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دانش نفت از پنجمين کنگره راهبردی و نمايشگاه نفت و نيرو گزارش می دهد؛

ظرفيت های فوق العاده برای توسعه و 
تحرک در صنعت نفت

دانش نفت از انفجار در نفتکش ايرانی گزارش می دهد؛

احتمال اصابت موشک به نفتکش ايرانی 
در دريای سرخ

شماره 693

وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛

هدف؛ گسترش نفوذ فناوری نانو در صنعت نفت
مپنا در دستیابی به فناوری 
»های تک« موفق می شود؛

قول مدیرعامل 
مپنا به زنگنه

وزیر نفت: پتروپارس فاز ۱۱ را به طور کامل 
توسعه می دهد

مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت از شرکت مهندسی و 
توربین مپنا )توگا( بازدیــد کرد. مدیرعامل گروه مپنا محور 
دیــدار با وزیر نفت و هیئت همراه را تشــریح کرد و گفت:  
با توجه به زیرساخت های گســترده مپنا، اطمینان می دهم 
این شــرکت در دســتیابی به فنــاوری  »های تک« موفق 
خواهد شد.عباس علی آبادی روز یکشنبه، ۱۴ مهرماه پس 
از همراهی بیــژن زنگنه، وزیر نفت در بازدید از شــرکت 
مهندســی و توربین مپنا )توگا( در جمع خبرنگاران درباره 
محور نشســت با وزیر نفت و هیئت همــراه توضیح داد:  
آقای زنگنه به طور تلویحی به ما ماموریت دادند در فناوری 
»های تک« که به صورت انحصاری در اختیار چند شــرکت 
مشروح در صفحه۱6 دنیاست، وارد شویم و...  
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت اول 

یادداشت میهمان

انفجار در نفتکش ایرانی و طرح »ابتکار صلح هرمز«
احمد مددی

انفجار مشكوک و پرابهام چند كشتی در نزدیكی بندر فجیره 
امــارات، حادثه ژوئن ۲۰۱9 )خــرداد 98( در دریای عمان برای دو 
نفتكش متعلق به ژاپن، توقیف غیر قانونی نفتكش ایرانی در تنگه 
جبل الطارق توســط انگلیس و متعاقب آن اقــدام قانونی ایران در 
توقیف نفتكش انگلیســی و در تازه ترین رویداد مشكوک، احتمال 
اصابت موشــک به نفتكش ایرانی در دریای سرخ، وضعیت امنیت 
دریایی در عبور و مرور نفتكش ها را مورد ابهام و تردید جدی قرار 
داده اســت.این در حالی است كه ایران همواره از امنیت دریایی در 

آبهای آزاد حمایت كرده و اخیرا نیز طرحی مهم و راهبردی را در سازمان ملل ارائه كرده است. 
یكی از محورهای مهم سخنرانی رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، »طرح ائتالف 
امید، ابتكار صلح هرمز« بود. در واقع طرح »طرح ائتالف امید، ابتكار صلح هرمز« ایران حاوی 

چند محور كلیدی است:
۱-حل چالشــهای امنیتی منطقه مستلزم شكل گیری ســاختار بومی مشترک برای 
پیشگیری از شــكل گیری بحرانهای امنیتی و رفع چالشهای احتمالی است. در همین حال، 
آمریكایی ها تاكنون با سوء استفاده از فقدان سازوكار بومی برای برقراری امنیت در منطقه با 
تمركز بر ایجاد اختالف میان كشــورهای این حوزه و هراس افكنی، حضور نظامی خود را با 
هزینه كشورهای منطقه به صورت روز افزون توسعه داده اند و با ایجاد بحران های تصنعی از 
شــكل گیری امنیت و ثبات پایدار در حوزه خلیج فارس جلوگیری نموده اند در حالی كه طرح 

ایران ضامن امنیت همه كشورهای منطقه است.
۲- جمهوری اسالمی ایران همواره از راهبرد ایجاد سازوكارهای امنیتی بومی با مشاركت 
مجموعه كشورهای منطقه كه بتواند از منافع جمعی حراست نماید و مانعی برای حضور و اتش 

افروزی بیگانگان شود حمایت نموده است.
۳-جامعه بین المللی بر اســاس تجربه جنگ 8 ســاله میان ایران و عراق كه مجموعه 
كشورهای منطقه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر نمود، به این نتیجه رسید كه ایجاد 
امنیت پایدار صرفا با بهره گیری از ظرفیت های بومی و اجماع منطقه ای قابل تحقق است اما 
تاكنون و به دالیل مختلف این رویكرد در منطقه خلیج فارس به فعلیت نرسیده كه مهمترین 
دلیل آن را باید درمغایرت آن با منافع وســلطه جویی برخی قدرتهای فرامنطقه ای و به ویژه 
آمریكا جستجو كرد. دولت آمریكا بر اساس راهبرد تداوم حضور حداكثری و فروش سالح به 
كشورهای منطقه در صدد ناامن جلوه دادن شرایط هوانوردی و كشتیرانی در آبراه خلیج فارس 
و ایجاد ائتالف برای به اصطالح تامین امنیت در منطقه است. بدون شک اصلی ترین عامل 
ناامنی در خلیج فارس، حضور پرتعداد و نامشروع ناوگان نظامی ایاالت متحده آمریكا در منطقه 
بــوده و بطور قطع با پایان یافتن آن و حضور فعال كشــورهای حوزه خلیج فارس در فرایند 
تامین امنیت همه جانبه نیازی به حضور سایر كشورها و شكل گیری ائتالفهای بی حاصل و 
پرهزینه نخواهد بود. قطعنامه ۵98 و بند 8 آن حاصل تجربیات طوالنی و خســارت بار ناشی 
از منازعات منطقه ای و با هدف پایان دادن به جنگی طوالنی شــكل گرفت و یكی از اهداف 
آن فراهم شــدن بستر قانونی و مورد اجماع برای ایجاد ترتیبات امنیتی پایدار در منطقه بوده 
است. پیشنهاد و ابتكار ایران ضمن آن كه محملی قانونی و مورد اجماع بین المللی برای پایان 
دادن به شرارتهای مستمر كشورهای بیگانه و بویژه آمریكا در منطقه است، آغازی برای رفع 
تنش ها و ســوء تفاهم های موجود و استقرار امنیت و ثبات پایدار در خلیج فارس خواهد بود. با 
این اوصاف، به نظر می رسد، »طرح ائتالف امید، ابتكار صلح هرمز«، نقطه پایانی بر منازعات 
و ناامنی دریایی باشد. در این میان، هوشیاری بازیگران منطقه ای بیش از پیش ضرورت دارد. 
قطعا برخی كشــورهای متخاصم همچون ایاالت متحده آمریكا و رژیم صهیونیستی، رویكرد 
جدید در حال شكل گیری منطقه ای و میانجی گری برخی كشورها بین ایران و عربستان را 
بر نمی تابند. حمله موشكی دیروز به نفتكش ایرانی SABITI نیز كه در ۱۰۰ كیلومتری آبهای 
عربستان در دریای سرخ به وقوع پیوست، در راستای برهم زدن همین رویكرد جدید منطقه ای 
ارزیابی می گردد. به اعتقاد نگارنده، جنگ نفتكش ها هیچ گاه مورد پسند و خواست كشورهای 
منطقه نبوده اســت و تنها كشــورهایی از رویكرد تقابل و ناامنی سود می برند كه همواره با 
گل آلود كردن مســائل منطقه ای، ماهی مراد خویش را صیــد می كنند كه رژیم منحوس 

صهیونیستی یكی از آن كشورهاست.

نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک در تأمین 
مالی پروژه های نفتی

امیر فراهی
OIEC مشاور تأمین مالی شرکت

رشد و توســعه پایدار در هر كشوری، نیاز به بازارهای پولی و سرمایه كارآمد دارد و این 
كارآمدی تنها با جذب ســرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و توســعه بازارهای مالی 
امكان پذیر است، صندوق های سرمایه گذاری از مهمترین اركان سرمایه گذاری در دنیا هستند 
كه در بازارها ســرمایه ایران نیز نقش به سزایی در جهت جذب منابع مالی دارند، نقش آن به 
عنوای یكی از ابزارهای مالی قوی غیر قابل انكار اســت. در شرایطی كه نرخ سود بانكی روند 
كاهشی داشته است، صندوق های سرمایه گذاری، امكان پرداخت نرخ واقعی سود اقتصادی را 
به ســرمایه گذاران فراهم كرده اســت و از این مسیر نقش خود را در اقتصاد پررنگ تر نموده 
اســت. از ســوی دیگر، وجود تنگناهای مالی موجود و مشكالت ساختاری نظام بانكی و تاثیر 
تحریم بر جذب ســرمایه گذاری های خارجی، ضرورت توجه بــه تأمین مالی غیر بانكی و از 
طریق بازار ســرمایه را بیش از هر زمان دیگری نمایان ســاخته اســت، بر همین اساس طی 
سالیان گذشته، وزارت نفت و شركت های تابعه و وابسته به منظور جمع آوری منابع الزم برای 
ســرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز، نسبت به انتشــار اوراق مشاركت ارزی - ریالی و یا 
صكوک اســالمی از طریق بازار اقدام نموده اند، در واقع بازار سرمایه از طریق ایجاد بسترهایی 
برای پذیرش، عرضه ســهام یا انتشار صكوک شــركت های پروژه، نقش بی بدیلی در تأمین 
مالی صنعت استراتژیک نفت و گاز كشورمان بر عهده دارد. لیكن چالش اصلی در این زمینه، 
چگونگی هدایت سرمایه های سرگردان به سمت تأمین مالی صنعت نفت می باشد. برای هدایت 
كردن سیاست های مالی و پولی نیاز به تمركز مدیریت تخصصی و فراهم بودن امكانات الزم 
برای این مدیریت است. غیرقابل انكار است اگر گفته شود كه یكی از مهم ترین ابزارهای مالی 
موجود در بازارهای مالی دنیا برای مدیریت تخصصــی دارایی های اوراق بهادار صندوق های 
ســرمایه گذاری )Mutual Fund( اســت، كه در برون رفت از چالش مذكور نقش مهمی را ایفا 
می نماید. همانطور كه در ابتدا ذكر شــد، كاهش نرخ ســود سپرده های بانكی، عامل مهمی در 
هدایت بخش زیادی از ســپرده ها و تبدیل آن به واحدهای ســرمایه گذاری، صندوق ها شده 
است، در این شرایط شركت های نفتی با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، و براساس مدیریت 
تخصصی و نظام مند )به دلیل وجود امیدنامه( می توانند، هدایت بازارهای مالی را به نحوی در 
دست گیرند و زمینه ای مناسب برای جذب سرمایه های بیشتر را فراهم كنند. از دیگر ویژگی های 
این ابزار، شفافیت آن است كه باعث جلب اعتماد سرمایه گذاران و سرازیر شدن هر چه بیشتر 
وجوه خرد و كالن افراد در صندوق های سرمایه گذاری خواهد شد. به همین منظور در راستای 
تكمیل زنجیره تأمین مالی پروژه های صنعت نفت، تأسیس صندوق های سرمایه گذاری میتواند 

به عنوان ابزار مالی مناسب مد نظر قرار گیرد.

با موافقت وزیر نفت صورت گرفت؛

افزایش سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی شمال و جنوب 
ــعه  ــت در توس ــر نف ــاون وزی مع
مدیریــت و ســرمایه انســانی از افزایــش 
مســتمر  مزایــای  و  حقــوق  ســقف 
ــر داد. ــان رســمی صنعت نفــت خب کارکن

ــه  ــاره ب ــن اش ــو ضم ــن مین فرزی
موافقــت وزیــر نفــت دربــاره طــرح 
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــنهادی معاون پیش
ــش  ــر افزای ــی ب ــانی مبن ــرمایه انس و س
ــوق و  ــرای حق ــده ب ــن ش ــقف تعیی س
مزایــای مســتمر كاركنــان رسمی شــمال 
ــت  ــال موافق ــه دنب ــت:  ب ــوب، گف و جن
یادشــده،  طــرح  بــا  محتــرم  وزیــر 
فوق العاده هــای  و  حقــوق  ســقف 
در  رسمی شــاغل  كاركنــان  مســتمر 
یافــت و  افزایــش  شــمال و جنــوب 
ــركت ها و  ــه ش ــرا ب ــرای اج ــب ب مرات
مدیریت هــای ذیربــط ابــالغ خواهــد 
در  طرح هــای  از  همچنیــن  شــد.وی 
حــال بررســی معاونــت توســعه مدیریــت 
و ســرمایه انســانی بــرای بهبــود شــرایط 

ــان  ــتمزد كاركن ــوق و دس ــع حق و وض
قــرارداد مــدت موقــت و پیمانــكاری 
خبــر داد و گفــت:  بــا توجــه بــه دغدغــه 

ــد  ــب درآم ــه تناس ــت در زمین ــر نف وزی
كاركنــان قــراردادی مــدت موقــت و 
ــود،  ــا وضــع اقتصــادی موج ــكار ب پیمان

طرح هــای یادشــده بــا جدیــت در حــال 
ــس از  ــه پ ــری اســت ك بررســی و پیگی
تحقــق مقدمــات الزم، اطالع رســانی در 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــه انج ــن زمین ای
شــایان ذكــر اســت افزایــش ســقف 
ــای  ــوق و مزای ــرای حق ــده ب ــن ش تعیی
از  پــس  رســمی،  كاركنــان  مســتمر 
ــورای اداری  بررســی در نشســت های ش
صنعــت نفــت، بــرای افزایــش انگیــزه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــان ص كاركن

با هدف گسترش همکاری ها در بخش های باالدست و پايين دست صنعت نفت؛

شرکت های اويک و گسترش نفت و گاز پارسيان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

وزير نفت: 

فاز 1۴ پارس جنوبی سال آينده به بهره برداری می رسد

مديرعامل تاپيکو خبر داد: 

