذیـل مـی خوانیم:
مهمتریـن طـرح های فعـال در بخـش مطالعات مخزن  ��

و توسعه میادین چه مواردی هستند؟
 مـا یـک چرخـه ارزش فنـاوری در صنعـت نفت 
سـوی  از  کامـل  مطالعـه  حـدود۳۵  وتاکنـون  داریـم 
پژوهشـکده مطالعـات مخـزن و توسـعه میادیـن انجام 
شـده و ایـن مـوارد جمـع بنـدی و یکپارچـه سـازی 
شـده اسـت ،خوشـبختانه ایـن مطالعات نتایـج رضایت 
بخشـی را بـه دنبـال داشـته اسـت. از تازه تریـن موارد 
فعالیـت های مـا طرح مطالعـه جامع میدان هما اسـت 

کـه در حـال انجام اسـت .
 کاربـردی کـردن فـاز ارزیابـی در میـدان هـای 
گـردان و سـپهر با همکاری مدیریت اکتشـاف شـرکت 
ملـی نفت ایـران در حال انجـام اسـت و مطالعات فنی 

رونـدی مطلـوب را در ایـن خصـوص طـی مـی کنـد . 
همچنیـن از دیگـر فعالیت هـای پژوهشـکده مطالعات 
مخازنـو توسـعه میادیـن پژوهشـگاه صنعـت نفـت می 
تـوان بـه مشـارکت در طـرح هـای مطالعه افـق های 

دشـت آبـادان و شـیل هـای گازی اشـاره کرد .
بـا توجـه بـه ایـن کـه درچنـد سـال گذشـته مطالعات  ��

مخازن و توسـعه و ارزیابی آنها از سـوی شـرکت ملی نفت 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه  پژوهشـگاه در ایـن زمینـه چـه 

اقداماتی را انجام داده است؟
ازدیـاد  هـای  روش  مخـازن،  روی  مطالعـه 
برداشـت، بهبـود تولیـد ونیـز اسـتفاده بهینـه ازمخازن 
و میـدان هـای نفتـی و گازی بـا هـدف افزایـش بهره 
وری از سـوی پژوهشـکده مطالعـات مخازنـو توسـعه 
میادیـن دربخـش هـای مختلف بـا اسـتفاده از ظرفیت 

هـای موجـود در حـال انجـام اسـت.
فنـی  و  علمـی  نویـن  هـای  روش  از  اسـتفاده 
درباالتریـن سـطح کمـی و کیفـی در حال انجام اسـت 
ومـی تـوان بـه اسـتفاده از روش IAM )مـدل سـازی 
یکپارچـه دارایـی های نفتـی ( دراین فعالیت ها اشـاره 
کـرد، . در ایـن فعالیـت هـا مـدل سـازی چـاه، مخزن 
و تاسیسـات بایـد بـه صـورت همزمـان بهینـه سـازی 

شـوند کـه نهایتـًا منجـر بـه ارزش افـزوده گردد.
خاصـی  ازاهمیـت  نیزکـه  دیگـری  دسـتاورد 
برخـوردار اسـت، ارائـه طـرح توسـعه کالن یکپارچـه 

بهـره  باالتریـن  روش  درایـن  کـه  اسـت   )MMDP(
وری مـورد توجـه قـرار دارد و مدیریـت یکپارچه کالن 
سـبب مـی شـود تـا بتـوان اسـتفاده بهینـه از ذخایـر 
هیدروکربـوری را رقـم زد. در ایـن روش بـرای میادین 
مختلـف یـک ناحیـه بـا لحـاظ کـردن مسـائل فنـی و 
اقتصادی ، طرح توسـعه کالن داده می شـود بطوریکه 
انتظـارات، محدویت هـای فنی و اقتصـادی به صورت 

همزمـان در میادیـن مختلـف دیـده مـی شـود.
از دیگـر دسـتاورد های شـاخص این پژوهشـکده 
مـی تـوان بـه دسـتیابی بـه دانـش طراحـی پایلـوت 
ازدیـاد برداشـت در مخـازن هیدروکربوری اشـاره نمود 
کـه ایـن مهـم بـرای نخسـتین بـار در سـطح کشـور 

