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ملک سلمان وزير انرژی عربستان را برکنار کرد و پسرش را 
جای او گذاشت!

چرا الفالح از چشم ملک سلمان افتاد؟

خبرهای خوش معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی برای کارکنان صنعت نفت؛

سنگ تمام وزير نفت برای 
کارکنان صنعت نفت

شماره 689

دانش نفت جزئیات امضای قرارداد جدید گازی ۴۴۰ میلیون دالری ایران را بررسی کرد؛

توسعه میدان گازی بالل در دستان ایرانی ها

خبرهای خوش مهندس محمدی از پتروشیمی ایران:

ارزش محصوالت پتروشیمی تا پایان 
۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دالر می رسد

سندی دیگر برای اثبات شکست تحریم های آمریکا با صعود سه پله اي در رتبه بندي موسسه معتبر ICIS؛

صعود هلدینگ پتروشیمي
 خلیج فارس به رتبه  سي و پنجم دنیا 
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من لم یشکر ا

 لم یشکر الخالق
▪مشــیت الهی بر این قرار گرفت، مادر پرهیزگار، فداکار و محب اهل بیت 
 عصمت و طهارتم خانم بتول عقبایی در ایام عزاداری ســید و ساالر شهیدان 

ابا عبداله حسین )ع( از دنیای فانی به دیار باقی بشتابد.
بی شــک غم از دســت دادن عزیزان و نزدیکان همیشــه سخت و طاقت 
فرساســت، لیکن ابراز همدردی و تسلیت و حضور گرم و صمیمانه دوستان، 

آشنایان و بستگان باعث تسلی دل غمدیدگان می شود. 
▪بدین وســیله وظیفه خود میدانم به حکم ادب و قدردانی ازهمه آشنایان و 
دوستان  عزیزی که بذل محبت فرموده و با حضور در  مراسم تشییع، تدفین 
و ترحیم آن سفر کرده شرکت نموده یا با ارسال گل، بنر تسلیت، تسلیت در 
رسانه ها، تماس تلفني و ارســال پیام همدلی و هم آوایی نموده و ما را مورد 
تفقد قرار داده و موجبات تسلی و تشفی آالم جانکاهمان گردیده اند صمیمانه 

قدردانی و سپاسگزاری نمایم. 
ضمن آرزوی ســامتی و ســعادت برای همه عزیزان، شادکامی همگان را از 
درگاه حضرت احدیت خواهانم. امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات 

اقدس باری تعالی و اولیایش واقع شده باشیم.

عیسی  اسحاقی

اهم دستاوردهای 
معاونت مطالعات 
شیمیایی مناطق 

نفتخیز جنوب
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:

 فعالیت های اجرایی فاز ۱۱ در هر شرایطی
 امسال آغاز می شود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ایران با اشــاره به تداوم مذاکرات با 
طرف چینی در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس 
شده  اندیشــیده  تمهیداتی  گفت:  جنوبی، 
که تحت هر شــرایطی، امسال فعالیت های 
اجرایی این طرح توســعه ای آغاز شــود؛ 
حداکثر تا دو ماه آینده، می توان در این باره 

با قطعیت بیشتری سخن گفت.
رضا دهقان ارائه اطالعات بیشتر در 
این زمینه را به هفته های آینده موکول کرد 
و با بیان اینکه قابلیت های شــرکت های 
ایرانــی در شــرایط کنونی بــا زمان آغاز 
توســعه پارس جنوبی قابل مقایسه نیست، 
افــزود: بدون شــک شــرکت پتروپارس 
توانمندی الزم را برای اجرای فاز نخست 
ایــن قــرارداد دارد. وی در این گفت وگو 
به آخرین وضع دیگــر قراردادهای نفتی 
امضاشده در قالب قراردادهای جدید نفتی 
نیز اشــاره کــرد و گفت: قرارداد توســعه 
میدان های آبان و پایدار غرب طبق برنامه 

در حال پیشــرفت اســت و تاکنون چهار 
 )JMC( نشســت کمیته مدیریت مشترک
آن برگزار شده اســت؛ دو مصوبه شورای 
عالــی اقتصاد قرارداد توســعه میدان های 
سپهر و جفیر نیز دریافت شده و فاز اجرایی 
این قرارداد در روزهای آینده کلید می خورد 
و قرارداد توسعه میدان های چشمه خوش، 
دالپری و پایدار شــرق نیز امسال تنفیذ و 

وارد مرحله اجرا خواهد شد.
امضای قراردادهای توسعه ای تا پایان 

سال
دهقــان بــه تــداوم مذاکــرات با 
شرکت های داخلی و بین المللی هم اشاره 
کرد و با تصریح بــر اینکه با وجود خروج 
آمریــکا از برجام، روند مذاکرات قراردادی 
متوقف نشده، ادامه داد: شرکت ملی نفت 
ایران در سال ۹۷ در مجموع ۱۲ تفاهمنامه 
مطالعاتی با شــرکت های داخلی و خارجی 
امضا کرده اســت و با توجه به مذاکراتی 
که هم اکنون در دســتور کار داریم، حتی 

امضای چنــد قرارداد توســعه ای تا پایان 
ســال دور از ذهن نیست. معاون توسعه و 
مهندســی شرکت ملی نفت ایران با اشاره 
به طوالنی شــدن روند برخــی مذاکرات، 
یادآور شــد کــه عوامل متعــددی اعم از 
عوامل درونــی و بیرونی بر پیشــرفت و 
حصــول نتیجه مذاکرات اثــر می گذارند. 

از ۱۰۰  بیــش  دهقــان درباره عایــدی 
تفاهمنامــه مطالعاتی که )پــس از برجام 
تاکنون( بین شــرکت ملی نفــت ایران با 
شــرکت های داخلی و خارجی امضا شده 
است، گفت: همان طور که می دانید شرکت 
ملی نفت برای مطالعاتی که در قالب این 
انجام می شود هیچ هزینه ای  تفاهمنامه ها 
پرداخت نمی کند و این شرکت های طرف 
امضا هســتند که هزینــه مطالعات را به 
عنوان بخشی از هزینه های بازاریابی خود 
می پردازند. حــال تصور کنید این حجم از 
مطالعات چه دید وسیعی نسبت به میدان ها 
در اختیار کارشناســان ما قرار داده و حتی 
به واسطه این مطالعات، برآوردها از مخازن 
اثبات شده نفت کشــور رسمًا در ثبت های 
جهانی افزایش یافته است. به گفته وی، با 
فرض اینکــه برای هر مطالعه حداقل ۱.۵ 
میلیون دالر هزینه شده باشد، در مجموع 
می تــوان ارزش مطالعــات را حدود ۱۵۰ 

میلیون دالر عنوان کرد.

انجام بيش از 41 هزار متر عمليات حفاری
 در شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال 
گذشته در مجموع با انجام ۴۱ هزار و ۳۲۵ متر 

عملیات حفاری، ۱۶ حلقه چاه را تکمیل نمود.
مدیرعامل  حاتمــی،  رامیــن  مهندس 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعالم 
این خبر گفت: در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۶ 
حلقه چاه تکمیل شــده کــه از این تعداد ۱۱ 
حلقه چاه جدید و پنج حلقه چاه تعمیری است. 
جمــع متراژحفاری نیز حدود ۳۶ هزار و ۹۸۰ 

متر چاه جدید و چهار هــزار و ۳۴۵ متر چاه 
تعمیری را شــامل می شود. وی افزود: از ۱۶ 
حلقه چاه حفاری شــده هفت حلقه چاه جدید 
نفتی و چهار حلقه چاه جدید گازی اســت و 
حفاری چاه های تعمیری نیز شــامل سه چاه 
تعمیری نفتی و دو چاه تعمیری گازی است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، مهندس حاتمی با بیان اینکه 
سال گذشــته به طور متوسط از هشت دکل 

استفاده شــده است، درباره وضعیت چاههای 
حفاری شــده نفتی و گازی خاطرنشان کرد: 
چاه های نفتی جدید در میدان های سعادت آباد، 
پایــدار غرب، دهلران و نفت شــهر، چاه های 
گازی جدیــد در میدان های نــار، خانگیران، 
هما و تنگ بیجــار و چاه های تعمیری نفتی 
در میدان های آبان، چشمه خوش و دهلران و 
تعمیری گازی در میدان خانگیران قرار دارد. 
بر اساس این گزارش، مهندس حاتمی درباره 

برنامه حفاری شــرکت در سال جاری 
تصریح کرد: تاکنــون تعداد ۱۰ حلقه چاه در 
سال جاری تکمیل شده است که از این تعداد 
هشت حلقه چاه جدید و دو حلقه چاه تعمیری 
اســت که از این هشــت حلقه چاه جدید سه 
چاه نفتی و پنج چاه گازی را شــامل می شود. 
چاه های تعمیری نیز یک چاه نفتی و یک چاه 
گازی است. همچنین متراژ حفاری شش هزار 
و ۸۴۰ متر چاه های جدید و یک هزار و ۲۲۴ 
متر چاه های تعمیری را در بر می گیرد. متراژ 
کلی این ۱۰ حلقه چــاه ۲۹ هزار و ۴۲۱ متر 
می باشد. متوسط استفاده از دکل های حفاری 
در حال حاضر نیز شــامل هفت دکل است و 
تا پایان امســال تعداد ۱۰ تا ۱۱ حلقه چاه نیز 

تکمیل خواهد شد

یادداشت اول

تاراج اموال عمومی؛ به نام خصوصی سازی، به کام اختصاصی سازی
احمد مددی

صریح ترین اظهار نظر در مورد خصوصی سازی های انجام شده توسط سازمان 
خصوصی ســازی و میرعلی اشرف پوری حســینی را حجت االسالم رئیسی داشته 
اســت آنجایی که در انتقاد شدید به وضعیت خصوصی سازی تاکید کرد که به تاراج 

اموال عمومی در پوشش خصوصی سازی رسیدگی خواهیم کرد.
شــوربختانه در واگذاری های ســالهای اخیر، فریاد اعتراض دلســوزان کشور 
همواره بلند بوده اســت. کم نیســتند نمونه های واگذاری های عجیب و غریب که با 
ثمن بخس واحدهای اقتصادی کالن دولتی به فرد یا افرادی خاص واگذار شــده و 
به نوعی سرمایه ملت به تاراج افرادی ویژه خوار رفته است. این تاراج اموال عمومی 

در نهایت به بازداشــت متولی خصوصی سازی در کشــور انجامید. میرعلی اشرف پوری حسینی از ریاست 
ســازمان خصوصی سازی در روز ۲۳ مرداد ماه کناره گیری کرد و همان روز نیز با دستور قضایی بازداشت 
شد. اتهام پوری حسینی »اخالل در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی« عنوان 
شده است. این در حالی است که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر گسترش مالکیت در سطح 
عموم مردم به منظور تأمیــن عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصــادی، افزایش رقابت پذیری، 
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی 
فعالیتهای اقتصادی و افزایش ســطح عمومی اشتغال تاکید شده است، اما ناگفته پیداست که در طول این 
ســال ها و در دولت های مختلف، توجه چندانی به افزایش اشتغال، تقویت بخش خصوصی و ایجاد اقتصاد 
رقابتی نشــد و صرفًا به سلب مسئولیت، خالصی از بنگاه داری و کسب درآمد از طریق واگذاری شرکت ها 
اهمیت داده شــد. بدلیل در پیش گرفتن چنین رویکردی، بسیاری از شرکت ها بدون طی تشریفات قانونی 
و گاه به ثمن بخس به خریدارانی که اهلیت الزم را دارا نبودند واگذار شــد، اتفاقی که در نهایت منجر به 
حیف و میل بیت المال، تعطیلی کارخانه ها، اخراج یا بیکاری کارگران و نابودی اموال عمومی شــده است. 
در همین حال، بنا بر اســتنادات بسیاری از کارشناســان، مقامات مسئول و گزارش دیوان محاسبات راجع 
به تفریغ بودجه ســال ۹۶ فرایند بســیاری از شرکت های واگذار شــده خالف قانون بوده است. به عبارتی 
شرکت ها یا به افرادی واگذار شده اند که صالحیت الزم را نداشته اند یا اینکه در یک فرایند صوری و زد و 
بند، کارخانه ها مطابق با ارزش واقعی قیمت گذاری نشده بودند. بنابراین الزم است تا سابقه واگذاری های 
گذشته مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی که با رانت و زیر پاگذاشتن منافع عامه شرکت ها به افراد نااهل 
سپرده شده اند بازپس گرفته شوند. همچنین با متخلفان دیگری 
که در این واگذارهای غیرقانونی دخیل بوده و نقش داشــته اند 
برخورد شــود. همچنین ضرورت دارد دولــت علی الخصوص 
وزارت اقتصاد ضمن دعوت از منتقدان خصوصی سازی، فرایند 
واگذاری را در ســال های اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد 
تا تصویر جامعی از ایرادات و اشــکاالت حاصل شود. بعد از این 
ارزیابــی ضرورت دارد ضوابط و مقرراتی که ایراد داشــته حتمًا 

مورد بازنگری قرار گیرند.
آری! وضعیت خصوصی سازی که اینک بر آن خصوصی 
بازی و یا اختصای ســازی برای عده ای خاص نام گذاشــته اند، 
چنان بغرنج و اســفناک اســت که ضرورت دارد در اسرع وقت 
به تخلفات انجام شــده رسیدگی و اموال عمومی به بیت المال 
بازگردد. هم اکنون نمونه های واضحی از رانت های گسترده در 
واگذاری ها لیست شده است. در گزارش رئیس دیوان محاسبات 
آمده اســت: در بررسی های به عمل آمده در ســال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی طبق 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید 

که نمونه هایی از آن به شرح زیر گزارش می شود:
الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی »روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت«:

واگذاری شــرکت هایی همچون پاالیش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی 
تبریــز، ریخته گری ماشین ســازی تبریز و امالک ائل گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توســط 

خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت المال گردیده است.
ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه ها توسط هیأت واگذاری:

قیمت کارشناسی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد )۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
تومــان بوده که بــا تصویب هیأت واگــذاری، کاهش ۷۰ درصدی بــه مبلغ یکصد و نــود و نه میلیارد 
)۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان واگذار شــده اســت. به این گزارش می توان بسیاری از واگذاری های دیگر را 
اضافه کرد که ردپای رانت و تخلف به وضوح در آن دیده می شود و به زودی اخبار آن را خواهیم شنید. حال 
انتظار مردم از دستگاه قضا این است که بدون مماشات و سیاسی کاری، با دست درازی های انجام شده به 

اموال عمومی برخورد نماید تا بدنوسیله اعتماد خدشه دار شده مردم دوباره احیاء گردد.
رابطه ویالهای »کالک« و »واگذاری پتروشیمی باختر«!

در همین حال، علیرضا زاکانی، نماینده ســابق مجلس شورای اسالمی، در یک برنامه تلویزیونی 
به یکی از پرونده های فســاد مالی اشاره کرده و موضوع بحث برانگیز ویالهای »کالک« در لواسان 
را به »واگذاری پتروشــیمی باختر« مربوط می داند و بر نقش »الف. ط«، معاون اجرایی حوزه ریاست 
در دوره ریاســت سابق قوه قضائیه، نیز در این باره اشاره می کند. زاکانی می گوید: »ماجرای ویالهای 
لواســان از فروش ۱۰۰ هکتار زمین به براداران »ن« آغاز شد. آن ها این زمین را با ۳۷ میلیارد تومان 
از »سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید« خریداری کردند و چند هزار میلیارد تومان از طریق 
آن سود بردند، به این شکل که »سه برادرند، زمین را خریدند بعد آمدند و این را بردند کمیسیون ماده 
پنج، ۵۰ هکتارش را دادند برای فضای ســبز، ۵۰ هکتارش را آوردند قطعات ۲ هزار متری با ۶۰۰ تا 
۹۰۰ متر بنا در هر قطعه، می شــود ۲۵۰ قطعه«. او با اشــاره به اینکه، »سازمان اقتصادی کوثر« پس 
از تغییر کاربری زمین صد هکتاری، علیه برادران »ن« شــکایت کرد، گفت که »آن ها با »الف. ط« 
که اکنون بازداشــت شده، زد و بند کردند و قوه قضائیه به نفع برادران »ن« حکم داد«. زاکانی گفت 
که برادران »ن«، در ســال ۱۳۸۹ حدود  ۱۰۰ میلیارد تومان از ســود چند هزار میلیارد تومانی خرید و 
تغییر کاربری زمین از بنیاد شهید را آوردند و ۴۰ درصد سهام پتروشیمی باختر را خریدند و با افزایش 
ســرمایه غیرقانونی سهام خودشان را به ۵۱ درصد رســاندند«. زاکانی گفت که در پرونده پتروشیمی 
باختر، برادران »ن«، بعد از رســاندن ســهام خود به ۵۱ درصد، »هیات مدیره را تغییر دادند« و این 
شــرکت ۲۷ درصد سهامش بعد از آن وارد بورس شد و ۱۶۷۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد. یعنی 
هر سهم را خریدند ۱۰۰ تا ۱۰۱ تومان اما در بورس این هر سهم را ۲۴۰۰ تومان قیمت گذاری کردند 
و بعد توانستند ۸۰ درصد سهام پتروشیمی باختر را در اختیار بگیرند. آنهم با پرداخت در مجموع ۲۵۰ 
میلیارد تومان«. او گفت که ارزش »پتروشیمی باختر هم اکنون ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است«. 
زاکانی سپس به ویالهای لواسان اشاره کرد و گفت: »این ویالهایی که وجود دارد هر کدام متعلق به 
متمول ترین آدم و نزدیک ترین آدم به قدرت اســت، به یک نماینده مجلسی، به یک وزیری، به یک 
وکیلی و به یک کسی وصل است«. زاکانی در پایان گفت: »رأس هرم قدرت در کشور رهبری انقالب 
مثل یک خورشید دارد می درخشد و حتی دشمنانش هم می گویند که کوچکترین لکه حتی خاکستری 

هم توی پرونده خودش و خانواده اش وجود ندارد«.
این اظهارات در حالی بیان می شــود که نگارنده بارها در گزارش هایی به تضییع حقوق بیت المال در 
واگذاری پتروشــیمی باختر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اشــاره کرده و خواستار برخورد جدی با این 
رانت خواری ها شــده بود. امید است این بار رانت خواران جلو و پشت پرده باختر –که برخی هنوز اسمی از 

آنها برده نشده است- در چنگال عدالت گرفتار شده و به سزای اعمالشان برسند.

برادران »ن«، در سال 
۱۳89 حدود  ۱۰۰ میلیارد 
تومان از سود چند هزار 

میلیارد تومانی خرید و تغییر 
کاربری زمین از بنیاد شهید 

را آوردند و ۴۰ درصد سهام 
پتروشیمی باختر را خریدند و 
با افزایش سرمایه غیرقانونی 

سهام خودشان را به ۵۱ 
درصد رساندند

شرکت ملی نفت ایران 
در سال 9۷ در مجموع 
۱۲ تفاهمنامه مطالعاتی 
با شرکت های داخلی و 

خارجی امضا کرده است 
و با توجه به مذاکراتی که 
هم اکنون در دستور کار 
داریم، حتی امضای چند 
قرارداد توسعه ای تا پایان 

سال دور از ذهن نیست

مهندس رامین حاتمی: در 

سال ۱۳9۷ در مجموع ۱6 

حلقه چاه تکمیل شده که از 

این تعداد ۱۱ حلقه چاه جدید 

و پنج حلقه چاه تعمیری است. 

جمع متراژحفاری نیز حدود 

۳6 هزار و 98۰ متر چاه جدید 

و چهار هزار و ۳۴۵ متر چاه 

تعمیری را شامل می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

خبرهای خوش معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برای کارکنان صنعت نفت؛

سنگ تمام وزیر نفت برای کارکنان صنعت نفت
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت 
و ســرمایه انســانی، به دنبال برگزاری 
شــهریورماه(   ۱۶( شــنبه  روز  نشست 
شورای حقوق و دســتمزد، از مصوبه های 

این نشست خبر داد.
فرزین مینو در این باره به خبرنگار 
شانا گفت: وزیر نفت در این نشست برای 
کارکنان ســنگ تمام گذاشت و با تاکید 
و حمایت وی ژه ایشــان مبنی بر ضرورت 
اجرای آیین نامه های اداری و استخدامی 
صنعت نفت، اِعمال اضافات شایســتگی 
کارکنان صنعت نفت، مصوب شــد. وی 
افزود: در شــرایطی که بیشــتر اعضای 
خانواده بزرگ صنعت نفت پذیرفته بودند 
که با توجه به شــرایط کنونی، تصویب 
اضافات شایستگی برای سال ۹۷ امری 
ناممکن اســت، اما وزیــر نفت برخالف 
جهت گیری هــای  و  منفــی  تبلیغــات 
نادرســت مبنــی بر بی توجهی ایشــان 
به ســرمایه انســانی، در کمال اقتدار و 
برای حمایــت از کارکنان صنعت نفت، 
همچنیــن حفــظ نظام هــا و آیین نامه 
اداری و اســتخدامی خاص صنعت نفت 
در نشســت شــورای حقوق و دستمزد 
شــرکت و با دفاعی هوشــمندانه منجر 
بــه تصویب اِعمال اضافات شایســتگی 
معاون  شــد.  نفت  صنعــت  کارکنــان 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 
نفت یادآور شــد: این مصوبــه باوجود 
محدودیت های مالی و بودجه ای موجود 
صنعت نفت و با وجود اینکه بســیاری از 
مزایای کارکنان در شــرایط کنونی و به 
تبع شــرایط ویژه کشــور انقباضی شده 
اســت، با هدف حفظ انگیــزه کارکنان، 
انقطــاع نظام مدیریــت عملکرد،  عدم 
انتصاب ها و ترفیع ها و به طور کلی عدم 
خدشــه به دیگر نظام های منابع انسانی 
صنعت نفت انجام شــد، زیرا در صورت 

انقطــاع آن، دیگر نظام های مرتبط دچار 
عارضه جدی می شــدند. مینو تاکید کرد 
که نقش همه ارکان این معاونت یا دیگر 
شــرکت ها در حوزه منابع انســانی تنها 
تهیه مدارک و مســتندات مورد نیاز بوده 
و کار اصلــی و عمده را در این بین باید 
به حســاب وزیر نفت و حمایت بی دریغ 
ایشــان از مجموعه صنعت نفت دانست 
که این موضوع جای تشــکر و قدردانی 
دارد. وی همچنین از پذیرفتن پیشــنهاد 
»افزایش ۱۸ درصد نرخ اقالم مندرج در 
نفت کارت )کارت خدمات الکترونیکی(« 
نســبت به پارسال توســط وزیر محترم 
نفت و ابالغ آن به معاونت منابع انسانی 
خبــر داد و افزود: افزون بر افزایش مبلغ 
نفت کارت ها، »بکپی« آن هم ان شاءاهلل 

پرداخت خواهد شد.
ساماندهی نظام پرداخت پیمانکاران در 

دستور کار
معــاون وزیــر نفت در توســعه 
مدیریت و ســرمایه انســانی در ادامه، 

ضمــن اشــاره بــه تشــکیل بیش از 
۱۵ نشســت با موضوع »ســاماندهی 
با حضور  پیمانــکاران«  پرداخت  نظام 
کارشناســان خبــره یادآور شــد: این 
موضوع در حال بررســی جدی است. 
اکنون در مرحله امضای قرارداد مشاوره 
در زمینه طبقه بندی مشاغل قرار داریم 
و پس از دســتیابی به نتیجه مطلوب، 
با  متناســب  پیمانکاران  پرداختی های 
نظام یادشــده انجام خواهد شــد؛ این 
موضوع یکــی از مطالبات جدی وزیر 
از معاونــت منابع انســانی بوده  نفت 
اســت که امیدواریم با تالش همکاران 
در  ایشان  مطالبه  پاســخگوی  بتوانیم 
این زمینه باشم. اصالح مشکالت بیمه 
مدت موقت هــا/ فوق العــاده تخصصی 
کارکنــان مــدت موقــت در فرآینــد 

تصویب خواهی
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی، ضمن اعالم این مطلب 
که فوق العــاده تخصصی کارکنان مدت 
موقت در فرآیند تصویب خواهی توســط 
وزیر نفت اســت، از افزایش مبلغ کمک 
مدت موقت  قــراردادی  کارکنان  رفاهی 
خبر داد و افزود: متناســب بــا افزایش 
مبلغ اقالم نفت کارت کارکنان رســمی 
و قــرارداد مدت معیــن، کمک رفاهی 
کارکنان مدت موقت هم افزایش خواهد 
یافت و »بکپی« آن هم پرداخت خواهد 
شد. مینو همچنین از حل مشکالت بیمه 
تکمیلی کارکنان قرارداد مدت موقت خبر 
داد و گفت: به دنبال آسیب شناســی در 
حوزه بیمه تکمیلی کارکنان مدت موقت 
و بــا توجه به گزارش هایــی که از چهار 

شرکت اصلی زیر پوشش بیمه داشته ایم، 
مسائل موجود بررسی و شناسایی و تحت 
عنوان بســته پیشنهادی ازسوی معاونت 
توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی به 
شــرکت ملی نفت ابالغ شد، بنابراین با 
توجه به نکات مورد اشــاره در این بسته 
کارکنان  کنونی  مشــکالت  پیشنهادی، 
مدت موقــت درباره بیمه تکمیلی به طور 

کامل برطرف خواهد شد.
شایعات درباره واگذاری سازمان 
بهداشت و درمان نفت کذب است

در همین حال، معــاون وزیر نفت 
در توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی 
شایعه ها درباره واگذاری سازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفت را کذب دانســت 
و گفــت: هدف از اجرای طــرح ارتقای 
نظام ســالمت کارکنــان صنعت نفت، 
چابک سازی سازمان بهداشت و درمان و 
افزایش رضایت کارکنان و خانواده هاست. 
فرزین مینو ضمن بیــان مطلب فوق در 
گفت وگو با خبرنگار شــانا اظهار کرد: از 
کارکنان صنعت نفت، کارکنان و مدیران 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
بی اساســی  شــایعه های  به  می خواهیم 
که در این باره مطرح می شــود، توجهی 
نداشــته باشند. وی افزود: از اجرای طرح 
ارتقــای نظام ســالمت، اهدافــی نظیر 
افزایــش رضایت کارکنان صنعت نفت و 
خانواده آنها، افزایش سطح دسترسی آنان 
به مراکز درمانی، شفاف ســازی و ارتقای 
کیفیت خدمات سازمان بهداشت و درمان 
را انتظار داریم. معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی وزارت نفت تصریح کرد: 
مالکیت سازمان بهداشت و درمان صنعت 

نفت با شرکت ملی نفت ایران است و 
قرار نیست هیچ گونه واگذاری انجام شود، 
بنابراین حاشیه ســازی و شایعه پراکنی در 
ایــن باره هیچ گونه توجیهــی ندارد و در 
صورت تکــرار چنیــن فعالیت هایی که 
تنها ســبب ایجاد جو ناامنــی و ناامیدی 
در ســازمان می شــود، افراد باید تبعات 
آن را بپذیرند. مینو یادآور شــد: خانواده 
صنعت نفــت که زیر پوشــش خدمات 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
هســتند، همچنین کارکنــان و مدیران 
خدوم سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت، نباید در این زمینه نگران باشــند، 
زیــرا کمترین اخاللــی در ارائه خدمات 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به 
کارکنان و خانواده آنان، ایجاد نمی شود، 
بلکه با اجرای طرح یادشده، افراد افزون 
بــر مراکز درمانی صنعــت نفت به دیگر 
مراکــز درمانــی نیز دسترســی خواهند 
داشــت. وی افزود: به طور حتم افزایش 
دسترســی خانواده صنعت نفت به مراکز 
درمانی، رضایت کارکنان و خانواده آنان 
را به دنبال خواهد داشــت. معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت 
اظهــار کــرد: الگوی مــا در اجرای این 
طرح، شرکت نفت فالت قاره ایران است 
که امروز یکــی از موفق ترین نظام های 
بهداشت و درمان در سطح صنعت نفت را 
شکل داده و رضایت حداکثری از کارکرد 
ایــن طرح در آن شــرکت ایجاد شــده 
اســت. مینو در پایان یادآور شد: پرهیز از 
برخوردهای ســلیقه ای در حوزه بهداشت 
و درمان، افزایش کیفیت و شــفافیت در 
عملکرد سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت، مدیریت بهینه هزینه های درمان و 
اثربخشــی بیش از پیــش خدمات این 
سازمان، از نتایجی است که طرح یادشده 

به دنبال آن خواهد بود.

ضريب موفقيت اکتشاف چاه های نفت و گاز چقدر است؟
در یک ســال اخیر ضریب موفقیــت چاه های 
اکتشافی افزایش یافته، به طوری که در سال های ۹۷ و 
۹۸، عملیات حفاری هشت حلقه چاه اکتشافی به پایان 
رســیده و از زمستان سال گذشــته تاکنون، هر فصل 
با یک کشــف همراه بوده است که با توجه به اعالم 
کشــف نفت در جزیره مینو در زمستان سال ۹۷، باید 

حداقل در انتظار دو خبر خوب اکتشافی دیگر باشیم.
بــه گزارش ایســنا، ضریب موفقیــت چاه های 
اکتشافی )تعداد چاه های موفق نسبت به تعداد چاه های 
حفر شده( که در دنیا به طور میانگین ۳۰ درصد است، 
در ایران حدود ۶۰ درصد است و در ۲۰ سال گذشته، 
در حــوزه گاز، به ازای تولید هر ۱۰۰ واحد، ۱۸۰ واحد 
جایگزین شــده است و در این مدت شاهد جایگزینی 
۷۰ درصــد نفت تولیــدی نیز بوده ایم. گفتنی اســت 
که ۲۵ درصد ذخایر نفتــی در دوران پس از پیروزی 
انقالب اســالمی کشف شــده، در حالی که در بخش 
گاز، عمده اکتشــاف ها )۷۵ درصــد( مربوط به دوران 
پس از پیروزی انقالب بوده اســت و به طور طبیعی با 
توجه به اینکه بیش ترین ظرفیت اکتشــاف در غرب و 
جنوب غرب کشور اســت، این بخش در اولویت قرار 
دارد، اما به این معنا نیست که در مناطق دیگر نباید به 
دنبال کشف باشیم. اولویت دوم تمرکز بر شمال شرق 
کشور )منطقه کپه داغ( اســت و پس از آن نیز شمال 
غرب و دشت مغان قرار دارد. در این رابطه سیدصالح 
هندی - مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران - 
انجام فعالیت های اکتشافی در شمال شرق کشور را به 

دلیل اهمیت تأمین انرژی در این منطقه حائز اهمیت 
می داند و معتقد است که بر اساس سیاست های کالن 
وزارت نفت و پیرو تاکید وزیر نفت بر دستیابی به منابع 
انرژی در شمال شرق کشور، نسل جدید فعالیت ها در 
این منطقه آغاز شــده اســت. به گفته وی، با این که 
اکتشاف در شرق کشــور گران قیمت است و ریسک 
باالیی دارد، اما با توجــه به فاصله زیاد این منطقه با 
مرکز انرژی کشور، اکتشاف در شمال شرق در اولویت 
شــرکت ملی نفت ایران است و پیش بینی می شود از 
سال ۹۹ به بعد، همواره دکل در کپه داغ شرقی مستقر 
و مشــغول فعالیت باشد. شــرکت ملی نفت ایران در 
حوزه شناســایی منابع غیرمتعارف هیدروکربوری هم 
فعالیت هایی انجام داده اســت. برخورداری کشــور از 
منابــع فراوان متعارف نفت و گاز، اگرچه اســتحصال 
ذخایر نامتعارف را در اولویت قرار نمی دهد، اما به گفته 
هندی، باید برای شناسایی این منابع هم تالش شود 
تا در زمانی که برداشت غیرمتعارف ها توجیه اقتصادی 
می یابد، مقدمات کار آماده باشد. با اجرای فاز نخست 
طرح شناســایی هیدرات هــای گازی دریای عمان، 
منابــع هیدرات گازی و گاز طبیعــی )منابع متعارف و 
غیرمتعارف( در دریای عمان شناسایی شد که با توجه 
به هزینه باالی فعالیت اکتشــافی در آب های عمیق 
این منطقه و به منظور افزایش قطعیت نتایج حاصل از 
فاز نخست، فاز دوم این طرح پژوهشی نیز کلید خورد 
و هم اکنون در دست اقدام است. افزون بر این، پروژه 
پژوهشی شناسایی شیل های نفتی هم که فاز نخست 

آن با اثبات وجود نفت شــیل در قالی کوه لرســتان به 
پایان رســید، در حال پیگیری است و قرارداد فاز دوم 
آن اخیراً به امضا رسیده است. بر اساس نتایج حاصل 
از فاز نخست این پروژه، حجم درجای این نفت سبک 
و با کیفیت اقتصادی که قابلیت اســتفاده مستقیم به 

عنوان سوخت جت را دارد، بسیار قابل توجه است.
آخرین وضعیت صنعت حفاری

همچنین بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی 
وزارت نفت، از وضعیت حفاری چاه در کشور در چهار 
ماه نخست امسال، ۴۱ حلقه چاه نفت و گاز و نزدیک 
به ۵۱ هزار متر حفاری در مناطق نفت خیز خشــکی و 
دریایی کشــور حفر و تکمیل شد که از این تعداد چاه 
۱۷ حلقه توســعه ای - توصیفــی و ۲۴ حلقه تعمیری 
- تکمیلی بوده که در گســترده عملیاتی شرکت های 
ملــی مناطق نفت خیز جنوب، نفــت مناطق مرکزی، 
نفت فالت قاره و مهندســی و توسعه نفت و در قالب 
پروژه ای به ثمر نشسته اســت. عالوه بر ۲۳۰۰ مورد 
خدمات یکپارچه صنعت حفاری به شرکت های نفتی از 
سوی دو مدیریت خدمات فنی و خدمات ویژه حفاری 
این شــرکت در ایــن مدت نیز انجام شــده و درباره 
شتاب بخشــیدن به اجرای پروژه های کلید در دست 
و ورود بــه پروژه های جدید میدان محور نیز باید گفت 
که در چهار ماه نخســت امسال، پروژه حفاری هفت 
حلقه چاه در میدان نفتی آذر در اســتان ایالم در غرب 
کشــور که از سوی شــرکت نفت مناطق مرکزی به 
ملی حفاری واگذار شــده بود به اتمام رسید. همچنین 

متعاقب آن حفــاری پنج حلقه چــاه در میدان نفتی 
نفت شهر در استان کرمانشــاه از سوی آن شرکت از 
طریق مناقصه به شــرکت ملی حفاری محول شد که 
هــم اینک عملیات حفاری این چاه ها وارد فاز اجرایی 
شده اســت. حفاری ۳+۲۰ حلقه چاه در میدان نفتی 
آزادگان جنوبــی با حفر و تکمیــل چاه ها و واگذاری 
آن به شــرکت متن به عنوان مجری طرح توسعه این 
میدان صورت گرفته و تنها مراحل تکمیل نهایی یک 
حلقه چاه در دست اجراست؛ عملیات حفاری ۱۰ حلقه 
چاه جدید نیز امســال اجرایی شده است و پروژه های 
حفــاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توســعه میدان 
گازی پــارس جنوبی با اتمام عملیــات حفاری چاه ها 
و تکمیــل و تحویل ۱۴ حلقه چاه به شــرکت نفت و 
گاز پارس به نتیجه مورد نظر کارفرما رســیده است. 
از ســوی دیگر اجرای پروژه حفاری و تعمیر ۱۴ حلقه 
چاه در حوزه عملیات شرکت نفت و گاز اروندان، آغاز 
عملیات اجرایــی حفاری هفت حلقه چــاه در میدان 
نفتی گچساران در قالب قرارداد با شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در چارچوب طرح حفظ و نگهداشت و 
افزایش تولید و دنبال کردن اجرای حفاری ۶+۸ حلقه 
چاه اکتشافی که از ســوی مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران در قالب دو پروژه به این شرکت واگذار 
شــد و هم اکنون حفاری چهار حلقه چاه با اختصاص 
چهار دســتگاه حفاری سنگین خشکی در دست اقدام 
است، از دیگر فعالیت های شــرکت در بخش تحقق 

پروژه های EPDS به شمار می آید.