فروش 100 هزار ميلياردی تاپيکو با رشد 7۴ درصدی در سال جاری

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC( و شرکت گسترش 
نفت و گاز پارسیان )POGDC( با هدف گسترش همکاری ها در بخش های 

باالدست و پایین دست صنعت نفت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش دانش نفت، این تفاهم نامه روز چهارشــنبه، ۱۷ مهرماه 
بین غالمرضــا منوچهری، مدیرعامل اویک و حســین شــهریاری، 
مدیرعامل شــركت گسترش نفت و گاز پارســیان امضا شد.غالمرضا 
منوچهری، هــدف از امضای ایــن تفاهم نامه را بررســی زمینه های 
مشــترک همكاری و تدوین چارچوبی برای ایــن همكاری ها خواند و 
برنامه ریزی برای فعالیت مشترک در الیه خامی و همینطور طرح فراگیر 

پاالیشی سیراف را به عنوان نمونه هایی از این همكاری های مشترک 
مورد اشاره قرار داد. به گفته وی، در همكاری های مدنظر دو مجموعه، 
هلدینگ پارســیان به عنوان ســرمایه گذار و اویک به عنوان مجری و 
پیمانكار طرح ایفای نقش خواهد كرد.شــهریاری هم در این نشســت 
ابراز امیدواری كرد كه این تفاهم نامه در آینده به توافق های راهگشایی 
منتهی شــود.وی به پروژه مجتمع پتروشیمی كیان نیز به عنوان یكی 
از بزرگ ترین مجتمع های پتروشــیمی الفینی كشور اشاره كرد و گفت:  
این پروژه نیز با همكاری شــركت اویک كلید خورده است و با جدیت 

پیگیری می شود.

وزیر نفت ضمن تاکید بر اینکه فرآیند تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی به زودی 
آغاز می شود، گفت:  فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز سال آینده به بهره برداری می رسد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت، عصر روز دوشــنبه، ۱۵ مهرماه در تشریح نشست 
خود با نمایندگان كمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شــورای 
اسالمی از ارائه گزارشــی درباره طرح های توسعه ای نفت و گاز، تكمیل طرح 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان های مشــترک نفتــی، وضع بودجه نفتی 
كشور در ســال آینده، كارت سوخت و میدان مشــترک گازی فرزاد بی خبر 
داد.وی با بیان اینكه در این نشســت گزارشی درباره طرح های توسعه ای نفت 
و گاز در بخش باالدســتی با تمركز بر میدان های مشــترک ارائه شد، افزود:  
خوشبختانه طرح های میدان های نفت و گاز باوجود تحریم های شدید به خوبی 
پیش می روند و این پیشــرفت در پارس جنوبی بسیار مشــهود است.زنگنه با 
بیان اینكه وزارت نفت، تكمیل طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به عنوان 
آخرین فاز نیمه كاره این پاالیشــگاه به زودی آغــاز خواهد كرد و پس از این 
به ســمت فشارافزایی و باال بردن ســقف تولید می رود، تصریح كرد:  فاز ۱۴ 
پارس جنوبی نیز ســال آینده به بهره برداری می رســد، هرچند بقیه اقدام ها رو 

به پایان اســت.وزیر نفت با بیان اینكه در این نشســت توضیح كاملی درباره 
میدان های مشترک نفتی غرب كارون مبنی بر جلوگیری از سوزاندن گازهای 
همراه نفت با ۷.۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری ارائه شــد، عنوان كرد:  آخرین 

وضع تولید، فروش و صادرات نیز در این نشســت مطرح شــد.  وی ادامه داد:  
نمایندگان كمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهان داشتن تصویری از وضع 
بودجه نفتی سال آینده كشور بودند، زیرا بحث سرمایه، موضوعی تعیین كننده 
است، البته تاكنون با كمک بانک های عامل و صندوق توسعه ملی توانستیم در 
مسیر توسعه صنعت نفت گام برداریم.زنگنه به موضوع كارت هوشمند سوخت 
نیز اشاره كرد و گفت:  هنوز كارت سوخت ۵۰۰ هزار نفر از افراد ثبت نام كرده 
به دست شــان نرســیده كه به زودی این كار پایان می یابد، اما بیش از ۷۰۰ تا 
8۰۰ هزار كارت ســوخت در باجه های پست معطل مانده، در واقع مردم برای 
دریافت به باجه هــا مراجعه نكرده اند.وزیر نفت با بیان اینكه این وزارتخانه دو 
كار را در میــدان نفتی فرزاد بی هم زمان پیــش می برد، افزود:  ابتدا اینكه به 
هندی ها به طور رسمی پیغام مذاكره داده ایم كه طبق چارچوب های توافق شده 
كار آغاز شــود و عالقه مند به همكاری با هندی ها هستیم، اما اگر هندی ها به 
این همكاری تمایل نشــان ندهند با شركت های ایرانی كار را پیش می بریم، 
البته روش های تامین مالی پروژه فرزاد بی را نیز به دســت آورده و اهداف و 

نحوه اجرای آن را مشخص كرده ایم.

مدیرعامل تاپیکو از فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
ریالی و رشــد ۷۴ درصدی فروش تجمیعی شرکت های 
زیرمجموعه این هلدینگ در شش ماه نخست سال جاری 

خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی تاپیكو، 
مهندس محمود مخدومی مدیرعامــل این هلدینگ در 
نشست بررســی عملكرد ۶ ماهه شركتهای تابعه كه با 
حضور مدیران عامل و معاونین بازرگانی شركتها برگزار 
شــد، گفت:  تاپیكو پس از رشد ۵۷ درصدی فروش در 
سال 9۷ نســبت به سال 9۶ موفق شــد، در شش ماه 
نخســت ســال جاری نیز با فروش تجمیعی 9۱ هزار و 
۴۱۰ میلیارد ریال، میزان فروش محصوالت شركت های 
زیرمجموعه خود را در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
۷۴ درصد افزایش دهد.مخدومی گفت:  این شــركت در 
حالی توانســت به این میزان فروش در ۶ ماهه نخست 
سال جاری دســت یابد كه در مدت مشــابه سال قبل 
حدود ۵۲۵۶ میلیارد تومان فروش داشته است.مدیرعامل 
تاپیكــو گفت:  رتبه این شــركت در همایش رتبه بندی 
شــركت های برتر ایرانی در ســال 9۶ رتبه ۲۳ بود كه 
در ســال 9۷ توانســتیم با افزایش ۵۷ درصدی، فروش 
تجمیعی را از 8۵۰۰ به ۱۳۱۰۰ میلیارد تومان رســانده 