گردید. انجـام 
درزمینـه انتقـال فنـاوری و هوشـمند سـازی مخـازن و  ��

توسـعه میـدان هـای باالدسـتی چـه اقـدام هایـی صورت 
گرفته است؟

درزمینه هوشـمند سـازی مخازن و توسـعه میدان 
های باالدسـتی نیـز باید گفـت که اقدام هـای اجرایی 
قابل توجهی انجام شـده اسـت و در این راسـتا پایلوت 
چـاه هوشـمند طراحـی و سـاخته شـد، بـا همـکاری 
شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی، بعضـی از میادین نفت 
مرکـزی بـرای بکارگیـری ایـن تکنولـوژی غربالگری 
شـد و بـا همـکاری شـرکت نفـت و گاز ارونـدان، در 
 Intelligent( میـدان جفیـر بـا دیـد هوشـمند سـازی

Attitude( طـرح توسـعه جدید ارائه شـد و در مطالعات 
میـدان توسـن بـا همـکاری شـرکت نفـت فـالت قاره 
نیـز ۳درصـد افزایـش ضریـب بازیافت محاسـبه شـده 
اسـت و امیدواریـم بـا حمایت های آتی صنعـت بتوانیم 

چـاه هوشـمند را به مرحلـه اجرا برسـانیم.
همـکاری بـا شـرکت هـای کارفرمـا و نحـوه فعالیت ها  ��

چگونه است؟
پژوهشـکده مطالعـات مخـازن و توسـعه میادیـن 
پژوهشـگاه صنعـت نفت بـه عنـوان بـازوی تحقیقاتی 
و علمـی صنعـت نفـت، ارتبـاط بسـیار خوبی بـا بخش 
هـای مختلـف باالدسـتی دارد و همـکاری هـا مـا بـا 
شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی بـا توجـه بـه زمینـه 
هـای موجـود جهت همـکاری در حـال افزایش اسـت 
همچنیـن بـا شـرکت نفـت فالت قـاره، شـرکت متن، 
شـرکت نفـت و گاز پـارس، مناطـق نفتخیـز جنـوب و 
نیـز مدیریـت اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران در 

حـال همـکاری هسـتیم.
پژوهشـکده  کـه  گفـت  بایـد  میـان  ایـن  در 
مطالعـات مخـازن وتوسـعه میادین پژوهشـگاه صنعت 
نفـت آمـاده همکاری هـای بیـن المللی نیز بـوده و در 
صـورت ارائـه درخواسـت هـای همـکاری و مطالعه از 
سـوی کشـورهای همسـایه  بـا توجـه به سـطح کمی 
 و کیفـی بـاالی پژوهشـکده ،آمـاده همـکاری و تعامل 

هستیم.
مـا بـا بهـره گیـری از دانـش روز جهـان درحـال 
در  همـکاران  تمامـی  و  هسـتیم  فعالیـت  و  مطالعـه 
پژوهشـکده از تخصـص هـای خـود بـا بهـره گیـری 
از فنـاوری هـای پیشـرفته اسـتفاده مـی کننـد. انتقال 
دانـش و فنـاوری نیـز بـا اسـتفاده از ویدئـو کنفرانـس 
بیـن  هـای  همایـش  در  شـرکت  تخصصـی،  هـای 
المللـی مرتبـط با حوزه هـای مختلف کاری ، تشـکیل 
و  کارشناسـان  همـکاری  بـا  تخصصـی  هـای  تیـم 
پژوهشـگران داخلـی و خارجـی ، تبـادل دانـش فنی و 
همچنیـن حضـور بـزرگان و متخصصیـن نامـدار بیـن 

المللـی انجـام مـی شـود .
همچنیـن بـا همـکاری دانشـگاه ها، پژوهشـگاه 
هـا ،مراکزعلمـی و تحقیقاتی و نیزشـرکت دانش بنیان 
ایرانـی برخـی مطالعـات و طـرح هـای خـود را پیـش 
مـی بریـم و سـطح علمـی پژوهشـگران داخل کشـور 
درزمینـه مطالعـات مخـازن و توسـعه میادین با شـتاب 

در حـال ارتقا اسـت.