یادداشت

نقشه دولت برای بهبود وضعیت صنعت نفت
یکــی از برنامه های دولت پــس از تحریم هــای ظالمانه آمریکا، 
تغییر سیاســت ها در حوزه نفت بوده که یکــی از آن ها تبدیل نفت خام 
به فراورده های نفتی اســت و آنطور که وزیر نفت نیز اعالم کرده توسعه 

پاالیشگاه ها در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شــدن بازگشت تحریم های 
نفتی اقدامات نسبتًا خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر 
از مدل ســنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای اســتفاده 
از توانمنــدی و انعطاف پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از 
اقدامــات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت 
خام کشــور بود که در صورت تداوم عرضه، چشــم انداز مناسبی برای 
آینده خواهد داشت اما کارشناسان همواره بر این موضوع تاکید دارند که 
راه حل اساســی برای مقابله با تحریم های نفتی خالصی از خام فروشی 
نفت اســت. موضوعی که به تازگی نیز رییس جمهور کشور در این باره 
اعــالم کرد که به دنبال تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی هســتیم 
و برای این کار پاالیشــگاه های موجود را توسعه داده و پاالیشگاه های 
جدید ایجاد خواهیم کرد. بــه گفته وی، قدرت های جهانی می دانند که 
در صــورت تحریم کامل نفت و به صفر رســاندن صادرات نفت ایران، 
آبراه های بین المللی نمی تواند امنیت ســابق را داشــته باشــد، بنابراین 
فشــار یکجانبه علیه ایران نمی تواند به نفع آنها باشــد و امنیت شان را 
در منطقه و جهــان تضمین نمی کند. رئیس جمهوری همچنین تصریح 
کرده که در گام نخســت توانســتیم در زمینه گازوئیل خودکفا شویم و 
به صادرات برســیم و امروز هم در زمینه بنزین خودکفا شــده و بنزین 
صادر می کنیــم، البته باید مصرف بی رویه بنزیــن را کاهش دهیم که 
چارچوب مناسبی را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این هدف 
تصویب کرده ایم. به تازگی نیز وزیر نفت ضمن مهم دانســتن این طرح 
گفت: موضوع جلوگیری از خام فروشــی فقط مربوط به پتروشــیمی ها 
نیســت و پاالیشگاه ها را نیز شامل می شــود، همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند موضوع پاالیشــگاه ها در برنامه ما قرار دارد. وی درباره 
تبدیل نفت خام به فرآورده های باارزش در کشور، توضیح داد: پاالیشگاه 
میعانات گازی ســتاره خلیج فارس با ظرفیت اسمی پاالیش روزانه ۳۶۰ 
هزار بشــکه طراحی شده بود، اما همکاران ما در اقدامی ابتکاری با رفع 
تنگناهای مهندســی بدون ســاخت یک واحد جدیــد ظرفیت را در فاز 
چهارم ۱۲۰ هزار بشــکه دیگر اضافه کردنــد که فاز چهارم مجازی نام 
گرفت، زیرا مقرر شــده بود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۳ فاز هر یک 
با ظرفیت پاالیش روزانه ۱۲۰ هزار بشــکه داشته باشد. بر این اساس با 
تکمیل فاز چهارم که تا پایان ســال به ظرفیت پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس افزوده می شــود، مجموع ظرفیت به ۴۸۰ هزار بشــکه در روز با 
هزینــه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دالر خواهد رســید و این شــرایط بدون آنکه 
یک واحد جدید ســاخته شده باشد، رخ می دهد. اکنون ظرفیت پاالیش 
روزانه پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس ۴۲۰ هزار بشکه 
اســت، به معنای اینکه نیمی از کار انجام شــده و نیم دیگر باقی مانده 
اســت. از ســوی دیگر ۱۲۰ هزار بشــکه از رقم ۴۸۰ هزار بشکه را به 
پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس دادیم که ظرفیت را از ۳۶۰ به ۴۸۰ هزار 
بشــکه رســاندیم، بنابراین ظرفیت پاالیش در مجموعه پاالیشگاه های 
طرح فراگیر پاالیشــی سیراف به ۳۶۰ هزار بشــکه در روز می رسد. به 
گفتــه رئیس جمهوری برای تأمین منابع الزم یعنی حدود ۲ میلیارد دالر 
دستور مؤکد داده اند، زیرا هزینه واحدهای پاالیشی میعانات در مقایسه با 
پاالیشگاه های نفت خام گران نیست. اما این پاالیشگاه ها در این مرحله 
بنزیــن تولید نمی کنند، بلکه گازوئیل و نفتا تولید خواهند کرد؛ ۸ میلیون 
تن نفتا به عنوان خوراک پتروشیمی ها تولید می شود که می توان از آن ها 
بهترین محصوالت را دریافت کرد، مجموعه پاالیشگاه های طرح فراگیر 

پاالیشی سیراف ظرف ۲ تا ۳ سال آینده می توانند عملیاتی شوند.
حمایت از ساخت پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها با منابع مردمی

به گفتــه زنگنه، مطابق قانون حمایت از ســاخت پاالیشــگاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها با منابع مردمی که مجلس شورای اسالمی تصویب و به 
وزارت نفت ابالغ کرده است، آیین نامه مرتبط با این قانون تدوین می شود 
تا ساخت پاالیشــگاه ها با ظرفیت پاالیش روزانه ۲ میلیون بشکه حمایت 
شــوند. وی در این باره توضیح داد: ما تاکنون نیز روزانه ۲ میلیون بشکه 
ظرفیت برای پاالیشــگاه ها )۵۰۰ هزار بشکه برای پاالیشگاه های کوچک 
و یک و نیم میلیون بشکه برای پاالیشگاه های باالی صد هزار بشکه ای( 
داده ایم، اما ســرمایه گذاری نشده است و شاید با تسهیالت کنونی تقویت 
شوند. البته مجلس شورای اسالمی اعالم کرده است که پاالیشگاه ها باید 
در سواحل ساخته شوند و وزارت نفت اجازه دارد از ظرفیت این قانون برای 
بهبود وضع پاالیشــگاه های کنونی و بهبود کیفیت محصوالتشان استفاده 
کند و اگر کمبودی باشــد با کمک مجلس شورای اسالمی آن را برطرف 

کند که این اقدام ها گام بزرگی برای جلوگیری از خام فروشی است.
باید از خام فروشی فاصله بگیریم

در این باره خطیبی - کارشناس ارشد حوزه انرژی - به ایسنا گفت: 
با توجه به این که ایران یک کشور خام فروش در حوزه نفتی است به راحتی 
توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، چرا که مواد خام در هر جایی قابل 
ردیابی اســت، اما اگر این مواد تبدیل به فرآورده شوند، به راحتی ردیابی 
نخواهد شــد، البته باید به این مساله نیز توجه کرد که انجام چنین کاری 
زمان بر اســت و باید در یک برنامه میان مدت به آن دســت یافت. وی در 
ادامه عنوان کرد: این طرح می تواند طرح خوبی باشــد و حتی اگر در زمان 
تحریم نیز کارساز نباشــد، در آینده می تواند تأثیرات بسیار مثبتی را عاید 
کشــور کند، لذا باید تالش شود تا نفت خام را به محصول فرآورده تبدیل 
کنیم و قطعًا از این مســاله ســود زیادی عاید کشور خواهد شد اما باز هم 
تاکید دارم که انجام این کار زمان بر اســت و در یــک برنامه کوتاه مدت 
نمی توان آن را به نتیجه رســاند. این کارشناس افزود: البته این به معنای 
رد کردن این طرح نیســت؛ با توجه به این که سال های متمادی است که 
در مورد خام فروشی و مشکالت آن صحبت های زیادی مطرح می شود، به 
نظر می رسد که دیگر وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جدی تری 
توجه شــود و در یک برنامه سه تا چهار ساله از خام فروشی فاصله بگیریم 
و بــه جای مواد خام محصوالت نفتی را به فروش برســانیم. وی با تاکید 
بر این مســاله که این موضوع می توانــد ارزش افزوده زیادی را به همراه 
داشته باشد، اظهار کرد: بی شک این طرح به نفع کشور خواهد بود که باید 

برنامه ریزی دقیقی برای تحقق عالی آن صورت گیرد.

فرزین مینو: 

وزیر نفت در این نشست 

برای کارکنان سنگ تمام 

گذاشت و با تاکید و حمایت 

وی ژه ایشان مبنی بر ضرورت 

اجرای آیین نامه های اداری و 

استخدامی صنعت نفت، ِاعمال 

اضافات شایستگی کارکنان 

صنعت نفت، مصوب شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

دانش نفت جزئیات امضای قرارداد جدید گازی ۴۴۰ میلیون دالری ایران را بررسی کرد؛

توسعه میدان گازی بالل در دستان ایرانی ها
میدان گازی بالل در بخش شرقی میدان گازی پارس جنوبی و در 9۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره الوان واقع شده است

توسعه میدان گازی بالل به ایرانی ها 
سپرده می شــود. امروز )شنبه( در سالن 
قدیم  مرکزی  ســاختمان  بهشتی  شهید 
شــرکت ملی نفت ایران، قرارداد توسعه 
میدان گازی بالل بین شــرکت نفت و گاز 
پارس و شرکت پتروپارس منعقد می شود. 
بدین ترتیب، محمد مشــکین فام، مدیر 
عامل شــرکت نفت و گاز پارس به عنوان 
کارفرما از طرف شرکت ملی نفت ایران و 
عامل  مدیر  مسعودی،  حمیدرضا  مهندس 
پتروپارس این قــرارداد را امضا خواهند 
کرد. آگاهان، امضای این قرارداد را اولین 
دستاورد روشن و قابل مالحظه حمیدرضا 
مســعودی، مدیر عامل پتروپارس از بدو 
انتصاب خویش در بهمن ماه سال گذشته 

ارزیابی می کنند.
میدان گازی بالل کجاست؟

میدان گازی بالل در بخش شرقی 
 ۹۰ در  و  پارس جنوبــی  گازی  میــدان 
کیلومتــری جنوب غربــی جزیره الوان 
واقع شــده اســت. میدان نفتی بالل به 
دلیــل دارا بودن الیه های گازی، قابلیت 
اســتحصال گاز را عالوه بــر نفت دارد. 
این میدان نفتی در اســتان هرمزگان و 
در منطقــه الوان قرار دارد و در محدوده 
خلیج فارس مســتقر اســت. همچنین 
میدان نفتی بــالل در نزدیکی آب های 
قطر واقع شده و شامل دو مخزن شناخته 
شــده »عرب« و »خاتیا« اســت. طرح 
توســعه میدان نفتی بالل که به صورت 
بیع متقابل با شــرکت های خارجی بسته 
شده بود، از سال ۱۳۷۸ شروع و در دی 
ماه ســال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید. 
پس از عملیات اجرایی طرح توسعه این 
میدان نفتی، بهره برداری از این میدان با 
تولید روزانه ۲۰ هزار بشــکه نفت شروع 
شد. نفت برداشــت شده از این میدان با 
استفاده از یک خط لوله ۱۴ اینچ به طول 
۱۰۰ کیلومتر به جزیره الوان فرســتاده 
می شــود تا پس از مخلوط شدن با نفت 

میــدان ســلمان و فــرآورش آن آماده 
صادرات شــود. همچنین قــرارداد طرح 
توســعه میدان بالل در ســال ۱۳۷۸ در 
قالب بیع متقابل میان شرکت ملی نفت 
ایــران و یک شــرکت بین المللی منعقد 
شــده بود. در همین حال، به تازگی دکتر 
رضا دهقان، معاون توســعه و مهندسی 
شــرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که 
میدان گازی بالل بــا امضای قراردادی 
به ارزش ۴۴۰ میلیون دالر، به شــرکتی 
ایرانــی واگذار خواهد شــد. وی با بیان 
اینکه این قرارداد با شــرکت پتروپارس 
امضا می شــود، اظهار کرد: با توسعه این 
میدان مشــترک، روزانــه ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گازترش تولید می شود، گاز 
تولیدی به ســکوی C فاز ۱۲ منتقل و 
سپس برای فراورش، از طریق خط لوله 

به پاالیشگاه فاز ۱۲ ارسال خواهد شد.
جزئیات امضای قرارداد جدید گازی 

۴۴۰ میلیون دالری ایران
دکتر دهقان همچنین ماه گذشته 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
گاز میــدان مشــترک گازی بالل پس 

از توسعه چه سرنوشــتی پیدا می کند؟ 
تصریح کــرد: بر اســاس برنامه ریزی 
انجام شــده گاز تولیدی به پاالیشــگاه 
پارس جنوبی منتقل می شود. این مقام 
مسئول با تاکید بر این که ظرفیت تولید 
گاز در فــاز اول میدان بالل حدود یک 
میلیارد فوت مکعب در روز است، اظهار 
کرد: میدان بالل جزو میادین مشترک 
گازی کشــور بوده، بنابراین توسعه آن 
در دستور کار شــرکت ملی نفت ایران 
قرار دارد. طبق اعالم شرکت نفت و گاز 
پارس، قرارداد طرح توسعه میدان گازی 
بالل )بخش شرقی میدان گازی پارس 
جنوبــی( به زودی بین شــرکت نفت و 
گاز پارس به عنوان کارفرما و شــرکت 
پتروپارس به عنــوان پیمانکار عمومی 
طرح – GC و الحاق قرارداد مذکور به 
قرارداد بیع متقابل طرح توسعه جامع و 
یکپارچه فازهای ۱۱ تا ۲۴ پارس جنوبی 
امضاء می شــود. مطابق مفاد قراردادی 
که به امضاء می رســد، پیمانکار موظف 
است طی ۳۴ ماه، حفاری در مجموع ۸ 
حلقه چاه تولیدی شــامل یک حلقه چاه 

توصیفی – اکتشــافی با هدف توصیف 
و تولیــد الیه هــای گازی مربوطه به 
 Learning همراه حفر یک حلقــه چاه
و ۶ حلقــه چاه توســعه ای، ســاخت و 
نصب یک جکت ســرچاهی چهارپایه، 
ســاخت و نصب یک عرشه با ظرفیت 
تولید روزانــه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب 
گاز غنی و احداث یک رشــته خط لوله 
به طول تقریبــی ۲۰ کیلومتر به همراه 
نصب کابل فیبر نــوری را انجام دهد. 
همچنین شــرکت پتروپارس مسئولیت 
یکپارچه ســازی  و  مدیریت  راهبــری، 
قرارداد، انجام مطالعات مخزنی، طراحی 
حفاری و تهیه اســناد مناقصات فرعی 
را برعهــده خواهد داشــت که با هدف 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــا و 
توانمندی شرکت های داخلی در اجرای 
پروژه های مشابه، نســبت به برگزاری 
مناقصــات فرعی با رعایــت آیین نامه 
معامالت شــرکت ملی نفــت ایران و 
تحت نظــارت و تأیید کامــل کارفرما 
اقدام خواهد کرد. برداشــت روزانه ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعب گازترش و ۱۵ هزار 

بشکه میعانات گازی از دستاوردهای 
طرح توسعه میدان گازی بالل به شمار 
مــی رود که بــا ارســال از طریق خط 
لوله به ســکوی C فــاز ۱۲ و انتقال به 
ساحل کنگان، پس از شیرین سازی در 
پاالیشگاه فاز ۱۲ پارس جنوبی به خط 

سراسری گاز تزریق می شود.
درباره پتروپارس

شرکت پتروپارس که فعالیت خودرا 
از بهمــن ماه ۱۳۷۶ آغاز کرده اســت، 
در طول این ســالها تاکنون، اجرای ۱۶ 
میلیارد دالر پروژه را در دســت داشــته 
و این شــرکت، ۱۱ فاز پارس جنوبی را 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم توسعه 
داده است. بر این اساس، می توان گفت: 
شــرکت پتروپارس، بیشــترین سهم را 
در توســعه میدان مشترک گازی پارس 
است.  داشــته  پیمانکار  به عنوان  جنوبی 
و  حرفه ای  مجموعــه ای  که  پتروپارس 
مدرن به شــمار می آید، به دلیل فعالیت 
مشــترک بــا شــرکت های خارجی، به 
ســازمانی رو به رشــد و بین المللی بدل 
شده است. نتیجه طرح هایی که از سوی 
شرکت پتروپارس اجرا شده، تولید روزانه 
۳۱۱ میلیــون مترمکعب گاز )۱۱ میلیارد 
فوت مکعب( و ۵۰۰ هزار بشکه میعانات 

گازی است.

آخرين وضعيت برداشت از ميدان های مشترک نفت و گاز
طبق آخرین آمار، نفت درجای میادین مشترک غرب 
کارون حدود ۶۷ میلیارد بشــکه اعالم شده که با ضریب 
بازیافت شــش درصد ۶.۴ میلیارد بشکه می توان از این 
میادین برداشــت کرد. این میزان با نفت خام ۵۰ دالری 
۲۳۰ میلیارد دالر برای ایران منافع خواهد داشت. عالوه بر 
این، ذخیره درجای گاز پارس جنوبی در طرف ایران، حدود 
۱۴.۲ تریلیون مترمکعب و ذخیره میعانات گازی بالغ بر ۱۹ 

میلیارد بشکه است.
اجرای توسعه میادین نفتی در غرب کارون، موجب 
می شود تولید نفت از این منطقه تا پایان سال روزانه ۵۰ 
هزار بشکه بیشتر شود و آن طور که مسئوالن نفتی اعالم 
کرده اند اکنون در حوزه میدان های مشترک غرب کارون، 
عقب ماندگی نداریم و نیروگاه برق غرب کارون تا پایان 
امسال راه اندازی خواهد شد. حوزه غرب کارون به عنوان 
یک حوزه پرظرفیت بالغ بر ۷۰ میلیارد بشکه ذخیره نفتی 
را در خود جای داده و اکنــون طرح های متعددی برای 
توسعه میدان های غرب کارون و دیگر میدان های نفتی 
و همچنین طرح های که به تازگی در قالب آی پی ســی 
واگذار شده، در حال اجراست. تورج دهقانی - مدیرعامل 
شــرکت مهندسی و توســعه نفت ایران - در این باره با 
اشــاره به طرح انتقال نفت خام در حوزه غرب کارون از 
منطقه گوره به جاســک در شــرق تنگه هرمز به عنوان 
یک طرح عظیم، ملی و راهبردی، اظهار کرد: شــرکت 
متــن اجرای این طرح را به عهده دارد و این طرح دارای 
ارزش چند میلیارد دالری اســت و خط لوله عظیم هزار 
کیلومتری را در دســت احداث دارد که ســال گذشــته 
پیمان ها و مناقصات آن، انجام و عملیات اجرایی آن نیز 

آغاز شده است.
سهم ایران از پارس جنوبی چقدر است؟

از سوی دیگز بر اســاس آخرین برآوردهای انجام 
شــده، ذخیره درجای گاز پارس جنوبی در طرف ایران، 
حــدود ۱۴.۲ تریلیــون مترمکعــب و هم چنیــن دارای 
ذخیره ای بالغ بر ۱۹ میلیارد بشکه میعانات گازی است. با 

توجه به وسعت این میدان توسعه آن در فازهای مختلف 
مطابق با برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ایران و با هدف تأمین تقاضای رو به رشد گاز 
طبیعــی، اعم از مصارف داخلــی و تزریق آن به میادین 
نفتی به منظور صیانت از مخازن و هم چنین صادرات گاز 
در دولت های یازدهم و دوازدهم دســتور کار وزارت نفت 

قرار گرفت.
مقایسه ایران و قطر در برداشت از پارس جنوبی

تعــداد چاه های در حــال بهره بــرداری از میدان 
مشترک پارس جنوبی در مردادماه ۱۳۹۲ در ایران ۱۱۰ 
و در قطر ۴۰۱ حلقه بوده اســت. این میزان در اسفندماه 
سال ۱۳۹۶ در ایران به ۲۵۲ رسید و در قطر همان ۴۰۱ 
حلقــه چاه ماند. تولید روزانه گاز غنــی از این میدان در 
مردادماه ســال ۱۳۹۲ در ایران ۲۸۵ میلیون مترمکعب 
و در طــرف قطری ۵۶۶ میلیــون مترمکعب بود که این 
میزان تا اســفندماه ســال ۱۳۹۶ در قطر ثابت ماند و در 
ایران به ۵۷۰ میلیون مترمکعب رسید. اما برداشت گاز از 

میدان گازی پارس جنوبی، از سال ۱۳۸۰ در ایران و قطر 
آغاز شد و تا شــش سال بعد هم تراز بود، اما پس از آن، 
به مدت هشت ســال قطر در برداشت گاز از بزرگ ترین 
میــدان گازی جهان از ایران پیشــی گرفت و در حالی 
کــه ظرفیت تولید گاز قطر در میــدان پارس جنوبی در 
آن هشت سال به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید، ظرفیت 
تولید ایران ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود. تولید گاز 
طبیعی از میدان گازی پارس جنوبی هم از سال ۱۳۸۰ با 
تولید حدود دو میلیون مترمکعب در روز در طرف ایرانی 
آغاز شده که در نتیجه بهره برداری از فازهای این میدان، 
میــزان تولید گاز غنی ایران از این میدان مشــترک، در 
حال حاضر از قطر پیشی گرفته و به بیش از ۶۰۰ میلیون 

مترمکعب در روز رسیده است.
در برداشت از میدان های مشترک غرب کارون و پارس 

جنوبی پیشتازیم
بیژن زنگنه - وزیر نفت - نیز درباره وضع برداشت 
از ذخایر مشــترک نفت و گاز ایران گفت: ما میدان های 

مشترکی با کشــورهای عراق، عربستان، قطر، امارات و 
ترکمنستان داریم که بزرگ ترین این میدان های مشترک 
در دو منطقه پارس جنوبی و غرب کارون واقع شــده اند. 
به گفته وی، تا چند سال پیش در برداشت از میدان های 
مشــترک از کشــورهای مقابل جلوتر نبودیم؛ به ویژه در 
قطر، اما امروز از نظر برداشت روزانه گاز در میدان پارس 
جنوبی و همچنین برداشــت نفــت از میدان های غرب 
کارون جلوتر هســتیم این در حالی است که عمده کارها 
را با منابــع و توان خودمان دنبال می کنیم. وزیر نفت به 
قراردادهای توســعه ای امضا شده در غرب کشور به ویژه 
ایالم اشــاره کرد و گفت: در میدان آذر که از قبل فعال 
بوده ایم و برای توســعه چند میدان نیز با روس ها قرارداد 
امضــا کرده ایم. زنگنه به میدان های دیگری مثل میدان 
فروزان که با عربســتان مشــترک است نیز اشاره کرد و 
گفت: حجم اصلی این میدان در طرف عربستان است، اما 
ایران هم برداشت دارد و برنامه های نوسازی نیز در این 
میدان دنبال می شود. وزیر نفت گفت: از میدان مشترک 
گازی فرزاد A و B هنوز برداشــتی نداشــتیم، به دلیل 
اینکه مدتی معطل هندی ها بودیم و هنوز هم هســتیم، 
اما امیدواریم این میدان امســال به سامان برسد. زنگنه 
با بیان اینکه امیدواریم تکلیف توســعه همه میدان های 
مشــترک تا پایان این دولت مشخص شود، درباره وضع 
توســعه میدان گازی پارس جنوبــی نیز گفت: از ۲۷ فاز 
این میدان، پاالیشگاه بخش خشکی و بخش دریایی ۲۵ 
فاز تمام شــده و تا اوایل ســال آینده، بخش دریایی ۲۷ 
فاز پایان می یابد و تولید روزانه گاز این میدان مشــترک 
به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب می رســد. به گفته وی، 
به این ترتیب تنها بخش باقیمانده طرح توســعه فاز ۱۴ 
میدان گازی مشــترک پارس جنوبی می ماند. همچنین 
طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که روند توسعه آن به 
دلیل تحریم با مشکالتی روبرو شد. زنگنه ابراز امیدواری 
کرد که فعالیت های اجرایی طرح توســعه فاز ۱۱ میدان 

گازی مشترک پارس جنوبی هم امسال آغاز شود.

یادداشت

اخبار گاز

اهم دستاوردهای معاونت مطالعات شیمیایی 
مناطق نفتخیز جنوب

صادق فتح الهی
مدیر امور فنی شرکت مناطق نفت خیزجنوب

مهم ترین دستاوردها و اقدام های معاونت 
مطالعات شــیمیایی و آزمایشــگاه های کنترل 
کیفیت شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب 
تشریح شد. توسعه آزمایشگاه مغزه و راه اندازی 
تجهیزات کلیدی آن، راه اندازی آزمایشگاه ازدیاد 
برداشت در آزمایشگاه مرکزی، راه اندازی دستگاه 
تقطیر نفت خام و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

گاز در اداره شــیمیایی شــرکت های نفت و گاز مارون و مسجدسلیمان 
و توسعه و تجهیز آزمایشــگاه های گاز موجود در پنج شرکت بهره بردار 
از مهم تریــن اقدام هــا و دســتاوردهای معاونت مطالعات شــیمیایی و 
آزمایشگاه های کنترل کیفیت مناطق نفت خیز جنوب محسوب می شود. 
معاونت مطالعات شیمیایی برای تکمیل آزمایشگاه مغزه اقدام به راه اندازی 
دســتگاه پیشرفته سانتریفیوژ کرده که در شرایط سخت تحریمی امکان 
خرید آن به راحتی مســیر نبوده است، همچنین دستگاه Capri که برای 
اندازه گیری خواص الکتریکی و فشــار موئینگی سنگ مخزن خریداری 
شــده بود از ســوی کارشناسان این امور تعمیر شــد و در سرویس قرار 
گرفت. با اســتفاده از این دو دســتگاه و همچنین دستگاه XRP، عماًل 
زنجیره آزمایش های ویژه مغزه در مناطق نفت خیز جنوب تکمیل شــد 
و این آزمایشــگاه در حال انجام نخستین آزمایش ویژه روی نمونه های 
مخزن گلخاری اســت. با توجه به نزدیک شــدن اکثر مخازن کشور به 
نیمه دوم عمر خود و کاهش تولید طبیعی آنها، معاونت مطالعات شیمیایی 
اقدام به راه اندازی آزمایش ازدیاد برداشــت کرده که با تکیه بر پشــتوانه 
نیروی انسانی، هم اکنون در حال تهیه نقشه راه ازدیاد برداشت برای انجام 
مطالعات و آزمایش های مورد نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب برای 
حفظ افزایش تولید نفت و گاز و میعانات گازی اســت. شایان ذکر است 
که معاونت مطالعات شیمیایی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت با داشتن 
مراکز آزمایشــگاهی تخصصی فعال، مسئولیت تولید داده های سنگ و 
سیال مورد نیاز ارزیابی مخازن، ارزیابی همه مواد افزودنی شیمیایی مورد 
مصرف در فرآیندهای تولیدی و همچنین پایش مستمر کیفیت نفت و گاز 

تولیدی را به عهده دارد.

معرفی گوگرد بنتونیتی پاالیشگاه خانگیران در 
نمایشگاه کشاورزی اردبیل

پاالیشگاه گاز خانگیران با هدف معرفی گوگرد بنتونیتی برای تولید کود 
مرغوب ویژه مصارف کشاورزی در شــانزدهمین نمایشگاه کشاورزی اردبیل 

شرکت کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
جمعی از کارشناســان این پاالیشــگاه با هدف معرفی محصول کود گوگرد 
بنتونیتی به کشاورزان در شــانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام، 
طیور، ماشــین آالت و صنایع وابسته در اردبیل حضور پیدا کردند و به معرفی 
دستاوردهای این شرکت پرداختند. بر اساس این گزارش، دشت مغان قطب 
کشــاورزی در منطقه اردبیل است و بیش از ۸۵ هزار هکتار زمین کشاورزی 
دارد که همه آنها نیاز به اســتفاده از کود گوگــرد بنتونیتی دارند، به همین 
دلیل، کارشناسان پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد در راستای توسعه بازار و معرفی 
محصوالت جانبی پاالیشــگاه )کود گوگرد بنتونیتی( به بازار داخلی در این 
نمایشگاه حضور یافتند. شــرکت در این نمایشگاه سبب شد تعداد زیادی از 
بازرگانان ایرانی فعال در حوزه گوگرد ضمن دیدار از غرفه شرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشمی نژاد خواستار خرید محصول کود گوگرد بنتونیتی این مجتمع 
گازی شوند. شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در کنار رسالت اصلی خود 
مبنی بر تأمین گاز مشترکان شمال و شمال شرق کشور، محصوالت جانبی 
ارزشــمند مانند گوگرد را تولید می کند، به گونه ای که اکنون با تولید روزانه 
بیش از ۲ هزار تن گوگرد مذاب، تولید روزانه ۶۰۰ تن گوگرد بنتونیتی )مطابق 
نیاز بازار( و تولید ســاالنه بیــش از ۲۰ هزار تن گوگرد بنتونیتی، بزرگ ترین 
تولیدکننده گوگرد در کشور است. کود گوگرد بنتونیتی نیز در راستای ارتقای 
کیفی خاک و تأمین عناصر مورد نیاز رشد گیاهان تاثیری بسزا در بازده تولید 

محصوالت کشاورزی دارد. 
تحقق ۱۰۰ درصدی عملیات تعمیرات اساسی 

پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه گاز شــهید هاشمی نژاد به عنوان 
تنها پاالیشگاه گازی شمال شرق کشور به طور ۱۰۰ درصدی و با تکیه بر توان 

نیروهای بومی منطقه اجرا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، ناصر نوذری، 
رئیس تعمیرات اساســی و نوسازی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از 
تحقق ۱۰۰ درصدی فعالیت های برنامه ریزی شــده تعمیرات اساســی سال 
۹۸ ایــن مجتمع گازی خبر داد و گفت: انجام عملیات تعمیرات اساســی در 
همه واحدهای صنعت گاز با هدف تولید، انتقال و توزیع پایدار گاز به ویژه در 
فصل سرما انجام می شود که بر این اساس، تعمیرات اساسی همه واحدهای 
عملیاتی پاالیشگاه گاز خانگیران نیز مطابق همیشه، برای ۶ ماه نخست سال 
برنامه ریزی شــده بود. وی افزود: امسال برنامه تعمیرات اساسی در دو واحد 
تصفیه گاز، دو واحد بازیافت گوگرد و واحد ذخیره سازی و همچنین تعمیرات 
میان دوره ای در ســایر واحدها انجام شده است. به گفته نوذری، از زمان آغاز 
تعمیرات اساسی تاکنون، ۳۶۱ هزار و ۸۰۰ نفرساعت کار انجام شده که سبب 
پیشــرفت ۱۰۰ درصدی در بخش تعمیرات اساسی و پیشرفت فیزیکی ۹۰ 
درصدی در بخش تعمیرات میان دوره ای شده است. رئیس تعمیرات اساسی 
و نوسازی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد یادآور شد: ابتدا تا انتهای 
عملیات تعمیرات اساســی این پاالیشگاه، توسط پیمانکاران و نیروی انسانی 

بومی منطقه انجام شده است.

با توسعه این میدان 

مشترک، روزانه ۵۰۰ 

میلیون فوت مکعب گازترش 

تولید می شود، گاز تولیدی 

به سکوی C فاز ۱۲ منتقل 

و سپس برای فراورش، از 

طریق خط لوله به پاالیشگاه 

فاز ۱۲ ارسال خواهد شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و ساخت )صنایع نفت و نیرو( در گفت و گو با دانش نفت:

خطر تعطیلی شرکت های خصوصی نفتی به دلیل نبود و عدم واگذاری پروژه
گفتگو: گلناز پرتوی مهر

باتوجه به منابــع عظیم نفت و گاز 
در ایــران و نیاز روزافزون به گســترش 
اکتشــاف  از  آنها،  به  مربوط  فعالیت های 
تا عرضــه فرآورده به بــازار و تالش در 
پایین دستی،  و  باالدســتی  صنایع  ایجاد 
انجمن شــرکت های مهندسی و ساخت، 
رشد مداوم کمی و کیفی حرفه مهندسی 
و ساخت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی 
و نیرو را چه در سطح ملی و چه در سطح 
منطقه ای و بین المللی رسالت خود می داند. 
مدیره  هیئت  رئیــس  عبداللهی،  فروزان 
انجمن شــرکت های مهندسی و ساخت 
)صنایع نفت و نیــرو( ضمن بیان مطلب 
فوق به خبرنــگار دانش نفت اظهار کرد: 
انجمن شــرکت های مهندسی و ساخت 
حرفه ای،  تشــکلی  ونیرو(،  نفت  )صنایع 
مســتقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است 
که در ســال ۱۳۷8 در حوزه مهندســی 
و ســاخت )EPC( در صنعــت نفت، گاز، 

پتروشیمی و نیرو شکل گرفت.
وی در ادامــه تصریح کرد: انجمن 
در ســال ۱۳۸۲ با اخذ مجوز از وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تأســیس 
گردیــده و در ســال ۱۳۹۳ به عضویت 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 
ایران درآمده اســت. اعضای انجمن در 
زمینه های مختلف مهندســی و ساخت 
صنایــع نفت و نیــرو، تاکنــون اغلب 
در  وپتروشیمی  پاالیشگاهی  پروژه های 
ایران را به تنهایی یا همراه با شــریک 
خارجی اجرا کرده اند وعالوه بر آن حجم 
قابل مالحظه ای از عملیات شرکت های 
ایرانی در خارج از کشور را انجام داده اند.

هیئت  رئیس  عبداللهــی،  فروزان 
مدیره انجمن شــرکت های مهندســی 
و ســاخت )نفت و نیــرو( در ادامه بیان 
کرد: اعضای انجمن بــا برخورداری از 
گواهی نامه های کیفیت و در اســتاندارد 
جهانی فعالیت می کنند همچنین توانایی 
دســتیابی به تهیه دانش فنی و توانایی 
انتقــال و بومی ســازی دانش فنی اخذ 

شده از خارج را دارند.
شرکت های عضو انجمن از طریق 
همکاری با ده ها شــرکت مهندســی، 
صاحبان لیســانس و انجمن های علمی 
و حرفه ای بین المللی توانســته اند ضمن 
انتقال دانش فنی به داخل، در توسعه و 
به کارگیــری آن ها در بخش های نفت، 

گاز و پتروشیمی موفق عمل کنند.
عبداللهــی در خصوص رســالت 
انجمــن گفت: باتوجه بــه منابع عظیم 
نفــت و گاز در ایران و نیاز روزافزون به 
گســترش فعالیت های مربــوط به آنها، 
از اکتشــاف تا عرضه فــرآورده به بازار 
و تــالش در ایجاد صنایع باالدســتی و 
پایین دستی، انجمن رشد مداوم کمی و 
کیفی حرفه مهندسی و ساخت در صنایع 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی را چه 

در ســطح ملی و چه در سطح منطقه ای 
و بین المللی رســالت خود می داند. وی 
با اشــاره به اهداف انجمن شــرکتهای 
مهندسی و ســاخت )صنایع نفت ونیرو( 
خاطرنشــان کرد: گسترش فعالیت های 
مهندســی و ســاخت بــا بهره گیری از 
تفکر و توان جمعی، کوشــش در جهت 
اســتیفای حقوق و خواست های قانونی 
و مشــروع اعضا، ایجاد بســتر مناسب 
برای صدور خدمات فنی و مهندســی، 
تالش در دســتیابی بــه خوداتکایی و 
بومی کــردن فعالیت های مهندســی و 
ســاخت، جمعآوری اطالعات، بررسی و 
تحقیق درباره مشکالت، شناخت نیازها 
و اولویت هــا، کوشــش در ایجاد روابط 
بین  همــکاری  گســترش  و  صمیمانه 
اعضاء به منظور بهره گیری از قابلیت ها 
و توان شرکت های عضو از جمله اهداف 

انجمن است.
از  اســتفاده  داد:  ادامــه  وی 
دستاوردهای جدید و روش های پیشرفته 
جهان در زمینه مهندســی و ســاخت، 
بکارگیری شــیوه های نویــن مدیریت، 
تأمین منابع مالی، دانش حقوقی و دانش 
مهندسی و ســاخت در اجرای پروژه ها، 
ارائه نظر مشــورتی و حقوقی و فنی در 
خصوص طرح ها و لوایح به دستگاه های 
اجرایــی و مجلس شــورای اســالمی، 
کوشش در جهت هماهنگی در آموزش 
و تأمین نیروی انســانی مورد نیاز اعضا، 
ایجــاد ارتباط با تشــکل ها و نهادهای 
مرتبط با وظایف و فعالیت های انجمن، 
ارتقای سطح دانش و استانداردهای فنی 
و گسترش اخالق حرفه ای در بین اعضا 
از اهداف دیگر انجمن محسوب می شود. 
انجمن شــرکت  مدیره  هیــات  رییس 
مهندســی و ســاخت در ادامــه افزود: 
ایرانی، شــرکتهای  کاالهای  تأمین  در 

مهندسی بسیار مؤثر بوده اند.
عبداللهی در ادامه گفت: شرکتهای 
خارجی قباًل در پروژه های پاالیشگاهی 
)نفــت و گاز(، طرح هــای خــط لوله و 

Production units حضور داشــتند 
و در آن زمان شــرکتهای ایرانی با آنها 
به صــورت Subcontractor  همکاری 

می کردند.
انجمن  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
شــرکت های مهندسی و ســاخت بیان 
کرد: با افزایش پروژه ها و نیاز به اجرای 
روش EPC در کارها، شرکت های عضو 
مجموعــه رشــد کرده و یــک منحنی 
صعودی طی کردند. در این مقطع تعداد 
پرســنل این شرکتها بعضًا بین ۱۰۰۰ تا 
۵۰۰۰ نفر افزایش یافت. در هسته های 
مهندسی فقط بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مهندس 
متخصص دیده می شــد که این خود با 
برترین شرکت های جهانی قابل مقایسه 
و در مــواردی برتــر از آنهاســت. همه 
ایــن نیروها متخصصیــن تحصیلکرده 
دانشــگاهی و در سطح بســیار خوب و 

قابل قبول بین المللی بوده و هستند.
 وی افــزود: پــس از ماجــرای 
تحریــم در دولتهای نهــم و دهم، در 
نبــود شــرکتهای خارجــی رویکرد به 

ســمت شــرکتهای ایرانی بیشتر شد و 
فرصتی برای شــرکتهای ایرانی بوجود 
آمد که نســبت به توانمندی خود بیشتر 
آگاهــی پیدا کننــد و می تــوان گفت 
بزرگتریــن پروژه های صنعــت نفت و 
گاز و پتروشــیمی از قبیل فاز ۱۲ پارس 
جنوبی که بزرگترین فاز در میان فازهای 
پارس جنوبی است، یا بزرگترین متانول 
و اتیلن جهان توســط  کنسرسیومهای 
ایرانی انجام شــد ولی پــس از افزایش 
تحریم ها عماًل پروژه ها متوقف شــدند. 
انجمن شــرکت  مدیره  هیــات  رییس 
مهندسی و ســاخت تاکید کرد: از جمله 
بزرگترین مشــکالت شــرکتهای عضو 
انجمن، هزینه های باالی پروژه ها است. 
ساخت کوچک ترین پروژه نزدیک ۳۰۰ 
الی ۵۰۰ میلیون یــورو هزینه به دنبال 
دارد کــه  نمی توان در شــرایط فعلی با 
مشــکالت ســرمایه گذاری و راه های 
تأمیــن مالی، مســاله آن را حل کرد. از 
طرفــی دولت و صاحبــان این پروژه ها 
نیــز به لحاظ مالی در مضیقه هســتند، 
بنابرایــن کارها با تعطیلــی و رکود بی 
و  متخصص  نیروهای  برای  ســابقه ای 
با تجربه مواجه شــده اســت. عبداللهی 
گفت: متاســفانه در طی دو ســال اخیر 
تعدیل  به  دســت  شــرکت های عضو، 
نیرو زدند و از ســوی دیگر این وضعیت 
باعث خوشــحالی کشــورهایی از قبیل 
کانادا، نیوزلند، آمریکا، اســترالیا، مالزی 
و ... بود چرا که کارشناســان ایرانی که 
از تجارب بســیاری در انجام پروژه های 
بزرگ برخوردار بودند، به این کشــورها 
مهاجرت کردند و همچنان این مهاجرت 
ادامه دارد. وی گفت: چشــم انداز پیش 
روی ما در کوتاه مدت چندان مســاعد 
نیســت و در میان مــدت دو راه عمده 
وجود دارد؛ اینکــه به دنبال تأمین مالی 
برویم یا به فکر کار در خارج از کشــور 
به منظــور بدســت آوردن درآمد ارزی 
باشــیم، زیــرا از این طریــق می توان 
نیروهای تربیت شده را حفظ و از تعطیل 

شدن شــرکت و تعدیل نیروهای آنها 
جلوگیری کنیم و خــود را در بازارهای 
بین المللی محــک بزنیم، موضوعی که 
کم سابقه بوده اســت. عبداللهی تاکید 
کرد: کار در خارج از کشور مشکالتی نیز 
به همراه دارد چرا که برای شناخته شدن 
باید از ســابقه، رتبه بندی و ... برخوردار 
بــود، چیزی که عمده شــرکت های ما 
اینکــه عمومًا در داخل کشــور  بدلیل 
مشغول فعالیت بوده اند، فاقد آن هستند 
و این در کوتاه مدت برای شــرکتهایی 
که با مشــکل مالی هم مواجه هستند، 
کار ســخت و زمان بری اســت. رییس 
هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی 
و ساخت افزود: مثاًل در کشور عراق، هم 
مقامات ایرانــی و هم عراقی با توجه به 
روند افزایش تولیدنفت در آن کشــور به 
همکاری شرکت های ایرانی در بازارهای 
خود تمایل دارند ولی شــرکتهای بسیار 
کمی تاکنون در این مورد موفق بوده اند. 
وی بیان کرد: مشــکالت دیگر انجمن 
به حوزه های جــاری مانند بیمه، مالیات 
و مالیات بر ارزش افزوده مربوط اســت 
که این مســاله برای شرکتهای ما کمر 
شکن بوده اســت و بسیار پیگیر هستیم 
که در بازنگری الیحه چه در زمانی که 
مطرح  مجلس  پژوهش هــای  مرکز  در 
بــود و چه در حــال حاضرکه در صحن 
قرار است بررســی شود حداقل موضوع 
تاریخ تعلق مالیات بــر ارزش افزوده را 
بــرای قراردادهای پیمانــکاری اصالح 
کنیم. رییس هیات مدیره انجمن شرکت 
مهندســی و ساخت در پایان اظهار کرد: 
یکی دیگر از مشــکالت، رقابت نابرابر 
با شــرکتهای خصولتی است. نسبت به 
این شرکتها همیشــه درخواستمان این 
بوده که حداقل هم ســنگ و با مساوات 
برخورد شود. مثاًل در پروژه های EPC و 
EPD مناطق نفتخیز جنوب که اولویت 
وزارت نفت در حوزه غرب کارون است، 
شــرکت های خصولتی مانند بسیاری از 
موارد دیگر از ما یک گام جلوتر هستند 
که این موضوع برای خصوصی ها چندان 
مطلوب نیست و ممکن است )برخالف 
هدف اولیه تعریف پروژه ها(، نتواند برای 

آنها ایجاد اشتغال کند.