و این رتبــه را به ۲۰ ارتقاء دهیــم.وی افزود:  با توجه 
بــه افزایش ۷۴ درصدی فروش شــش ماه اول ســال 
98 به نســبت مدت مشابه ســال قبل، به نظر می رسد 
تا پایان ســال مالی 98 می توانیم در جمع ۱۵ شــركت 
برتر ایرانی از حیث شاخص فروش در همایش رتبه بندی 
IMI۱۰۰ قرار بگیریــم.وی از موفقیت تاپیكو در تحقق 
۱۰۱% از تعهد فروش ارز شركتهای پتروشیمی تابعه خود 
)به شــركت ملی صنایع پتروشــیمی( در سامانه نیما تا 
پایان شهریور ســالجاری خبر داد و گفت:  وزیر محترم 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی ) بر اســاس اعالم شــركت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی ( گزارشی را با موضوع 
»موفقیت های هلدینگ تاپیكو وابسته به شستا در میزان 
تحقق ۱۰۱ درصــد فروش  به  دكتر جهانگیری معاون 
اول  محترم ریاست جمهوری ارائه كه رونوشتی از نامه 
تشكر دفتر ایشان عطف به این گزارش خطاب به رئیس 
كل بانک مركزی و مقام عالی وزارت نفت، در اختیار ما 
قرار گرفت كه بســیار امیدوار كننده و دلگرم كننده بود.
مخدومی در ادامه افزود:  در ابتدای سال جاری قیمت هر 
ســهم تاپیكو ۲۲۶ تومان بوده و  امروز قیمت هر سهم 
تاپیكو به ۳۱۰ تومان رســیده كه )با احتساب تقسیم ۴۰ 
تومان سود هر ســهم در مجمع عمومی( می توان گفت 

قیمت ســهام تاپیكو از ابتدای ســال تاكنون ۵۵ درصد 
رشد داشته اســت.وی همچنین به افزایش سهام شناور 
تاپیكو اشــاره كرد و گفت:  دو ســال قبل سهام شناور 
تاپیكو كمتر از ۵ درصد بود كه با اقدامات صورت گرفته، 
اكنون به ۱۲ درصد افزایش یافته اســت.او همچنین به 
باقی ماندن تاپیكو در جمع ۱۰ شــركت فعال بورسی در 
تابســتان 98 اشاره كرد و گفت:  طی چند فصل گذشته 
تاپیكو همواره جزء ۱۰ شــركت برتر فعال بازار سرمایه  
بر اساس شــاخص های اعالمی از سوی سازمان بورس 
و اوراق بهــادار بوده و امروز بازدهی ســهام آن باالتر 
از بازدهی شــاخص شــیمیایی و پرتفوی تاپیكو است.
مدیرعامل تاپیكو ادامه داد:  در شش ماه نخست امسال 
حدود ۱.۱۶ درصد از ســهام هلدینگ ســلولزی را با ۷  
درصد از ســهام تاصیكو مبادلــه كردیم كه با این اقدام 
هم سود تحصیل شده بسیار خوبی از این سرمایه گذاری 
شناسایی شــده و هم گامی در راستای رعایت مفاد ماده 
۲8 دستورالعمل حاكمیت شــركتی برداشته شده است.
مخدومی ادامه داد:  خوشــبختانه موفق شدیم بر اساس 
ســهم ۱۷ درصدی خود از شركت پتروشیمی مرجان در 
فرایند افزایش ســرمایه این شركت مشاركت كنیم كه 
ارزش افزوده بسیار خوبی برای تاپیكو ایجاد خواهد نمود.

وی به مشــاركت تاپیكو در عرضه اولیه ســهام شركت 
پتروشــیمی برزویه در ســال جاری اشــاره كرد و گفت:  
تاپیكو ۱.۷  درصد از ســهام شركت پتروشیمی برزویه را 
جهت عرضه اولیه ارائه كرد كه توانســتیم از این محل 
۱۵۲ میلیارد تومان ســود شناسایی كنیم كه اقدام بسیار 
ارزشمندی بود.وی به انتصابات انجام شده در تاپیكو در 
۱۰ ماهه گذشــته نیز اشاره كرد و گفت:  اصرار داشتیم 
كــه در حد امكان فرایند انتصابات را برمبنای شایســته 
ســاالری، جوانگرایــی و توجه بــه ظرفیت های درون 
مجموعه انجام دهیم كه به همین منظور فهرســتی از 
ظرفیت های انسانی دارای شایستگی جهت ارتقا در دی 
ماه سال گذشته از تمامی شركت های زیر مجموعه  تهیه 
و مدنظــر قرار گرفت.وی ادامه داد:  بــا اقدامات انجام 
شــده، ۱۱ درصد از انتصابات انجام شــده از داخل خوِد 
شركت و ۵۲ درصد از داخل شركت های گروه تاپیكو و 

با میانگین سنی ۴۲ سال صورت گرفته است.

به دنبال موافقت 

وزیر محترم با طرح 

یادشده، سقف حقوق و 

فوق العاده های مستمر 

کارکنان رسمی شاغل در 

شمال و جنوب افزایش 

یافت و مراتب برای اجرا 

به شرکت ها و مدیریت های 

ذیربط ابالغ خواهد شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مهندس رامین حاتمی تاکید کرد: 

میدان های مشترک نفت مناطق مرکزی تعیین تکلیف شده اند
مناطق  نفت  شــرکت  مدیرعامل 
مرکــزی ایــران گفت:  هیــچ میدان 
این  عملیاتی  محــدوده  در  مشــترکی 
شرکت نیســت که تعیین تکلیف نشده 

باشد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل 
از شــركت ملــی نفت ایــران، رامین 
حاتمی اظهار كــرد:  بخش عمده نفت 
تولیدی شــركت نفت مناطق مركزی 
ایران مربوط به میدان های مشــترک 
مرزی در اســتان های ایالم، كرمانشاه 
و بخشــی از استان خوزستان است كه 
به منظور افزایش تولید از این میدان ها، 
اجراســت. حــال  در  فعالیت هایــی 

وی افــزود:  به منظــور افزایش تولید 
 9۶ سال  نفتی،  مشــترک  میدان های 
قــرارداد نفتی مربوط به میدان های در 
 )Brown Field( حــال بهره بــرداری
آبــان و پایدارغــرب در قالب الگوی 
جدید قراردادهای نفتی امضا شــد كه 
اجراست.مدیرعامل  حال  در  هم اكنون 
شــركت نفت مناطق مركزی با بیان 
اینكه افزایش تولید میدان نفت شــهر 

نیازمند فعالیت های اجرایی جدید است، 
گفت:  پارســال سه پروژه این شركت 
برای اجرا در قالب طرح نگهداشــت و 
افزایش توان تولید نفت انتخاب شدند 
كه هر سه پروژه مشتمل بر نفت شهر، 
دانان و ســعادت آباد به شــركت های 

اكتشاف و تولید ایرانی واگذار شده اند.
بــه گفته حاتمــی، در قــرارداد طرح 
میدان  تولیــد  افزایش  و  نگهداشــت 
مشترک نفت شــهر كه با شركت ملی 
حفاری ایران امضا شــده، تعمیر چهار 
حلقه چــاه و حفر یک حلقه چاه جدید 

اســت.حاتمی درباره  شــده  پیش بینی 
طرح میدان دانان عنوان كرد:  قرارداد 
این پروژه با شــركت مپنا امضا شده و 
عملیات اجرایی آن هم آغاز شده است. 
عملیــات اجرایی طرح توســعه میدان 
سعادت آباد هم از سوی شركت گلوبال 

پتروتک كیش در حال انجام است.
وی از برنامه ریزی برای افزایش تولید 
در دیگر میدان های نفتی فعال خبر داد 
و گفت:  برای توســعه میدان دهلران، 
توســعه ای مطرح شده؛ یكی  دو طرح 
بــه روش EPCF  و یكــی به روش 
IPC كه با شــركت های اكتشــاف و 
تولید ایرانی در حال مذاكره هســتیم و 
در صورت حصــول نتیجه فعالیت های 

اجرایی آغاز می شود.