و  بهره بـرداری  شـرکت  گفـت:  پتروپـارس  گـروه  مدیرعامـل 
و  راه انـدازی  عملیـات  مناقصـه  برنـده   POMC پتروپـارس مدیریـت 

شـد. جنوبـی  پـارس   ۱۴ فـاز  بهره بـرداری 
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از روابـط عمومـی و امـور 
بیـن الملـل گـروه پتروپـارس، مهنـدس مسـعودی مدیرعامـل گروه 
پتروپـارس  مدیریـت  و  بهره بـرداری  شـرکت  گفـت:  پتروپـارس 
)POMC( برنـده مناقصـه عملیات راه انـدازی و بهره بـرداری فاز ۱۴ 
پـارس جنوبـی شـد. مسـعودی افـزود: شـرح کار ایـن پروژه شـامل 
نظـارت بـر عملیـات پیـش راه انـدازی، اجـرای عملیـات راه اندازی، 
اسـتارت آپ، بهـره بـرداری، آزمایش تضمین عملکردی و سـناریوی 
تولیـد زود هنـگام )First production( می شـود. مدیرعامـل گـروه 

 POMC پتروپـارس اضافـه کـرد: امـروز مهمتریـن دغدغه شـرکت
حفـظ نیـروی انسـانی متخصـص و بـا تجربـه اسـت. بنابراین ضمن 
شـرکت در مناقصـه و بررسـی همـه جانبـه اسـناد و مـدارک و برنده 
شـدن در مناقصـه، بسـیار تـالش کردیـم تـا زمینـه ادامـه همکاری 
پروژه هـا در شـرف  اتمـام کار در سـایر  بـه علـت  نیروهایـی کـه 
 POMC قطـع همـکاری هسـتند فراهم شـود. پیـش از این شـرکت
پروژه هـای راه انـدازی، اسـتارت آپ، بهره بـرداری و خدمات صنعتی 
فـاز ۱۲ )پاالیشـگاه نهـم(، تعمیـرات، نگهـداری و بهره بـرداری فاز 
۱9 )پاالیشـگاه دهـم( در منطقـه پـارس جنوبـی و عملیـات بهـره 
بـرداری پاالیشـگاه گازی شـهید هاشـمی نـژاد )خانگیـران( را بـر 

عهده داشـته اسـت.

یادداشت

تک خرب

جایگاه و اهمیت تکنولوژی در صنعت نفت 
محسن حائری نژاد

 رئیس تحقیق و  توسعه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع 
)OICO( نفت

صنعــت نفت ایران یکــی از مهم ترین 
ذخایره دارنده همزمان نفت و گاز در دنیاست 
و  از طرفی  در دهه های آینده ســوخت های 
متعارف و به طور مشــخص نفت و گاز نقش 
اصلــی را در تأمین انرژی جهــان بازی می 
کنند. طبق آمار سازمان جهانی انرژی، تا سال 
۲۰۳۰ میالدی حدود ۶۵ – از انرژی جهان از 

نفت و گاز تامین می شود. 
بهره گیری هوشمندانه از این ذخایر ارزشمند می تواند مهمترین 
مزیت رقابتی در عرصه رقابت بین المللی به شــمار رود. اما استخراج 
و تبدیــل این منابع به محصوالت دارای ارزش افزوده باال، مســتلزم 
به کارگیری تکنولوژی های پیشــرفته ای اســت . بر همین اســاس 
تکنولوژی و دانــش مهم ترین نیازهای صنعت نفت می باشــد و به 
جرات می تئان هم اکنون اولویت اصلی صنعت نفت انتقال تکنولوژی 
می باشــد.از طرفی  مدل انتقال تکنولوژی برای صنعت نفت می تواند 
مفید واقع شود که زیر ســاخت انتقال فناوری آن وجود داشته باشد . 
یک مساله اصلی در مدیریت انتقال تکنولوژی محیطی است که در آن 
تعامل میان تامین کننده خارجی فناوری و صنعت میزبان شکل بگیرد 

و بر موفقیت انتقال آن تاثیر می گذارد. 
بــا دقت در فضای رقابتی جهان امــروز، متوجه این حقیقت می 
شــویم که آنجه باعث ایجاد ارزش افزوده و در واقع ثروت در جوامع 
مختلف و همچنین رشــد اقتصادی می شــود فناوری است. در سطح 
جهانی مدت هاســت مزیت منابع طبیعی از شمار مزایای رقابتی خارج 
شــده و فناوری به عنوان عامل ایجــاد ارزش افزوده روز به روز نقش 
اساسی تری در ثروت آفرینی اقتصاد ایفا می کند. به هر روي، توسعه 
پرشــتاب صنعت نفت ایــران به گونه اي غیر قابل انــکار با دو مؤلفه 
پراهمیت فناوري و ســرمایه گره خورده اســت.  بر اساس روند رو به 
رشــد نیازی به انرژی بــه خصوص نفت و گاز از یک ســو و تمرکز 
 عمــده این منابع در ایران نشــان از آن دارد که ایران همچنان کانون 

سیاستگذاری های انرژی کشورها باقی خواهد ماند.