با سرمايه گذاری بالغ بر ۶00 ميليارد تومان؛

مجتمع پسماند صنعتی در پارس جنوبی راه اندازی می شود
مجتمـع پسـماند صنعتـی و ویژه در پـارس جنوبی 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۶۰۰ میلیـارد تومـان در آینـده ای 

نزدیـک راه انـدازی می شـود.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از سـازمان 
نشسـت  پـارس،  انـرژی  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 
خطرنـاک  پسـماند  مجتمـع  راه انـدازی  هم اندیشـی 
منطقـه ویـژه پـارس بـا حضـور مدیرعامـل سـازمان 
منطقـه ویـژه پـارس، مدیر امور پسـماندهای سـازمان 
مدیـرکل حفاظـت  زیسـت کشـور،  حفاظـت محیـط 
محیـط  رؤسـای  بوشـهر،  اسـتان  زیسـت  محیـط 
ملـی  و شـرکت  ایـران  نفـت  ملـی  زیسـت شـرکت 
محیـط  مسـئوالن  از  جمعـی  و  پتروشـیمی  صنایـع 
زیسـت شـرکت های پتروشـیمی مسـتقر در منطقـه، 
برگـزار شـد. سـیدپیروز موسـوی، مدیرعامل سـازمان 
منطقـه ویـژه پـارس در ابتـدای این نشسـت با اشـاره 

بـه طرح هـای صنعـت نفـت در منطقـه ویـژه پـارس 
گفـت: پـارس جنوبـی بزرگ ترین پـروژه تاریخ صنعت 
نفـت اسـت که تاکنـون بیـش از ۱۵۰ میلیـارد دالر در 
ایـن منطقـه سـرمایه گذاری شـده اسـت، بنابرایـن به 
جـرات می تـوان گفـت پـارس جنوبـی مهم ترین طرح 
وی  اسـت.  تاریـخ  طـول  در  کشـور  سـرمایه گذاری 
ادامـه داد: سـاخت پاالیشـگاه ها و افزایـش ظرفیـت 
تولیـد در میـدان مشـترک پـارس جنوبـی برخاسـته 
از روحیـه جهـادی در میـان کارکنـان صنعـت نفـت 
اسـت، زیـرا غربی هـا تمایلـی بـه نقش آفرینـی ایـران 
در بـازار انـرژی دنیـا نداشـتند، از ایـن رو ایـن سـطح 
از پیشـرفت در پـارس جنوبـی مرهـون تـالش همـه 
مدیـران و کارکنـان صنعـت نفت اسـت. وی با اشـاره 
بـه برنامه هـای وزارت نفـت بـرای کاهش آثار زیسـت 
محیطـی طرح هـا بر مـردم و محیـط پیرامونـی گفت: 

وزارت نفـت خـود را مکلـف بـه رفـع دغدغـه مـردم 
می دانـد و خوشـبختانه در زمینـه پـروژه پسـماندهای 
جنوبـی سـرمایه گذار طـرح  پـارس  ویـژه  و  صنعتـی 
انتخـاب و اراضـی مـورد نظر نیز بـه آنان واگذار شـده 
و انتظـار مـا نیـز ایـن اسـت سـرمایه گذار ایـن طـرح 
بـر اسـاس برنامـه زمان بندی شـده پـروژه را بـه پایان 
برسـاند. موسـوی به بیان ضـرورت راه انـدازی مجتمع 
پسـماند منطقـه ویـژه پـارس پرداخـت و گفـت: توجه 
بـه اینکه وجود پسـماند در فرآیند پاالیـش گاز و تولید 
اجتناب ناپذیـر اسـت، یکـی از بزرگ تریـن اقدام هایـی 
کـه پـس از ابالغیـه سـال ۹۵ وزارت نفـت در دسـتور 
کار قـرار گرفت، احـداث مجتمع مدیریت پسـماندهای 
انـرژی  صنعتـی و ویـژه در منطقـه ویـژه اقتصـادی 
ارشـد  بهـرام دشـتی نژاد، مدیـر  بـوده اسـت.  پـارس 
ایمنـی، بهداشـت، محیـط زیسـت، پدافنـد غیرعامـل 

و مدیریـت بحـران منطقـه ویـژه پـارس نیـز در ایـن 
نشسـت گفت: سـازمان منطقـه ویژه اقتصـادی انرژی 
پـارس بـه نمایندگـی از وزارت نفـت احـداث مجتمـع 
پسـماندهای صنعتـی و ویـژه را در دسـتور کار قـرار 
داده اسـت کـه مطالعـات مکان یابـی آن بـا همـکاری 
دانشـگاه شـهید بهشـتی براسـاس الزام هـای سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت انجام شـد. دشـتی نژاد افزود: 
مجتمـع پسـماند در اراضـی دو منطقـه ویـژه پـارس و 
در دو سـایت جداگانـه احـداث می شـود کـه می توانـد 
سـاالنه تا ۱۵۰ هزار تن پسـماندهای غیرقابل بازیافت 
را براسـاس اصول مهندسـی و بهداشتی، دفن و انرژی 
ایـن پسـماندها را بازیابـی کنـد. وی تاکیـد کـرد: قرار 
اسـت در این طـرح ۶۰۰ میلیارد تومان سـرمایه گذاری 
شـود کـه بـا بهره بـرداری از آن یکـی از معضـالت و 

چالش هـای منطقـه حـل خواهـد شـد.

یادداشت

یادداشت

طرح بومی سازی ۱۰ گروه کاالهای کاربردی 
صنعت نفت در نیمه راه

رامین قلمبر دزفولی
مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران

پیشرفت فیزیکی ۵۰ قرارداد طرح بومی سازی 
۱۰ گــروه خانواده کاالهای کاربــردی صنعت نفت 
به طــور میانگین حــدود ۵۰ درصد بــوده و به این 
ترتیب نیمی از مســیر اجرای قراردادهای این طرح 
طی شــده است. چالش های ناشــی از تحریم مانند 
نوســان های نرخ ارز به طور طبیعی بر سرعت اجرای 
کار تأثیر گذاشته است، اما روند پیشرفت پروژه هایی 
کــه تأثیرپذیری کمتــری از محدودیت های ارزی و 

مالی داشــتند ادامه یافت و بعضی از قراردادها پس از آغاز دوباره تحریم ها، ۲۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته اند. با اجرای این طرح، امکان تأمین حدود ۹۵ 
درصد مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته های تکمیلی درون چاهی از 
محل تولیدات داخلی فراهم شده و بسیاری از کاالهای موضوع قرارداد در این 
حوزه، آماده و تحویل داده شده است. عزم شرکت ملی نفت ایران برای استفاده 
حداکثری از توان صنعتگران داخلی جدی اســت و طرح های دیگری در حوزه 
حمایت از ساخت داخل که برخی اجرایی شده و برخی در دست اجرا قرار دارد، از 
جمله طرح بومی سازی ۳۰۰ قطعه و تجهیز کاربردی پرمصرف صنعت حفاری، 
استفاده از فناوری پوشش داخلی لوله های مغزی در میدان نفتی مسجدسلیمان، 
بومی سازی پمپ میله ای مکشــی )SRP(، بومی سازی ورق ترش )نیس( و ... 
در دســتور کار قرار دارد. اسناد باالدستی، استفاده حداکثری از کاالهای ساخت 
داخل در صنعت نفت را ضروری کرده و بخشنامه هیئت وزیران، اقالم اعالمی 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و بخشنامه ها و ابالغیه های 
شرکت ملی نفت ایران درباره ممنوعیت خرید خارجی کاالهای ساخت داخل، 
همه شرکت های فرعی و پیمانکاران وزارت نفت را به سوی استفاده حداکثری 
از کاالها و تجهیزات ســاخت داخل سوق داده است. امکان تأمین بیش از ۷۰ 
درصد اقالم زیرسطحی مورد نیاز در صنعت نفت از محل تولیدات داخلی وجود 
دارد، اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت هم یکی دیگر از گام های 
شرکت ملی نفت ایران در مسیر حمایت از سازندگان ایرانی است و امیدوارم که 
با اجرای بســته های قراردادی این طرح، شاهد رونق در کسب وکار صنعتگران 
داخلی باشیم. طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کاالهای کاربردی صنعت نفت 
مشتمل بر ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ های 
درون چاهی، انواع مته های حفاری، انواع شــیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات 
جانبی، انواع لوله ها، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشین های دوار، 
فوالدهای آلیاژی CRYOGENICS، ابزارهای اندازه گیری حفاری و ســاخت 
پیگ های هوشمند است که با هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سال 
۹۳ کلید خورد و تدوین فهرست دومین گروه از کاالهای کاربردی صنعت نفت 

نیز هم اکنون در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

پتانسیل صادرات 6۰۰ هزار بشکه فرآورده 
نفتی در روز

سید حمید حسینی
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

روزانه ۶۰۰ هزار بشــکه ظرفیت مازاد بر نیاز 
داخل در بخش فرآورده های نفتی همچون مازوت، 
گازوئیــل و روغن پایه و قیــر داریم و با ایجاد یک 
ســازوکار درست می توانیم روزانه حدود ۳۰ میلیون 
دالر درآمــد از طریق صادرات ایــن فرآورده های 
مهم داشــته باشیم. طبق برآوردهای صورت گرفته 
از صادرات فرآورده های نفتی می توانیم حداقل ۱۰ 
میلیارد دالر درآمد داشــته باشیم و این عدد میزانی 

است که پاالیشگاه ها قابلیت صادرات دارند و غیر از این ظرفیت، پتانسیل های 
دیگری نیز در بخش صادرات فراورده های نفتی داریم. ۳۰۰ واحد هیدروکربنی 
وجود دارد که این واحدها امکانات پاالیشــی دارند و می توانند میعانات گازی 
را دریافــت و برش هایی از آن را بــه کار گیرند که این برش ها قابل صادرات 
اســت. تنها ۱۰ درصد این بخش فعال اســت، گفت: با ایجاد ســازوکاری به 
راحتی می توانیم ۱۰ میلیارد دالر را عاید کشــور کنیم؛ عالوه بر این ظرفیتی 
نیز وجود دارد که با توجه به افزایش ظرفیت پاالیشگاهی ستاره خلیج فارس و 
رسیدن ظرفیت پاالیش کشور از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه به دو میلیون 
و ۲۰۰ هزار بشکه می توانیم تحولی را در این حوزه به وجود آوریم. اگر تالش 
جــدی صورت گیرد همچون کاری که اخیراً در بــورس انرژی اتفاق افتاده و 
پاالیشــگاه ها را وارد بورس انرژی کردیم، می توانیم اقدامات گســترده تری را 
انجام دهیم، چرا که شفافیت در عرضه و سروسامان دادن به این حوزه می تواند 
وضعیت این بخش را ســاماندهی کند. تاکنون پاالیشگاه ها و بخش پخش و 
پاالیش و همچنین قاچاق عملکرد خود را داشــتند که همین مســاله موجب 
تفاوت قیمت ها شده بود و این مساله زیان زیادی را به ایران تحمیل کرد چراکه 
هنگام ورود خریدار به این حوزه تصمیم گیری برایش بسیار دشوار بود امری که 
در حال حاضر تا حدودی سروســامان یافته است. در حال حاضر فرآورده هایی 
که عرضه می شــدند در یک حالت یکپارچه قرار گرفتند و هدف ما این است 
که با ایجاد ســازوکاری شــرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم امسال با صادرات 
فرآورده های نفتی کسری درآمد حاصل از فروش نفت را جبران کنیم. در باب 
اهمیت ایجاد نهاد رگوالتوری در صنعت نفت، بایســتی اظهار کرد: الزم است 
تا از خام فروشــی در این حوزه جلوگیری شود و شرایطی فراهم شود تا مردم 
در پایین دســت نفت سرمایه گذاری کنند که به نظر می رسد با ایجاد یک نهاد 
رگوالتوری به این حوزه دست یابیم تا بین زنجیره ارزش نفت یک برنامه ریزی 
عادالنــه صورت گیرد تا منافع ملی، دولت، بنگاه ها در یک قالب دیده شــود. 
در حال حاضر هر کــدام از بخش ها تصمیمات متفاوتی را اتخاذ می کنند و با 
توجه به این که تصمیمات جامع نیست بعضاً دچار مشکالتی می شویم، اما اگر 
یک اتحاد و تصمیم گیری جامع ایجاد شود قطعاً بسیاری از مشکالت کاهش 
می یابد البته باید به این موضوع توجه کرد که بورس نیز بخشــی از این نظام 

رگوالتوری است.

اعضای انجمن با 
برخورداری از 

گواهی نامه های کیفیت و در 
استاندارد جهانی فعالیت 
می کنند همچنین توانایی 

دستیابی به تهیه دانش فنی 
و توانایی انتقال و بومی 

سازی دانش فنی اخذ شده 
از خارج را دارند

پس از ماجرای تحریم در 
دولتهای نهم و دهم، در نبود 
شرکتهای خارجی رویکرد به 
سمت شرکتهای ایرانی بیشتر 
شد و فرصتی برای شرکتهای 
ایرانی بوجود آمد که نسبت 

به توانمندی خود بیشتر 
آگاهی پیدا کنند و می توان 
گفت: بزرگ ترین پروژه های 

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 
از قبیل فاز ۱۲ پارس جنوبی 

که بزرگترین فاز در میان 
فازهای پارس جنوبی است، یا 
بزرگترین متانول و اتیلن جهان 

توسط کنسرسیومهای ایرانی 
انجام شد ولی پس از افزایش 
تحریم ها عماًل پروژه ها متوقف 

شدند
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تحلیل

دانش نفت بررسی می کند؛

پتروپاالیشگاه ها؛ طرحی هوشمندانه و ضد تورم
محسن آقایی

نامــه  آئیــن 
در  پتروپاالیشگاهها 
اســت  نگارش  حال 
و بــه زودی وضعیت 
بشکه ای  هزار   ۳۶۰
مجموعــه  خــوراک 
مشخص  ســیراب 

می شود. این بخشی از سخنان بیژن زنگنه، 
وزیــر نفت در حاشــیه چهارمین همایش 
است  نفت  وزارت  اجتماعی  مسئولیت های 
که نشــان می دهد عزم وی برای ساخت 

پتروپاالیشگاه ها جدی به نظر می رسد.
طرح ســاخت پتروپاالیشگاه ها که 
بــه تصویب مجلس رســیده، در صورت 
نامه اجرایــی در دولت،  آییــن  تصویب 
بعنوان یک طرح ضــد تورمی، می تواند 
بخشــی از نقدینگی را به ســمت تولید 
هدایت کرده و باعث تولید ثروت شــود. 
آری! مجلس، پای کار ساخت پاالیشگاه 
بــه طور جــدی ایســتاده اســت. طرح 
»افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات 
گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه های 
مردمی« در ۲ تیرماه امســال در صحن 
علنی مجلس مطرح شــد و با رأی قاطع 
نماینــدگان خانــه ملت کلیــات آن به 
تصویب رسید. سپس در بررسی جزئیات 
بــه دلیل برخــی ابهامات دربــاره نحوه 
اعطــای تنفــس خوراک به کمیســیون 
انرژی ارجاع داده شــد. پــس از بحث و 
بررســی اعضای کمیســیون انرژی، این 
طرح بار دیگر در صحــن علنی مجلس 
مطرح شــد و پس از برخــی اصالحات 
جزئــی، جزئیــات طــرح نیــز توســط 
بهارســتانی ها به تصویب رســید. پس از 
تصویب کلیات و جزئیــات این طرح در 
صحن علنی مجلس حــال نوبت وزارت 
نفت اســت که آئین نامــه اجرایی آن را 
ظرف دو ماه در هیئت وزیران به تصویب 
برساند تا ساخت پاالیشگاه در کشور وارد 
فاز عملیاتی شود. این امید وجود دارد که 
در فرصت ایجاد شده در تحریم بتوانیم با 
ساخت پاالیشگاه و تولید فرآورده معضل 
یک قــرن اخیــر اقتصاد کشــور یعنی 
خام فروشی نفت را حل کنیم و گام بلندی 
در راســتای رونق تولیــد برداریم. طرح 
ســاخت پتروپاالیشــگاه ها بدون شک 
راهبردی هوشــمندانه برای بی اثر کردن 
تحریم ها خواهد بود. در همین حال، مرکز 
پژوهش های مجلس هم ضمن حمایت از 
ظرفیــت  افزایــش  طــرح  تصویــب 
پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت خام 
با استفاده از سرمایه گذاری مردمی اعالم 
کرد: طرح پیشــنهادی بر مبنای اعطای 
تنفس خوراک می توانــد منابع مورد نیاز 
برای تبدیل نفت خام به فرآورده در داخل 
کشور را فراهم سازد. مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی 
درباره  کارشناســی  عنوان »اظهارنظر  با 
طــرح افزایش ظرفیت پاالیشــگاه های 
میعانات گازی و نفت خام با اســتفاده از 
ســرمایه گذاری مردمی« بــا حمایت از 
تصویــب این طرح اعالم کــرد: افزایش 
ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی به 
اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولیدی 
در کشور، استراتژی هوشمندانه برای بی 
اثــر کردن تحریم ها و ایجاد اشــتغال در 
کشور است. از مجموع ۳.۹ میلیون بشکه 
نفت خام تولید شده از میادین نفت کشور، 
۱.۷ میلیون بشکه )معادل ۴۲ درصد( در 
داخل کشــور به عنوان خوراک واحدهای 
پاالیشگاهی استفاده شده و توان صادرات 
۲.۲ میلیون بشــکه باقیمانده به صورت 
خام به خارج از کشــور وجــود دارد. اما 
و  پاالیشــگاهی  ظرفیــت  توســعه 
پتروپاالیشگاهی کشور با برخی مشکالت 
مواجه اســت که موجب طوالنی شــدن 
دوره ساخت معدود طرح های مورد برنامه 
شــده اســت. از بین تمامی مشــکالت، 
مشکل »تأمین مالی« و »به ثمر نرسیدن 

می تــوان  را  خارجــی«  فاینانس هــای 
مهمترین مانع توسعه طرحهای پاالیشی 
و پتروپاالیشــی دانست. به همین منظور 
در این طرح به ارائه روشــی برای تأمین 
مالی داخلــی پروژه های مذکور به کمک 
منابع مردمی از طریــق »اعطای تنفس 
خوراک« پرداخته شــده اســت«. این در 
حالی اســت کــه اســتفاده از نقدینگی 
ســرگردان برای تکمیل پتروپاالیشگاه ها 
ضروری است. وابستگی صنعت خصوصًا 
صنعت نفت کشــور به فاینانس خارجی 
برای تأمین مالی پروژه های توسعه ای، به 
دلیل ضعف روش های تأمین مالی داخلی 
و مردمی اســت. با توجه به شرایط فعلی 
کشــور و لزوم هدایت نقدینگی به سمت 
فعالیتهای مولد، جذب ســرمایه مورد نیاز 
برای توسعه این پتروپاالیشگاهها از منابع 
خرد و نیمه خرد مردمی، موجب می شــود 
که بخشــی از نقدینگی سرگردان موجود 
در کشــور که صرف ســوداگری در بازار 
مســکن، خودرو، ارز و طال می شــود در 
راستای اینگونه فعالیت های مفید تولیدی 
قــرار گیرد. بر این اســاس، همانطور که 
اشــاره شــد، یکی از نقاط ضعف اقتصاد 
ایران را می توان وابستگی بودجه دولت به 
درآمدهــای حاصل از خام فروشــی نفت 
دانست. این نقطه ضعف این فرصت را به 
آمریــکا و متحدانــش داده تــا با اعمال 
تحریم های نفتــی و ایجاد محدودیت بر 
صادرات نفت ایران بر معیشت مردم فشار 
آورده و جمهوری اســالمی ایران را وادار 
به تغییر رفتار سیاسی کند. به همین دلیل 
گذر از خام فروشی نفت و حرکت به سمت 
توسعه صنایع پاالیشی و تولید و صادرات 
فرآورده هــای نفتی به یــک ضرورت در 
اقتصاد ایران تبدیل شده است. در همین 
حال، کارشناسان معتقدند راهکار اصولی 
بی اثرکــردن تحریم های نفتــی آمریکا، 
صادرات فرآورده های نفتی به جای نفت 
خــام اســت؛ زیــرا بازارهــای متنــوع 
فرآورده هــای نفتــی در دنیــا و وجــود 
مشــتریان زیاد نســبت به نفــت خام و 
روش های متنوع انتقــال فرآورده امکان 
شناســایی و تحریم پذیری آن ها را بسیار 
کاهــش می دهــد. همچنین صــادرات 
فــرآورده برخــالف نفت خــام در قالب 
اســت؛  امکان پذیر  محموله های کوچک 
تا  نیز  بانکی  بنابراین حجم تراکنش های 
حــد ممکن کوچک می شــود. در نتیجه 
عالوه بر دور زدن تحریم های نفتی، حتی 
امــکان تحریم پذیــری پــول حاصل از 
فــروش فرآورده هــای نفتی ایــران در 
سیســتم هوشمند بانکی نیز به شدت کم 
می شــود. نمونه بارز این موضوع عملکرد 
پتروشیمی های کشور در این حوزه است 
که با وجود تحریم های نفتی و بانکی، هم 
می توانند فرآورده های خود را صادر کنند 
و هم ارز حاصل از فــروش را به راحتی 
وارد کشور کنند. ساخت پاالیشگاه و تولید 
فــرآورده به ســه عامل نیروی انســانی 
مالی  تأمین  و  تکنولــوژی  متخصــص، 

بســتگی دارد. در بحث نیروی انســانی 
متخصص به مدیران پروژه و پیمان کاران 
دارای دانش فنی نیاز است. تکنولوژی نیز 
شــامل دانش فنی و تجهیزات فرآیندی 
می شــود. وجود دو عامل ذکر شده شرط 
الزم برای ساخت پاالیشگاه است اما این 
دو عامل زمانی می توانــد به کار آید که 
تأمین مالی ســاخت این واحدها به موقع 
انجام شــود، زیرا ســاخت یــک واحد 
پاالیشــی ۲۵۰ هزار بشکه ای به حدود ۵ 
میلیارد دالر ســرمایه نیــاز دارد که رقم 
بزرگی محسوب می شود. در داخل کشور 
دو عامــل اول یعنــی نیروی انســانی 
متخصــص و تکنولوژی ســاخت موجود 
است. به اعتقاد کارشناسان، مانع جدی در 
ایران، تأمین  مسیر پاالیشگاه ســازی در 
مالی ساخت این واحدها است. در گذشته 
برای حل مشــکل تأمین مالی دو راهکار 
مورد استفاده قرار می گرفت. راهکار اول 
جــذب ســرمایه خارجــی )فاینانس( از 

کشــورهای اروپایــی بــود کــه پس از 
تحریم های ســال ۹۰ دیگر محقق نشد. 
بعد از برجام نیز هر چند فضا برای مذاکره 
و انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ نفتی 
فراهم شد اما به دلیل رفتار دوگانه آمریکا 
در قبال ایران و وجود منافع این شرکت ها 
در ایــاالت متحــده، با وجــود اعطای 
به  این شرکت ها حاضر  امتیازات فراوان، 
راهکار  نشدند.  ایران  در  ســرمایه گذاری 
بــه  دوم سیاســت تخفیــف خــوراک 
پاالیشــگاه ها بود. بدیــن صورت که اگر 
با کمک ســرمایه های  بخش خصوصی 
مردمی پاالیشگاه بسازد به او تخفیف ۱۰ 
درصــدی در خــوراک داده می شــد تا 
ســوددهی طرح باال رفتــه و برای جذب 
سرمایه داخلی جذابیت ایجاد شود. اما این 
روش بــه دلیــل دوره طوالنــی مدت 
بازگشت ســرمایه و سود کم برای جذب 
بخش  و  مردمــی  خــرد  ســرمایه های 
نتوانســت  و  نبــود  مناســب  خصوصی 
انتظــارات وزارت نفت در ایــن حوزه را 
برآورده کند. در نتیجه مشــکالت مربوط 
به تأمین مالی واحدهای پاالیشــی باعث 
شــد ســهل انگاری زیادی در توسعه و 
ساخت پاالیشگاه در داخل کشور صورت 
گیرد. در این راســتا کمیســیون انرژی 
مجلس پاییز سال گذشته طرحی با عنوان 
»افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات 
گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه های 

مردمی« را تصویب کرد. ایده اصلی این 
طــرح برای حل مشــکل تأمیــن مالی، 
پاالیشــگاه ها  به  خوراک  تنفس  اعطای 
برای جذب سرمایه های مردمی است. در 
روش تنفس خوراک در ســال اول و دوم 
بهره بــرداری طرح، خــوراک به صورت 
به پاالیشگاه داده می شود؛ بدین  رایگان 
صورت سوددهی طرح در دو سال ابتدایی 
بسیار باال رفته به طوری که اصل پول به 
عــالوه ســود ســالیانه ۴۰ درصــد به 
ســرمایه گذاران بازمی گردد؛ در حالی که 
آنها همچنان سهام دار آن پاالیشگاه باقی 
می مانند. سپس اقســاط دو سال تنفس 
خوراک طی ۱۰ ســال بعد از روی ســود 
ســالیانه پاالیشگاه کم می شــود. بعد از 
میزان  نفتی،  تحریم های  مجدد  بازگشت 
صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور 
از ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داشته 
است. در نتیجه وزارت نفت به اجبار تولید 
نفت راه کاهش داده است که این موضوع 
به میادین نفتی کشور آسیب جدی زده و 
را کاهش می دهد.  تولید صیانتی میادین 
همچنین در حال حاضر کشــور با تولید 
مــازاد ۲۰۰ هزار بشــکه میعانات گازی 
روبرو است که به دلیل نیاز کشور به گاز 
نمی توان مانند نفت جلوی استخراج آن را 
گرفت و به همــراه گاز از میادین گازی 
کشــور خارج می شــود. در نتیجه ممکن 
اســت برای ذخیره ســازی میعانات حتی 
کشتی از سایر کشــورها کرایه کنیم که 
تبعات اقتصادی ســنگینی برای کشــور 
دارد. بــا اجرای ایــده تنفس خوراک، آن 
بخشی از تولید نفت خام و میعانات گازی 
کــه با کاهش تکلیفی همــراه بوده یا در 
کشتی ها ذخیره سازی می شود به صورت 
یک وام ۱۲ ســاله به پاالیشــگاه ها داده 
می شود تا سرمایه گذاران اصل و سود پول 
خــود را در کمترین زمان ممکن دریافت 
کنند. بنابراین به نظر می رســد این مدل 
برای جذب ســرمایه های خرد و نیمه خرد 
مردمی مناسب اســت. درباره فواید این 
طرح بایســتی گفت: قطعًا این طرح یک 
طرح ضد تورم هســت چون بخشــی از 
عظیمی از نقدینگی کشــور را به سمت 
تولید هدایت می کند، طرحی اســت که 
باعث ایجاد تولید ثروت در کشور می شود 
چــون ارزش افزوده را ایجــاد می کند و 
ثــروت زیادی در کشــور بــه جای خام 
فروشــی نفت وارد کشور می شود اشتغال 
زیادی برای کشور به همراه دارد. در مورد 
توجیه اقتصادی و سوددهی این طرح نیز 
بایستی گفت: امروزه دنیا به سمت ادغام 
پتروشــیمی در  پاالیش و  فرآیندهــای 
مجتمع هــای پتروپاالیشــگاهی حرکت 
کرده است که از صرفه اقتصادی باالتری 
نسبت به پاالیشگاه برخوردارند. فرآورش 
نفت خام در یک پتروپاالیشــگاه شامل 
تبدیل نفت خام در فرآیندهای پاالیشــی 
به مشــتقات ســوختی از جمله بنزین، 
گازوئیل، سوخت جت و نفت کوره است، 
امــا از محصوالتی نظیر LPG و نفتا هم 

می توان برای توسعه بخش پتروشیمیایی 
این واحدها بهره بــرد و دهها محصول 
پتروشــیمیایی در این زمینــه تولید کرد. 
هم اکنون با افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج 
ایــران در تمــام فرآورده های  فــارس 
پاالیشــی از جمله بنزین خودکفا شــده 
اســت، در مــورد نفت کوره مــا از اول 
انقالب صادرات داشتیم، اما در مورد سایر 
فرآورده ها، در ســال های اخیر با توجه به 
توســعه برداشــت گاز از میــدان پارس 
جنوبــی و جایگزینــی گاز بــا خوراک 
نیروگاه هــا، گازوئیل نیز صادراتی شــده 
است. با گازرســانی به روستاها در مورد 
نفــت ســفید و LPG نیــز صادرکننده 
جدید  واحدهــای  بنابرایــن  شــده ایم، 
پتروپاالیشــی که در ایران ساخته شود، 
الزم نیســت محصــوالت خــود را بــا 
قیمت های یارانه ای و قیمت های تکلیفی 
وزارت نفــت بــه داخــل بدهنــد. این 
آزاد  اقتصاد  با  پتروپاالیشگاه ها می توانند 
محصــوالت خــود را صــادرات کنند، 
بنابراین مشکل زیان دهی پاالیشگاه های 
قدیمی را نخواهند داشــت. از طرفی این 
واحدهــا از بــازار منطقــه ای خوبی نیز 
برخوردار هستند. محصوالتی مثل بنزین 
امــروزه نیاز شــدید کشــورهای عراق، 
افغانستان، پاکستان و هند است. بنابراین 
پتروپاالیشــگاه های مذکور از سوددهی 
خوبــی برخوردارنــد، زیــرا اواًل اقتصاد 
پتروپاالیشــگاه در مقایســه بــا اقتصاد 
پاالیشــگاه متفاوت و خیلی بهبود یافته 
است و ثانیًا این واحدها بازار منطقه ای و 
اقتصاد آزاد خواهند داشــت. درباره تأثیر 
مثبت این روش بر مســائل پولی و مالی 
بین المللی کشور بایستی گفت: این روش 
موجب گستردگی بیشتر ارتباطات تجاری 
با کشورهای منطقه می شود که می توان 
با استفاده از روش هایی همچون تهاتر با 
کاالهای دیگر این موضوع را حل نمود. 
بر این اســاس، مسئوالن کشور خصوصًا 
وزارت نفــت نبایــد تنهــا بــه دنبــال 
غیراصولی  و  کوتاه مــدت  راهکارهــای 
باشــند، چــرا مســئوالن وزارت نفت و 
فقط  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
به راهکارهای کوتاه مدت برای مقابله با 
تحریم ها و مشــکالت اقتصــادی فکر 
می کننــد. در واقع ما تا یک ســال آینده 
داشــت،  نخواهیم  مشــکالت تحریمی 
چراکه در گذشته نیز از شروع تحریم که 
ســال ۸۹ بود تا اثرگذاری اصلی آن که 
ســال ۹۱ بود، بیش از یک سال به طول 
انجامید که با توجه به این مسئله، در این 
مــدت عالوه بر روش هــای کوتاه مدت 
صادرات نفت خام، می توان به عنوان یک 
روش جایگزین و اصولی به آماده سازی 
پتروپاالیشگاه ها  توسعه  برای  ظرفیت ها 
نیز فکر کرد. متاســفانه در این زمینه با 
ضعــف رگوالتوری دولــت و همچنین 
بی عملــی مجلس روبه رو هســتیم که 
موجب شــده در سال های اخیر به سمت 

توسعه پاالیشگاهی نرویم.