اخبار

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب: 

بازگشت به تولید حداکثری نفت در بازه زمانی 
کوتاهی ممکن است

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت:  با اجرای اولویت های 
تعریف شده در برنامه تعمیرات اساسی شرکت در ماه های اخیر، این شرکت برای 

رسیدن به تولید حداکثری نفت در کوتاه مدت آمادگی دارد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــركت ملی نفت ایران، احمد محمدی 
با بیان این مطلب، بر لزوم ســرمایه گذاری برای اجــرای پروژه های جمع آوری 
گازهــای همراه تاكید كرد و گفت:  هم اكنون قــرارداد با هلدینگ خلیج فارس 
و پتروشــیمی مارون برای جمع آوری گازهای مشعل ظرف كمتر از سه سال در 
حال انجام اســت كه بخشــی از عملیات اجرایی آن بر اساس برنامه زمانبندی 
آغاز شده اســت.وی ادامه داد:  با اجرای این قرارداد، از سوزاندن روزانه افزون بر 
۷۶۰ میلیون فوت مكعب )معادل ۲۲ میلیون مترمكعب( گاز در مناطق گچساران، 
آغاجاری، مارون و كارون جلوگیری و افزون بر ایجاد ارزش افزوده برای كشــور، 
از آلودگی محیط زیست جلوگیری می شود.به گفته مدیرعامل شركت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، اجرای طرح های جلوگیری از ســوزاندن گازهای همراه حتی در 
میدان های كوچكی كه امكان احداث تاسیسات جمع آوری هم ندارند، در دستور 
كار اســت و بهسوزی مشعل ها نیز در نقاطی كه مجاور مناطق مسكونی هستند 
آغاز شده است.محمدی گفت:  در منطقه مسجدسلیمان نیز توافق هایی با شركت 
پتروپاالیش بختیاری برای جمع آوری گازهای همراه شده است كه امیدواریم این 

توافق به مرحله امضای قرارداد برسد.

نفت و گاز آغاجاری، 6۰ کولر گازی در مدارس 
مناطق محروم توزیع کرد

بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 6۰ دستگاه کولر گازی تهیه و 
در بین مدارس مناطق محروم همجوار با حوزه جغرافیایی این شرکت توزیع کرد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــركت ملی مناطــق نفت خیز جنوب، 
همزمان با آغاز ماه مهر و بازگشــایی مدارس همســو با تعهدهای مســئولیت 
اجتماعی، بسیج شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ۶۰ دستگاه كولر گازی 
تهیه و در بین مدارس مناطق محروم همجوار با حوزه جغرافیایی این شركت توزیع 
كرد.بهرام آقاجری، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید آذری این مطلب را اعالم 
كرد و گفت:  با تالش بسیج سازندگی حوزه شهید آذری با هدف محرومیت زدایی 
و كمک به مدارس كم برخوردار این اقدام انجام و با موافقت مدیرعامل و همكاری 
اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماكن و تأسیسات، مدارس كم بضاعت در نقاط 

مختلف شناسایی و این كولرها به آنها اهدا شد.

آخرین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی 
بارگیری شد

آخرین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی پس از تکمیل عملیات ساخت 
در بخش خشکی در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران در بوشهر بارگیری شد.

 ۲۴B به گزارش دانش نفت به نقل از شــركت نفت و گاز پارس، ســكوی
به عنوان آخرین سكوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی عصر روز پنجشنبه، ۱8 
مهرماه پس از تكمیل عملیات ساخت در بخش خشكی، با پیشرفت حدود 9۵.۵ 
 FLB۱۲۴ روی شــناور PUSH PULL درصد و وزنی معادل ۲۵۰۰ تن، به روش
در یارد شــركت صنعتی دریایی ایران )صدرا( بارگیری شد.این سكو با توان تولید 
روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مكعب گاز ترش معادل ۱۴.۲ میلیون متر مكعب، توسط 
مهندســان و كارگران ایرانی ساخته شــد و هفته آینده برای نصب در موقعیت 
پارس جنوبی به دریا ارسال می شود.سكوی اقماری ۲۴B، آخرین سكوی بخش 
فراســاحل فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی اســت كه بخش عمده ای از عملیات 
پیش راه اندازی و راه اندازی این سكو در فرآیند تكمیل عملیات ساخت، اجرایی شده 
و بخش های باقیمانده عملیات راه اندازی و هوک آپ پس از پایان عملیات نصب 
در دریا، آغاز می شود.طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی شامل ۴ سكو )۲ 
سكوی اصلی و ۲ سكوی اقماری( در بخش فراساحل است. مرحله نخست پروژه 
این طرح در حوزه دریا شامل سكوی اصلی ۲۲ و سكوی اقماری ۲۴A هریک با 
ظرفیت ۱۴.۲ میلیون متر مكعب و با مجموع ظرفیت ۲8 میلیون متر مكعب گاز، 
در ســال 9۷ به بهره برداری رســید. فاز دوم این طرح شامل سكوی اصلی ۲۳ و 

سكوی اقماری ۲۴B با ظرفیت مشابه امسال به بهره برداری می رسد.

تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی
 اجرا شدنی نیست

چندی پیش نمایندگان مجلس در مصوبه ای بــه دولت اجازه دادند به ازای 
بدهی خود به اشــخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی، به آن ها نفت خام تحویل دهد، 
این در شــرایطی اســت که وزیر نفت به صراحت اعالم کرد که این طرح قابلیت 

اجرایی ندارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲8 بهمن ماه سال گذشته، بندالحاقی 
۵ تبصره یک الیحه بودجه 98 را به تصویب رساندند كه براساس آن به دولت 
اجازه داده می شــود پس از كســر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ ۴۰۰ هزار 
میلیــارد ریال از خالص بدهی های قطعی خود به اشــخاص حقیقی، حقوقی، 
تعاونی و خصوصی كه در چارچوب مقررات مربوط تا پایان ســال ۱۳9۷ ایجاد 
شــده و همچنین اجرای تكالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این 
اشــخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه كنند. مقدار 
نفت خام تحویلی، مازاد بر ســقف تعیین  شده در بند )ب( این تبصره است.بر 
اســاس این تبصره قرار شد قرارداد تأمین مالی نوسازی نیروگاه ری در تیرماه 
امضا شــود كه همچنان بالتكلیف مانده و به نظر می رسد كه هنوز این طرح 
تعیین تكلیف نشــده اما به تازگی بیژن زنگنــه - وزیر نفت - اعالم كرد كه 
چیزی كه در این مورد در بودجه نوشــته شده، قابلیت اجرایی ندارد. در قانون 
آمده پس از این كه درآمدهای نفت كه در قانون نوشته شده به طور كامل برای 
دولت تامین شد، می تواند ۵ هزار میلیارد تومان را برای بدهی اختصاص دهد. 
این درآمدها هنوز تحقق پیدا نكرده است، بنابراین اتفاقی در این زمینه نمی افتد.
به گفته وی اگر قرار باشد این قانون اجرایی شود، سازمان برنامه و بودجه باید 
اقدام های آن را انجام دهد و به وزارت نفت، مشتری معرفی شود. وزارت نفت 
هم  پول را دریافت كند و به خزانه بدهد، ســپس خزانه پول را در اختیار طرف 

مقابل قرار دهد.