هشدار درباره موج جدید حمالت سایبری علیه 
شرکت های نفتی

تهدید هکرها برای زندگی انسان ها، رخنه اطالعاتی و از کار افتادن 
سیســتم ها از سوی خودروسازان و شــرکت های نفت و گاز بسیار جدی 

گرفته شده است.
کارشناسان امنیت و انرژی به خودروسازان و شرکت های نفت و گاز 
و نیروگاه ها درباره تاثیر مخربی که هکرهای شــبکه و سیستم رایانه ای 
می تواننــد در هر لحظه ای ایجاد کنند، هشــدار داده اند. خودروســازان 
ارتباط خود را با هکرهای کاله ســفید که در کشــف آسیب پذیری ها 
تخصص دارنــد تقویت کرده اند تا از کمک آنها بهره بگیرند. شــرکت 
امنیتی دراگوس به شــرکت های نفــت و گاز درباره گروه هک جدیدی 
که شــرکت های نفــت و گاز و مخابرات را هدف گرفته، هشــدار داده 
است.خودروســازان روابطشان را با هکرهای کاله سفید که راهکارهای 
فوری برای مشــکالت تهدیدکننده عرضه می کننــد، تقویت کرده اند. 
خودروســازان و تامین کنندگان قطعات خودرو به تازگی کنوانســیون 
امنیتی DEF CON را در الس وگاس اسپانســر کردند که اکثر شرکت 
کنندگان آن برای حفظ هویتشان ثبت نام نکرده بودند و در این رویداد 
به انجام بازی و هک سیســتم های امنیتی خودروها پرداختند.فولکس 
واگن، فیات کرایسلر اتوموبیل، شرکت های تامین قطعه Aptiv PLC و 
NXP از جمله شرکت هایی بودند که اسپانسری رویداد امسال را برعهده 
داشتند. این شرکت ها نگرانی های جدی نسبت به هکرهای کاله سیاه 
دارند که قادرند آسیب پذیری های امنیت یارانه ای را پیدا کرده و از آنها 
برای مقاصد مالی شــخصی خود یا به دالیل خرابکارانه دیگر اســتفاده 
کنند. خودروسازان و شرکای فناوری آنها مایل هستند با هکرهای کاله 
ســفید پیمان همکاری ببندند که بازی را بلد هســتند اما مایل هستند 
برای متوقف کردن هکرهای کاله ســیاه  پول بگیرند.شرکت های نفت 
و گاز به نظاره رخنه های امنیتی که در ســال های اخیر رخ داده اســت 
و می تواند تولید و صادرات آنها را نابود کند نشســته اند. شرکت امنیتی 
متخصص دراگوس یک گروه هکری ســازمان یافته را شناسایی کرده 
که آماده می شود چنین مسیری را در پیش بگیرد.شرکت امنیت صنعتی 
دراگوس اخیرا درباره گروه هکری هگزان که شرکت های نفت و گاز و 
مخابرات در سرتاســر آفریقا و خاورمیانه را هدف می گیرد، هشدار داده 
اســت. دراگوس مشاهده کرده است این گروه که یک سال پیش رصد 
شــد، در ماه های اخیر فعالیتش را افزایش داده است.این شرکت امنیتی 
مشاهده کرده که گروه هگزان شرکت های مخابرات و گوشی های آنها 
را به عنوان راهی برای دسترســی به شــبکه شــرکت های نفت و گاز 
هدف گرفته است.دراگوس اعالم کرده که نمی تواند اطالعات حساس 
را برمال کند اما هگزان دستگاه ها، میان افزارها یا شبکه های مخابراتی 
را هدف گرفته و آلوده می کند که می تواند برای رخنه به شــبکه شرکت 
مورد نظرشان مورد اســتفاده قرار بگیرد. این شرکت امنیتی تا حدودی 
اطمینان دارد که  این گروه هکری هنوز نتوانســته شــبکه های کنترل 
صنعتی را مختل کند اما ممکن است از نفوذ به شبکه های مخابراتی به 
عنوان اهرمی برای عملی کردن نیات خود بهره ببرد.بر اســاس گزارش 
اویل پرایــس، دراگوس اعالم کرد انتظار مــی رود گروه هگزان هدف 

گرفتن شرکت های نفت و گاز در خاورمیانه را افزایش دهد.