یادداشت

گفتمان

سرمایه گذاری 8 هزار میلیارد تومانی برای 
گازرسانی به سراسر سیستان و بلوچستان

حسن منتظرتربتی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

محرومیت در استان سیستان و بلوچستان 
به محبوبیت بدل شــده اســت و نمود این واژه 
حضور شرکت های گاز استانی در کنار یکدیگر 
برای توسعه شبکه گاز شهر زاهدان است. آن ها 
همه تجربه خود را بــه میدان آورده اند تا آن را 
به منصه ظهور برسانند و من اطمینان دارم که 
شــرکت های گاز اســتانی معین در هر کوی و 

برزنی که کار می کنند راضی و خرسند هستند. دولت و وزارت نفت در 
این وادی شعار ندادند، بلکه همه همت و تالش آنها عملگرایی است و 
با جدیت دنبال آن هســتند تا مشکالت استان سیستان و بلوچستان را 
حل کنند و برنامه ها را به نتیجه برسانند. گازرسانی یکی از برنامه های 
مهمی اســت که در سال های گذشــته به اجرای آن امیدی نبود، اما 
امروز در شــهر زاهدان که تردد می کنیم، به سبب حجم کار عظیمی 
که آغــاز کرده ایم درباره برخی موارد نگران می شــویم و از مردم نیز 
می خواهیم صبوری به خرج دهند، همچنین از همکارانم و پیمانکاران 
می خواهم موضوع ایمنی و رعایت الزام های بهداشت، ایمنی و محیط 
زیســت )اچ اس یی( را همواره مدنظر داشته باشند، به ویژه آنکه با آغاز 
مهرماه و بازگشــایی مدارس دانش آموزان بــرای تردد در مناطقی که 
در حال توســعه شبکه گازرسانی هستیم نباید با مشکلی روبه رو شوند. 
درباره مرمت بخش های حفاری شده شهر بایستی گفت: این فرصتی 
است تا از طریق بودجه گازرســانی تا جایی که امکان داشته باشد به 
توســعه و رفاه شــهر کمک کنیم. همچنین در زمینه مرمت شــهر و 
آســفالت خیابان ها به شــهرداری کمک کنیم تا چهره شهر نیز زیباتر 
و برخی مشــکالت مردم برطرف شود. اجرای کار باید طوری باشد تا 
مردم احساس کنند همکاری بین نهادهای استان منجر به اتفاق های 
خوب در زندگی آنان می شود. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 
بخش گازرسانی تا ســال ۱۴۰۰، ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در سراسر اســتان سیستان و بلوچســتان انجام خواهد شد که از این 
مبلغ ۶ هزار میلیــارد تومان مربوط به بخش خطوط انتقال گاز و بقیه 
مربوط به توســعه شبکه گاز در شهرهای استان است. در نشست هایی 
که با مدیران شرکت های گاز اســتانی و پیمانکاران داشته ایم همواره 
تأکید ما بر اســتفاده حداکثری از نیروی های بومی استان بوده است، 
زیرا می خواهیم نتیجه و منفعت اجرای این طرح ها نصیب آینده استان 
سیســتان و بلوچستان شود. افزون بر این هم اکنون نیز بیش از ۲ هزار 
نفر از نیروهای بومی اســتان در طرح های مختلف شرکت گاز شاغل 
هستند و همچنین پروژه های بزرگی مانند خط انتقال گاز ایرانشهر به 
چابهار نیز تعداد زیادی شــغل ایجاد خواهد کرد و بر اساس آن تعداد 
زیادی از نیروهای بومی اســتان می توانند کســب تجربه کنند. ما در 
بخش گازرســانی و تأمین منابع آن هیچ محدودیتی نداریم. اگر قرار 
باشد در هر کجای کشــور محدودیتی برای تأمین منابع ایجاد کنیم، 
اما در استان سیستان و بلوچستان چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا این 
استان اولویت ماست. در این باره به استاندار نیز گفته ام اگر روزی یکی 
از مجریان طرح اعالم کرد که به ســبب نبود منابع مالی روند اجرای 
طرح ها کند یا متوقف شده است باید همان موقع با من تماس بگیرند، 
زیرا هرگز نباید چنین اتفاقی برای اســتان سیســتان و بلوچستان رخ 
دهد. توان پیمانکاری در کشــور به حد مطلوبی توســعه یافته است و 
بیشــتر زمان ما در فرآیند مناقصه و انتخاب پیمانکار سپری می شود و 
به محض آنکه به بخش اجرایی می رســید دیگر مشکلی برای اجرای 
طــرح وجود ندارد، زیرا در تأمین کاال و منابع مالی مشــکلی نداریم و 

امیدواریم صنایع وابسته به گاز نیز روند توسعه خوبی را سپری کنند.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

حذف قبوض کاغذی گاز 
از اوایل آذرماه امسال

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شــرکت ملی گاز ایران از حذف 
قبوض کاغذی گاز از اوایل آذرماه امسال خبر داد و گفت: زیرساخت های 

الزم برای اجرای این کار آماده شده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، روح اهلل 
نوریان گفت: در شرکت های گاز اســتانی، با استفاده از سرویس های 
پیامکــی، تلفنی، ایمیل و یا مراجعه کنتورخــوان، اقدام به جمع آوری 
شــماره موبایل و ثبت خوداظهاری مشــترکان در این باره شــده، که 
تاکنون بیش از ۷ میلیون شماره همراه مشترکان جمع آوری شده است. 
وی افزود: در صورت اجرایی شــدن طرح حذف قبوض کاغذی برای 
همه ۲۳ میلیون مشترک گاز، مبلغی حدود ۸۵۰ میلیارد ریال به صورت 
ساالنه در هزینه های آشکار صرفه جویی خواهد شد، همچنین ارتقای 
کیفیت ارائه خدمات به مشــترکان، تســریع در وصول مطالبات و نیز 
حفظ محیط زیســت از دیگر مزایای اجرای این طرح اســت. به گفته 
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران، برای اجرای 
 ESB )Enterprise Service BUS( این طرح، پروژه ای با عنــوان
در دســتور کار مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات قرار گرفته است 
که مطابق اقدام های انجام شــده و برنامه ریزی هــای به عمل آمده، 
پیش بینی می شود تا اواخر مهرماه امسال به بهره برداری برسد. نوریان 
از مشــترکان گاز سراســر کشور درخواســت کرد تا از طریق یکی از 
درگاه های اطالع رســانی مانند وب سایت و شماره پیامک شرکت ملی 
گاز ایران یا شرکت های گاز استانی، اطالعات پرونده ای خود را کامل 

کنند.

طرح ساخت پتروپاالیشگاه ها 

که به تصویب مجلس رسیده، 

در صورت تصویب آیین نامه 

اجرایی در دولت، بعنوان یک 

طرح ضد تورمی، می تواند 

بخشی از نقدینگی را به سمت 

تولید هدایت کرده و باعث 

تولید ثروت شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

خبرهای خوش مهندس محمدی از پتروشیمی ایران:

ارزش محصوالت پتروشیمی تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دالر می رسد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
گفــت: بــا بهره بــرداری از ۵۳ طــرح 
پتروشیمی تا پایان ســال ۱۴۰۴ ارزش 
این محصوالت به ۳۷ میلیارد دالر خواهد 

رسید.
پس  محمــدی  بهــزاد  مهندس 
از بازدیــد طرح پتروشــیمی آرتا انرژی 
اکبر بهنام جو، استاندار  با حضور  اردبیل 
اردبیل، اظهار کــرد: در فضای کنونی 
کشــور هیچ ثوابی باالتر از کارآفرینی 
نیســت. وی با اشــاره بــه اینکه طرح 
پتروشیمی زنده و رو به جلوست، افزود: 
انجام شده  با ســرمایه گذاری  امیدوارم 
شــاهد بهره برداری این طرح در ســال 
آینده باشــیم. معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه صنعت پتروشــیمی تأثیری بسزا 
در درآمد ارزی کشور دارد، تصریح کرد: 
صنعت پتروشیمی، تنوع محصول باال و 
پایداری خوبی دارد و در انجام صادرات 
بــا محدودیــت کمتری روبه روســت. 
محمدی تأکید کرد: شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی آمادگــی دارد متخصصان 
حرفــه ای خود را در صــورت نیاز برای 
کمک بــه اجرای طرح بــه آن ملحق 
کنــد. مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ظرفیت صنعت پتروشیمی 
کشــور را ۶۶ میلیون تن اعالم کرد و 
ادامه داد: تالش می شــود این مقدار در 
ســال ۱۴۰۴ دو برابر شــود و به ۱۳۳ 

میلیون تن برسد.

افتتاح ۵۳ طرح پتروشیمی تا پایان 
سال ۱۴۰۴

معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه با 
افتتاح ۲۷ طرح پتروشــیمی تا انتهای سال 
۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی به 
۱۰۰ میلیون تن می رســد. محمدی با بیان 
اینکه ارزش محصوالت پتروشیمی )ارزی و 
ریالی( کشــور از ۱۷ میلیارد دالر کنونی به 
مرز ۲۴ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ می رسد، 
اظهار کرد: با بهره برداری از ۲۶ طرح دیگر 
پایان ســال ۱۴۰۴ ارزش  تا  پتروشــیمی 
محصوالت به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید. 
وی بــا تأکید به رعایت الزام های ایمنی در 

اجرای طرح آرتا انرژی گفت: شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی موضوع گازرسانی به این 
طرح ازســوی شرکت ملی گاز را به جدیت 

پیگیری خواهد کرد.
پیشرفت طرح پتروشیمی آرتا انرژی به 

مرز ۶۵ درصد رسید
در همیــن حــال، مدیــر پــروژه 
انــرژی اظهــار کرد:  آرتا  پتروشــیمی 
پیشــرفت این طرح بــه ۶۴.۹۷ درصد 
رسیده اســت و امیدواریم تا پایان سال 
برســد. وحید  بهره بــرداری  بــه  آینده 
بازدید بهزاد محمدی،  از  حمزه زاده پس 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

از طرح پتروشیمی آرتا انرژی گفت: این 
طرح که در زمینی به مســاحت ۸ هکتار 
در شهرستان نمین اردبیل ساخته می شود 
ساالنه ۱۳۲ هزارتن متانول گرید AA و 
۲۸۳ هزار تن فرمالدئید تولید خواهد کرد. 
وی با اشــاره به اینکه طرح پتروشیمی 
آرتا انرژی از ســال ۹۶ آغاز شده است، 
افزود: این طــرح در زمــان اجرا برای 
۵۰۰ نفر به طور مســتقیم و بیش از یک 
نفر به طور غیرمستقیم اشتغال زایی  هزار 
داشــته است. مدیر پروژه پتروشیمی آرتا 
انرژی ادامه داد: اشتغال زایی برای ۲۵۰ 
نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر نیز به 

صورت غیرمستقیم پس از بهره برداری 
این طرح حاصل خواهد شــد. حمزه زاده 
با اشــاره به اینکه پتروشیمی آرتا انرژی 
به ســاالنه ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی نیاز دارد، تصریح کرد: این طرح 
به دلیل اســتفاده از ســامانه بسته دفع 
آلودگی  هیچ گونه  صنعتی،  پســاب های 
زیســت محیطی نخواهد داشــت. وی با 
بیان اینکه طرح پتروشــیمی آرتا انرژی 
هم اکنــون به ۶۴.۹۷ درصد پیشــرفت 
رســیده اســت، ادامه داد: بخش عمده 
تجهیزات مورد نیاز طرح خریداری شده 
و بقیــه نیز در حال تأمین اســت. مدیر 
پروژه پتروشــیمی آرتا انرژی اظهار کرد: 
۲۹۵ میلیــارد تومان و ۱۱۲ میلیون یورو 
بــرای اجرای این طرح ســرمایه گذاری 

شده است.

روسيه خواهان همکاری با ايران در حوزه نفت و گاز شد

پروژه های اقتصاد مقاومتی صنعت نفت به کجا رسيد؟

پانزدهمین اجالس کمیســیون مشــترک  از  پس 
همکاری هــای اقتصــادی و تجاری جمهوری اســالمی 
ایران و فدراسیون روســیه و دومین همایش چشم انداز 
همکاری های تجــاری و فرهنگی ایــران و ناحیه فدرال 
قفقاز شــمالی فدراسیون روســیه، رابطه ایران و روسیه 
در بخش های مختلف به ویژه انرژی مســتحکم تر شد؛ 
به تازگــی نیز خبرهایی از افزایــش همکاری بخش های 
خصوصی ایران و روســیه در صنایع نفت و گاز به گوش 

می رسد.
مواردی که تاکنون در حوزه انرژی مورد توافق قرار 
گرفته اجرای توافقات و قراردادهای مربوط به واحدهای 
دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر بوده که به گفته مسووالن، 
کار به نحو مناسبی درحال پیشرفت است. در زمینه نفت 
و گاز هم مذاکرات مثبت و خوبی بین وزارت نفت ایران 
و وزارت انرژی فدراســیون روسیه انجام شد. هم چنین 
وزارت نیروی ایران و وزارت انرژی روسیه احداث چهار 
واحد نیــروگاه حرارتی در هرمزگان به ظرفیت مجموع 
۱۴۰۰ مگاوات را مورد بررسی قرار دادند. عصر روز دهم 
شــهریورماه نیز رضا اردکانیان - وزیر نیرو - به عنوان 

رئیس کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و فدراسیون روســیه به همراه وزیر امور 
خارجه راهی این کشور شد تا گام جدیدی را در راستای 
تحکیم روابط دو کشــور بردارد. هدف از این سفر این 
بود که اردکانیان ضمن دیدار و گفت وگو با الکســاندر 
نواک، وزیر انرژی روســیه به بررســی آخرین وضعیت 
پروژه هــای دوجانبه و توافقات حاصلــه در پانزدهمین 
اجالس کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی 
و تجاری دو کشــور بپردازد. طی سفر مذکور، روسای 
کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی و تجاری 
دو کشــور همچنین درباره موضوعات مختلفی از جمله 
پیگیری پروژه های دوجانبه و توافقات صورت گرفته در 
پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه 
که خردادماه امســال در شــهرهای تهران و اصفهان 
برگزار شــده بود بــه مذاکره پرداختند. بــه تازگی نیز 
یک هیئت تجاری روس متشــکل از فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی در حــوزه نفت و گاز با حضور در اتاق 
تهران با رئیس کمیســیون انرژی و سرپرست معاونت 
امور بین الملل اتاق تهران دیدار و درباره همکاری های 

دوجانبــه گفت وگو کردند. اعضای این هیئت تخصصی 
را فعاالن بخش خصوصــی در حوزه ارائه خدمات حفر 
چاه های اکتشــاف نفت، فناوری های زیســت محیطی 
برای تصفیه رســوبات نفتی از پهنه های آبی، استفاده از 
فناوری فیلتر نوری به منظور جســت وجوی میدان های 
نفت و گاز و تحقیق و توســعه در این حوزه تشــکیل 
می دادند. در همین راستا رضا پدیدار - رئیس کمیسیون 
انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران - از آمادگی 
الزم فعاالن حــوزه نفت و گاز برای همکاری در زمینه 
کاالهــای راهبردی صنعت نفت و گاز خبر داده و گفته 
است: بر اساس توانایی شرکت های ایرانی، فهرست سه 
گــروه کاالیی با ۱۰ زیرمجموعــه تنظیم و در صورت 
عالقه مندی در اختیار شرکت های فعال روسیه در حوزه 
نفت و گاز قرار می گیرد تا پس از بررسی و اعالم آمادگی 
همکاری از سوی طرف های روس، تفاهم نامه ای برای 
توسعه همکاری های دوجانبه در اتاق تهران به امضای 
دو طرف برســد. به گفته وی ایران عالقه مند دسترسی 
به فناوری های روزآمد دنیاســت و آمادگی همکاری در 
زمینه تجهیزات درون چاهــی، تولید پمپ های ESS و 

ESP، پمپ هــای آلیاژی و نیز تجمع گازهای مشــعل 
و انتقــال آن به خط تولید را دارد. همچنین الکســاندر 
بلیایــف - نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اســتان 
تومســک روســیه - اعالم کرد: هدف ما از این سفر، 
آشنایی با شــرکت های فعال ایرانی در زمینه نفت، گاز 
و انــرژی بود، می دانیم که همکاری بــا اتاق بازرگانی 
تهــران، همــکاری بلندمــدت و حائز اهمیتی اســت. 
حسام الدین حالج - سرپرســت معاونت امور بین الملل 
اتاق تهران - پیشــنهاد کرده که دبیرخانه مشترکی در 
این معاونت بین کمیسیون انرژی اتاق تهران و همتای 
آن در اتاق بازرگانی تومسک تشکیل شود که پیگیری 
موارد مطرح شــده در این نشست باشــند. بنا بر اعالم 
وزارت نفت، موارد متعددی از جمله مشــارکت در تولید 
تجهیزات راهبردی درون چاهی نظیر پمپ های ESS و 
ESP، مشارکت در تولید تجهیزات کنترلی نفت و گاز، 
مشــارکت در تولید تجهیزات لوله ها، مشارکت در تولید 
انواع لوله های جداری آلیاژی، مشارکت قراردادی برای 
جمع آوری گازهای مشعل و تبادل فرآورده و تجهیزات 

می تواند اولویت های همکاری دوجانبه باشد.

افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولید 
گاز غنــی از فازهای میدان گازی پــارس جنوبی معادل 
۵8۶.۵ میلیون مترمکعب در روز، تولید میانگین ۲88 هزار 
بشــکه در روز نفت خام از میادین مشترک غرب کارون 
)۱۱ ماه ســال ۱۳۹۷( و گازرســانی به ۹۲۱ هزار و ۶۹ 
مشــترک شهری و روســتایی در ۱۱ ماه سال گذشته از 
جمله مهم ترین نتایج و دســتاوردهای پروژه های اقتصاد 

مقاومتی در بخش نفت بوده است.
میــزان هــدف کمی پــروژه تولیــد گاز غنی از 
فازهــای میــدان گازی پارس جنوبی در ســال ۱۳۹۷ 
تولیــد روزانــه ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده اســت که 
علی رغم تحریم های بین المللی تا انتهای بهمن ماه سال 
گذشته، حدود ۹۱ درصد از هدف پروژه )۵۸۶.۵ میلیون 
مترمکعب در روز( محقق شــد. میزان تولید از فازهای 
۱۰- ۱ معــادل ۲۶۷ میلیــون مترمکعب در روز، میزان 
تولیــد از فاز ۱۲ معادل ۵۸.۳ میلیون مترمکعب در روز، 
میــزان تولید از فازهای ۱۶- ۱۵، ۱۸، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ – 
۲۰ معــادل ۲۱۱ میلیون مترمکعب در روز، میزان تولید 
از فازهای ۱۴ معــادل ۲۹.۱ میلیون مترمکعب در روز، 
میــزان تولید از فاز ۱۳ معادل ۹.۲ میلیون مترمکعب در 
روز و میزان تولید از فــاز ۲۴-۲۲ معادل ۱۱.۲ میلیون 

مترمکعب بوده است.

تولید میانگین ۲88 هزار بشکه در روز نفت خام از 
میادین مشترک غرب کارون

همچنین هدف گذاری پروژه افزایش ظرفیت تولید 
نفت خام از میادین مشــترک غرب کارون برای ســال 
۱۳۹۷، ۴۳۰ هزار بشــکه در روز بوده است. جدول ذیل 

متوسط تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون 
در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ را نشان می دهد.

گازرسانی به ۹۲۱ هزار و ۶۹ مشترک جدید شهری 
و روستایی

همچنین در بخش گازرسانی به شهرها و روستاها 

اقداماتی انجام شــده که هدف آن افزایش دسترســی 
خانوارها به شبکه گازرسانی کشور در مناطق روستایی 
و شــهرهای کوچک و مرزی در راستای ارتقای عدالت 
اجتماعــی و جلوگیری از مهاجــرت بی رویه به مناطق 
شــهری بوده اســت. هدف گذاری پروژه برای ســال 
۱۳۹۷ گازرســانی به ۷۰۰ هزار مشترک جدید شهری 
و روستایی بوده بنابراین پیشــرفت فیزیکی این پروژه 

۱۳۱.۶ درصد است.
افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

عالوه بر این با راه اندازی فاز ســوم پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس، افزون بر جهش قابل توجه در تولید 
بنزین، نفت، گاز و گاز مایع )آل پی جی(، کمبود خوراک 
مجمتع های پتروشــیمی هم از این پاالیشــگاه تأمین 
خواهد شــد. با راه اندازی فاز مزبــور و افزایش ظرفیت 
تولید فازهای اول و دوم امــکان تولید ۴۵ میلیون لیتر 
بنزین یورو ۵ در این پاالیشــگاه فراهم شده و ظرفیت 
تولید بنزین کشور را از ۵۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به 
۱۰۲ میلیون لیتر خواهد رســاند. این پاالیشگاه در حال 
حاضر ۳۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را تأمین می کند. 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس قادر خواهد بود که روزانه 
۱۲ میلیون لیتر نفت گاز، سه میلیون لیتر گاز مایع و دو 

میلیون لیتر سوخت جت تولید کند.

اخبار پرتوشیمی

ثبت رکوردی تازه در بازار سرمایه از سوی 
هلدینگ خلیج فارس

افزایش ارزش شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس رکورد 
تازه ای را به ثبت رساند.

این شــرکت با ارزش بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان توانســت 
رکورد ارزش یک شــرکت در تاریخ بازار ســرمایه ایــران را به خود 
اختصاص دهد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس در 
بازار سرمایه حضوری فعال دارد و سیاست کالن این هلدینگ، عرضه 
شــرکت های تابع خود به بازار سرمایه به منظور توسعه، رونق تولید و 

افزایش مالکیت عمومی است.
از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد؛

هدف گذاری برای ایجاد بزرگ ترین شبکه 
دانش صنعت پتروشیمی

رئیس کل پژوهش و منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفــت: ایجاد بزرگ ترین شــبکه دانش صنعت پتروشــیمی با قابلیت 
عضویت و کاربری شــرکت های مختلف پتروشــیمی در دستور کار این 

شرکت است.
نشســت ممیزی مدیریت دانش به منظور ارزیابی وضع موجود 
شــرکت و همچنین حضور در دومین جایزه مدیریت دانش، با حضور 
ارزیابان و داوران در شــرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد. زهرا 
فیضی در این نشست با ارائه گزارشی درباره فعالیت های انجام شده در 
زمینه مدیریت دانش اظهار کرد: براساس هدف گذاری های انجام شده 
در ســال ۱۴۰۴ باید پتروشــیمی از نظر خلق دانش و ارزش تولید در 
صنایع پتروشیمی خاورمیانه پیشتاز باشد. وی با اشاره به اینکه شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی به عنوان ســازمانی توسعه ای و سیاست گذار، 
تسهیل گر فعالیت های مختلف در سطح صنعت است، گفت: به دنبال 
نهادینه کردن مدیریت دانش در این شــرکت هستیم و به این منظور 
بــا هدف جلوگیری از خروج دانش و تجربه افراد بازنشســته یا خارج 
شده از شــرکت، فعالیت های مختلفی انجام شده است. فیضی افزود: 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در فاز دوم طرح جامع مدیریت دانش 
درصدد اســت شبکه های دانشی چهار شرکت بزرگ صنعت را که در 
ســال های اخیر پیاده سازی شده اند به شبکه دانشی خود متصل کند و 
بدین ترتیب بزرگ ترین شــبکه دانشــی صنعت پتروشیمی و در واقع 
بورس دانــش را با قابلیت عضویت و کاربری شــرکت های مختلف 
پتروشیمی پدید آورد. به گفته وی، افق شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در ســال های آینده ایجاد این شــبکه دانشی بزرگ میان شرکت ها و 
نهادهای مرتبط با پتروشیمی برای کاربری بهینه دانش ها و تجارب و 
درس آموخته های صنعت و نیز امکان شناســایی و دستیابی حداکثری 
به خبــرگان خواهد بود. فیضی با بیان اینکه برای به دســت آوردن 
بهترین نتایج، از تجربه های ۱۰ شــرکت بزرگ و بین المللی فعال در 
زمینه صنایع نفت و پتروشــیمی بهره گرفتیم و در حال انتقال دانش 
تجربه و دســتاوردهای کسب شده خود نیز هستیم، ادامه داد: تاکنون 
۱۵ شرکت فعال در صنایع مختلف کشــور از ما الگوبرداری کرده اند 
و پنج شــرکت نیز در نوبت هســتند. دومین جایزه مدیریت دانش با 
رویکرد منابع انســانی هشتم مهرماه امسال از سوی انجمن مدیریت 
ایران با همکاری دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش برگزار 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبرداد:

به کارگیری کاتالیست های بومی در دستور کار 
شرکت های پتروشیمی

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: شرکت های 
پتروشیمی کشور اســتفاده از کاتالیست های بومی را در دستورکار خود 

قرار داده اند که صرفه جویی ارزی باالیی را به همراه خواهد داشت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
علی پژوهان با تاکید بر اینکه شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
گام های ارزشمندی را در تأمین کاتالیست های مورد نیاز شرکت های 
پتروشــیمی کشور برداشته است، اظهار کرد: تجاری سازی دانش فنی 
سه کاتالیست محقق شــده و یک کاتالیست دیگر نیز در حال انجام 
است که در مجموع ۱۳ شرکت پتروشیمی استفاده از این کاتالیست ها 
را در دســتورکار خود قــرار داده اند. وی با بیان اینکه تجاری ســازی 
دانش فنی کاتالیســت زیگلرناتا برای تولید پلی اتیلن ســبک خطی 
منجر به ســاالنه ۳۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی می شــود، افزود: 
تجاری ســازی دانش فنی کاتالیست زیگلرناتا به منظور تولید پلی اتیلن 
ســنگین گرید لوله نیز ســاالنه بیش از ۱۵ میلیون دالر صرفه جویی 
برای شرکت های پتروشیمی رقم خواهد زد.مدیرعامل شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی با اشــاره به اینکه دانش فنی تولید پراکسیدها 
تجاری سازی شــده است، ادامه داد: اســتفاده از این دستاورد نیز در 
واحدهای موجود و طرح های آتی پلی اتیلن سبک بیش از ۷.۴ میلیون 
دالر صرفه جویی در پی خواهد داشــت. پژوهان با اعالم این خبر که 
دانش فنی کاتالیســت زیگلرناتا برای تولید یکی دیگر از فناوری های 
پلی اتیلن ســنگین به زودی تجاری سازی می شود، گفت: این دستاورد 
که ازســوی پژوهشــگران شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی 
بومی سازی شــده بیش از ۱۴ میلیون دالر صرفه جویی را در صنعت 
پتروشیمی کشور محقق خواهد کرد. وی تصریح کرد: شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی با بخش عمده ای از مجتمع های پتروشیمی در 
زمینه تأمین کاتالیســت، همکاری های پژوهشی، واگذاری الیسنس 
و بهبود و اصالح فرآیند همکاری دارد. مدیرعامل شــرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی با اشــاره به اینکه کاتالیست ها قلب واحدهای 
تولیدی هســتند، گفت: این شــرکت با تالش و فعالیت پژوهشگران 
خود و حمایت های وزارت نفت و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به 
دنبال دستیابی به دانش فنی و ساخت نسل های جدید کاتالیست های 

مصرفی صنعت پتروشیمی است.

با افتتاح ۲۷ طرح 
پتروشیمی تا انتهای سال 

۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنعت 
پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون 

تن و ارزش محصوالت 
پتروشیمی )ارزی و ریالی( 

کشور از ۱۷ میلیارد دالر 
کنونی به مرز ۲۴ میلیارد 
دالر در سال ۱۴۰۰ خواهد 

رسید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

ضرورت همکاری توأمان ایران با کشورهای شرق و غرب؛

صباح زنگنه: از همکاری با دنیا ِابا نداشته باشیم
گفتگو: رؤیا خالقی

دو دیدگاه بــرای همکاری ایران و 
روســیه وجود دارد. عده ای از روســیه در 
کنار چین به عنوان شریک راهبردی ایران 
یاد می کنند و این کشور را رفیق روزهای 
ســخت ایران نام می برند و عده ای دیگر 
اما معتقدند روسیه نه تنها شریک سیاسی، 
تجاری و اقتصــادی مطمئنی برای ایران 
نیســت، بلکه سر بزنگاه پشــت ایران را 
خالی می کند و در یک همکاری دو طرفه 
تنها به فکر منفعت خویش است، در این 
بــاره و دیگر مســائل بین المللی صنعت 
نفت با صباح زنگنه، کارشــناس مسائل 

بین الملل به گفت وگو نشستیم.
با  ایران  زنگنه درباره همکاری های 
روســیه و چین به خبرنگار شانا می گوید: 
چین و روســیه شــریکان بــزرگ ایران 
هســتند. تجارت با روسیه اگرچه متناسب 
با ظرفیت دو کشــور نیست، اما چین هم 
اکنون بزرگ ترین شریک تجاری ایران در 
بحث صادرات و واردات اســت و ظرفیت 
گســترش روابط بیشــتر با این دو کشور 
وجود دارد. وی با اشــاره به اینکه تاریخ 
تجارت ایران به طور عمده با کشــورهای 
غربــی و آمریکا بوده و زیرســاخت های 
صنعتی و تولیدی کشور هم عمدتًا غربی 
اســت، بنابراین تبدیل این وضع و تغییر 
جهت از کشورهای غربی به سمت شرق 
زمان بــر اســت، تصریح می کنــد: هنوز 
گرایش صنعتگران و صاحبان سخن ما در 
صنعت و تجارت بیشتر به سمت الگوهای 
غربی است، این در حالی است که چین در 
۲۰ سال اخیر جهش های خوبی در مسائل 
اقتصادی و سیاســی داشــته و می تواند 
بخــش زیادی از نیازهای بــازار ایران را 
تأمین کند. رقابت بین کشورهای شرقی و 
غربی نسبت به بازار ایران همچنان وجود 

دارد. زنگنــه بر ضرورت همکاری توأمان 
ایران با کشــورهای شرق و غرب تاکید و 
ســهم آنها را در این همکاری وابسته به 
شرایط روز می داند و می گوید: آنچه اینک 
بر چینش ارتباطات تجاری و اقتصادی اثر 
است،  مسائل سیاسی  بیشتری می گذارد، 
اقتصاد سیاسی  ناگزیریم به فکر  بنابراین 
این کارشناس  باشــیم.  پایدار  منسجم و 
مســائل بین الملل به این پرسش که آیا 
اکنون برای اندیشــیدن دربــاره اقتصاد 
سیاســی منســجم و پایدار دیر نیســت، 
پاسخ می دهد: از همان دور اول تحریم ها 
باید به ایــن فکر می بودیــم، اینک نوع 
ارتباط ما با دنیــا، مبتنی بر موضع گیری 
سیاسی کشــورهای بزرگ نسبت به ما و 
موضع گیری ما نسبت به این کشورهاست. 
اگر هدف توســعه کشور باشد باید تأثیر و 
وزن مســائل سیاسی در مسائل اقتصادی 
کاهش یابــد. وی درباره اینکــه آیا این 
مهم شدنی اســت؟ توضیح می دهد: باید 
بشــود، باید کار و تالش کرد. دلیلش هم 
این اســت که جهان در حال تغییر است، 
یعنی اکنون جهان در مرحله انتقالی است. 
قدرت های بزرگ دیروز دیگر آن قدرت و 
اقتدار را ندارند. زمانی جهان دوقطبی بود، 
بعد دوره کوتاهی تک قطبی شد و آمریکا 
قدرت بالمنازع جهان شد و اینک جهان 
در حال بازگشت به دوره چندقطبی است. 
باید بتوانیم خودمــان را با توجه به روند 
حاکــم بر تغییرهای جهــان تنظیم کنیم 
و پاســخگوی نیازهای روزمان باشــیم. 
ظرفیت های کشــور کم نیست و موقعیت 
ژئوپلیتیک کشــور بسیار باالست، حضور 
نیروهای جوان در صحنه کشور هم یک 

فرصت بزرگ است.
روس ها می خواهند قطب انرژی باشند

شــرکت ملــی نفت ایــران پس از 

اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
با کشــورهای  تفاهم نامه هــای متعددی 
لهستان،  جنوبی،  کره  اندونزی،  روســیه، 
انگلیس، اتریش و تایلند امضا کرد. شرکت 
ملی نفت ایران با شرکت های لوک اویل، 
گازپروم، تات نفت و زاروبژنفت روســیه در 
دوران بیش از یکساله برجام برای توسعه 
و مطالعه میدان های نفتی تفاهم نامه امضا 
کرد که با توجه به شرایط یک مورد از این 
تفاهم نامه ها منتج به امضای قرارداد شد. 
از صباح زنگنه در این باره می پرسم. وی 
با این پیش زمینه که هر کشــوری دنبال 
منافع خود است و روسیه نیز از این قاعده 
می تواند  ایران  می گوید:  نیســت،  مستثنا 
در چارچوب منافع کشــور در بخش هایی 
مانند اتصاالت خطــوط لوله صادرات گاز 
و توســعه آن، راه اندازی پاالیشــگاه ها و 
همچنین بــازار نفت با روســیه که یکی 
از ســه ضلع تاثیرگذار بــازار نفت در کنار 
عربســتان و آمریکاســت، همکاری کند. 
زنگنــه با بیان اینکه تکلیــف ایران با دو 
ضلع بازار نفت یعنی آمریکا و عربســتان 
مشــخص اســت، بر ضرورت همکاری 
با روســیه در بازار نفــت تاکید می کند و 
بیشــتر  هماهنگی  و  همکاری  می افزاید: 
ایران و روسیه در بازار نفت نیازمند تصمیم 
سیاسی اســت. این کارشناس مسائل بین 
الملل درباره اینکه، وزارت نفت با امضای 
بیشــترین تفاهم نامه با شرکت های روس 
پس از اجرای برجام، حســن نیت خود را 
برای همکاری با روس ها نشان داده است، 
توضیح می دهد: روســیه دنبال منافع خود 
اســت. دنبال این اســت که قطب انرژی 
اروپا و بخشــی از آسیا شود و مایل است 
ایران هم برنامه انرژی خود را با او تنظیم 
کند. اینجاســت که ایران احساس می کند 
اگر این کار را انجام دهد مجبور به پیروی 

از کل سیاســت های روسیه در این زمینه 
است. بنابراین دوستان نفتی در همکاری 
با روس ها بســط قدرت انرژی روسیه در 
آســیا و اروپا را هم در معادالتشان لحاظ 
می کننــد. زنگنه دلیل گام هــای ناپایدار 
روســیه و چین برای همــکاری با ایران 
را همان نگاه ســاختاری ایــران به غرب 
می داند و می گوید: همانگونه که غربی ها 

دربــاره همکاری با ایــران معتقدند ایران 
پس از رفع محدودیت ها، چین و روســیه 
را رها می کند و به سمت آنها برمی گردد، 
روس هــا و چینی ها هم اعتقادشــان این 
اســت که اگر گشایشی در روابط ایران با 
اروپا و آمریکا حاصل شود، ایران همکاری 
خود را با آنها به پایین ترین سطح کاهش 
می دهد. وی درباره اینکه با فرض این نگاه 

یادداشت

جهش شرکت ملی حفاری ایران 
با هدف به کارگیری ۱۰۰ در صدی ظرفیت ها

مهندس سید عبداهلل موسوی
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران

با توجه به شناخت کافی از وظایف ذاتی ملی حفاری 
و خودگردان بودن آن از نظر درآمدی و دخل و خرج، انجام 
فعالیت ها بر محور توسعه کسب و کار در دستور کار قرار 
گرفت و تالش های موثری در جهت عینیت بخشــی به 
اهداف مورد نظر در جریان است. بدون اغراق می توان ادعا 
کرد شرکت ملی حفاری ایران از جایگاه، منزلت و تمکن 
باالیی از نگاه سرمایه ای در ابعاد منابع انسانی متخصص 
و مجرب، دستگاه های حفاری، ماشین آالت و تجهیزات 

اختصاصی مربوط به خدمات یکپارچه فنی و مهندسی، امکانات لجستیک و فضاهای 
کارگاهی و عملیاتی برخوردار می باشــد. موسوی افزود: این شرکت به عنوان یکی از 
شــرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران در قالب شرکت پیمانکار طراحی 
شده و می بایست براســاس کارکرد و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات، هزینه های 
جاری خود را تأمین نماید و بر این منوال با توجه به شــرایط موجود، حفظ و افزایش 

سهم بازار حفاری در داخل و خارج به جد باید پی جویی و اجرایی گردد.
اقدامات درون سازمانی در راستای توسعه فعالیت ها

 در این ارتباط در درون مجموعه برنامه های مدونی از جمله تهیه منشور اجرایی 
شرکت برای بررســی تخصصی تقویت نقاط قوت، ایجاد شفافیت، بررسی عملکرد 
مدیریت ها و واحدهای ستادی، انضباط اداری، مالی و عملیاتی طرح ریزی شده است. 
صالح ســاختار سازمانی بر مبنای ساختار مصوب شــرکت ملی نفت ایران و حذف 
واحدها و سمت های مجازی، تدوین اســناد راهبردی مدیریت دارایی های فیزیکی 
برای نخستین بار در ســطح صنعت نفت، شایسته ساالری و جانشین پروری، ایجاد 
فرصت برای جوانان در تصدی پست های کلیدی از مواردی که مورد اقبال قرار گرفته 
است. توجه بیش از پیش به فرهنگ اچ اس ئی، و آموزش های فنی تخصصی برای 
سطوح مختلف کارکنان، بهینه سازی هزینه ها و ایجاد توازون میان در آمدها و تنظیم 
بودجه با اولویت تأمین نیازهای عملیاتی، پایدار سازی کاال و خدمات از طریق اولویت 
بندی تقاضاهای اصلی و تنوع بخشــی به منابع داخلی، استفاده از ایده ها، ابداعات و 
خالقیت های کارکنان و بکارگیری سیستم های مدیریت کیفیت از دیگر موارد لحاظ 

شده در برنامه های شرکت ملی حفاری است.
موفقیت های عملیاتی شرکت با استفاده از دانش فنی کارکنان

در نگاه توفیقات عملیاتی و استفاده از دانش فنی کارکنان در مدت زمان پیش 
گفته می توان به انجام عمیق ترین عملیات جداره گذاری با قطر ۹ و پنج هشتم اینچ 
بر روی یک دســتگاه حفاری در منطقه نفتی فروزان و مشبک کاری یک حلقه چاه 
به روش TCP به متراژ حدود ۱۲۰ متر در شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اشاره 
داشــت. در همین حال، اتمام و تحویل پروژه حفاری ۱۴ حلقه چاه گازی در فاز ۱۴ 
پارس جنوبی، خاتمه حفاری هفت حلقه چاه در میدان نفتی آذر و در مرحله تکمیل قرار 
گرفتن ۳+ ۲۰ حلقه چاه و همچنین اجرایی شدن حفاری ۱۰ حلقه چاه دیگر در میدان 
نفتی آزادگان جنوبی از دیگر فعالیت های عملیاتی بوده است. استمرار عملیات حفاری 
۳+ ۹ در شرکت نفت و گاز اروندان، شروع عملیات حفاری شش حلقه چاه اکتشافی 
در مناطق مختلف استان های فارس و خوزستان، حفاری هفت حلقه چاه توسعه ای در 
میدان نفتی گچساران و شش حلقه چاه در میدان نفتی نفت شهر )دراجرای پروژه های 
میدان محور( از دیگر موارد عملیاتی شرکت به شمار می آید. اهتمام ویژه به بازسازی 
و نوســازی و ارتقای کیفی دستگاه های حفاری و تجهیزات و برنامه ریزی تعمیرات 
پیشــگیرانه با بکارگیری سامانه ســام نت که موجب کاهش هزینه های تعمیراتی 
می شود، بازسازی و روز آمد سازی سیستم باالبری )جکینگ( دستگاه حفاری شهید 
مدرس با کمترین هزینه با اســتفاده از توان داخلی شرکت، جابجایی دستگاه حفاری 
دریایی شــهید رجایی برای بازسازی به منطقه عسلویه، رونمایی از شبیه ساز کنترل 
فوران چاه ها که در نتیجه همکاری شرکت با دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین 
ساخت دومین دستگاه گرداننده فوقاتی )تاپ درایو( با همکاری یک شرکت داخلی از 

موفقیت های اجرایی در بخش های عملیاتی و پشتیبانی در این مدت است.
اقدامات به عمل آمده در پیشبرد اهداف سازمانی

در موضــوع اقدامــات به عمــل آمده در پیشــبرد اهداف ســازمانی ضمن 
هماهنگی های مســتمر با مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشــد آن 
شرکت در بخش های مختلف، نسبت به تقویت همکاری ها با مراکز علمی پژوهشی، 
شــرکت های دانش بنیان، شرکت ها و مجموعه های صنعتی، ســازندگان و تأمین 
کنندگان قطعات و تجهیزات، تالش مضاعفی برای خودکفایی و خوداتکایی صنعت 

حفاری به موازات استفاده از فناوری های نوین صورت پذیرفته است.
فعالیت های اساسی در مبحث بنگاه داری اقتصادی

فعالیت های بســیار اساســی در راســتای تحقق مبحث بنگاه داری اقتصادی 
رایزنی ها و نشست های دو و چند جانبه با شرکت های فعال و معتبر بخش خصوصی 
در عرصه صنعت نفت صورت گرفته اســت. با توجه بــه مطالبی که در ابتدای این 
گفت وگو به آن پرداخته شــد این شــرکت به جد روی به کارگیری ۱۰۰ در صدی 
تمام ظرفیت ها و داشــته های فنی، تخصصی، عملیاتی و تجهیزاتی خود حساب باز 
کرده است. انعقاد قراردادهای متعدد در قالب تفاهمنامه، توافقنامه و مشارکت نامه با 
شــرکت های صاحب نام داخلی که از ظرفیت های قابل توجه تخصصی و اجرایی در 
صنعت نفت برخوردار می باشند مورد استناد است و با اجرایی شدن این اسناد همکاری 
به طور یقین شاهد تحول چشمگیری در شتاب بخشیدن به برنامه های صنعت نفت 
خاصه در موضوع پروژه های میدان محور، توســعه میادین مشــترک و جاری شدن 
قراردادهای E–P، IPC و EPD خواهیم بود. شمار قراردادهای همکاری و مشارکت 
امضاء شده میان این شرکت با شرکت ها دولتی و بخش خصوصی در جهت استفاده 
بهینه از ظرفیت هــا و توان عملیاتی و اجرایی به انعقاد قرارداد توســعه همکاری با 
شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، فالت قاره، توسعه پترو 
ایران، خدمات مهندســی پژواک انرژی و مهندسی مشاور کرخه، دانا انرژی، توسعه 
صنایع نفت و انرژی، توسعه نفت و گاز پرشیا و همچنین دانشگاه های صنعت نفت، 
شهید چمران اهواز، شیراز، آزاد اسالمی واحدهای اهواز و خراسان رضوی در ماه های 
اخیر و همکاری با ۲۵۰ شرکت سازنده و تولید کننده قطعات و تجهیزات کاربردی در 

صنعت نفت و حفاری است.
افزایش راندمان کار حفاری همسو با توجه مسائل رفاهی و مسئولیت های 

اجتماعی
در مدت مورد اشــاره تالش شده تا راندمان کار در بخش های عملیات حفاری 
چاه ها و خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی روند رو به رشدی داشته باشد، توجه به 
مسائل رفاهی و رضایتمندی کارکنان نظیر تهیه نرم افزارهای روز آمد برای ساماندهی 
حقــوق کارکنان ارکان ثالث )HRM(، پرداخت بــه موقع حقوق مجموعه کارکنان، 
مشارکت با سایر دستگاه ها در انجام مسئولیت های اجتماعی را یادآور و داشتن افقی 

روشن در پیش روی این شرکت را موفقیت عینی توصیف و ارزیابی کرد.