نتايج نظرسنجی مرکز مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران )ايسپا( منتشر شد؛

افزايش رضايت مندی بازنشستگان نفت از خدمات مستمری و درمان 

مديرعامل شرکت متن: 

فاز نخست طرح توسعه ميدان نفتی آذر امسال تکميل می شود

تفاهم نامه همکاری گروه مپنا و پژوهشگاه صنعت نفت

نظرسنجی مرکز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( نشــان می دهد میزان رضایت مندی بازنشستگان 
صنعت نفت از واریز به موقع مســتمری ها و خدمات درمانی 

افزایش یافته است.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از ایســپا، نتایج 
نظرســنجی ایســپا نشــان داد:  میانگین رضایت مندی 
بازنشستگان صنعت نفت در دو استان تهران و خوزستان 
از نظم و واریز به موقع مســتمری ها در طیف صفر تا ۱۰ 
برابر 8.۱ و درمان ۷.۵ قرار دارد.ایســپا در تیرماه ۱۳98 

میزان رضایت بازنشســتگان صندوق صنعت نفت را در 
حوزه های مختلف رفاهی و درمانی موردسنجش قرار داده 
اســت و  جامعه آماری این طرح، بازنشســتگان صندوق 
مذكور در استان های تهران و خوزستان را شامل می شود 
كه نمونه ای بــا حجم ۳ هزار نفــر )۱۶۰۰ نفر تهران و 
۱۴۰۰ نفر خوزســتان( از بین آنها انتخاب شــده اســت.
همچنیــن یافته ها و نتایج این نظرســنجی نشــان داد 
میانگین رضایت بازنشستگان صنعت نفت از انواع خدمات 
بیمــه ای و درمانی صندوق در طیف صفر تا ۱۰ برابر ۷.۵ 

اســت كه شاخص های ســنجش میزان رضایت از انواع 
خدمات بیمه ای و درمانی شــامل میــزان رضایت از كل 
مراحل صدور دفترچه بیمه، مدت زمان بازپرداخت اســناد 
درمان، مبلغ بازپرداخت اســناد درمان، عقد قراردادهای 
جدید مراكز درمانی، تعداد و كیفیت بیمارســتان و مراكز 
درمانی، نحوه برخورد و پاســخگویی كاركنان، مدت زمان 
صدور معرفی نامه های بیمارستانی، نحوه ارائه خدمات در 
بیمارستان و مراكز، معاینه و معالجه پزشک در بیمارستان 
و مراكز درمانی ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

بوده اســت.بر پایه ایــن نظرســنجی میانگین رضایت 
بازنشســتگان در بخش مالــی و اداری در طیف صفر تا 
۱۰ برابر ۷.۲ است كه ابعاد سنجش در این بخش شامل 
رضایت از نظم و به موقع واریزشــدن مستمری ها، نحوه 
درخواست وام های مسكن، كارت رفاهی پاسارگاد، نحوه 
برخورد و پاســخگویی كاركنان نمایندگی های صندوق، 
كیفیت ارائه خدمات و ســرعت پاســخگویی، دسترسی 
راحت به مســئوالن نمایندگی های صندوق و رضایت از 

اطالع رسانی خدمات صندوق بوده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت:  با 
تکمیل فاز نخست توسعه میدان نفتی آذر تا پایان امسال، 
روز  در  بشکه  هزار   6۵ به  میدان  این  نفت  روزانه  تولید 

می رسد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شركت متن، تورج 
دهقانی در بازدید از طرح توسعه میدان آذر، با بیان این 
میدان طی ۲ سال گذشته،  این  توسعه  افزود:   مطلب 
تولید نفت قابل قبولی برای كشور به دنبال داشته است 
میزان  بر  سال،  پایان  تا  تولید  افزایش  با  امیدواریم  و 
 ۱8 حدود  گفت:   شود.وی  افزوده  ارزش آفرینی  این 
تولید  آماده  تقریبًا  آذر  نفتی  میدان  تولیدی  چاه  حلقه 
است كه با تكمیل واحد فرآورش مركزی، این افزایش 
تولید محقق می شود.به گفته دهقانی، مقرر شده است 

كه بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص، واحدهای 
مختلف مركز فرآورش بنا به اولویت به مرحله تكمیل 
و بهره برداری برسند.وی افزود:  بكارگیری حداكثری 
توانمندی نیروهای بومی و پیمانكاران داخلی و استفاده 
از تولیدات داخلی، ازجمله الزاماتی است كه در توسعه 
این  اساس  بر  دارد.   قرار  مدنظر  مشترک  میدان  این 
گذشته  هفته  كه  روزه  دو  سفری  در  دهقانی  گزارش، 
انجام شد، از چاه شماره ۱8، واحد تولید هوا، واحد تولید 
پكیج  خام،  آب  شیمیایی  مواد  تزریق  واحد  نیتروژن، 
آب مقطر و همچنین ردیف های فرآورشی ۱ و ۲، اتاق 
كنترل، مركز فرآورش )CPF( و بخش آتش نشانی طرح 
توسعه میدان نفتی آذر بازدید و از تالش كاركنان شاغل 

در این طرح به ویژه آتش نشانان طرح قدردانی كرد.

روز سه شــنبه ۱6 مهــر مــاه رئیــس و مدیران 
پژوهشــگاه صنعت نفت، نشست مشترکي با مدیر عامل 
و مدیران گروه مپنا براي توسعه همکاري هاي آتي برگزار 

کردند.
بــه گــزارش روابط عمومي پژوهشــگاه صنعت 
نفت، پس از بازدید از شــركت مهندسي و توربین مپنا 
)تــوگا( تفاهم نامه دوجانبه اي میان این دومجموعه نیز 
به امضاء رســید كه بر اســاس آن، توسعه میادین نفت 
و گاز، طراحي و مهندســي تاسیســات سطح االرضي و 
خدمات آزمایشگاهي و مطالعاتي در حوزه محیط زیست 
و انرژي، از مهم ترین موضوعاتي است در این همكاری 
دنبال خواهد شــد.دكتر توفیقي، رئیس پژوهشــگاه در 
حاشــیه این قرار داد به توانمندي های گروه مپنا اشاره 
كرد و گفت:  ما در این این مجموعه شــاهد نمادي از 
خودبــاوري و اعتماد به توانمدي داخل بودیم و بســیار 
خوشــحالیم كه در این شركت بزرک به جواناني كه از 
دانشگاه هاي داخلي فارغ التحصیل شده اند فرصت داده 
شده است كه بتوانند فناوري هاي سطح باالیي را خلق 
نمایند.وي ادامه داد:  در گذشــته دستیابي به تكنولوژي 
از مسیر مهندســي معكوس قابل انجام بود ولي امروزه 

در مپنا شــاهد هســتیم كه بسیاري از دســتاورد ها در 
مقیاس هاي مختلف به صورت بومي انجام مي شــود و 
این شركت قادر به رقابت با بسیاري از رقبای بین المللي 
خود مي باشد.رئیس پژوهشگاه با بیان این كه از سال ها 
قبل با ماموریت گروه مپنا آشــنا هستیم، تصریح كرد:  
همواره در جلسات متعدد از این گروه به عنوان شركتي 
توانمند یاد كرده ام و پژوهشگاه صنعت نفت نیز همانند 
این شركت تالش مي كند كه توان داخل را افزایش داده 

و به صنعت نفت در مسیر توســعه تكنولوژي و ارزش 
آفریني كمک كند.توفیقي با اشــاره به این كه ماموریت 
ایــن دو مجموعــه را مي توان از یک جنس برشــمرد 
تصریح كرد:  اســتفاده از توان داخل و افزایش آن و بي 
نیاز كردن كشــور از مهم ترین اهداف و ماموریت های 
این دو ســازمان به حســاب مي آید و امیدواریم با این 
نشست، شــاهد همكاري هاي گسترده این دو مجموعه 

در آینده باشیم.

دكتر عبــاس علی آبادی، مدیر عامــل گروه مپنا 
نیز همكاری این مجموعــه با نهاد هاي علمي از جمله 
پژوهشگاه هاي كشور برای تامین نیازهای علمی و فنی 
خــود را ضروری خواندو تصریح كــرد:  مپنا در صنعت 
برق، نفت و گاز، ریلي و پزشكي و ICT فعالیت مي كند 
و صنعت نفت نیز دومین تجارت آن محسوب مي شود، 
از این رو این شركت نیاز به پشتوانه علمي مناسبي دارد.
ایشــان با بیان این كه براي اولین بار اســت كه 
در این ســطح با پژوهشــگاه صنعت نفت وارد تعامل و 
همكاري جدي شده ایم، افزود:  موضوعات متنوعي در 
نشســت امروز و در طول بازدید مطرح شــد كه از آن 
جمله مي توان به موضوع میني ال ان جي كه مورد تایید 

وزارت نفت نیز مي باشد اشاره كرد.
گفتني اســت گروه مپنا به عنوان یک شــركت 
تولیــدی، صنعتــی و بازرگانــی بین المللی بــه همراه 
شركت هاي زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث 
نیروگاه های حرارتی و همچنین اجرای پروژه های نفت 
و گاز و حمل ونقل ریلی و نیز در حوزه ســرمایه گذاری 
خصوصی در این صنایع در ســطح بازار ایران و منطقه 

فعالیت می كند.

بخش عمده نفت تولیدی 

شرکت نفت مناطق مرکزی 

ایران مربوط به میدان های 

مشترک مرزی در استان های 

ایالم، کرمانشاه و بخشی از 

استان خوزستان است که 

به منظور افزایش تولید از این 

میدان ها، فعالیت هایی در حال 

اجراست
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛

هدف؛ گسترش نفوذ فناوری نانو در صنعت نفت
علمی و  معاونــت  و  نفــت  وزارت 
هدف  بــا  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
اســتفاده از محصوالت و خدمات مبتنی 
نیازهای  رفع  بــرای  نانو  فناوری های  بر 
امضا  همکاری  تفاهم نامــه  نفت  صنعت 

کردند.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
همــكاری  تفاهم نامــه  جمهــوری، 
وزارت نفــت و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری برای توســعه بازار و 
كاربرد محصــوالت و خدمات فناوری 
نانو در صنعت نفت و گاز روز پنجشنبه، 
۱8 مهرماه و در حاشــیه روز نخســت 
فناوری  نمایشگاه  دوازدهمین  برگزاری 
نانو، بین بیژن زنگنه، وزیر نفت و سورنا 
ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری امضا شد.
اهتمام وزارت نفت در حمایت از 
دانش بنیان ها قابل قدردانی است 

رئیس  فنــاوری  علمی و  معــاون 
ایــن  جمهــوری در آییــن امضــای 
تفاهم نامــه عنــوان كــرد:  اهتمــام 
وزارت نفت در حمایت از شــركت های 
قابــل  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان 
راه اندازی  همچنیــن  اســت،  قدردانی 
منطقه نوآوری نفــت نیز اقدام دیگری 
است كه شــخص وزیر نفت پیگیر آن 
است.ســتاری ادامه داد:  با این اقدام ها 
در ۲ ســال آینــده زیست بومی شــكل 
می گیرد كه نیروهــای خالق جوان در 
آن حوزه فعال هســتند، زیست بومی كه 
در آن محصــوالت شــركت های نفتی 
در داخل تامین می شــود، امضای این 
تفاهم نامه كه همسو با این هدف است 
تا شــاهد شكوفایی و رونق فعالیت های 

دانش بنیان ها در صنعت نفت باشیم.
زیست بوم ری، گامی نو در جهت رونق 

فناوری و نوآوری 
در همیــن حال، بیژن زنگنه، وزیر 
نفت در آیین امضای ایــن تفاهم نامه، 

راه اندازی زیست بوم ری )پارک فناوری 
و توســعه شــركت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ ها در منطقه ری در محل 
پژوهشــگاه پیشــین صنعــت نفت و 
انبارهای بازرگانی ری( همســو با هدف 
كمک بــه رونق و تقویت زیســت بوم 
فناوری و نوآوری توصیف كرد و گفت:  
دانش بنیان  استارت آپ ها و شركت های 
حاضر در دوازدهمین نمایشگاه فناوری 
نانو، فعالیت های خوبی دارند كه وزارت 
نفت با همه توان از آنها حمایت می كند. 
وی بــا تاكید بــر اینكــه وزارت نفت 
همچون گذشــته از اقدام های فناورانه 
پژوهشگران حمایت خواهد كرد، اظهار 
كــرد:  ما این حركت را ســازمان یافته 
ادامه می دهیم تا در قالب قواعد متعارف 
به اهداف خود دســت یابیم. وزیر نفت 
با بیــان اینكه ارقام تقاضــا در صنعت 
نفت نســبت به دیگر بخش ها باالست، 
تصریح كرد:  امضــای این تفاهم نامه، 
عالقــه و اهتمام ۲ نهاد را به توســعه 
كاربرد فناوری نانو در صنعت نفت نشان 
می دهد تا از این طریق شاهد تحول در 
این صنعت باشیم.بر اساس این گزارش، 