بهره برداری از 190 طرح عمرانی با 190 ميليارد تومان اعتبار تا شهريور 99
بابک دارابی
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز

امیدواریم براساس برنامه ریزی تا هفته دولت 
ســال آینده، تعداد ۱۹۰ پروژه با اعتبار ۱۹۰ میلیارد 
تومان را به بهره برداری برســانیم. شرکت ملی نفت 
ایران از ســال ۹۲ تاکنون در قالــب تأمین اعتبار و 
اجرای طرح های عام المنفعه )آموزشــی، ورزشــی، 
بهداشــتی و درمانی، خدماتــی، راه و جاده، محیط 
زیست و...( ۸۱۱ پروژه با اعتبار ۱۱۸۴ میلیارد تومان 

را تکمیل کرده اســت و تعداد ۱۱۵۹ پروژه بــا اعتبار ۲۲۸۶ میلیارد تومان 
را در حال اجرا دارد. به منظور ســازماندهی فعالیت ها و خدمات عام المنفعه 
شــرکت ملی نفت ایران، تدوین برنامه ای پنج ساله برای مدیریت نظارت بر 
طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در دســتور کار قرار گرفت و پروژه های 
جدید احصا شــده به تفکیک چهار منطقه )غــرب کارون، پارس، نفت خیز، 
غیرنفتی( به عنوان برنامه پنج ساله خدمات عام المنفعه شرکت نفت مصوب 
و بــرای اجرا به مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز ابالغ 
شــد. بر اساس این برنامه، تعداد ۲۶۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد 
تومان در منطقه غرب کارون در نظر گرفته شده است که از این تعداد پروژه 
مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان آن هزینه شــده، این در حالی است که در منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس تعداد ۳۹۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۳۳ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده که ۱۹۹ میلیارد تومان آن هزینه شــده اســت. 
تعداد ۵۸۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۶۶ میلیارد تومان لحاظ شــده که از 
این تعداد پروژه، مبلغ ۳۹۱ میلیارد تومان آن هزینه شــده است. در مناطق 
غیرنفتی اعتبار ۲۹۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که تاکنون مبلغ ۸۳ 
میلیارد تومان برای تعداد ۲۰۵ پروژه هزینه شده است. اجرای ۲۴۳ پروژه در 
ســال ۹۷ با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۹۶ میلیارد تومان که تکمیل شده و 
به بهره برداری رسیده است و امیدواریم بر اساس برنامه ریزی انجام شده در 
بازه زمانی هفته دولت امســال تا سال آینده، تعداد ۱۹۰ پروژه با اعتبار ۱۹۰ 

میلیارد تومان را به بهره برداری برسانیم.
ضرورت اســتفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص دستگاه های 

بهره بردار
هدف اصلی از تدوین برنامه پنج ســاله ضرورت اســتفاده حداکثری 
از توان نیروهای متخصص دســتگاه های بهره بردار اســت و تدوین برنامه 
پنج ســاله در وهله نخســت این امکان را فراهم خواهد کرد تا اعتبار لحاظ 
شده برای اجرای طرح های عمرانی به حساب دستگاه بهره بردار واریز شود 
و دوم سالمت سیستم از این طریق محفوظ خواهد ماند. همچنین همکاری 

با دســتگاه های بهره بردار سبب می شود ما به طور مســتقیم با پیمانکار در 
ارتباط نباشــیم و به نوعی بهره بردار خود را به عنوان ذی نفع در نظر گیریم 
و نســبت به تکمیل و بهره برداری پروژه ها با ما همکاری مناسب را داشته 
باشــد. ارتقای سطح امکانات و توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه ها، ارتقای 
سطح بهداشــت عمومی، ســالمت جامعه و کاهش تلفات و خسارت های 
جانبی، افزایش امکانات و فضاهای ورزشــی و توسعه سالمت عمومی، رفع 
بخشی از محرومیت های نیازمندان و قشــرهای آسیب پذیر جامعه، توسعه 
کمی و کیفی راه ها و جاده های مواصالتی، حفظ و صیانت از منابع ارزشمند 
طبیعی و زیســت محیطی و کمک به استفاده بهینه از منابع آبی و گسترش 
فرآیند تولید و انتقال برق از اهم اهــداف و فعالیت های پروژه های اجرایی 
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز اســت. حوزه آموزش 
و پــرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت و درمــان، ورزش و امور 
جوانان، حوزه خدماتی، راه و شهرسازی و حوزه سازمان های محیط زیست 
و منابع طبیعی به عنوان مولفه های اصلی عمل به مســئولیت اجتماعی در 

شرکت ملی نفت است.
آموزش و پرورش

کمــک بــه افزایش فضاهــای آموزشــی و کمک آموزشــی برای 
دانش آموزان به منظور گسترش آموزش عمومی در سطح کشور از مهم ترین 
مقوله های مورد توجه شــرکت ملی نفت اســت و به ایــن منظور اعتباری 
بــه مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان به منظور کمک بــه احداث، تکمیل و تجهیز 
۴۱۶ پروژه شامل مدارس، خوابگاه های دانش آموزی، مجتمع های آموزشی، 
سالن های چندمنظوره، هنرستان، کتابخانه، کانون های فرهنگی و همچنین 

تأمین تجهیــزات مربوطه انجام و تاکنون با پرداخــت ۱۳۰ میلیارد تومان 
تعداد ۲۰۴ مورد از این پروژه ها تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

علوم، تحقیقات و فناوری
اهتمام به افزایش و ارتقای سطح امکانات و توسعه فضاهای آموزشی 
و مهیا کردن زمینه های تربیتی نیروی متخصص برای آینده کشور ضروری 
است و به این منظور کمک به احداث، تکمیل و تجهیز ۵۵ پروژه دانشگاهی 
شــامل فضاهای آموزشــی دانشــگاه های دولتی، پیام نور، جامع علمی - 
کاربــردی و خرید تجهیزات مربوطه با اعتباری بالــغ بر ۹۲ میلیارد تومان 
از سوی شــرکت ملی نفت ایران تصویب شد که از این میزان تاکنون ۴۳ 
مورد آن تکمیل شــده و به بهره برداری رسیده و مبلغ ۶۳ میلیارد تومان آن 

نیز پرداخت شده است.
بهداشت و درمان

کمک به افزایش سطح بهداشــت عمومی و سالمت جامعه، کاهش 
تلفات و خسارت های جانی در موارد اضطراری، سهولت دسترسی هموطنان 
در شهرها و روستاها و همچنین راه های مواصالتی به تجهیزات و امکانات 
بهداشــتی و درمانی از مولفه های مورد توجه مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی بوده اســت که با تخصیص اعتباری به مبلــغ ۲۷۶ میلیارد تومان 
به منظور کمک بــه احداث، تکمیل و تجهیز ۲۳۸ پروژه شــامل اورژانس 
جاده ای، خانه بهداشــت، بیمارستان، دانشــگاه علوم پزشکی و تجهیزات 
مربوطــه جامه عمل به خود گرفته اســت و از این تعداد تاکنون ۱۰۴ مورد 
تکمیل شده و به بهره برداری رسیده و مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان نیز پرداخت 

شده است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

ضرورت همکاری توأمان ایران با کشورهای شرق و غرب؛

صباح زنگنه: از همکاری با دنیا ِابا نداشته باشیم

آیا احتمال کارشکنی آنها )روسیه و چین( 
در روابط ایران با کشــورهای غربی وجود 
ندارد؟ پاسخ می دهد: کارشکنی نمی کنند، 
اما با جان و دل هــم نمی آیند. نمی دانند 
آیا شــرکت های ایرانی حاضرند بر اساس 
مبانی فنی، تکنیکی و اقتصادی عمل کنند 
یا نه؟ اگر مســائل فنی و تکنیکی مالک 
همکاری با شــرکت های بین المللی باشد، 

نگاه به شرق و غرب بی معنا می شود. ایران 
بایــد با هر شــرکت بین المللی که دارای 
توانایی فنی و تکنیکی اســت و می تواند 
منافع ایــران را تأمین کند، همکاری کند. 
این کارشناس مسائل بین الملل با یادآوری 
اینکه بعضی از شــرکت های روس مانند 
گازپروم و لــوک اویل به دلیل داشــتن 
ایران  با  شریک آمریکایی برای همکاری 

محدودیت دارند، تصریح می کند: شــرایط 
همکاری با شرکت های بین المللی به ویژه 
بسیار سخت  میدان های مشــترک  برای 
شــده اســت. برای نمونه، برای توســعه 
میدان های مشــترک با عراق هم اکنون 
که  کنند  فعالیت  می توانند  شــرکت هایی 
مورد رضایــت ایران و عــراق – آمریکا 
باشــند، یعنی اینکه آمریکا همسایه ما در 
عراق شده است. زنگنه بر ضرورت اتخاذ 
تدابیر پیچیده و قــوی دیپلماتیک در این 
شــرایط تاکید می کند و می افزاید: معتقدم 
انرژی روس ها  نگرانی از گسترش قدرت 
مانع انجام دیگــر فعالیت های مربوط به 
بخش انرژی شــده اســت. وزارت نفت 
می تواند همکاری خود را با شــرکت های 
چینی که هم به لحاظ تکنولوژی و هم به 
لحاظ سرمایه گذاری امکانات باالیی دارند، 
گســترش دهد. چین هم اکنون در جنگ 
تجاری با آمریکا به ســر می برد و نگران 
ضربه پذیــری اقتصادش اســت، بنابراین 

سقف پروازش را محدود کرده است.
نگرانی روس ها از ورود گاز ایران به اروپا

موضوع صــادرات گاز ایران به اروپا 
بیــش از دو دهه، مطــرح و در همه این 
ســال ها موافقان و مخالفانی داشته است. 
موافقــان معتقدند صــادرات گاز به اروپا 
سبب وابستگی قاره سبز به ایران می شود 
و ایــران می تواند با ابــزار گاز، همراهی 
سیاســی غرب را با خود داشــته باشــد، 
مخالفان این ایده اما معتقدند صادرات گاز 
به اروپا هیچ منفعت اقتصادی و سیاســی 
برای کشــور به همراه ندارد. سوای این 
دیدگاه ها، یــک نکته دیگــر درباره این 
موضوع مطرح است، روسیه اجازه حضور 
ایران در بازار گاز اروپا را به ایران نخواهد 
داد. این نکته را با نماینده پیشــین ایران 
در سازمان همکاری های اسالمی در میان 

می گذارم. زنگنه می گوید: روسیه نسبت به 
ورود گاز ایران به اروپا نگرانی دارد، ما هم 
داریم. رقیب هم هســتیم، اما چه فرمولی 
باید پیدا کنیم که مشــارکت داشته باشیم 
نــه رقابت؟ بدون تردیــد آمریکا و برخی 
اروپایی های متعهد آمریکا، اجازه نخواهند 
داد ایران و روســیه در زمینه صادرات گاز 
به اروپا متحد شوند، بنابراین ایران در کنار 
عنصر رقابــت، عنصر مخرب را هم برای 
صادرات گاز به اروپا دارد. صحنه صادرات 
گاز ایران به اروپا به این سادگی و راحتی 
نیســت. اینکه از چه منافعی کم کنیم تا 
در جای دیگر منافع بیشتری کسب کنیم، 
احتیاج به فهم معادالت جهان دارد. وی، 
معادالت جهان را شــبکه ای می داند و با 
بیــان اینکه در این معــادالت، هیچ کس 
برنــده و بازنــده صفر نیســت و مهارت 
و  اقتصادی  بازیگران  و  سیاســت گذاران 
تاکید می کند:  است،  تعیین کننده  سیاسی 
نقشه راه نفت و گاز جهان ۱۰ سال آینده 
بــا تغییرات عمــده ای روبه رو می شــود، 
بنابراین برنامه ایران باید بر اســاس این 

تغییرات تدوین و عملیاتی شود.
با تمام دنیا همکاری کنیم تا استقاللمان 

حفظ شود
همه ما بدون تردید شعار »نه شرقی 
و نه غربی« را شنیدیم، شعاری که به عنوان 
یکی از مبانی اصلی سیاست خارجی ایران 
پس از پیروزی انقالب اســالمی بســیار 
مطرح بود و همچنان نیز به فراخور از آن 
اســتفاده می شود. برخی تصورشان از این 
شعار به معنای عدم ارتباط با شرق و غرب 
و برخی دیگر تصورشــان حفظ استقالل 
کشور در مقابل شرق و غرب بوده است. 
این روزها یک بار دیگر نگاه به شــرق و 
غرب در سیاســت خارجی و البته این بار 
اقتصاد مطرح است. این کارشناس مسائل 
بین الملل در ایــن زمینه توضیح می دهد: 
تحقق این شعار برنامه می خواست که ما 
)ایران( جز در بخش سیاســی برنامه ای 
نداشــتیم. تصور می کردیم استقالل فقط 
به معنای اســتقالل سیاســی است، در 
حالی که اینگونه نیست و شامل استقالل 
اقتصادی، فرهنگی و ... نیز می شود. وی 
با بیان اینکه حقیقت اســتقالل این است 
که بتوانیم متکی به خودمان باشــیم و از 
همکاری با دنیا اِبا نداشته باشیم، تصریح 
می کند: اگر از همکاری با دنیا ابا نداشتیم، 
آن وقت استقالل مان را، متبلور و محقق 
ســاختیم. اســتقالل بدان معناســت که 
بتوانیــم برنامه های اقتصادی را درســت 
تنظیم کنیــم و در دنیا به درســتی پیش 
ببریــم. وقتی نتوانیم نفت صــادر کنیم، 
یعنی اســتقالل ما محدود شــده است. 
اســتقالل کشورها  تاکید می کند:  زنگنه 
به صورت شبکه با استقالل دیگر کشورها 
عجین اســت، اگر این مفهــوم را برای 
خودمان حالجــی کنیم، می بینیم که باید 
با تمام دنیا همکاری کنیم تا استقاللمان 
حفظ شود. معنی استقالل در مفهوم جدید 

این است.

یادداشت

فرصت جدید بخش خصوصی برای توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر

اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر در جهــان، روز بــه روز 
در حــال افزایــش اســت و در همیــن راســتا، قیمــت پنل هــای 
خورشــیدی رو بــه کاهــش و ظرفیــت تأمیــن انــرژی از نــور خورشــید 
شــدت یافتــه اســت؛ در ایــن راســتا ســازمان ســاتبا بــه منظــور ادامــه 
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــرای س ــود ب ــویقی خ ــیر تش مس
ــت  ــدی قیم ــش ۳۰ درص ــنهاد افزای ــر پیش ــای تجدیدپذی نیروگاه ه
خریــد تضمینــی بــرق تجدیدپذیرهــا را بــه وزارت نیــرو ارائــه 
ــای  ــاظ انرژی ه ــیلی از لح ــر پتانس ــور پ ــران کش ــت. ای ــرده اس ک
نــو همچــون انرژی هــای خورشــیدی و بــادی اســت. تخمیــن 
ــگاوات  ــزار م ــا ۲۰ ه ــن ۱۵ ت ــی بی ــرایط فعل ــا ش ــود ب زده می ش
ــادی  ــه اقتص ــه صرف ــادی ک ــای ب ــب نیروگاه ه ــل نص ــت قاب ظرفی
ــا  ــت در رابطــه ب ــن ظرفی ــران وجــود داشــته باشــد. ای ــد، در ای دارن
ــای  ــون نیروگاه ه ــت، چ ــر اس ــب باالت ــه مرات ــیدی ب ــرژی خورش ان
ــر  ــد و در بیش ت ــادی را ندارن ــای ب ــت نیروگاه ه خورشــیدی محدودی
نقــاط کشــور قابلیــت نصــب نیــروگاه خورشــیدی وجــود دارد. در ایــن 
راســتا برنامه ریــزی دولــت بــرای تشــویق و ترغیــب ســرمایه گذاران 
ــه و از طرفــی هــم سیاســت گذاری  ــه ســرمایه گذاری در ایــن زمین ب
بــرای توســعه اســت؛ یعنــی سیاســت فعلــی دولــت احــداث مســتقیم 
نیروگاه هــای خورشــیدی و بــادی توســط خــود دولــت نیســت، لیکــن 
مــواردی را بــه صــورت پایلــوت همچــون نیروگاه هــای بــادی 
ــمنان  ــیدی در س ــای خورش ــابور و نیروگاه ه ــاد نیش ــل و دیزب منجی
و یــزد اجــرا کــرده اســت. رونــدی کــه در دو ســال اخیــر در پیــش 
ــرق  ــد ب ــرای خری ــی ب ــای جذاب ــف تعرفه ه ــه تعری ــده، ب ــه ش گرفت
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــده اســت ک ــا منجــر ش ــی تجدیدپذیره تضمین
ــه خصــوص  ــر ب تســریع در توســعه احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذی
نیروگاه هــای خورشــیدی فتولتائیــک توســط ســرمایه گذاران بخــش 
ــل توجهــی از نیروگاه هــای  خصوصــی شــده و تاکنــون ظرفیــت قاب

ــران نصــب شــده اســت. ــک در ای خورشــیدی فتوولتائی
به مدار آمدن ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

ــر  ــان- وزی ــه از ســوی رضــا اردکانی ــاری ک ــن آم ــق آخری طب
ــان امســال حــدود  ــا پای ــه شــده اســت ت ــن حــوزه ارائ ــرو- در ای نی
ــد.  ــد ش ــدار خواه ــد وارد م ــر جدی ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ۳۰۰ م
ــر کشــور  ــای تجدیدپذی ــدود ۸۰ درصــد نیروگاه ه ــه وی، ح ــه گفت ب
ــده و  ــدار ش ــد وارد م ــر و امی ــت تدبی ــت دول ــان فعالی ــدت زم در م
ایــن رونــد همچنــان توســعه پیــدا خواهــد کــرد. وزیــر نیــرو همچنین 
ــه  ــای برنام ــزو اولویت ه ــو ج ــای ن ــه انرژی ه ــه ب ــه توج ــر این ک ب
دولــت و وزارت نیروســت و ایــن رونــد همچنــان توســعه پیــدا خواهــد 
کــرد، تاکیــد و تصریــح کــرده اســت: در حــال حاضــر ۱۱۵ نیــروگاه 
ــرداری  ــه بهره ب ــگاوات در کشــور ب ــت ۷۵۰ م ــه ظرفی ــر ب تجدیدپذی

رســیده اســت.
جزئیات افتتاح پروژه های جدید

ــت ۱۴  ــه دول ــا هفت ــان ب ــزارش، همزم ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــتان ب ــت اس ــر در هف ــروگاه تجدیدپذی نی
ــروگاه  ــادی و ۱۳ نی ــروگاه ب ــک نی ــامل ی ــا ش ــن طرح ه ــید. ای رس
ــه  ــگاوات اســت ک ــدود ۱۶۰ م ــت ح ــوع ظرفی ــا مجم ــیدی ب خورش
ــرداری رســیده اند. ایــن  ــه بهره ب توســط بخــش خصوصــی اجــرا و ب
۱۴ نیــروگاه در اســتان های آذربایجان شــرقی، تهــران، همــدان، 
ــرای  ــت. ب ــرداری اس ــاده بهره ب ــارس آم ــان و ف ــزد، کرم ــان، ی زنج
تکمیــل و بهره بــرداری از ایــن طرح هــا حــدود ۴۴۵ میلیــارد تومــان 
ــه  ــه صــورت ارزی هزین ــورو ب ــی و ۱۰۷ میلیــون ی ــه صــورت ریال ب

شــده اســت.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها

بــر اســاس ایــن گــزارش بــه نقــل از وزارت نیــرو، ســخنگوی 
ــش ۳۰  ــنهاد افزای ــه پیش ــت ک ــرده اس ــالم ک ــاتبا اع ــازمان س س
ــرق تجدیدپذیرهــا در کارگــروه  ــی ب ــد تضمین درصــدی قیمــت خری
ــال  ــه احتم ــت و ب ــی اس ــی نهای ــال بررس ــرو در ح ــژه وزارت نی وی
زیــاد تــا یــک مــاه آینــده ایــن مهــم بــه نتیجــه خواهــد رســید تــا 
ــع  ــی مرتف ــش خصوص ــای بخ ــی از دغدغه ه ــدام بخش ــن اق ــا ای ب
ــر اینکــه از اواخــر  ــد ب ــا تاکی ــژاد ســیگارودی ب شــود. جعفــر محمدن
ــای  ــعه نیروگاه ه ــدی توس ــورت ج ــه ص ــرو ب ــال ۱۳۹۴ وزارت نی س
تجدیدپذیــر را در دســتور کار ســازمان ســاتبا قــرار داده اســت، عنــوان 
کــرد: از آن زمــان بــا اعــالم رونــدی تحــت عنــوان خریــد تضمینــی 
بــرق نیروگاه هــای تجدیدپذیــر بــا بــا طــول دوره ۲۰ ســاله شــرایط 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــن بخــش ایج ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب جذاب
ــه  ــر ب ــای تجدیدپذی ــعه نیروگاه ه ــد توس ــاق رون ــن اتف ــس از ای پ
شــکل مناســبی ادامــه یافتــه بــود تــا اینکــه در ســال ۱۳۹۷ بــا بــروز 
ــای  ــازار ارز، نیروگاه ه ــانات ب مشــکالت اقتصــادی در کشــور و نوس
تجدیدپذیــر نیــز همچــون ســایر بخش هــا تحــت تأثیــر ایــن 
ــه  ــور ادام ــه منظ ــاتبا ب ــازمان س ــت. س ــه اس ــرار گرفت ــات ق اتفاق
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــرای س ــود ب ــویقی خ ــیر تش مس
ــت  ــدی قیم ــش ۳۰ درص ــنهاد افزای ــر پیش ــای تجدیدپذی نیروگاه ه
خریــد تضمینــی بــرق تجدیدپذیرهــا را بــه وزارت نیــرو ارائــه کــرده 
اســت. مباحــث مرتبــط بــا ایــن مســئله هــم اکنــون در وزارت نیــرو 
ــروه  ــز کارگ ــرو نی ــر نی ــتور وزی ــا دس ــت و ب ــی اس ــال بررس در ح
ویــژه ای در ایــن ارتبــاط تشــکیل شــده اســت. بــه گفتــه وی مباحــث 
مرتبــط بــا ایــن مســئله هــم اکنــون در وزارت نیــرو در حــال بررســی 
اســت و بــا دســتور وزیــر نیــرو نیــز کارگــروه ویــژه ای در ایــن ارتبــاط 
ــر  تشــکیل شــده اســت. ســخنگوی ســازمان انرژی هــای تجدیدپذی
و بهــره وری انــرژی بــرق اظهــار امیــدواری کــرد ظــرف یــک مــاه 
ــد  ــت خری ــش قیم ــا افزای ــد و ب ــه برس ــه نتیج ــم ب ــن مه ــده ای آین
تضمینــی بــرق تجدیدپذیرهــا بخشــی از دغدغه هــای بخــش 

خصوصــی مرتفــع شــود.
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ورزش و امور جوانان
کمک به ارتقای سطح نشــاط عمومی و سالمت جسمی و بهداشت 
روانی جامعه با ایجاد و افزایش فضاهای ورزشی استان ها امکان پذیر خواهد 
بود و تعداد ۵۱۷ پروژه شامل سالن های ورزشی، استخرهای شنا، زمین های 
ورزشــی روباز، سالن های ورزشی باســتانی با تأمین اعتباری به مبلغ ۴۱۰ 
میلیارد تومان انجام شــده که از این میزان تاکنون ۲۲۷ پروژه آن تکمیل و 

مبلغ ۱۸۳ میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
حوزه خدماتی

تعداد ۲۷ پــروژه مرتبط با کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی بوده 
شامل کمک به احداث، تکمیل و تجهیز خانه های محرومان و مددجویان، 
مجتمع های فرهنگی، مجتمع های توانبخشــی، ســاماندهی گلزار شهدا و 
همچنین خرید جهیزیه و تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان که 
با هزینه کرد ۲۳ میلیارد تومان، ۱۳ مورد آن تکمیل شــده و به بهره برداری 
رســیده است. افزون بر فعالیت های یادشــده، تعداد ۵۶۱ طرح عام المنفعه 
شــامل ده ها مورد احداث شبکه های جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه های 
مربوطه، ســالن های اجتماعــات، حوزه های علمیه، اجــرای طرح هادی 
روستایی، بهســازی راه های روستایی و دیگر پروژه ها با اعتبار بالغ بر ۵۲۹ 
میلیارد تومان از سوی شــرکت نفت در سطح کشور تعهد شده که تاکنون 
تعداد ۱۹۰ مورد از آنها تکمیل شــده و مورد بهره برداری قرار گرفته و مبلغ 

۲۷۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
راه و شهرسازی

توســعه راه ها و جاده های مواصالتی به عنوان زیرســاخت پراهمیت 

توســعه پایدار و زمینه ساز آبادانی پرشتاب کشــور است و بر همین اساس 
شــرکت ملی نفت ایران از محل اعتبارات داخلی خود، برنامه تأمین اعتبار 
۱۴۶ طــرح مرتبط با حوزه راه و ترابری با اعتبــاری بالغ بر ۱۵۷۹ میلیارد 
تومان را تعهد کرده اســت که از این تعداد، ۲۳ مورد آن تکمیل شــده و به 

بهره برداری رسیده و مبلغ ۸۴۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی

به منظور حفظ و صیانت از منابع غنی و ارزشــمند طبیعی و با هدف 
دســتیابی به بهره وری حداکثری از هوا، آب و زمین پاک و ســالم، صنعت 
نفت افزون بر رعایت اســتانداردهای زیست محیطی در درون تاسیسات و 
فرآیندهای عملیاتی تولید، طرح های تثبیت شــن های روان و آبخیزداری را 
به منظور مقابله با بیابان زایی و تغذیه سفره های زیرزمینی و همچنین امنیت 
زیستی در اســتان های خوزستان، بوشهر و سیســتان و بلوچستان به اجرا 
درآورده است. در این راستا تعداد ۱۰ پروژه با اعتباری به مبلغ ۱۹۹ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده که از این تعداد ۷ مورد آن به بهره برداری رسیده 

و تاکنون ۱۵۸ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
اجرای طرح تقویت پایه علمی دانش آموزان

در سال های تحصیلی ۹۷-۹۶ و ۹۸- ۹۷ طرح تقویت بنیه علمی 
دانش آموزان مناطق غرب کارون و پارس جنوبی در شهرســتان های 
سوسنگرد، هویزه و بستان )غرب کارون( و کنگان، دیر، جم و عسلویه 
)پارس جنوبــی( با برگزاری کالس های آمادگی کنکور انجام پذیرفت 
که خوشبختانه تأثیر بســزایی در میزان قبولی و کسب رتبه های برتر 
در بیــن دانش آموزان این مناطق داشــت. نتایج رتبه های زیر هزار در 

شهرســتان های جم، دیر، کنگان و عســلویه حاکی از آن است که در 
ســال ۹۷ از تعداد ۲۵۰ نفر شــرکت کننده، ۳۱ نفر حائز رتبه زیر هزار 
بوده انــد، این در حالی اســت که در کنکور امســال از تعداد ۳۰۰ نفر 
شــرکت کننده، ۴۴ نفر رتبه زیر هزار را کسب کرده اند. نتایج رتبه های 
زیر هزار در شهرســتان های سوسنگرد، هویزه و بستان نشان می دهد 
که از تعداد ۲۰۰ نفر شــرکت کننده در ســال گذشته، ۹ نفر حائز رتبه 
زیــر هزار بوده و در کنکور امســال از تعداد ۲۵۰ نفر شــرکت کننده، 
۱۲ نفر رتبه زیر هزار را کســب کرده اند. در مورد پروژه توانمندسازی 
نیروهای بومی در مناطق غرب کارون و پارس جنوبی بایســتی گفت: 
این پروژه از طریق آماده سازی نیروهای بومی مستقر در منطقه، اقدام 
به برنامه ریزی و اجرای آموزش های نیروی انســانی جویای کار کرد و 
با آماده ســازی هدفمند نیروی کار بومی در مشــاغل مورد نیاز منطقه 
ویژه پارس جنوبــی و غرب کارون )دشــت آزادگان( امکان جذب و 
به کارگیری این افراد در صنایع فراهم شــد. تعداد نفرات آموزش دیده 
در طــرح مهارت محوری در غرب کارون در ســال ۹۶ ۲۵۱ نفر و در 
منطقه پارس جنوبی پارســال ۳۰۰ نفر بوده است. ایجاد فرصت شغلی 
برای افراد غیرشاغل بومی منطقه در قالب جذب از سوی شرکت های 
پیمانکاری، تربیت نیروهــای متخصص در میان بومیان مناطق برای 
مشاغل مورد نیاز و تعیین شــده، توسعه پایدار کمی و کیفی در حوزه 
نیروی انســانی مناطق نفتی، ســازماندهی و اقدام های آموزشــی و 
توان افزایی کارورزان بومی برای اشــتغال در صنعت و مناطق عملیاتی 
و تعالی عملکرد و بهبود بهره وری منطقه و نیروی شاغل در منطقه از 

اهم اهداف و دستاوردهای طرح مهارت محوری است.
بهره برداری از ۵۳ پروژه در هفته دولت

۵۳ پروژه اعم از پروژه های آموزشی، ورزشی و خدماتی در هفته دولت 
بهره برداری شــد و افزون بر همه این پروژه ها طرح های هادی روستایی 
را هم شــامل می شــود که با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان تکمیل شد 
و به بهره برداری رســید. از تعداد ۵۳ پروژه، یک پروژه آموزشــی در استان 
بوشــهر، چهار پروژه )دو مورد آموزشی و دو مورد طرح هادی روستایی( در 
اســتان خراسان رضوی، ۳۹ پروژه )۱۵ آموزشی، سه ورزشی، ۲۱ خدماتی( 
در اســتان خوزستان، ۸ پروژه ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد و در استان 
فارس یک پروژه تکمیل و افتتاح شــد. تاکنون از بابت ۳۸ میلیارد تومانی 
کــه برای ۵۳ پروژه تخصیص داده شــده اســت، ۳۱.۷ میلیارد تومان آن 
پرداخت شــده و بقیه آن نیز در صورت ارســال صورت وضعیت پروژه ها، 

پرداخت خواهد شد.

استقالل کشورها به صورت 
شبکه با استقالل دیگر 

کشورها عجین است، اگر 
این مفهوم را برای خودمان 
حالجی کنیم، می بینیم که 
باید با تمام دنیا همکاری 
کنیم تا استقاللمان حفظ 
شود. معنی استقالل در 
مفهوم جدید این است.
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گفتمان

برداشت 8۰ درصدی گاز کشور از پارس جنوبی تا ابدالدهر باقی نمی ماند؛ به فکر نگهداشت تولید باشیم

پارس جنوبی از 9۲ تا 98 در گفت وگو با مشکین فام
میــدان گازی پــارس جنوبــی یکــی از 
جهــان  مســتقل  گازی  منابــع  بزرگ تریــن 
ــران  ــترک ای ــرزی مش ــط م ــه روی خ ــت ک اس
و قطــر در خلیج فــارس و بــه فاصلــه ۱۰۰ 
کیلومتــری ســاحل جنوبــی ایــران قــرار گرفتــه 
اســت. در ســال ۱۳۶۹ بــا حفــر نخســتین چــاه 
ــد  ــود گاز تأیی ــدان وج ــن می ــافی در ای اکتش
ــزار  ــر ۱۴.۲ ه ــا ذخای ــدان ب ــن می ــد. ای ش
میلیــارد متــر مکعــب حــدود 8 درصــد از ذخایــر 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــان را در خ کل جه
گفت وگــو بــا محمــد مشــکین فــام، 
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس ســاعت 
۱۵ یکــی از چهارشــنبه های مردادمــاه بــه 
ــار  ــم شــد. نخســتین ب ــه تنظی مــدت ۳۰ دقیق
بــود کــه بــرای گفت وگــوی رودررو بــه اتاقــش 
ــان  ــا او در جری ــه ب ــر مصاحب ــم. پیش ت می رفت
ــورت  ــی ص ــارس جنوب ــای پ ــد از طرح ه بازدی
ــردی  ــی دارد. وایت ب ــاق بزرگ ــود. ات ــه ب گرفت
ــای داده  ــود ج ــداد را در خ ــی از اع ــه ترکیب ک
ــه  ــل«، »مصوب ــرتیترهای »تعدی ــا س ــت ب اس
ــه شــورای اقتصــاد« نظــرم را  نفــت« و »مصوب
ــی  ــرای یک ــاً ب ــد. قطع ــب می کن ــود جل ــه خ ب
ــد  ــت. محم ــی اس ــارس جنوب ــای پ از طرح ه
ــن جملــه بســنده  ــم بــه ای مشــکین فام ه

می کنــد.
یــک دســت مبلمــان، میــز جلســه بــا ۱۰ 
صندلــی و میــز کارش در کنــار برخــی هدایایــی 
کــه بــه شــرکت نفــت و گاز پــارس اهدا شــده، 
در اتاقــش بــه چشــم می خــورد. عکــس 
ــت.  ــم هس ــان آرا ه ــان و جه ــهید تندگوی ش
ــرای  ــه ب ــود. ۳۰ دقیق ــاز می ش ــو آغ گفت وگ
ــت.  ــم اس ــم، ک ــه داری ــددی ک ــؤاالت متع س
ــن  ــاره آخری ــه درب ــم اینک ــم ه در دل می گوی
وضــع توســعه فــاز ۱۱ و دیگــر فازهــای 
ــت.  ــی اس ــد، کاف ــح ده ــی توضی ــارس جنوب پ
مصاحبــه  »بســم اهلل الرحمن الرحیم«  بــا 
ــوط  ــش های مرب ــوز پرس ــود. هن ــاز می ش آغ
ــی  ــارس جنوب ــاز ۱۱ پ ــعه ف ــرح توس ــه ط ب
ــیان،  ــعود کرباس ــه مس ــت ک ــده اس ــاز نش آغ
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران تمــاس 
ــرای  ــو را ب ــاق گفت وگ ــی ات ــرد. دقایق می گی
پاســخگویی بــه آقــای مدیرعامــل تــرک 

. می کنــد
ــارس  ــت و گاز پ ــرکت نف ــل ش مدیرعام
کــه خــود را تکنوکــرات می دانــد، در ایــن 
گفت وگــو از ضــرورت حفــظ و نگهداشــت 
ــون 8۰  ــت: »اکن ــی گف ــارس جنوب ــد در پ تولی
از پارس جنوبــی  درصــد تولیــد گاز کشــور 
تأمیــن می شــود. بایــد بدانیــم ایــن 8۰ درصــد 
ــه  ــان ک ــد، همچن ــی نمی مان ــر باق ــا ابدالده ت
ــارس  ــترک پ ــدان مش ــت گاز از می در برداش
جنوبــی بــه قلــه رســیدیم، شــاهد افــت 
ســاالنه تولیــد ایــن میــدان نیــز خواهیــم بــود. 
ــد  ــت تولی ــر نگهداش ــه فک ــد ب ــه بای در نتیج
ــد  ــت تولی ــت: »اف ــم گف ــن را ه ــود«. او ای ب
ــد آن  ــا درص ــده، ام ــاز ش ــی آغ ــارس جنوب پ
ــا  ــار ت ــود چه ــی می ش ــت. پیش بین ــم اس ک
پنــج ســال آینــده عــدد آن قابــل توجــه باشــد. 
ــون  ــاز )۲8 میلی ــک ف ــدازه ی ــه ان ــاالنه ب س
ــت«.  ــم داش ــد خواهی ــت تولی ــب( اف مترمکع
تفــاوت  از  محمــد مشــکین فام همین طــور 
پــارس جنوبــی ۹۲ و پــارس جنوبــی ۹8 گفــت 
و از زنگنــه و تــرکان به عنــوان موثرتریــن 
افــراد توســعه ایــن میــدان مشــترک نــام بــرد.

جنوبــی  �� پــارس  باقی مانــده  فازهــای 
ــک  ــت و کدام ی ــی اس ــه وضع ــون در چ هم اکن
ــرار  ــد ق ــدار تولی ــل در م ــور کام ــال به ط امس

می گیرد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش الزم 
اســت یــادآوری کنــم، اواخــر پارســال از 
مجمــوع چهــار زنجیــره تولیــد فازهــای ۱۳ و 
۲۲ تــا ۲۴ پــارس جنوبــی، دو زنجیــره آن کــه 
شــامل چهــار ســکو و دو رشــته خــط لولــه ۳۲ 
ــا ظرفیــت ۲  ــود ب اینــچ دریایــی انتقــال گاز ب
میلیــارد فوت مکعــب )۵۶ میلیــون مترمکعــب( 
ــه  ــای زنگن ــت و آق ــرار گرف ــد ق ــدار تولی در م
نیــز در آییــن افتتــاح ایــن فازهــا ضمــن 
ــره  ــرد دو زنجی ــب، اعــالم ک ــن مطل ــان ای بی
دیگــر ایــن فازهــا ســال ۹۸ وارد مــدار تولیــد 
ــره  ــت دو زنجی ــن اس ــمان ای ــود. تالش می ش

ــا  ــی و ب ــان ویژگ ــا هم ــا ب ــن فازه ــر ای دیگ
ــش از  ــب را پی ــارد فوت مکع ــت ۲ میلی ظرفی
ــدار  ــم و در م ــل کنی ــال تکمی ــتان امس زمس

ــم. ــرار دهی ــد ق تولی
فاز ۱۴ چه زمانی تکمیل می شود؟ ��

صحبــت  شــما  بــا  کــه  هم اکنــون 
می کنــم، ســکوی B ایــن فــاز در مرحلــه 
ــکو  ــن س ــدی ای ــت و گاز تولی ــدازی اس راه ان
ــان مهرمــاه  ــا پای طبــق برنامــه قــرار اســت ت
بــا ظرفیــت روزانــه ۵۰۰ میلیــون فوت مکعــب 
)۱۴.۱ میلیــون مترمکعــب( بــه پاالیشــگاه 
فــاز ۱۲ به عنــوان نزدیک تریــن پاالیشــگاه 
بــه موقعیــت ایــن ســکو منتقــل شــود. 
 D ــکوی ــب س ــرای نص ــاری ب ــات حف عملی
ــاز  ــن ف ــن ســکوی ای ــوان آخری ــاز ۱۴ به عن ف
ــون در حــال انجــام اســت. تمــام  ــز هم اکن نی
تالشــمان ایــن اســت تــا پایــان مهرمــاه 
عملیــات نصــب ایــن ســکو نیــز انجــام شــود. 
ــاز در  ــن ف ــا احتســاب نصــب دو ســکوی ای ب
ســال ۹۷ و دو ســکو در ســال ۹۸، چهــار 
ســکوی فــاز ۱۴ بــا ظرفیــت روزانــه ۲ میلیــارد 
فوت مکعــب تــا پایــان امســال در مــدار تولیــد 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
پاالیشــگاه فــاز ۱۴ تــا پایــان امســال تکمیــل  ��

می شود؟
ــن  ــی ای ــت یوتیلیت ــن اس ــمان ای تالش
حــدودی  تــا  هم اکنــون  کــه  پاالیشــگاه 
کامــل اســت، امســال وارد مــدار شــود. بــرای 
ردیف هــای گازی ایــن فــاز نیــز برنامــه ایــن 
ــده  ــل ســال آین ــا اوای اســت اواخــر امســال ی
ــاز و  ــن ف ــازی ای ــف شیرین س ــتین ردی نخس
پــس از آن بقیــه ردیف هــا، بــا فاصلــه حــدود 
ــن  ــه ای ــوند. ب ــد ش ــدار تولی ــاه وارد م ــه م س
ــده  ــال آین ــر س ــا اواخ ــاز ۱۴ ت ــب کار ف ترتی

ــد. ــان می رس ــه پای )۹۹( ب
ایــدرو  �� عملکــرد  بــه  می شــود  شــنیده 

به عنــوان رهبــر کنسرســیوم توســعه دهنده 
فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی انتقادهایــی وارد اســت. 

چه برنامه ای برای این شرکت دارید؟
ــت  ــه نیاب ــارس ب ــت و گاز پ ــرکت نف ش
از شــرکت ملــی نفــت ایــران توســعه فازهــای 
پــارس جنوبــی را به عنــوان کارفرمــا پیگیــری 
جابه جــا  و  کالن  تصمیم هــای  می کنــد. 
کــردن پیمانــکار اصلــی جــزو اختیــارات 
ــران اســت و شــرکت  ــت ای ــی نف شــرکت مل
ــل آن  ــئولیتی در مقاب ــارس مس ــت و گاز پ نف

ــدارد. ن
پیشنهاد شما چیست؟ ��

ــان  ــا زم ــارس ت ــت و گاز پ ــرکت نف ش
ــن  ــا همی ــه، ب ــن زمین ــی در ای ــم قطع تصمی

پیمانــکار ادامــه می دهــد.
ــرای  �� ــی )CNPCI( ب ــرکت چین ــا ش ــره ب مذاک

توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی در چــه مرحلــه ای 
است؟

مذاکــره و مکاتبــه بــا ایــن شــرکت 
ــت.  ــام اس ــال انج ــرارداد در ح ــاد ق ــق مف طب
تــالش شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت 
ــرایط  ــا از ش ــت ت ــن اس ــی )CNPCI( ای چین
ــه زودی  ــاءاهلل ب ــود. ان ش ــدول نش ــرارداد ع ق
آن  اجــرای  نحــوه  و  فــاز  ایــن  تکلیــف 
مشــخص می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه 
مذاکــرات هنــوز نهایــی نشــده اســت، از ارائــه 

ــذورم. ــتر مع ــات بیش اطالع
صــورت  �� در  پتروپــارس  شــرکت  آیــا 

ــه  ــروژه، ب ــن پ ــری رســمی CNPCI از ای کناره گی
لحــاظ فنــی و مالــی )۴.۸ میلیــارد دالر( توانایــی 

توسعه این پروژه را دارد؟
ــه  ــه ب ــا توج ــارس ب ــه. شــرکت پتروپ بل
اینکــه از ابتــدا در پــروژه توســعه فــاز ۱۱ 
ــان  ــته و در جری ــور داش ــی حض ــارس جنوب پ
ــرای  ــوب ب ــه مطل ــت، گزین ــه فعالیت هاس هم
طــرح توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی اســت و 
آمادگــی دارد هــر چــه زودتــر توســعه ایــن فاز 
را آغــاز کنــد. اگر شــرکت دیگری وارد توســعه 
ایــن فــاز شــود، زمان بــر خواهــد بــود و بایــد 
ــا شــرکت جدیــد وارد بحث هــای قــراردادی  ب
ــل را  ــن مراح ــون ای ــارس هم اکن ــد. پتروپ ش
طــی کــرده و آمــاده عملیــات اجرایــی اســت. 
ــد بگویــم در  ــی هــم بای ــه تأمیــن مال در زمین
ــرارداد،  ــغ ق ــل مبل ــن کام ــت، تأمی گام نخس
نیــاز نیســت و بــا مبلــغ کمتــر می تــوان کار را 
ــون بودجــه  ــه، هم اکن ــرای نمون آغــاز کــرد. ب
ــترس  ــاری در دس ــش حف ــرای بخ ــی ب کاف
می توانــد  پتروپــارس  شــرکت  و  اســت 
ــد  ــا بای ــد، تنه ــاز کن ــاری را آغ ــات حف عملی
ــارس  ــا شــرکت پتروپ ــراردادی ب بحث هــای ق

حل وفصــل شــود.
آقــای مهنــدس، شــما قاطــع اعــام کردیــد  ��

ــاز ۱۱  ــعه ف ــرح توس ــد ط ــارس می توان پتروپ
پــارس جنوبــی را هــر چــه ســریع تر آغــاز کنــد، 
حــال ایــن پرســش پیــش می آیــد چــرا توســعه 
ــای  ــش از امض ــدا و پی ــان ابت ــاز از هم ــن ف ای
قــرارداد بــا توتــال و CNPCI در ســال ۹۶ بــه ایــن 

شرکت سپرده نشد؟
جــواب پرســش شــما ســاده اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــاز ۱۱ ب ــی ف ــت جغرافیای موقعی
مــرزی بــودن ایــن فــاز و برداشــت هم زمــان 
ــرار  ــد ق ــران و قطــر، در معــرض افــت تولی ای
دارد. پیش بینــی مــا ایــن بــود یــک ســال تــا 
یــک ســال و نیــم پــس از تولیــد )کــه اکنــون 

ــن  ــت( ای ــده اس ــر ش ــم کمت ــال ه ــک س ی
بلــوک بــا افــت فشــار روبــه رو شــود، بنابرایــن 
ــوک،  ــن دو بل ــود در ای ــده ب ــزی ش برنامه ری
برخــالف دیگــر فازهــای پــارس جنوبــی 
از ابتــدا، ســکوی فشــارافزا نصــب شــود. 
پتروپــارس تجربــه ســاخت کمپرســور تقویــت 
فشــار نــدارد، از ایــن رو تصمیــم گرفتــه شــد 
ــال  ــی توت ــش فن ــی و دان ــه بین الملل از تجرب
ــارافزا  ــکوی فش ــب س ــاخت و نص ــرای س ب
اســتفاده شــود تــا افــزون بــر اســتفاده از 
ــر  ــرای دیگ ــوک، ب ــن بل ــورها در ای کمپرس
فازهــای پــارس جنوبــی نیــز از آن الگوبرداری 
ــا یــک  شــود. یعنــی در عمــل می خواســتیم ب

ــم. ــان بزنی ــر دو نش تی
بــاز هــم تاکیــد می شــود، برداشــت 
جنوبــی  پــارس  مشــترک  مخــزن  از  گاز 
ســاالنه در حــال افــت اســت و بایــد بــه فکــر 
ــود.  ــا ب ــر بلوک ه ــد در دیگ ــت تولی نگهداش
ــا برداشــت  ــون به طــور ســنتی از بلوک ه تاکن
ــده  ــاد ش ــور ایج ــرای کش ــادی ب ــار زی و انتظ
ــور  ــد گاز کش ــد تولی ــون ۸۰ درص ــت. اکن اس
ــن  ــی تأمی ــارس جنوب ــترک پ ــدان مش از می
ــا  ــد ت ــن ۸۰ درص ــم ای ــد بدانی ــود. بای می ش
ابدالدهــر باقــی نمی مانــد، همچنــان کــه 
ــارس  ــترک پ ــدان مش ــت گاز از می در برداش
جنوبــی بــه قلــه رســیدیم، شــاهد افت ســاالنه 
ــود. در  ــم ب ــز خواهی ــدان نی ــن می ــد ای تولی
نتیجــه بایــد بــه فکــر نگهداشــت تولیــد بــود. 
ایــن تدبیــر را وزارت نفــت در امضــای قــرارداد 
ــد  ــون ۸۰ درصــد تولی ــاز ۱۱ نشــان داد. اکن ف
گاز کشــور از پــارس جنوبــی تأمیــن می شــود. 
ــر  ــا ابدالده ــد ت ــن ۸۰ درص ــم ای ــد بدانی بای
ــت  ــه در برداش ــان ک ــد، همچن ــی نمی مان باق
ــه  ــی ب ــارس جنوب ــترک پ ــدان مش گاز از می
ــد  ــاالنه تولی ــت س ــاهد اف ــیدیم، ش ــه رس قل

ــود ــم ب ــز خواهی ــدان نی ــن می ای
امــا نکتــه آخــر کــه الزم اســت در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال بگویــم اینکــه، حجــم 
ــارس  ــر در پ ــال حاض ــه در ح ــکوهایی ک س
جنوبــی نصــب می شــود ۲۵۰۰ تــن اســت، در 
حالــی کــه حجــم ســکوی فشــارافزا ۲۰ هــزار 
تــن می شــود. یعنــی هشــت برابــر ســکوهایی 
اســت کــه در پــارس جنوبــی نصــب می شــود. 
ــاخت  ــرای س ــاخت های الزم ب ــون زیرس اکن
ــن ســکوها در یاردهــای تاسیســاتی داخــل  ای
کشــور ماننــد صــدرا، تاسیســات دریایــی، 
ــا  ــدارد. آن ه ــود ن ــف و ... وج ــو، ص ایزوایک
ــا ایــن حجــم نســاخته اند،  تاکنــون ســکویی ب
ــا اســتفاده  ــود ب ــن ب ــا ای ــالش م در نتیجــه ت
از دانــش فنــی توتــال، ســاخت ایــن ســکو را 

تجربــه کنیــم و بــر ایــن موضــوع کــه ســکوی 
فشــارافزا بایــد در داخــل کشــور ســاخته 
ــز  ــرارداد نی ــود. ق ــده ب ــد ش ــز تاکی ــود نی ش
ــن کار  ــال ای ــم شــد کــه توت ــه ای تنظی به گون
ــا دانــش فنــی آن  ــران انجــام دهــد ت را در ای
ــز  ــال نی ــه داخــل کشــور منتقــل شــود. توت ب
ــاخت ها  ــت زیرس ــرای تقوی ــود را ب ــه خ برنام
ــه کــرده  در یاردهــای تاسیســات و صــدرا ارائ
ــاخت  ــار س ــود در کن ــن ب ــا ای ــار م ــود. انتظ ب
ســکوی فشــارافزای فــاز ۱۱، یــارد تاسیســات 
ــم  ــا )Upgrade( دهی ــی و صــدرا را ارتق دریای
و شــرایطی فراهــم کنیــم تــا بتوانیــم ســکوی 
فشــارافزای گاز دیگــر فازهــای پــارس جنوبــی 
ــا توجــه  را خودمــان بســازیم کــه متاســفانه ب
بــه شــرایطی کــه بهتــر می دانیــد، ایــن 

ــاده اســت. ــاق نیفت اتف
ــاده کــه  �� ــا ۹۸ چــه اتفاقــی افت از ســال ۹۶ ت

فکــر می کنیــد پتروپــارس می توانــد ایــن 
پروژه را اجرا کند؟

ســکوی  نیســت  قــرار  پتروپــارس 
فشــارافزا بســازد. ایــن شــرکت طــرح توســعه 
ــه  ــی ک ــر پروژه های ــد دیگ ــاز ۱۱ را همانن ف
ــد و گاز  ــام می ده ــرده، انج ــرا ک ــون اج تاکن
را بــه خشــکی منتقــل می کنــد. تکلیــف 
افــت فشــار و ســاخت ســکوی فشــارافزا بعــداً 

ــود. ــخص ش مش
برنامــه شــما بــرای ســکوی فشــارافزا  ��

چیست؟
بــرای ســاخت ســکوی فشــار افــزا 
ــت  ــادی در دس ــی بنی ــک طراح ــون ی هم اکن
ــل از  ــوی قب ــرکت فرانس ــک ش ــه ی ــت ک اس
ــار  ــام داد. انتظ ــا آن را انج ــت تحریم ه بازگش
ــه  ــوان طراحــی پای ــه بت ــن برنام ــا ای ــم ب داری
را بــا یــک شــرکت داخلــی )کــه البتــه خیلــی 
ــی  ــرکت خارج ــک ش ــا ی ــت( ی ــخت اس س
دنبــال کــرد تــا یــک الگــو بــرای کل فازهــای 

ــود. ــاده ش ــی پی ــارس جنوب پ
ــا شــرکت  �� ــا شــرکت فرانســوی مــوازی ب آی

توتال طراحی پایه را انجام داد؟
دقیقًا.

بــر اســاس ایــن طــرح، چــه کارهایــی قــرار  ��
است انجام شود؟

ــده  ــی ش ــی پیش بین ــای مختلف گزینه ه
ــارس  ــر ســکوی پ ــرای ه ــه، ب اســت. از جمل
جنوبــی، یــک ســکوی تقویــت فشــار مختــص 
همــان ســکو نصــب شــود کــه البتــه بــا توجــه 
بــه اینکــه ۳۸ ســکوی ســرچاهی داریــم، 
دیگــر  گزینــه  می طلبــد.  باالیــی  هزینــه 
ــه  ــارس( ب ــت و گاز پ ــا )نف ــنهاد م ــه پیش ک
مشــاوران ایــن طــرح بــود و مــورد تأییــد نیــز 

ــرار گرفــت اینکــه، مجتمع هــای ســکوهای  ق
تقویــت فشــار در جایــی از میــدان کــه خطــوط 
ــه خــارج و نزدیــک هــم می شــود، نصــب  لول
ــه از  ــک مجموع ــار ی ــت فش ــل تقوی و در عم
ــر  ــود. ب ــز ش ــه متمرک ــک نقط ــکوها در ی س
ســه  می شــود  پیش بینــی  اســاس  ایــن 
مجتمــع تقویــت فشــار در دریــا داشــته باشــیم، 
یعنــی هــر هــاب مربــوط بــه ۱۰ تــا ۱۲ ســکو 

می شــود.
ــن طــرح  �� ــه اجــرای ای ــرآورد شــما از هزین ب

چقدر است؟
ــارد  ــه ۲۰ میلی ــب ب ــا قری ــی م پیش بین

ــت. دالر اس
ــرای  �� ــی اج ــی توانای ــرکت های داخل ــا ش آی

این طرح را دارند؟
ــه  ــه در خاورمیان ــران بلک ــا در ای نه تنه
نیــز فنــاوری ســاخت ســکوی فشــارافزا وجــود 
ــش  ــه پی ــی هایی ک ــاس بررس ــر اس ــدارد. ب ن
ــرای توســعه  ــال ب ــا توت ــرارداد ب از امضــای ق
فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی انجــام شــد، تنهــا ســه 
ســکوی تقویــت فشــار در دنیــا ســاخته شــده 
ــداث  ــال اح ــوی توت ــا از س ــی از آنه ــه یک ک
شــده بــود و بــر همیــن اســاس ایــن شــرکت 

ــرای مذاکــره انتخــاب شــد. فرانســوی ب
ــا  �� ــرارداد )۹۶( ت ــای ق ــان امض ــال از زم توت

خــروج از ایــن طــرح )۹۷( چــه کارهــای اجرایــی 
ــام  ــی انج ــارس جنوب ــاز ۱۱ پ ــعه ف ــرای توس ب

داده است؟
مطالعــات بنیــادی، مطالعــات تقویــت 
ــاب  ــه انتخ ــوازات آن مناقص ــه م ــار و ب فش
ــاری و  ــت، حف ــش جک ــرای بخ ــکار ب پیمان
خــط لوله هــا برگــزار و پیمانــکار آن مشــخص 
ــکاران  ــه پیمان ــالغ کار ب ــرف اب ــد و در ش ش
بــود کــه متاســفانه بــه ســد تحریــم برخــورد 

ــرد. ک
چقدر هزینه کرده است؟ ��

در مجمــوع ۱۰۰ میلیــون دالر هزینــه 
ــت. ــرده اس ک

ــی  �� ــد از میــدان گازی پــارس جنوب افــت تولی
ــد  ــت تولی ــدر اف ــت؟ چق ــده اس ــاز ش ــا آغ آی

خواهیم داشت؟
شــروع شــده، امــا درصــد آن کــم اســت. 
ــال  ــج س ــا پن ــار ت ــود چه ــی می ش پیش بین
ــاالنه  ــد. س ــه باش ــل توج ــدد آن قاب ــده ع آین
بــه انــدازه یــک فــاز )۲۸ میلیــون مترمکعــب( 

افــت تولیــد خواهیــم داشــت.
ــد  �� ــت تولی ــدر از اف ــارافزا چق ــکوی فش س

جلوگیری می کنند؟
اجــازه دهیــد در ایــن زمینــه مثالــی 
برایتــان بزنــم. فشــار ســرچاهی بــرای اینکــه 
ــکی  ــه خش ــب گاز ب ــارد فوت مکع ــک میلی ی
ــار  ــارف ۱۲۰ ب ــورت متع ــود به ص ــل ش منتق
ــه ۱۰۰  ــار ب ــن ۱۲۰ ب ــر ای ــاال اگ ــت، ح اس
ــک  ــوان ی ــی نمی ت ــد به راحت ــش یاب ــار کاه ب
ــه خشــکی منتقــل  ــارد فوت مکعــب گاز ب میلی
ــا  ــد تنه ــه ۹۰ برس ــار ب ــن ب ــر ای ــرد و اگ ک
را  میلیــون فوت مکعــب گاز  می تــوان ۷۰۰ 
بــه خشــکی منتقــل کــرد، بــه همیــن صــورت 
افــت تولیــد خواهیــم داشــت، یعنــی بــه مــرور 
ــد  ــت می کن ــرچاهی اف ــار س ــه فش ــان ک زم
تولیــد، متناســب بــا آن کاهــش می یابــد. 
ــخص  ــارافزا مش ــکوی فش ــش س ــا نق اینج
ــوی  ــکوها جل ــن س ــب ای ــا نص ــود. ب می ش
افــت تولیــد گرفتــه خواهــد شــد. در نبــود ایــن 
ســکوها فعــاًل بایــد افــت فشــار و تولیــد را کــه 

به تدریــج اتفــاق می افتــد، تحمــل کــرد.
آیــا هم اکنــون کمپرســوری داریــم کــه  ��

جلوی افت تولید را بگیرد؟
در  کمپرســور  تعــدادی  هم اکنــون 
ــص گاز  ــه مخت ــود دارد ک ــور وج ــل کش داخ
ســبک و شــیرین اســت، امــا بــرای گاز دریــا 
ــودن و  ــرش ب ــکالتی همانندت ــه دارای مش ک
ــدارد.  ــود ن ــوری وج ــت، کمپرس ــت اس رطوب
اگــر شــرکت هایی ماننــد مپنــا و شــرکت 
بتواننــد   )OTC( نفــت  توربوکمپرســور 
کمپرســوری متناســب بــا ایــن مشــکالت 
بســازند، کمک کننــده خواهــد بــود. البتــه 
در  کار  دیگــر  مشــکل  فضــا  محدودیــت 
دریاســت، بنابرایــن در ســاخت کمپرســور بایــد 
ــدی  ــه ج ــم و وزن توج ــای حج ــه مولفه ه ب
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شــود تــا قابلیــت نصــب در پلتفــرم موردنظــر 
ــد. ــته باش را داش

شــرکت نفــت و گاز پــارس تخصــص و  ��
ــت  ــظ و نگهداش ــه حف ــی الزم را در زمین توانای

تولید دارد؟
ــا از  ــی کاره ــون برخ ــه دارد. هم اکن بل
ــی  ــارس جنوب ــای پ ــیدکاری چاه ه ــه اس جمل
ــیدکاری ۱۰  ــال اس ــت. امس ــده اس ــاز ش آغ
 SPD۵ ــد از ــاه انجــام و تولی ــه چ ــا ۱۱ حلق ت
ــیدکاری  ــه »K۱« و اس ــبک کاری الی ــا مش ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــه اس ــورت گرفت آن ص
دو ســال افــت فشــار عقــب افتــاد. تالشــمان 
ایــن اســت بــا انجــام ایــن کارهــا تــا زمانــی 
کــه فنــاوری ســکوی فشــارافزا را بــه دســت 
آوریــم، جلــو افــت فشــار و تولیــد را بگیریــم.

ــار  �� ــت فش ــه اف ــه ب ــا توج ــدس ب ــای مهن آق
ــوان  ــه عن ــی ک ــارس جنوب ــد در پ ــاالنه تولی س
ــرای  ــه ب ــه در جامع ــاری ک ــا انتظ ــد، آی کردی
ــا مشــکل  ــده ب گازرســانی ایجــاد شــده، در آین

روبه رو نخواهد شد؟
ببینیــد، افــزون بــر پــارس جنوبــی 
ــمالی،  ــارس ش ــد پ ــری مانن ــای دیگ میدان ه
گلشــن، فردوســی، کیــش و بقیــه میدان هــای 
کــه  نیســت  این گونــه  دارد.  وجــود  گازی 
ــور  ــه کش ــه ب ــی را ک ــت تعهدهای وزارت نف
ــی  ــارس جنوب ــعه پ ــرد. توس ــده گی داده، نادی
بــا توجــه بــه مشــترک بــودن آن در اولویــت 
ــعه  ــت از توس ــس از فراغ ــع پ ــود. بالطب ــا ب م
پــارس جنوبــی بــا جدیــت حفــظ و نگهداشــت 
ــر  ــون ه ــترک )چ ــدان مش ــن می ــد از ای تولی
مترمکعــب گازی کــه از ایــن میــدان برداشــت 
ــر  ــعه دیگ ــت( و توس ــی اس ــم، غنیمت می کنی
میدان هــای گازی را پیگیــری خواهیــم کــرد.

ــش  �� ــارس در بخ ــت و گاز پ ــرکت نف ــا ش آی
ــرکت های  ــه ش ــد ب ــت تولی ــظ و نگهداش حف

خارجی نیاز دارد؟
ــد دو راه  ــرای حفــظ و نگهداشــت تولی ب
وجــود دارد؛ راه هــای کوتاه مــدت شــامل حفــر 
چاه هــای اضافــی، کشــیدن خطــوط لولــه 
ــون  ــه هم اکن ــا ک ــیدکاری چاه ه ــازاد و اس م
ــور  ــدت، همان ط ــت. راه بلندم ــه اس در برنام
ــکوی  ــاوری س ــه فن ــتیابی ب ــم دس ــه گفت ک
فشــارافزا اســت. مثالــی بگویم، در کشــورهای 
ــوری  ــع هیدروکرب ــر مناب ــه از نظ ــی ک اروپای
فقیــر هســتند، همــه تالششــان را بــرای 
کــه  میدان هایــی  از  حداکثــری  اســتفاده 
ــورها  ــی از کش ــد. برخ ــام می دهن ــد، انج دارن
حتــی تــا فشــار پنــج بــار بــه تولیــد از میــدان 
ادامــه می دهنــد، در واقــع بــا اســتفاده از 
فنــاوری فشــارافزا همچنــان از ایــن میدان هــا 
ــارس  ــدان گازی پ ــود. در می ــت می ش برداش
جنوبــی هــم بایــد بــه فکــر فشــارهای 
ــرای ۳۰  ــا ب ــه م ــود. برنام ــن ب ــی پایی خیل
ــر فشــار گاز کــه  ــی اگ ــی حت ــار اســت، یعن ب
هم اکنــون ۱۲۰ بــار بــرای هــر یــک میلیــارد 
فوت مکعــب در پــارس جنوبــی اســت بــه ۳۰ 
ــدان  ــن می ــان از ای ــد همچن ــد بای ــم برس ه
ــی  ــارس جنوب ــات پ ــود و تاسیس ــت ش برداش

ــد. ــرپا بمان س

ســاالنه چنــد بــار از گاز پــارس جنوبــی افــت  ��
می کند؟

به طــور میانگیــن در هــر ســکو ســاالنه 
حــدود هفــت بــار افــت فشــار داریــم.

ــی  �� ــارس جنوب ــاز پ ارزش محصــوالت هــر ف
چه میزان است؟

ــرای  ــنت ب ــت ۱۰ س ــاب قیم ــا احتس ب
هــر مترمکعــب گاز و ۵۰ دالر بــرای هــر 
بشــکه میعانــات گازی روزانــه ۵ میلیــون دالر 
ــوالت ۲۶  ــه محص ــی ارزش روزان ــت، یعن اس
ــدار  ــون در م ــی کــه هم اکن ــارس جنوب ــاز پ ف

ــت. ــون دالر اس ــت، ۱۳۰ میلی ــد اس تولی
ــی  �� ــارس جنوب ــی پ ــروگاه ســیکل ترکیب از نی

چه خبر؟
کاالی ایــن نیــروگاه پیــش از بازگشــت 
و  شــد  کشــور  وارد  تحریم هــا  دوبــاره 
ــت  ــا جدی ــی آن ب ــات اجرای ــون عملی هم اکن
تمــام در حــال انجــام اســت. انتظــار مــا ایــن 
اســت تــا پایــان امســال یــک ردیــف از ســه 
ردیــف ایــن نیــروگاه در مــدار عملیاتــی قــرار 
ــای  ــزو پروژه ه ــه ج ــروگاه ک ــن نی ــرد. ای گی
ســبز در دنیــا شــناخته می شــود، طرحــی 
افــزون  و  اســت  زیســت محیطی  کامــاًل 
بــر جلوگیــری از ورود گازهــای آالینــده و 
ــا  ــن گازه ــه محیط زیســت، از ای ــه ای ب گلخان
ــود. ــتفاده می ش ــار اس ــد بخ ــه تولی در چرخ

مذاکــره بــا هندی هــا بــرای توســعه میــدان  ��
گازی فرزاد به کجا رسید؟

ــرای  ــا ب ــا هندی ه ــات بســیاری ب مکاتب
توســعه میــدان فــرزاد انجــام شــده اســت، امــا 
ــد.  ــالم نکرده ان ــان را اع ــر قطعی ش ــوز نظ هن
ــره  ــا، مذاک ــا هندی ه ــه ب ــوازات مکاتب ــه م ب
ــام  ــال انج ــز در ح ــارس نی ــرکت پتروپ ــا ش ب

اســت.
یعنــی هندی هــا دیگــر در ایــن پــروژه  ��

نیستند؟
و  اســت  بــاز  هندی هــا  بــرای  راه 

برگردنــد. می تواننــد 
توســعه الیــه نفتــی پــارس جنوبــی بــه کجــا  ��

رسید؟
بــرای توســعه الیــه نفتــی کنسرســیومی 
بــه  خارجــی  و  داخلــی  شــرکت های  از 
ــا  ــا آنه ــره ب ــه مذاک ــد ک ــه کردن ــا مراجع م
و  می شــود  دنبــال  جــدی  به صــورت 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای خوب ــه زودی خبره ب

خواهیــد شــنید.
ــعه  �� ــی توس ــی توانای ــرکت های داخل ــا ش آی

الیــه نفتــی پــارس جنوبــی را آن گونــه کــه ادعــا 
می کنند، دارند؟

توســعه  بــرای  داخلــی  شــرکت های 
ــدان مشــکلی  ــن می بخــش ســطح االرضی ای
ندارنــد امــا بعیــد اســت توانایــی توســعه بخش 
ــه را  ــن الی ــزن ای ــعه مخ ــه توس ــوط ب مرب
ــاص  ــزارآالت خ ــاوری و اب ــه فن ــاز ب ــه نی ک
حفــاری دارد، داشــته باشــند. الیــه نفتــی 
ــری و در  ــق ۱۰۰۰ مت ــی در عم ــارس جنوب پ
بــاالی مخــزن پــارس جنوبــی قــرار دارد کــه 
به صــورت لکه هــای نفتــی در کل میــدان 
ــه را  ــن الی ــد ای ــده اســت، شــرکتی بای پراکن

ــرای  ــص الزم را ب ــه تخص ــد ک ــعه ده توس
توســعه چنیــن میدانــی داشــته باشــد و بتوانــد 
ــر  ــا هشــت کیلومت ــت ت ــی هف به صــورت افق
حفــاری در فضــای محــدود انجــام دهــد. 
کــدام پیمانــکار ایرانــی چنیــن توانایــی دارد!؟

مذاکــره بــرای توســعه میــدان گازی بــال بــه  ��
کجا رسید؟

قــرارداد توســعه ایــن میــدان بــرای 
اعــالم  به محــض  و  اســت  آمــاده  امضــا 
ایــران، قــرارداد آن  نفــت  شــرکت ملــی 
ــدان را  ــن می ــت ای ــرار اس ــود. ق ــا می ش امض

دهنــد. توســعه  داخلــی  شــرکت های 
ــال ۹۸  �� ــی س ــارس جنوب ــدس، پ ــای مهن آق

چه تفاوتی با پارس جنوبی سال ۹۲ دارد؟
 هــر آدم منصفــی بــا یــک بررســی 
جنوبــی  پــارس  تغییــرات  متوجــه  ســاده 
در ایــن ســال ها می شــود کــه بــه چنــد 
نمونــه از آن اشــاره می کنــم. برداشــت گاز 
ــه  ــارس جنوبــی از روزان از میــدان مشــترک پ
۲۸۵ میلیــون مترمکعــب در ســال ۹۲ بــه 
ــیده  ــون رس ــب هم اکن ــون مترمکع ۶۳۰ میلی
ــد  ــدار تولی ــکو در م ــال ۹۲، ۱۱ س ــت. س اس
ــه  ــون ب ــم هم اکن ــن رق ــه ای ــت ک ــرار داش ق
۳۲ ســکو رســیده اســت. ســال ۹۲، ۲۰ ردیــف 
ــت  ــرار داش ــد ق ــدار تولی ــگاهی در م پاالیش
ــف  ــه ۵۰ ردی ــون ب ــم هم اکن ــن رق ــه ای ک
رســیده اســت، یعنــی در طــول ۶ ســال اخیــر 
۳۰ ردیــف پاالیشــگاهی افــزوده شــده اســت. 
ایــن آمــار در بخــش خطــوط لولــه دریایــی و 
حفــر چاه هــا نیــز خیره کننــده اســت. خودتــان 
ــه  ــا ب ــی از کج ــارس جنوب ــد پ ــه کنی مقایس

ــت. ــیده اس ــا رس کج
ــودم  ــناس ب ــل کارش ــت قب ــن در دول م
ــردم، آدم  ــت کمــک می ک ــه نف ــه مجموع و ب
ــفانه در  ــم. متاس ــتم و تکنوکرات ــی نیس سیاس
ــت  ــه نف ــی در بدن ــجام مدیریت ــته، انس گذش
وجــود نداشــت و نمی دانســتند می خواهنــد 
چــه کاری انجــام دهنــد. کــدام بخــش کشــور 
را ســراغ داریــد کــه قــرارداد پنــج طــرح 
عظیــم، بــه ارزش هرکــدام ۵ میلیــارد دالر بــا 
هــم امضــا شــود و تمــام منابــع مالــی میــان 

ــود!؟ ــش ش ــا پخ طرح ه
ــت  ــی، محدودی ــع مال ــر مناب ــزون ب اف
پیمانــکاران در پــارس جنوبــی نیــز در آن 
مقطــع مشــخص بــود، امضــای هم زمــان 
ــا  ــن هزینه ه ــاال رفت ــبب ب ــرارداد س ــج ق پن
ــده  ــود ایجادش ــد و کمب ــی ش ــارس جنوب در پ
متاســفانه  کــرد.  گــران  را  چیــز  همــه 
ــران  ــی را گ ــارس جنوب ــا، پ ــه اقدام ه این گون
ــارد  ــا ۲ میلی ــاًل ب ــه قب ــی ک ــرد. پروژه های ک
می شــد  به ســختی  می شــد  تکمیــل  دالر 
بــا ۶ میلیــارد دالر جمــع کــرد. البتــه بخشــی 
ــی  ــارس جنوب ــای پ ــدن پروژه ه ــران ش از گ
مربــوط بــه گــران شــدن نفــت و تحریــم بــود، 
امــا بی تدبیــری مدیریــت وقــت در آغــاز پنــج 
ــارد دالر نقشــی  ــغ ۲۵ میلی ــا مبل ــروژه ب مگاپ
ــی  ــارس جنوب ــه پ ــردن هزین ــاال ب بســزا در ب
ــه  ــد توج ــم بای ــن موضــوع ه ــه ای داشــت. ب
کــرد کــه شــرکت نفــت و گاز پــارس جنوبــی 

ــروژه،  ــج پ ــن پن ــر ای ــزون ب ــع اف در آن مقط
ســه پــروژه عظیــم دیگــر )فــاز ۱۲، ۱۵ و ۱۶، 
ــه  ــت ک ــرا داش ــت اج ــز در دس ۱۷ و ۱۸( نی
ــوم  ــای موس ــرارداد فازه ــود. ق ــه راه ب در میان
ــن طرح هــا  ــدون محاســبه ای ــه ۳۵ ماهــه ب ب

امضــا شــد.
تدبیــر آقــای زنگنــه در ســال ۹۲ پــارس 
جنوبــی را نجــات داد. اگــر ایــن تدبیــر نبــود، 
ــا  ــان ب ــی همچن ــارس جنوب ــروژه پ ــرای پ اج
ســرعت کــم ادامــه داشــت. آقــای زنگنــه در 
ــه  ــل س ــود را تکمی ــت خ ــت اولوی گام نخس
و ۱۸(  و ۱۶، ۱۷  )فازهــای ۱۲، ۱۵  پــروژه 
ــر  ــود ه ــن ب ــان ای ــع تاکیدش ــرار داد. درواق ق
ــت  ــد در اولوی ــه گاز برس ــر ب ــروژه ای زودت پ
توســعه اســت. البتــه ایــن بــه معنــای تعطیلــی 
بقیــه فازهــا نبــود، بلکــه تمرکــز اصلــی روی 
ــود.  ــاال ب ــرفت ب ــد پیش ــا درص ــرح ب ــه ط س
اولویــت بعــدی توســعه، پــس از تکمیــل 
ــر  فازهــای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ افــزون ب
ــن  ــعه مرزی تری ــا، توس ــاالی آنه ــرفت ب پیش
فازهــا بــود تــا بــا بســتن مــرز، اجــازه 
مهاجــرت گاز بــه قطــر داده نشــود. الحمــداهلل 
ایــن روش عمــل کــرد و تدبیــر آقــای زنگنــه 

ــه ثمــر نشســت. ب
ــه چــه میــزان از ایــن  �� قطــر هم اکنــون روزان

میدان مشترک برداشت می کند؟
ــون مترمکعــب  ــه ۶۰۰ میلی ــًا روزان تقریب
ــران  ــه ای ــت روزان ــد و برداش ــت می کن برداش

نیــز حــدود ۶۳۰ میلیــون مترمکعــب اســت.
ــعه  �� ــراد در توس ــن اف ــما موثرتری ــگاه ش از ن

پارس جنوبی چه کسانی هستند؟
مســلمًا آقــای زنگنــه. آمــار هــم همیــن 
را می گویــد. بیــش از ۵۰ درصــد فازهــای 
ــه در  ــای زنگن ــان آق ــی در زم ــارس جنوب پ
مــدار تولیــد قــرار گرفــت. آقــای تــرکان هــم 
در پــارس جنوبــی خیلــی زحمــت کشــید. 
ــور  ــه فراخ ــز ب ــران نی ــران و مدی ــه وزی بقی
ــدان  ــن می ــعه ای ــرای توس ــادی ب ــات زی زحم

ــیدند. ــترک گازی کش مش
سهم آقای مشکین فام چقدر است؟ ��

آینــدگان دربــاره مــا خواهنــد گفــت )بــا 
لبخنــد(. حقیقــت ایــن اســت کــه در دوره 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــئولیت ای ــختی مس ــیار س بس
ــام  ــال اول برج ــک س ــد. ی ــپرده ش ــن س م
ــود و تمــام تالشــمان اســتفاده حداکثــری از  ب
ــت  ــداهلل نهای ــه الحم ــود ک ــام ب ــت برج فرص
اســتفاده را از آن بردیــم. تجهیــزات زیــادی که 
ــه کشــور محــال  ــردن آن ب ــون وارد ک هم اکن
ــد.  ــور ش ــال وارد کش ــک س ــت، در آن ی اس
۱۲ توربواکســپندر و لولــه CRA در ایــن یــک 
ســال و انــدی اجــرای برجــام وارد کشــور شــد 

ــود. ــی ب ــا حیات ــرای پروژه ه ــه ب ک
پیش بینی می کردید تحریم برگردد؟ ��

ــه  ــم ک ــم می گفت ــه همکاران ــه ب همیش
ــا یــک ســال ونیم  ایــن فرصــت یــک ســال ت
طــول می کشــد. تمــام برنامه ریزی هایمــان 
ــه  ــه وظیف ــود. البت ــاس ب ــن اس ــر همی ــز ب نی
در  جنوبــی  پــارس  فازهــای  توســعه  مــا 
تمــام  باوجــود  مشــخص  زمان بنــدی 

ســت. محدودیت ها
پــارس جنوبــی چــه نقشــی در توانمنــد کــردن  ��

پیمانکاران داخلی داشته است؟
ــی در  ــارس جنوب ــن اســت پ  واقعیــت ای
ــت  ــازوکار مدیری ــی، س ــت داخل ــای صنع ارتق
ــکاری و توســعه  ــروژه و توســعه نظــام پیمان پ
نقــش  مهندســی  خدمــات  شــرکت های 
زیــادی داشــته و ایــن نقــش همچنــان ادامــه 
ایرانــی در  پیمانــکاران  دارد. قــد کشــیدن 
ــا لذت بخــش اســت؛  ــرای م ــی ب ــارس جنوب پ
پــارس  درس  کالس  در  کــه  پیمانکارانــی 
ــیدند،  ــوغ رس ــه بل ــدند و ب ــت ش ــی تربی جنوب
هســتند  ســرمایه هایی  شــرکت ها  ایــن 
ــاءاهلل  ــد و ان ش ــور بمانن ــرای کش ــد ب ــه بای ک
ــد و  ــا یاب ــان ارتق ــه فعالیتش ــه روز زمین روز ب
ــارج از  ــل و خ ــر را در داخ ــای بزرگ ت پروژه ه

ــد. ــرا کنن ــور اج کش
ــارس  �� ــه پ ــار ب ــد ب ــل چن ــوان مدیرعام به عن

جنوبی رفتید؟
ــد  ــرای بازدی ــار ب ــه یک ب ــن ماهان میانگی
بــه عســلویه  پــارس جنوبــی  فازهــای  از 
مــی روم. اعتقــادم ایــن اســت مدیرعامــل بایــد 
ــه  ــد و ب ــال کن ــا را دنب ــائل کالن طرح ه مس
ــت گذاری،  ــی، سیاس ــع مال ــن مناب ــر تأمی فک
هدایــت مجریــان فازهــا و حــل مســائل 
ــد.  ــر باش ــکاران دیگ ــا پیمان ــا ب ــن آنه فی مابی
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــن موضــوع توج ــه ای ب
ــش  ــه ارزش بی ــی ب ــارس جنوب ــرح پ ــر ط ه
از ۵ میلیــارد دالر یــک مجــری بــا گریــد 
D دارد کــه هم ســطح مدیرعامــل اســت و 
ــل در  ــی مدیرعام ــور هفتگ ــه حض ــازی ب نی
منطقــه نیســت، امــا بــر حضــور مجــری طــرح 
ــرده ام  ــد ک ــی همیشــه تاکی ــه عملیات در منطق
ــارس  ــای پ ــان فازه ــز مجری ــون نی و هم اکن
جنوبــی به جــز ســه روز بقیــه هفتــه را در 

ــد. ــر می برن ــه س ــه ب منطق
پــارس  �� در  کاری شــما  روز  ســخت ترین 

جنوبی چه روزی بود؟
روزهــای ســخت زیــاد داشــتم، امــا 
ــای ۶  ــکوی فازه ــکوی SPD۹ )س ــه س حادث
ــخت ترین  ــی از س ــی( یک ــارس جنوب ــا ۸ پ ت
روزهــا را برایــم رقــم زد. بــه جــرأت می تــوان 
ــم در  ــه ۲۴ ســال فعالیت ــن حادث گفــت تلخ تری
ــورد.  ــم خ ــاق رق ــن اتف ــا ای ــی ب ــارس جنوب پ
نیســت،  توصیــف  قابــل  روز  آن  نگرانــی 
لحظه لحظــه بــا منطقــه در ارتبــاط بــودم و بــا 
ــامل ۱۴  ــه ش ــن ســکو ک ــان ای ــال کارکن انتق
نفــر می شــدند، خیالــم آســوده شــد. کارکنانــی 
کــه پیــش از تــرک ســکو، آن را ایمــن کــرده 
بودنــد و خســارت ســکو را بــه حداقل رســاندند. 
ــان  ــادت کارکن ــا رش ــکو ب ــن س ــق در ای حری
آن کــه ســتودنی اســت، ظــرف ســه ســاعت 
خامــوش شــد کــه در نــوع خــود یــک رکــورد 

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
آقــای مهنــدس بعــد از ایــن حادثــه بــود کــه  ��

دستور پایش سکوها را دادید؟
منظــم  به صــورت  ســکوها  پایــش 
ــه  ــه ب ــت ک ــه نیس ــود و این گون ــام می ش انج
دلیــل ایــن حادثــه باشــد. همچنیــن تعمیــرات 

ــتور  ــاالنه در دس ــورت س ــز به ص ــی نی اساس
ــول  ــه ط ــر دو هفت ــه حداکث ــرار دارد ک کار ق
گازی  مجتمــع  بــا  هم زمــان  و  می کشــد 

پــارس جنوبــی انجــام می شــود.
ــا دوره  �� ــی ب ــه تفاوت ــن دوره چ ــم ای تحری

گذشته دارد؟
ــی  ــت، تمام ــده اس ــخت تر ش ــی س خیل
منافــذ تحریــم قبلــی شناســایی و بســته 
ــی بعضــی شــرکت ها جــرأت پاســخ  شــد. حت
ندارنــد، در حالــی  را  تلفــن مــا  بــه  دادن 
کــه در تحریــم گذشــته این گونــه نبــود و 
ــام  ــل انج ــا ایمی ــات ب ــول مکاتب ــور معم به ط
ــت. ــه داش ــی ادام ــاس تلفن ــت و تم می گرف

آیــا موافــق انتقــال شــرکت نفــت و گاز پــارس  ��
ــه  ــتید؟ البت ــران هس ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش ب
می دانــم شــما مجــری هســتید و سیاســت گذاری 
ــن  ــا ای ــود، ام ــام می ش ــری انج ــای دیگ در ج
ــه  ــن جهــت می پرســم ک ــا از ای پرســش را تنه
سال هاســت در شــرکت نفــت و گاز پــارس 

حضور دارید.
ــن  ــا در ای ــا عــدم موافقــت م موافقــت ی
کــه  و همان طــور  نــدارد  دخالتــی  بحــث 
ــع سیاســت  ــان گفتیــد مــا مجــری و تاب خودت
ــی  ــر تصمیم ــتیم و ه ــت هس کالن وزارت نف
آنهــا بگیرنــد آن را اجــرا می کنیــم. ایــن بحــث 
مزایــا و معایبــی دارد کــه شــرکت ملــی نفــت 
ایــران، شــرکت ملــی گاز ایــران و وزارت نفــت 
بــه آن اشــراف دارنــد. مطمئنــًا هــر تصمیمــی 
ــد  ــه خواه ــم پخت ــور حت ــود به ط ــه ش گرفت
ــه  ــای زنگن ــت آق ــا مدیری ــود. وزارت نفــت ب ب
تصمیمــی نخواهــد گرفــت کــه مشــکل ایجــاد 
کنــد. بــدون تردیــد ایــن تصمیــم چکــش کاری 
ــد شــد. ــرا خواه می شــود ســپس اتخــاذ و اج

ــوان  �� ــاور ج ــوان، مش ــر ج ــوان، مدی ــر ج وزی
ایــن روزهــا خیلــی مــد شــده اســت، آیــا خودتــان 

را مدیر جوان می دانید؟
لبخنــد(، متولــد  )بــا  همیشــه جوانــم 
۱۳۴۹ هســتم. بحــث جــوان بــودن بــر اســاس 
ــه تفکــر اســت. همیشــه  ــن ب سیســتم های نوی
ــًا اداره  ــرد. قطع ــالش ک ــا ت ــرای ارتق ــد ب بای
ــش پاســخگو  ــا تفکــرات ۲۰ ســال پی کشــور ب
نیســت، شــرایط تغییــر کــرده اســت، در نتیجــه 
ــرایط  ــا ش ــب ب ــه متناس ــد همیش ــرات بای تغیی
ــت  ــرکت نف ــود. ش ــام ش ــی انج روز و بین الملل
ــی و  ــرکت بین الملل ــک ش ــم ی ــارس ه و گاز پ
انرژی محــور اســت کــه نزدیــک ۸۰ درصــد گاز 
ــر  ــد ه ــن بای ــد، بنابرای ــن می کن ــور را تأمی کش
ــازمانی  ــی س ــد و تعال ــروز باش ــر از دی روز بهت
ــه  ــد ک ــًا می دانی ــد. حتم ــال کن ــد دنب ــه ج را ب
شــرکت نفــت و گاز پــارس ســال ۹۶ به عنــوان 
ــی  ــن تعال ــس بلوری ــی تندی ــرکت نفت ــا ش تنه
ســازمانی را دریافــت کــرده اســت. تندیســی کــه 
صــوری و تعارفــی نبــود. از گروهــی کــه بــرای 
ــده  ــارس آم ــه شــرکت نفــت و گاز پ ــی ب ارزیاب
ســختگیرانه ترین  کــردم  درخواســت  بودنــد 
متوجــه  تــا  انجــام دهنــد  را  ارزیابــی الزم 
اشــکاالت سیســتم شــویم کــه ســرانجام پــس 

ــد. ــه دادن ــا رتب ــه م از بررســی ب
گفتگو: رؤیا خالقی
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 :NewsGas Innovations for a Sustainable Futureیادداشت
Oman to Host the International Gas Union 

Research Conference in 2020
International Gas Union Research Conference 2020 to take place from

24-26 February 2020, Oman Convention and Exhibition Centre
In 2020, Muscat will host the 
prestigious International Gas 
Union’s (IGU) 16th International 
Gas Union Research Conference 
(IGRC 2020) in collaboration 
with Oman LNG, attracting 
many senior-level executives and 
technical gas experts from the 
global gas and energy industry. 
This is the first time the confer-
ence will be hosted in the Middle 
East, under the patronage of the 
Ministry of Oil and Gas.
The event will welcome a host of 
international and local guests to 
join the three-day conference and 
exhibition focused on gas inno-
vations for a sustainable future; 
a conversation which is due to 
provide a unique insight into the 
technologies of tomorrow within 
this ever-evolving sector.
 IGRC is a triennial event 
organized by IGU, expected 
to attract over 1,000 partici-
pants representing more than 
40 countries. IGRC 2020 will 
highlight the research, develop-
ment and innovation aspects 
of the ever-growing gas and 
energy industry. Additionally, the 
esteemed event will bring enor-
mous socio-economic benefits to 
Oman and promote the country 
as an important foothold to hold 
conferences, exhibitions and 
events. It will also leverage the 
Sultanate’s strategic location and 
enhance the country’s profile as 
a preferred destination for doing 

business.
 The event could not have come 
at a better time, as 2020 marks 
a significant milestone in which 
Oman LNG will celebrate 20 
years of its existence since its 
start of operations in the year 
2000. Oman LNG was estab-
lished through the visionary 
leadership of His Majesty Sultan 
Qaboos bin Said by a Royal 
Decree in 1994.
 According to the IGU, Oman 
supplies a critical three percent 
(3%) of liquefied natural gas 
(LNG) to meet demand in the 
international LNG trade and its 
volumes are pivotal in keep-

ing the balance of supply and 
demand. With natural gas as 
the world’s cleanest and most 
efficient fossil fuel, Oman LNG 
plays an important role, bringing 
energy to many corners of the 
world, helping to diversify the 
country’s economy.
 Oman LNG, as the longest 
existing IGU member in Oman, 
has invested great efforts to bring 
prestigious gas events to Oman, 
to be able to showcase the multi-
tude of wonders this country has 
in abundance – from its strategic 
geographic location and well-
developed venues to the beautiful 
natural splendor.
 
The LNG industry is a significant 
contributor to a steadily increas-
ing quality of life for citizens and 
residents in the Sultanate through 
its execution of a wide swath 
of social investment programs 
through the Oman LNG Devel-

opment Foundation that address-
es many economic and social 
needs. The export of Oman’s 
first cargo was in 2000 and since 
then, proceeds from the blossom-
ing trade have supported, what 
some observers have described 
as an ambitious diversification 
program that has spurred growth 
in other important sectors of the 
economy, Including tourism, 
agriculture and the spread of 
vital infrastructure that supports 
business and daily life.
 During IGRC 2020 press confer-
ence which was held on Septem-
ber 5th, Prof. (JM) Joe Kang, 

IGU’s president said: ”Research, 
development and innovation 
are fundamental to the future of 
the natural gas industry and it 
is particularly exciting to bring 
IGRC to this region for the first 
time. I extend IGU’s thanks to 
the Sultanate of Oman’s Ministry 
of Oil and Gas under His Excel-
lency Dr Mohammed bin Hamad 
Al Rumhi, who are patrons of 
IGRC 2020, and our member 
Oman LNG and its CEO Mr 
Harib Al Kitani, who is our host. 
With Muscat’s easy accessibility, 
and with so much natural gas and 
LNG activity and opportunity in 
the region, we look forward to 
the support and participation of 
regional and global stakehold-
ers.”  
 Mr. Khalid Al Massan, CEO of 
Oman LNG Development Foun-
dation and Chair of IGRC 2020 
National Organising Committee, 
stated,” We are delighted to host 

such prestigious event to Oman. 
The IGRC 2020 will captivate 
the attention of thousands of se-
nior leaders, partners and experts 
of the gas industry together. Such 
conference will accommodate 
a great atmosphere of sharing 
invaluable insights on the role 
of natural gas today, and in the 
future. The timing of the event 
cannot be better as it comes 
amid ambitious gas discoveries 
and a booming gas industry. We 
take this opportunity to thank all 
members of the IGU Executive 
Committee who marked Oman 
as the next destination for such 

a prestigious conference. Such 
outstanding success is attributed 
to the on-going cooperation 
between the International Gas 
Union, and Oman LNG with the 
immense support of the Oman 
Convention and Exhibition 
Centre”.
Mr. Rodney Cox, Events Direc-
tor of the IGU, said, “The IGU is 
very pleased to welcome Muscat, 
Oman, as the host of IGRC 
2020. IGU Charter Member, 
Oman LNG, has been an active 
contributor to IGU and hosting 
IGRC 2020 builds on this ongo-
ing support. We look forward 
to an outstanding conference 
that supports both IGU’s global 
objectives, as well as a legacy for 
the natural gas industry in Oman 
and the region.”
 The Sultanate is widely rec-
ognised as a global leader in 
enhanced recovery technologies. 
This is largely thanks to the 
country’s focus on research, and 
the key reason behind Oman’s 
application to host IGRC 2020 
was to further Oman’s ambi-
tion of becoming a knowledge 
economy and to transform the 
commodity reliant country into 
one that helps shape the world’s 
thinking. The congress will help 
Oman realize its vision and help 
contribute to disseminating the 
best practices and research in 
enhanced oil and gas recovery.
 Eng. Said Al Shanfari, CEO of 

the Oman Convention & Exhibi-
tion Centre (OCEC) the official 
venue partner of IGRC 2020, 
said, “It is a privilege to be able 
to showcase Oman and OCEC 
as the leading venue of choice 
in the Arabian Gulf and we are 
honored to host the 2020 IGRC 
Conference.”
 “OCEC has now won 22 inter-
national and regional conferences 
that will be hosted in the Sultan-
ate over the next few years, con-
tributing over OMR24.5 million 
(US$63.5 million) and we look 
forward to welcoming the IGRC 
delegates from 24-26 February 
2020,” he added.

Iran to Begin SP.1
1 Development before March 

2020: Official
An official with the National Iranian Oil 
Company (NIOC) said that the develop-
ment project of South Pars Phase 11 would 
commence this calendar year, which ends on 
March 20.
Reza Dehghan, NIOC deputy director for 
development and engineering affairs, said 
that talks were continuing with CNPC Inter-
national for implementing the project.CNPC 
International is one of the two members of 
a consortium to develop the project along 
with Iran’s Petropars. France’s Total was 
also in the consortium before it pulled out of 
the project due to US sanctions on Iran’s oil 
industry.“Arrangements have been made to 
begin developing the project this [calendar] 
year under any circumstances. We will be 
able to speak more definitely in two months,” 
he told Shana.The official said he would dis-
close more information about the project in 
the coming weeks, adding that the capabili-
ties of Iranian companies were incomparable 
with the time South Pars development had 
started back in 2002.“Undoubtedly, Petropars 
has the qualities needed for developing the 
first phase of the project.”
Aban and West Paydar
Dehghan said that the contract for develop-
ing Aban and West Paydar oilfields was 
progressing and so far, 4 joint management 
committees had been held concerning the 
projects.He further said that the Supreme 
Economic Council had signed off on devel-
oping Sepehr and Jofeir fields and imple-
mentation of their contract would start within 
days. Moreover, contracts of Cheshmeh 
Khosh, Dalperi and East Paydar fields would 
be enforced this calendar year and their 
development would begin afterwards.
Talks on the Go
Dehghani said that NIOC’s talks with do-
mestic and foreign companies were continu-
ing despite US’s withdrawal from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
a nuclear deal Tehran struck with the P5+1 
group of countries back in 2015.In the 
calendar year of 1397 which ended on March 
20 2019, NIOC signed a total of 12 study 
MoUs with Iranian and foreign companies, 
which would lead to signature of several 
contracts by the end of this calendar year, 
he added.The official said studies valued at 
roughly $150 million were being carried out 
for NIOC under the over 100 MoUs it signed 
with numerous companies in the aftermath of 
the nuclear deal.

Iranian Firm to Develop Bilal 
Gas Field

The National Iranian Oil Company (NIOC) 
is to sign a $440m contract with a domestic 
company to develop Bilal Gas Field in the 
Persian Gulf.
Reza Dehghan, the NIOC deputy director for 
development and engineering affairs, said 
the contract would be signed with Petropars 
Company next week.He said by implementa-
tion of the offshore project, the field’s output 
will reach 500 million cubic feet per day of 
sour gas.The produced gas will be transferred 
to Platform C of South Pars Phase 12 and, 
after processing, will be sent to the phase’s 
onshore refinery via a sea pipeline, Dehghan 
said. Bilal Gas Field is located east of South 
Pars in the Persian Gulf and 90 km southwest 
of Lavan Island.
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بهداشت و 
درمان

بررسی حوزه درمان غیرمستقیم، برون سپاری و تمرکز حساب های 
مالی در اولین اجالس مدیران و روسا سازمان در سال جاری

اولین اجالس مدیران و روسا سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت در سال ۹8 
با حضــور مدیرعامل و اعضــا هیات مدیره 
ســازمان، مدیران و روسای ستادی، روسای 
بیمارستان صنعت  در سالن جلسات  مناطق 
نفت تهــران با هدف بررســی مســائل و 
نحوه  در خصوص  مناطق سازمان  مشکالت 
برونســپاری خدمات، شفاف سازی عملکرد 

مالی و حوزه درمان غیر مستقیم برگزار شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت، 
مهنــدس مرضیه شــاهدایی رییس هئیت 
مدیره سازمان با اشاره به سیاست های کالن 
دولــت و وزارت خانه بــه همگرایی داخلی 

تاکید کرد.
وی افزود: در دولــت مبحث چابک 
ســازی و عدم توســعه بســیار تاکید شده 
است و دولت بدنبال خرید خدمت از بخش 

خصوصی است.
رییــس هیئــت مدیره ســازمان به 
ابالغیه هــای مقــام عالی وزارت اشــاره 
کرد و گفــت: تاکید وزیر خدمت رســانی 
در حوزه ســالمت و بهداشــت به کارکنان 
و بازنشســتگان اســت و تنها تغییر روش 

مدیریتی درابالغیه ایشان مطرح است.
مهندس شــاهدایی با تاکید بر اینکه 
در خدمت رســانی کاهش نداریم، ادامه داد: 
اولویــت کارکنان صنعت نفــت در تمامی 
مناطق استفاده از خدمات سازمان  است و ما 

بدنبال ارائه خدمات با کیفیت هستیم.
رییس هئیت مدیره ســازمان اظهار 
داشت: مقایسه ســازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت با یک سازمان بیمه گر صحیح 
نیست، نمی توان ســالمت را خرید، اساس 
بیمه گری بر درمان استوار است در صورتیکه 

رسالت اصلی ما سالمت محور است.
به گفته مهندس شــاهدایی اولویت 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
خدمات رســانی در مناطق عملیاتی است 
و نظــر بر واگــذاری یا خصوصی ســازی 

بیمارستان و سازمان صحت ندارد.
وی خاطر نشان کرد: تاکید در هئیت 
مدیره شفاف سازی در حوزه مالی است که 
خوشبختانه با بسترهای مناسب IT  شرایط 

برای انجام این مهم فراهم شده است.
دکتر حبیــب اله ســمیع مدیرعامل 
سازمان، ضمن اشاره به برگزاری این نشست 
بصورت دوره ایی در یکسال گفت:. برگزاری 
این جلسات و نشست ها برای افزایش بهره 
وری با اســتفاده از همفکری و خرد جمعی 

برای تبیین راه کار مناســب در حوزه های 
مختلف مدیریتی است.

مدیرعامل  سازمان بر نظارت و کنترل 
دقیق فرایندهای درمان غیر مستقیم، اصالح 
فرآیند بررسی اسناد پزشکی و رعایت دقیق 
پروتکل های درمان غیر مستقیم تاکید کرد.

وی با اشــاره به ضــرورت توجه به 
مدیریت هزینه ها ادامه داد: تخصیص بودجه 
به مناطق طبق سنوات گذشته مبتنی بر ارائه 
گزارش عملکرد است و باید به سمت ارائه 
راهکارهای عملیاتی در جهت صرفه جویی 

حرکت کنیم. 
کرد:  تصریــح  ســازمان  مدیرعامل 
معاینات  پیشــگیرانه،  خدمات  درخصوص 
طب صنعتی شــاغلین، شناســایی شیوع 
بیماری های غیر واگیردار و پیگیری و درمان 

اقدامات مناسبی انجام شده است.

 دکتر ســمیع گفت: تاکید ما بر این 
است که در هییت مدیره شرکت های نفتی 
حضور یافتــه و اطالعات معاینات دوره ایی 
را  در اختیار مدیــران قرار دهید تا وضعیت 
ســالمتی افراد در شرکت ها کنترل و شاهد 
بهبود شاخص های سالمت  افراد در معاینات 

دوره ایی  بعد باشیم.
وی بــه ارائه بســته های خدمتی به 
خانواده های شــاغلین صنعت نفت اشاره و 
اظهار کرد: در حوزه پزشکی خانواده اقدامات 
موفقیــت آمیزی انجام شــده و پیگیری ها 
بســیار بهتر صورت گرفته است، در حوزه 
دندانپزشکی با فراخوان های متعدد در ارائه 

خدمات پیشگیرانه موفق عمل کرده ایم. 
مدیرعامل سازمان با اشاره به اهمیت 
حوزه منابع انســانی  گفت: در نشست های 
گذشته به مواردی از جمله تغییر قرارداد حوزه 

نیروهای پرکیس پزشــک ، جذب نیرو  و 
خرید خدمت در مناطق اشاره شده است، در 
مدیریت جدید منابع انسانی اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت، با توجه به تاکید مقام 
عالی وزارت جذب نیرو در هیچ شــرایطی 
امکان پذیر نیست و تنها استثناء در منطقه 
ویژه عسلویه با توجه به افتتاح فازهای جدید 

امکان پذیر است،
دکتر ســمیع بــا تاکید بــر مدیریت 
منطقی اعــزام بیماران گفــت: اعزام بیمار 
برای دریافت خدمات تشــخیصی و درمانی 
به منطقه دیگر تنها در صورتی که خدمات 
مورد نیاز در منطقه محل سکونت  یا محل 
کار کارمند قابل ارائه نباشد، انجام می شود، 
هدف ما مانع از اعزام نیســت بلکه اجرای 
 دقیق تــر در مناطق بــا پروتکل های اعزام 

است.

تاکید بر استفاده از حساب بانک مرکزی
احمد مدنی پور عضــو هیات مدیره 
و مدیــر امور مالی ســازمان  بــا تاکید بر 
استفاده از حســاب بانک مرکزی و مسدود 
کردن حســاب های جاری گفت: با توجه به 
دستورالعمل دولت، روسا مناطق بر  این اقدام 

باید اهتمام ویژه داشته باشند.
وی تصریح کــرد: گام های مثبتی در 
ســالهای اخیر در حوزه مالی برداشته شده، 
اصالح درآمدها از نکات مهم مدیریت بودجه 

و هزینه ها است.
مدنی پور در ادامه مباحثی در خصوص 
چالش های مناطق در حــوزه مالی، رعایت 
مفاد قانونی و مقررات، تفکیک وظایف افراد 
در خزانه داری، گزارشــات مالی و پرداخت 

های سرانه را ارائه داد.
تشکیل کمیته راهبردی برونسپاری در 

سازمان 
دکتــر مهدی هاشــمی عضو هیات 
مدیره سازمان و مدیر برنامه ریزی سازمان با 
اشاره به تشکیل کمیته راهبردی برونسپاری 
گفت: فلوچارت  فرآیند اخذ مجوز برونسپاری 
فعالیت های سازمان بهداشت ودرمان صنعت 
نفت  در این کمیته بررســی و آنالیز شده و 
ســپس در اختیار هییت مدیره سازمان قرار 
می دهــد.وی ادامه داد: اعضــاء این کمیته 
مدیران ارشــد سازمان هســتند و بررسی 
اطالعات با واحدهای متناظر در ستاد انجام 

و  دستورالعمل ها ابالغ می شود.
ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا نیرو 

پیراپزشکی 
امیر قائــم پناه مدیر منابع انســانی 
ســازمان در خصوص جذب نیروی انسانی 
پیمانکاری، ســاماندهی  قالب کارکنان  در 
پیمانــکاری،  نیــروی  وضعیت معشــیت 
روند جذب نیرو انســانی خدمــات اداری و 
پیراپزشکی، ساماندهی گروه های شغلی، اخذ 
مجوز جذب نیرو از ســتاد، استفاده از بانک 
متقاضیان کار، برگزاری تشــریفات آزمون 
در منطقه بوشهر، استفاده از مجوز جذب در 
زمان مشخص، عدم انتقال نیروی پیمانکار 
از دیگر مناطق، رعایت دستورالعمل نیروی 
انسانی و سیاست سازمان در ساماندهی نیرو 

پزشک پرکیس مباحثی را ارائه داد.
گفتنی است در این جلسه روسا مناطق 
به بیان مشکالت و چالش های پیش رو در 
مراکز درمانی پرداختند و در پایان مدیرعامل 
ســازمان، مدیریت ســالمت، مالی و منابع 

انسانی به مواردی مطرح شده پاسخ دادند.

خرب

ارائه خدمات پزشکی باهمه توان در آبادان 

رییس بهداشــت ودرمان صنعت نفت آبادان از انجام آندوسکوپی 
و کولونوسکوپی بیماران با بیهوشی عمومی برای نخستین بار در امسال 
خبــر داد و گفت : ارائه خدمت و فعالیت های غربالگری در حوزه بیماری 

های غیرواگیر و بیماریهای دهان ودندان ادامه دارد . 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی  بهداشت و درمان صنعت نفت 
آبادان؛ دکتر نصراله حســونی بحرینی با اشــاره بــه دریافت خدمات 
بهداشتی درمانی حدود ۸۲۵۸۹ نفر در ۵ ماه ابتدای سال جاری اظهار 
کرد : فعالیت های پزشکی خانواده، غربالگری و تالش برای شناسایی 
بیماران در بحث بیماری های غیر واگیر ، پیشــگیری دهان و دندان و 
ارتقا آگاهی جمعیت تحت پوشش خودمراقبتی در این مرکز ادامه دارد. 
وی افزود : تا کنون حدود ۱۵  هزار نفر از جمعیت تحت پوشش 
مورد معاینه قرار گرفته اند و اطالع رســانی به افراد از طریق ارســال 

پیامک در حال انجام است.
دکتر بحرینی اظهار کرد: امسال برای نخستین بار آندوسکوپی و 

کولونوسکوپی بیماران با بیهوشی عمومی انجام شد.
به گفته وی  در بیمارستان صنعت نفت آبادان عمل های جراحی 
مهمی مانند یورتروپالســتی، اسلیو، بای پس، آرتروسکوپی و تعویض 

مفصل زانو انجام می شود. 
رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان تصریح کرد :  در حال 
حاضــر از نظر ذخیره دارویی در منطقه از وضعیت مناســبی برخوردار 
هســتیم و داروهای مورد نیاز بیماران تاکنون به طور مداوم در اختیار 
آن ها قرار گرفته است، همچنین در جهت حفظ ایمنی بیماران کنترل 
تجویز منطقی آنتی بیوتیــک ها را اجرایی کردیم که این مهم عالوه 
بر ارتقاء ســطح ایمنی استفاده کنندگان به لحاظ صرفه جویی برای ما 

حائز اهمیت بوده است. 
دکتر بحرینی با اشــاره به خرید دستگاه سی تی اسکن ادامه داد 
: با توجه به کمبود نیروی انســانی بــه علت عدم جایگزینی نیروهای 
بازنشسته ،امیدواریم بتوانیم با ایجاد شرایط مساعد زمینه رضایت خاطر 

و ارتقاء سالمت مردم منطقه را فراهم کنیم.
به گفته وی  در زمینه عمران و بازســازی با توجه به سیاســت 
های سازمان و بخشــنامه مقام عالی وزارت، در راستای صرفه جویی 
و اقتصــاد مقاومتی تمام تالش و توان خــود را برای نگهداری اماکن 
و تأسیســات فرسوده ی بکار بسته ایم به طوری که همکاران زحمت 
کش در خدمات عمومی و تأسیســات با ســاخت برخی دستگاه ها و 
تعمیرات اساســی توانســتند مبلغی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان صرفه 

جویی کنند.
رییس بهداشــت و درمــان صنعت نفت آبــادان تصریح کرد  : 
عملیات ساخت بیمارستان جدید در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان 

سال جاری شرایط بهره برداری فراهم شود . 
دکتــر بحرینی بــه  پروژه آیــس بانک بخش هــای دیالیز و 
استریلیزاسیون بیمارستان اشاره و اظهار کرد : با راه اندازی آن از خرید 
یخ به مبلغ قریب به ۴۰ میلیون تومان در ســال بی نیاز شــدیم. این 
واحد آب سرد مورد نیاز این دو واحد را تأمین کرده و نیاز به خرید یخ 

را مرتفع ساخته است.
وی از دیگر اقدامات انجام شــده در بیمارســتان نفت آبادان را  
تعویض پکیج فاضالب بیمارستان ، بازیابی و بکارگیری مجدد دستگاه 

پسماند بیمارستانی عنوان کرد.
رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت آبــادان ادامه داد : اعزام 
بیماران امســال بر اســاس دســتورالعمل های جدید سازمان صورت 

گرفته، که موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی آمار شده است.
دکتر نصراله حســونی بحرینی افــزود : جهت رفاه حال جمعیت 
تحت پوشــش و مراجعین با دانشــگاه علوم پزشــکی آبادان قرارداد 
همکاری بسته ایم که خانواده های نفت در شهر های آبادان، خرمشهر 
و شــادگان می توانند از امکانات درمانی و تشخیصی در آن مراکز نیز 

استفاده نمایند. 
وی با اشــاره به کاهش آمار سزارین در بیمارستان صنعت نفت 
آبادان گفت : در ســال گذشته ما توانســتیم رتبه نخست  بیمارستان 
دوستدار کودک را کسب کنیم، امسال هم برای دومین سال متوالی به 
دلیل کاهش آمار ســزارین و افزایش تعداد زایمان طبیعی مورد تقدیر 

دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار گرفتیم.
 رییس بهداشــت و درمان صنعت نفت آبادان خاطر نشان کرد: 
یکی از چالش های این مرکز عدم حضور سونوگرافیست زن بود که ما 
موفق شــدیم با عقد قراردادی مشکل سونوگرافی و ماموگرافی بانوان 

را حل کنیم. 
دکتر بحرینی گفت : عمده مشــکالت مــا در حال حاضر تأمین 
تسهیالت اقامت و هتلینگ بیمارستان است که با توجه بخشنامه مقام 

عالی وزارت نفت روند خریداری بسیار کند و مشکل است.

بيش از 1۶ هزار بيمار در بيمارستان نفت تهران بستری شدند 

رییس بهداشــت ودرمان صنعت نفت تهران اعالم 
کرد: در سال ۹۷ تعداد افراد بستری شده در بیمارستان 

نفت تهران به ۱۶هزار و ۲8۹ نفر رسید. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشت ودرمان 
صنعت نفت تهران، دکتر علی بهزادی با بیان این مطلب 
در اولین اجالس  مدیران و روســا سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت در امسال گفت: مراجعه به کلینیک 
ها در درمانگاه ها و بیمارستان  نفت تهران، حدود ۳۳۶ 
هزار و۳۱۶ نفر، بیماران بســتری حدود ۱۶ هزار و ۲۸۹ 

نفر، بیماران پاراکلینیک ۲۷۴ هزار و ۵۶۲ نفر بوده است.
وی افزود: توجه به صرفه جویی اعم از دارو و تجهیزات 
با تشــکیل  کارگروه ها ی خریــد و آموزش های ارائه 
شــده  به مراجعین وکارکنان  در زمینه فرهنگ سازی، 
نظــارت بر انطباق  پرداخت ها  بــه کارکنان با قوانین 
و مقــررات، توجه  و برنامه ریــزی در مورد  بند های  
حسابرسی و فرآیند  نظارت  و کنترل درون  سازمانی در 
حسابرسی و بازرسی از دیگر اقدامات  در سال ۹۷ است.
دکتــر بهزادی ادامــه داد:  تدویــن برنامه جامع 

فناوری اطالعات شامل نرم افزارها، تجهیزات و ساخت 
نرم افــزار های الزم با توجه بــه فرآیندها و خدمات ، 
ایجاد امکان  ثبت و رسیدگی به شکایت از طریق درگاه 
الکترونیکی و دسترســی نهادهای نظارتی، تدوین نظام 
تشــویق و تنبیه، تدوین قوانین و مقررات و روش ها در 
جهت به حداقل رســاندن تخلفــات ، وجود رویه های 
هشدار دهنده و بازدارنده از بروز تخلفات در زمینه مالی 
و اداری و تهیه گزارش هــای نظارتی دوره ای و ارائه 

پیشنهاد های الزم نیز در سال گذشته  انجام شد.

 رییس بهداشــت و درمان  صنعــت نفت تهران 
تاکید کرد: تعداد تماس های  کال سنتر در سال گذشته 
به ۷۴ هزار تماس رســید که در سال جاری با افزایش 
امکانات، تعداد پاســخگویی ها در سال جاری افزایش 
می یابد. بنا به آمار ارایه شــده از سوی دکتر بهزادی در 
سال ۹۷ تعداد  ۲۸۹ نفر از مراجعین به مراکز طرف قرار 
داد بــا صنعت نفت در تهران از  مراکز  شهرســتان ها  
اعزام شــده بودند که  یک سوم از مراجعین را دربرمی 

گیرد.
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گزارش

سندی دیگر برای اثبات شکست تحریم های آمریکا با صعود سه پله اي در رتبه بندي موسسه معتبر ICIS؛

صعود هلدینگ پتروشیمي خلیج فارس به رتبه  سي و پنجم دنیا 

همه ساله موسســه معتبر  ICIS شرکت های 
شیمیایی و پتروشیمیایی جهان را بر اساس عملکرد 
مالی آن ها رتبه بندی می کند و تمامی شرکت های 
مطرح و فعال در صنعت پتروشــیمی و شــیمیایی 
جهــان در ایــن رده بندی مشــارکت می نمایند. 
شــاخص های موثر بر این رده بندی میزان فروش، 
سود عملیاتی، سود خالص، دارایی ها، هزینه های 

تحقیــق و توســعه و هزینه هــای ســرمایه  ای و 
نیروی انسانی می باشد. در سه سال گذشته شرکت 
آلمانــی BASF در رتبه اول این شــرکت  ها قرار 
داشت که در ســال ۲۰۱۸ این شرکت جاي خود 
را به  ساینوپک چین واگذار کرده است. همچنین 
پس از باسف که در رتبه دوم قرار دارد، شرکت های 
 نامــداری همچــون داوکمیکال، و ســابیک قرار 

دارند.از میان شرکت  های ایرانی نیز شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، با سه پله صعود در جایگاه 
۳۵ قرار گرفته است که جایگاهي درخور و شایسته 

است.
آگاهــان اقتصادي کســب ایــن عنوان و 
جایگاه مهم را ســندی دیگر برای اثبات شکست 

تحریم های آمریکا  ارزیابي مي کنند.
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بین امللل

ملک سلمان وزیر انرژی عربستان را برکنار کرد و پسرش را جای او گذاشت!

چرا الفالح از چشم ملک سلمان افتاد؟
پادشاه عربســتان طی حکمی خالد 
بن عبدالعزیــز الفالح وزیــر انرژی این 
کشور را از پستش برکنار کرد و به جای او 
پسرش را در این پست گذاشت؛ اقدامی 
که با مقدمات اخیر چیده شــده از سلب 
اختیاراتش در زمینه صنعت و معدن و نیز 
کنار گذاشــتن او از هیئت مدیره شرکت 

»آرامکو« دور از انتظار نبود.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
خبرگزاری رســمی عربستان )واس(، به 
موجب این حکم عبد العزیز بن سلمان به 
عنوان وزیر انرژی جدید و به جای الفالح 
منصوب شد. وزیر جدید انرژی عربستان 
متولد ۱۹۶۰ و پسر چهارم ملک سلمان 
بــن عبدالعزیز بوده و مادرش ســلطانه 
دختر ترکی السدیری است. او برادر فهد 
بن سلمان، احمد بن سلمان، سلطان بن 
سلمان، فیصل بن سلمان و خصه دختر 

سلمان است.
وزیر انرژی جدید عربستان کیست؟

او مدرک کارشناســی ارشــد خود 
را در رشــته مدیریــت صنعتی و مدرک 
لیســانس را در همین رشــته در ســال 
۱۹۸۵ از دانشــگاه نفت و معادن ملک 
فهد اخذ کرده اســت. ملک سلمان بن 
پادشــاه عربستان طی حکم  عبدالعزیز، 
دیگری عبدالعزیز بــن عبداهلل بن علی 
العبــد الکریم معاون امــور صنایع وزیر 
انــرژی و صنعــت و منابع مدنــی را از 
پســتش برکنار و به جای او اســامه بن 
عبدالعزیز الزامــل را معاون وزیر انرژی 
در رتبه ممتاز تعیین کرد. الفالح پیش از 
این نیز از مأموریت خود به عنوان رئیس 
هیئت مدیره شرکت نفت »آرامکو« کنار 
گذاشته شده و به جای او یاسر الرمیان، 
ناظر صندوق ســرمایه گذاری دولتی در 
رأس هیئت مدیره شــرکت مذکور قرار 
گرفتــه بود. تعیین رئیــس جدید هیئت 
مدیره شــرکت »آرامکــو« با هدف جدا 
کردن شرکت از وزارت انرژی این کشور 
به منظور اجتناب از هرگونه تضاد منافع 
در آســتانه آمادگی بــرای عرضه اولیه 
انجام  مذکور  شــرکت  ســهام  عمومی 
گرفــت. روزنامه وال اســتریت ژورنال 
آمریکا اخیراً نوشــته بود: پســت وزارت 
صنایع که حوزه گســترده تری است به 
شخصی غیر از الفالح سپرده شد، در واقع 
ریــاض، بندر الخریف، یکی از بزرگترین 
مســؤوالن اجرایی گــروه الخریف را به 
عنوان وزیر صنعت و معادن که به تازگی 
تأسیس شده، منصوب کرد. وال استریت 
اصلی  الفالح هم پیمان  نوشــت،  ژورنال 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان بود 
و در پیشبرد اقتصاد عربستان به او کمک 

کرد و زمانی که در سال ۲۰۱۶ به عنوان 
وزیر انرژی منصوب شــد، مسؤولیت دو 
بخــش صنعت و معدن را نیز به دســت 
گرفت. به گفته مســؤوالن عربســتانی، 
بن سلمان مســؤولیتی را به الفالح سپرد 
که شاهد پیشرفت چندانی نبود و به تبع 
آن نقش برجسته او در هرم عربستان از 
جمله پست ریاست هیئت مدیره آرامکو 
و ریاســت هیئت عربســتان در اوپک 
را  )سازمان کشورهای صادرکننده نفت( 

از او سلب کرد.
علت برکنار وزیر انرژی عربستان

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
جدید انرژی عربســتان ســعودی برادر 
ناتنی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی اســت اما تصور نمی رود که به 
وی نزدیک باشد. وی به مدت چند دهه 
در وزارت انرژی خدمت کرده و این اواخر 
به عنوان وزیر امور انرژی مشــغول بوده 
و بنابراین فرد توانمند و یک تکنوکرات 
باتجربه به شمار می رود. باب مک نالی، 
رییس شرکت »راپیدان انرژی ادوایزرز« 
در این باره به بلومبرگ گفت: شــاهزاده 
عبدالعزیز یک فرد باسابقه در امر سیاست 
گذاری عربســتان و اوپک است و انتظار 
یا  نفتی عربستان  نمی رود در سیاســت 
روابطش با روســیه شکاف بزرگی ایجاد 
شــود. آینده الفالح در روزهای اخیر پس 
از این که از مســئولیت نظارت بر توسعه 
صنعت و ریاســت هیات مدیره شرکت 
نفتی دولتی آرامکو کنار گذاشــته شــد، 
مبهم شده بود. وی طی سه سال گذشته 
چهره دیپلماسی اوپک در مقابله با رشد 
صنعت نفت شــیل آمریکا بود. همچنین 
الفالح یکی از معماران اصلی عربســتان 
ســعودی برای متنوع کردن درآمدها و 
کاهش وابستگی به نفت بود. تصمیم ماه 

جاری عربستان سعودی برای جداسازی 
بخش صنعت و معــدن از وزارت انرژی 
در سیاست نفتی این کشور چندان مهم 
ارزیابی نشد. به گفته مک نالی، اولویت 
این کشــور همچنان رفع تهدید ریزش 
قیمت نفت با جلوگیری از افزایش سطح 
ذخایر مانده است. در دنیای تیره سیاست 
عربستان ســعودی مشخص نیست چرا 
الفالــح از چشــم افتاد ولــی این گمان 
وجود دارد که علت برکناری وی قیمت 
پایین نفت بوده که با نزدیک شــدن به 
زمان عرضه اولیه عمومی ســهام آرامو، 
سعودی  عربستان  دارد.  بسیاری  اهمیت 
در راســتای توافق کاهش تولید اوپک، 
تولید نفت خود را به کمتر از ۱۰ میلیون 
بشــکه در روز کاهش داده است. الفالح 
روســیه  مانند  تولیدکنندگانی  ترغیب  با 
بــرای متعادل کــردن بــازار از طریق 
محدودیــت عرضه، معمار توافق کاهش 
تولید اوپک و غیراوپک معروف به اوپک 
پالس بود. ســعودی ها بیشترین تالش 
را برای حمایت از این توافق داشــته اند 
و حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز بیشتر 
از میزان توافق شده تولید خود را کاهش 

داده اند. بر اســاس گــزارش بلومبرگ، 
جاری  هفته  اوپک پالس  تولیدکنندگان 
برای بازبینی استراتژی خود برای تقویت 
بازارهــای جهانی نفت، در ابوظبی دیدار 
خواهند کرد و معامله گران نفت منتظرند 
ببیننــد آیا تغییــر وزیران در سیاســت 

عربستان تغییری ایجاد می کند یا خیر.
شکسته شدن یک تابو در عربستان

ســلمان  بن  عبدالعزیز  شــاهزاده 
از مدت هــا پیش در هیئت ســعودی در 
ســازمان »اوپک« بوده و مهارت زیادی 
در بخش نفــت دارد. او چیــزی حدود 
ده ها سال ســابقه فعالیت در این بخش 
را داراست اما نکته اینجاست که او اولین 
شاهزاده سعودی است که سکان وزارت 
انرژی این کشور را به دست گرفته است. 
به گزارش دانش نفت به نقل از ســایت 
شــبکه الجزیره، تحلیل گــران معتقدند، 
نمی رســد شــاهزاده عبدالعزیز  نظر  به 
سیاســت نفت عربستان را تغییری بدهد 
زیرا او به مذاکره دربــاره توافق کنونی 
بین اوپک و کشــوهای غیرعضو برای 
کاهش تولیــد جهانی نفت در حمایت از 
قیمت ها و تحقق تــوازن در بازار کمک 
کرده است. شــاهزاده عبدالعزیز در سال 
۲۰۱۷ بــه عنوان وزیر مشــاور در امور 
انــرژی تعیین شــد و از نزدیک با علی 
النعیمــی، وزیر اســبق نفت بــه عنوان 
معاون او کار می کــرد. برخی افراد آگاه 
می گویند، مهارت او بســیار باالست به 
طوریکه توانست تابوی غیرممکن بودن 
تعیین اعضای خاندان سلطنتی در پست 
وزیر انرژی عربســتان را بشکند. منابع 
ســعودی و دیپلمات هــا می گویند، نظر 
غالب این اســت که خانــدان حاکم در 
عربستان پست وزیر انرژی را بسیار مهم 
می دانند به حدی که معتقدند، ســپردن 

آن به یکی از اعضای خاندان ســلطنتی 
احتمااًل در توازن قدرت دقیق در خاندان 
حاکمه اخالل ایجاد می کند و سیاســت 
نفتی کشور را در گرو مانورهای سیاسی 
قرار می دهد. پست وزارت انرژی از سال 
۱۹۶۰ شاهد پنج وزیر بوده که هیچ یک 

از اعضای خاندان سلطنتی نبوده اند.
معماِر توافق با روسیه و طرح فریز نفتی

عبدالعزیز بن ســلمان، پسر پادشاه 
سعودی بر کرســی وزارت انرژی )نفت( 
عربستان نشســت. او از سال ۱۹۹۵ در 
وزارت نفت عربستان سمت های مختلف 
معاونتی داشــته و پله های پیشرفت را با 
تســلط خود روی صنعت نفت و اقتصاد 
جهــان طی کرده اســت. در پس پرده، 
عبدالعزیز معماِر توافق با روســیه و طرح 
فریز نفتی شــناخته می شــود. او یکی 
از برنامه ریــزاِن عبور از خام فروشــی و 
سعودی ست.  آرامکوی  اندازی  پوســت 
باوجود اختالف نظرهای جدی که با برادر 
کوچکش محمد دارد، با او تیمی قدرتمند 
تشکیل داده و با خصوصی سازی آرامکو 
و جراحــی اقتصــاد عربســتان، مصمم 
 ۲۰۳۰ اهداف چشــم انداز  که  هســتند 
را برای اقتصاد و منافع ملی عربســتان 
تأمیــن کنند. او تکنوکراتی ســت که در 
دیپلماسی  اخیر عماًل رهبری  ســالهای 
نفتی عربســتان را برعهده داشت و حاال 
جهان می داند کــه ریاض به این زودی 
دســت از ســِر قیمت برنمــی دارد. به 
نظر می رســد با این انتصاب خانوادگی، 
نفت  پایین  قیمت هــای  از  ســعودی ها 
راضی نیســتند و به هــر نحو ممکن در 
تالش هســتند تا جانی دوبــاره به نفت 
بدهند. شــاید اگر آن روزهایی که ایران 
فریــاد اعتراض قیمت های پایین نفت را 
در اوپک ســر می داد و سعودی ها برای 
رضایتمنــدی آمریکایی ها به هر قیمتی 
بر عرضه بیشتر تاکید می کردند، با ایران 
همصدا می شــدند، قیمت هــا تا این حد 

فاجعه بار نمی شد.

با عرضه داخلی سهام آرامکو صورت می گيرد؛

بزرگ ترين عرضه عمومی سهام جهان در راه است
آرامکوی سعودی  نفتی دولتی  مدیرعامل شــرکت 
اعالم کرد این شرکت آماده عرضه سهام در بازار سهام 

ریاض است و این برنامه به زودی انجام خواهد شد.
امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو در کنفرانس 
کنگــره جهانی انرژی در ابوظبــی به خبرنگاران گفت: 
آنچه که ما همواره اعالم کرده ایم این است که آرامکو 
آماده عرضه سهام در هر زمانی که است که سهامداران 
برای عرضه آن تصمیم بگیرند و همان طور که شــما 
از شــاهزاده عبدالعزیز شنیدید، این کار به زودی انجام 
خواهد گرفــت. ناصر تأیید کرد آرامکــو که بزرگترین 
شرکت نفتی جهان است، قصد دارد سهام خود را عالوه 
بر عربستان سعودی، در بازار بین المللی نیز عرضه کند 
با این حال به مکانهایی که برای این برنامه در دســت 
بررسی هستند، اشاره ای نکرد. وی در برابر این پرسش 
که آیا تمایل دارد عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو در 
توکیوی ژاپن انجام بگیرد، پاســخ داد: ما آماده هستیم 
هر مکانی که سهامداران تصمیم بگیرند سهام آرامکو را 
عرضــه کنیم. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده 
بود عربســتان ســعودی قصد دارد یک درصد از سهام 
آرامکو را پیش از پایان امســال در بازار ســهام داخلی 
و یــک درصد دیگر را در ســال ۲۰۲۰ عرضه کند که 

نخســتین گام پیش از فروش عمومی حدود پنج درصد 
از ســهام این شرکت خواهد بود. این غول نفتی گویا به 
دلیل نگرانیهای مقامات سعودی درباره تفحص عمومی 
درباره مســائل مالی آرامکو و پیچیدگی ســاختار این 
شرکت، عرضه اولیه عمومی سهام خود را که ابتدا برای 
ســال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شــده بود به تأخیر انداخت. 
پیش بینی می شــود این رویداد بزرگترین عرضه اولیه 

عمومی ســهام یک شــرکت در تاریخ باشد. بر اساس 
گزارش شبکه ســی ان بی سی، شاهزاده عبدالعزیز بن 
ســلمان، وزیر انرژی جدید عربستان سعودی بر اهمیت 
مقررات برای آرامکوی ســعودی در آستانه آماده شدن 
این شرکت برای عرضه اولیه عمومی سهام تاکید کرد 

و گفت: جداسازی میان آرامکو به عنوان یک شرکت و 
وزارت انرژی ضرورت بوده است. هدف از عرضه اولیه 
عمومی ســهام آرامکو، تهیه نقدینگی برای برنامه های 
متنوع سازی اقتصادی دولت عربستان و کاهش کسری 

بودجه این کشور است.

نگاه تحلیلی

قراردادهای جدید روس ها در پر رونق ترین 
بازار نفت جهان

در سلســله قراردادهای انرژی که روابط اقتصادی هند و روسیه را 
عمیق تر می کند، دو کشور ۳۰ میلیارد دالر تجارت ساالنه تا سال ۲۰۲۵ 

را هدف گرفته اند.
پـس از دیـداری کـه میـان والدیمیـر پوتیـن، رییـس جمهور 
روسـیه و نارندرا مؤدی، نخسـت وزیر هند در یـک مجمع اقتصادی 
در والدی وسـتوک انجـام گرفـت، هنـد و روسـیه بـا هـدف تقویت 
روابط تجاری دوجانبه از سـطح فعلی ۱۱ میلیـارد دالر، قراردادهایی 
را در بخشـهای مختلـف شـامل انـرژی، دفاعی و کشـتیرانی اعالم 
کردنـد. هنـد کـه سـومین مصـرف کننـده و واردکننده بـزرگ نفت 
در جهـان اسـت، قصد دارد سـهم گاز در سـبد انرژی خـود را تا چند 
سـال دیگـر بـه ۱۵ درصـد افزایش دهـد و منابع تأمین انـرژی خود 
را در برابـر ریسـک ژئوپلیتیکـی متنـوع کنـد. ویجای گوخالـه، وزیر 
امـور خارجـه هنـد در یک کنفرانـس مطبوعاتـی اظهار کـرد که ما 
در بخـش انـرژی پیشـرفت عمـده ای داشـتیم و این بخشـی اسـت 
کـه مـا در آن بـه دنبـال متنـوع کردن منابـع عرضه خود هسـتیم و 
خریـد نفـت و گاز از روسـیه را به میزان فزاینده ای جـذاب می یابیم. 
مـؤدی کـه به دنبـال کاهـش واردات نفت هند به میـزان ۱۰ درصد 
تـا سـال ۲۰۲۲ اسـت، با بهـره گیـری از قیمت های پاییـن نفت در 
بـازار جهانـی و کنـدی رونـد خریدهـای خارجی چیـن، تالش هایی 
بـرای خریـد دارایی هـای خارجـی انجـام می دهـد. گوخالـه در این 
بـاره گفتـه اسـت: مـا بـه دنبـال سـرمایه گـذاری در میادیـن نفتی 
بیشـتری در روسـیه و خریـد LNG هسـتیم. شـرکت های هنـدی 
در دارایی هـای هیدروکربـن روسـیه شـامل میادیـن سـاخالین ۱، 
ایمپریـال انـرژی، وانکـور و تاس-یوریـاخ سـهم دارنـد امـا هند به 
دلیـل محدودیتهـای لجسـتیکی و هزینه هـای باالتـر حمـل، بـه 
نـدرت از ایـن میادیـن نفـت وارد کـرده اسـت. گوخالـه گفته اسـت 
پوتیـن کانال هـای عرضـه مطمئن، ایمـن و مقرون بـه صرفه برای 
هنـد می خواهـد. در میـان قراردادهایـی کـه میـان هنـد و روسـیه 
اعـالم شـد، شـرکت واردکننـده گاز »پترونـت آالن جـی« هنـد 
موافقـت کـرد از نواتک LNG خریـداری کـرده و در پروژه های آتی 

روسـی  شـرکت  ایـن 
کنـد.  گـذاری  سـرمایه 
همچنیـن  شـرکت  دو 
بازاریابـی مشـترک گاز 
سـوخت  عنـوان  بـه 
خـودرو در هنـد را مورد 
خواهنـد  قـرار  بررسـی 
داد. شـرکت تولیدکننده 
»کـول  سـنگ  زغـال 
را  قـراردادی  ایندیـا« 
بـرای اسـتخراج زغـال 
در  شـو  کک  سـنگ 
روسـیه  دور  خـاور 
امضـا کـرده و شـرکت 
»اچ- خصوصـی 

انـرژی« بـه دنبـال خرید LNG از نواتک به شـکل بلندمدت اسـت. 
عـالوه بر سـرمایه گـذاری در پروژه هـای LNG یکدیگـر، نواتک و 
 LNG اچ-انـرژی« قصـد دارنـد جوینـت ونچـری را برای فـروش«
روسـیه در هند، بنـگالدش و بازارهای دیگر تشـکیل دهند. روزنامه 
 GAIL ودوموسـتی بـه نقـل از وزیـر نفت هند نوشـت: شـرکت گاز
هنـد کـه قـرارداد ۲۰ سـاله بـرای خریـد LNG از گازپـروم داشـته، 
بـه دنبال کسـب سـهم حداقلـی در پـروژه آرکتیک LNG-۲ اسـت 
کـه توسـط نواتـک در دسـت اجرا اسـت. اقـدام هنـد بـرای متنوع 
سـازی تأمیـن انرژی قابل درک اسـت. این کشـور بـرای تأمین ۸۰ 
درصـد از نیازهـای نفتـی خـود، بـه واردات متکی اسـت کـه عمده 
آن از خاورمیانـه انجـام می گیـرد. بـا رشـد تقاضـا برای نفـت و باال 
رفتـن نوسـان قیمـت، بهتریـن گزینـه هنـد، توسـعه شـمار تأمیـن 
کننـدگان بـرای پراکنـدن گسـترده تر ریسـک ها اسـت. بـا توجه به 
ایـن کـه روسـیه یـک صادرکننده بـزرگ نفت اسـت شـاید تعجب 
آور باشـد کـه در میـان ۱۰ صادرکننـده بزرگ به هند قـرار ندارد. در 
واقـع صادرکننـدگان بـزرگ بـه هند بـه اسـتثنای آمریکا که سـال 
گذشـته بـه دهمیـن صادرکننـده بـزرگ بـه دهلـی نـو تبدیل شـد، 
همگـی از اعضـای اوپـک هسـتند. با این حـال آمار نشـان می دهد 
واردات نفـت هنـد از روسـیه رو بـه رشـد اسـت و به سـرعت رشـد 
می کنـد و امسـال بـا عدم تمدیـد معافیت هـا از تحریم هـای آمریکا 
علیـه ایران، ممکن اسـت سـرعت گرفته باشـد. تقاضـای هند برای 
LNG ماننـد همسـایه اش چیـن رو به رشـد اسـت و بـا پایین آمدن 
قیمت هـا کـه ناشـی از مـازاد عرضـه در بـازار بـوده اسـت، واردات 
LNG هنـد در سـه ماهـه اول سـال مالـی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بـه میزان 
۶.۸ درصـد رشـد کـرد و بـه ۸۶ میلیـون متـر مکعب در روز رسـید. 
بـا ایـن حـال وزیـر نفـت هنـد اخیـراً روشـن کـرد کـه هنـد مایل 
نیسـت هـر قیمتـی بـرای ایـن کاال پرداخـت کنـد و قراردادهـای 
بلندمـدت بـرای خریـد LNG مـورد بازبینی قـرار خواهنـد گرفت تا 
منعکـس کننـده کاهش قیمت ها در بـازار محموله های تک باشـند. 
بر اسـاس گـزارش اویـل پرایـس، توافق همـکاری برای روسـیه و 
هنـد بـرد - بـرد اسـت. یکی بـه کاالهای انـرژی بیشـتر و دیگری 
بـه بازارهـا نیـاز دارد. اما همکاری انرژی بخشـی از یک اسـتراتژی 
گسـترده بـرای برقراری روابـط نزدیکتر در بخـش صنعتی و دفاعی 
اسـت. بـرای هند این اسـتراتژی امـکان گرفتن تصمیمات مسـتقل 
بـدون اتـکا بـه یـک شـریک را تضمیـن می کنـد و بـه روسـیه نیز 
اجـازه می دهـد بازارهـای اصلـی خـود را از غـرب بـه شـرق تغییـر 

. هد د

در دنیای تیره سیاست 

عربستان سعودی مشخص 

نیست چرا الفالح از چشم افتاد 

ولی این گمان وجود دارد که 

علت برکناری وی قیمت پایین 

نفت بوده که با نزدیک شدن 

به زمان عرضه اولیه عمومی 

سهام آرامو، اهمیت بسیاری 

دارد

تحلیل گران معتقدند، به نظر 

نمی رسد شاهزاده عبدالعزیز 

سیاست نفت عربستان را تغییری 

بدهد زیرا او به مذاکره درباره 

توافق کنونی بین اوپک و 

کشوهای غیرعضو برای کاهش 

تولید جهانی نفت در حمایت از 

قیمت ها و تحقق توازن در بازار 

کمک کرده است

عربستان سعودی قصد دارد 

یک درصد از سهام آرامکو را 

پیش از پایان امسال در بازار 

سهام داخلی و یک درصد دیگر 

را در سال ۲۰۲۰ عرضه کند 

که نخستین گام پیش از فروش 

عمومی حدود پنج درصد از 

سهام این شرکت خواهد بود

هند که سومین مصرف 

کننده و واردکننده بزرگ 

نفت در جهان است، قصد 

دارد سهم گاز در سبد 

انرژی خود را تا چند سال 

دیگر به ۱۵ درصد افزایش 

دهد و منابع تأمین انرژی 

خود را در برابر ریسک 

ژئوپلیتیکی متنوع کند
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اهدای دیپلم زرین افتخار به روابط عمومی اویک با ۱۰ عنوان برتر
روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمان 
صنایع نفت در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 
اول، یک عنوان دوم  با ۷ عنوان  روابط عمومی، 
و ۲ عنوان سوم در میان سه روابط عمومی برتر 

ایران قرار گرفت.
بخش های  در  حالی  در  »اویک«  شرکت 
مستندسازی،  بروشور،  کتاب،  مکتوب،  تبلیغات 
اینفوگرافی، محصوالت خالقانه و کارشناس برتر 
که  کرد  کسب  را  نخست  عنوان  عمومی  روابط 
۴۱۰۰ اثر در ۳۳ بخش از سوی نهادها، شرکت ها 
دبیرخانه  به  کشور  سراسر  اجرایی  دستگاه های  و 
جشنواره ارسال شده بود. در چهاردهمین جشنواره 
ملی انتشارات روابط عمومی که با حضور سعیدرضا 
عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و جمعی 
مرکز  در  عمومی  روابط  کارشناسان  و  مدیران  از 
)سازمان  صنعتی  مدیریت  سازمان  همایش های 
مطالعات و بهره وری نیروی انسانی( برگزار شد، 
افتخار  زرین  دیپلم  برتر،  عمومی  روابط   ۱۰ به 
افتخار  زرین  دیپلم  شارا،  گزارش  به  شد.  اعطا 
چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 
به سید مصطفی میر لوحی مدیرکل روابط عمومی 
بعیدی  احسان  السالم،  علیه  امام صادق  دانشگاه 
اجتماعی  فرهنگی  سازمان  ارتباطات  اداره  رئیس 
مختاری  حمید  اصفهان،  شهرداری  ورزشی 
مهندسی  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  کرچگانی 
و ساختمان صنایع نفت، صادق سکری مدیرکل 
روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
روابط عمومی  اداره  احمدی رییس  ایران، مهدی 
و  بانک مسکن، سعید معادی مشاور مدیر عامل 
بانک  مدیریت  حوزه  و  عمومی  روابط  امور  مدیر 
عمومی  روابط  مدیر  ترابی،  ایرج  تعاون،  توسعه 
بی  قاسم  سید  اصفهان،  مبارکه  فوالد  شرکت 
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  رییس  نیاز 
مدیرکل  وحیدنیا  مریم  شهرسازی،  و  راه  وزارت 

بیدخام  محمدرضا  پارسیان،  بانک  عمومی  روابط 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
روابط  مدیر  پور  ذوالفقار  مریم  و  ایران  مخابرات 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هرمزگان اهدا شد. همچنین در این مراسم، 
از غالمرضا اسکندری رئیس اداره روابط عمومی 
بانک سپه، کوروش سعیدی مدیر روابط عمومی 
اداره  رییس  امامی  حسین  کارگران،  رفاه  بانک 
روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه صادرات 
ایران، علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان، منصور فخاران، مشاور 
و  راهداری  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل  و 

حمل و نقل جاده ای کشور، وحید رحمتی رودسری، 
الملل  بین  تشریفات  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
سازمان بنادر و دریانوردی ج.ا.ا، محمد ایرانمنش 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی 
رجب  محمدرضا  سیرجان،  گهر  گل  صنعتی  و 
و خدمات مجتمع مس  روابط عمومی  مدیر  پور، 
سرچشمه، مجید خرمی، مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل شهرداری مشهد و رضا براتی، مدیر 
روابط عمومی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان برگزیدگان چهاردهمین جشنواره 
آمد.  بعمل  تجلیل  عمومی  روابط  انتشارات  ملی 
بنابراین گزارش، در جشنواره امسال بیش از ۴۱۰۰ 

جشنواره  دبیرخانه  به  مختلف  بخش های  در  اثر 
ارسال شد. متاسفانه به رغم تمدید مهلت ارسال 
آثار، تعدادی از آنها خارج از موعد اعالم شده به 
دبیرخانه رسید و فرصت ارزیابی پیدا نکرد. برپایه 
برنامه ریزی انجام شده، تمامی آثار رسیده در دو 
مرحله مجزا به وسیله استادان و کارشناسان خبره 
این بخش مورد نظر ارزیابی و داوری قرار گرفت 
و از این میان، ۲۳۹ اثر برگزیده شد. گفتنی است؛ 
فقط در بخش رسانه های دیداری و شنیداری که 
اثر   ۲۱۰۰ از  بیش  بوده  بخش  مخاطب ترین  پر 
اعم از فیلم مستند، تیزر، کلیپ، انیمیشن، موشن 
گرافیک و برنامه های ویدیوئی کوتاه مورد ارزیابی 
قرار گرفت. یادآور می شود »دیپلم زرین افتخار« 
به روابط عمومی هایی تعلق می گیرد که حداقل در 
هفت بخش جشنواره، حائز رتبه شده و رتبه های 
اولشان از مرز سه شماره گذشته باشد. البته برخی 
دستاوردهای خالقانه ناب و متمایز در این بخش 
زرین  دیپلم  شدن،  شناخته  رسمیت  به  از  پس 
جشنواره  چهاردهمین  می کنند.  دریافت  افتخار 
انتشارات روابط عمومی در دو سطح ملی و  ملی 
توسط  آموزشی  و  رقابتی  بخش  دو  در  و  استانی 
انجمن متخصصان روابط عمومی، روز شنبه نهم 

شهریورماه سال جاری برگزار شد.

یادداشت

نفت گام به گام در مسیر توسعه پایدار
مانی عبداهلل زاده راد

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت 
ملی نفت ایران

شــاخص های پایداری و حفظ محیط زیســت در دهه اخیر 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی این 
ابعاد، بنیادی ترین رکن برنامه ریزی در رسیدن به توسعه پایدار است.

توســعه پایدار مرهون بهره برداری مناسب از امکانات، منابع 
طبیعی، ظرفیت های موجود نیروی انســانی و به عبارتی حفاظت از 
محیط زیست است. حفاظت محیط زیست باید در طراحی راهبردی 

و سیاست های مربوط به بخش های برنامه ریزی، صنعتی و انتخاب فناوری نیز فعاالنه مداخله داشته 
باشــد تا بتواند زمینه رسیدن به توســعه پایدار را فراهم کند. شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان مســئولیت فرآیندهای اکتشاف تا تولید نفت و گاز در 
تاسیسات خشکی و دریا و همچنین صادرات آن را به عهده دارد و همواره حفاظت از محیط زیست، 
حفظ ســالمت و ایمنی همه افراد جامعه را در صدر فعالیت های خود قرار داده است. رویکرد شرکت 
ملی نفت ایران در حفاظت از محیط زیست، نوعی مسئولیت ذاتی است که ریشه در اخالق، فرهنگ 
و اعتقادات مدیریت و کارکنان این شــرکت دارد. از جمله اقدام های خوبی که در سطح شرکت ملی 
نفت ایران برای حفاظت محیط زیست انجام شده می توان به در اولویت قرار دادن اصل پیشگیری به 
جای اصالح در همه فعالیت ها و تصمیم گیری ها، تهیه و تدوین و ابالغ راهنماها و دســتورعمل های 
کاری در بخش محیط زیست در سطح شرکت ملی نفت ایران با هدف پیاده سازی و رعایت الزام های 
زیست محیطی حین مراحل ساخت و ســاز، حفاری و بهره برداری از تاسیسات تولیدی و پشتیبانی، 
برنامه ریزی به منظور بازیافت گازهای ارسالی به مشعل از طریق واگذاری گازهای یادشده به بخش 
خصوصی برای تبدیل به برق یا مصارف دیگر اشــاره کرد. افزون بر این، تشکیل کارگروه لجن های 
نفتی )اسلج( و مواد زاید تولیدی شرکت ملی نفت ایران با هدف رفع مشکالت زیست محیطی مربوطه 
در مســیر توسعه پایدار، کمک به تثبیت کانون های تولید گرد و غبار و شن های روان و بیابان زدایی 
در مناطق بحرانی حاشــیه تاسیسات نفتی از طریق مالچ پاشی و کاشت درخت های بومی، استفاده از 
سامانه های کنترل جامدات و مدیریت پسماند در دکل های حفاری، استفاده از دستگاه های فرآورش 
سیار نفت )MOT( و تفکیک گر سیار نفت )MOS( برای پیشگیری از آلودگی هوا و یا سوزاندن مواد 
زائد نفتی ناشــی از عملیات حفاری چاه های نفت در گودال های سوزا و در نهایت، برنامه ریزی برای 
ارتقای تصفیه خانه های فاضالب پاالیشگاه های گاز منطقه پارس جنوبی و احداث تصفیه خانه تکمیلی 
متمرکز نیز از دیگر اقدام های شــرکت ملی نفت ایران برای حفاظت محیط زیست است. در همین 
راســتا این مدیریت مشروح اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از محیط زیست را در قالب کتاب 
الکترونیک »نفت در مسیر توسعه پایدار« آماده کرده است، اما ما بر این باوریم برای رسیدن به سطح 
مطلوب محیط زیست و توسعه پایدار راه زیادی پیش رو داریم. انتظار می رود با ارتقای سطح دانش و 
فرهنگ محیط زیستی در سطوح مختلف سازمانی، اجرا و انجام همه فعالیت ها به شیوه ای که کمترین 
آلودگی محیط زیستی را داشته باشد، جزو وظایف الینفک همه مدیران، سرپرستان و کارکنان در هر 

سطح و الیه سازمانی تعریف شود.

روابط عمومی شرکت مهندسی 
و ساختمان صنایع نفت در 
چهاردهمین جشنواره ملی 

انتشارات روابط عمومی، با ۷ 
عنوان اول، یک عنوان دوم و ۲ 
عنوان سوم در میان سه روابط 
عمومی برتر ایران قرار گرفت