امضای تفاهم نامه همكاری توسعه بازار 
و كاربرد محصوالت و خدمات فناوری 
نانــو در صنعــت نفت و گاز همســو با 
تدابیر و منویــات مقام معظم رهبری و 
سیاســت های دولت مبنی بر شكوفایی 
اقتصاد دانش بنیان، مقابله با تحریم های 
ظالمانه و افزایش اشتغال نیروی انسانی 
متخصص امضا شد و هدف آن استفاده 
از محصــوالت و خدمــات مبتنــی بر 
فناوری های نانو در صنعت نفت، توسعه 
و ارتقای فناوری نانو برای رفع نیازهای 
صنعــت نفت و كمک به توســعه بازار 
نانو است.افزون بر  شــركت های حوزه 
این، تسهیل در ورود شركت های نانو در 
فهرست ســازندگان و خدمات دهندگان 
مورد تایید وزارت نفت، تدوین الگوهای 
جدید قــراردادی در زمینه اســتفاده از 
شــركت های  محصوالت  و  خدمــات 
دانش بنیان و اســتارت آپی حــوزه نانو، 
آزمایشــگاهی  زیرســاخت های  ایجاد 
تخصصی بــرای صدور گواهی نامه های 
كیفیت به منظور كاالها و خدمات مبتنی 
بر فناوری نانو و ایجاد سازوكاری جامع 
برای احصای نیازهــای فناورانه وزارت 

نفت و برطرف كــردن نیازها از طریق 
كاالهــا و خدمات مبتنی بر فناوری نانو 

از اهداف این تفاهم نامه است.
ظرفیت عظیم صنعت نفت می تواند به 

توسعه استارت آپ ها کمک کند
در همین حــال، وزیر نفت با بیان 
اینكه راه اندازی زیست بوم استارت آپ ها 
در منطقــه ری همكاری های ارزنده ای 
بین فعاالن ایــن عرصه ایجاد می كند، 
گفت:  از ظرفیــت عظیم صنعت نفت 
و  استارت آپ ها  توســعه  برای  می توان 
استفاده كرد.  دانش بنیان  شــركت های 
بیژن زنگنه، وزیــر نفت پس از امضای 
تفاهم نامه  همكاری بین معاونت علمی و 
وزارت  و  ریاســت  جمهــوری  فناوری 
نمایشگاه  نفت در حاشــیه دوازدهمین 
فناوری نانــو در جمع خبرنگاران گفت:  
زیســت بوم ری به وسعت ۳۰ هكتار در 
منطقه شهرری نزدیک پاالیشگاه تهران 
)پارک فناوری و توســعه شــركت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها در منطقه 
پیشــین  پژوهشــگاه  محــل  در  ری 
صنعت نفــت و انبارهای بازرگانی ری( 
ایجاد  افزود:   راه اندازی می شــود. وی 

این منطقه میــان فعاالن این عرصه 
مانند شــتاب دهنده ها، اســتارت آپ ها، 
صندوق های  و  دانش بنیان  شركت های 
حمایتی و مشاوران و همچنین متقاضیان 
دریافت فناوری، همكاری های ارزنده ای 
ایجاد خواهد كرد. بــه گفته وزیر نفت، 
صنعت نفت ظرفیت عظیمی اســت كه 
ســاالنه چند ۱۰ میلیارد تقاضا به بازار 
عرضه می كند و از این ظرفیت می توان 
برای توسعه استارت آپ ها و شركت های 
دانش بنیان اســتفاده كرد. زنگنه با بیان 
اینكــه نباید به این میزان از پیشــرفت 
راضی باشیم، اظهار كرد:  راهی طوالنی 
در این زمینه پیش رو داریم، ضمن آنكه 
شــركت های تابع صنعت نفت نیازهایی 
افزایش  همچون  مختلف  حوزه های  در 
برداشت از میدان های نفت و گاز دارند 
كه باید در داخل كشور برطرف شود.وی 
تصریح كرد:  كاتالیســت ها، فرآیندهای 
پتروشیمی و پاالیشــگاهی از مهم ترین 
بخش های صنعت نفت هســتند، افزون 
بر آن صنعــت نفت در حوزه هایی مانند 
مســائل زیســت محیطی، تصفیه آب، 
نیازهایی  انتقال حــرارت و خوردگــی 
دارد بنابرایــن زمینه هــای همــكاری 
بسیاری بین این صنعت با شركت های 

دانش بنیان وجود دارد.

یادداشت

یادداشت

هزاران میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری 
داریم اما...  

محمدرضا باهنر
مشاور رئیس مجلس 

ارزش و قیمت ســرمایه انســانی صنعت 
نفت ما از نفت ما كمتر نیست، چرا نباید بتوانیم 
ایــن نیروها را نگه داریم؟ جایی صحبت شــد 
كه چگونه می توان كاری كرد كه آنهایی كه از 
نفت رفته اند جذب شوند و برگردند، بعد گفتیم 
بهتر است ابتدا تالش كنیم همین نیروهایی را 
كه هستند نگه داریم. تنها یک درصد افزایش 

ضریب بازیافت نفت، بالغ بر ۷.۵ میلیارد بشكه بر ذخایر قابل استحصال 
نفت ما می افزاید كه با احتســاب قیمت امروز هر بشكه نفت، سرمایه 
كالنی خواهد شــد. بر ضرورت حاكمیت فضای رقابتی در كشور تاكید 
دارم و در چنین فضایی، به سه اصل قیمت، كیفیت و سرعت كار باید 
توجه  شود، باید به كارآفرینان كشــور كمک كنیم از مسیر ناهمواری 
نظام لخت بوروكراســی كشــور عبور و به وظیفه ملی و مذهبی خود 
عمل كنند. گســتره فعالیت های نفت، گاز و پتروشیمی كشــور چه در 
بخش تولید و توسعه، چه در بخش بهره برداری و همین طور در بخش 
بازرگانی و خدمات بسیار وســیع است، با بیش از ۱۰۰ سال سابقه در 
صنعت نفت اگرچه پیشــرفت های قابل قبولی در این زمینه داشته ایم، 
اما اصال كافی نیســت. تومار كارهای انجام شــده بلند است، اما تومار 
كارهــای بر زمین مانده و مغفول مانده بلندتر اســت. روزانه بالغ بر ۵ 
تا ۵.۵ میلیون بشــكه معادل نفت خام در كشــور مصرف می شــود و 
اگر دســت اندركاران دلواپس نشــوند، حتما اطالعات به روزی ندارند. 
هزینه تولید هر بشــكه نفت كه زمانی حدود ۳ دالر برای هر بشــكه 
بود، امروز به حدود ۷ تا 8 دالر به ازای هر بشــكه رســیده است و در 
سال های آینده باز هم افزایش خواهد یافت، این روند را باید به چرخه 
اقتصادی درستی برای پیشــرانی بخش های اقتصادی مختلف كشور 
تبدیل كنیم. GDP كشــور حدود ۴۰۰ میلیارد دالر است و سهم نفت 
در اقتصاد كشــور می تواند خیلی متنوع تر و متفاوت تر نسبت به امروز 
باشــد و آینده پژوهی می تواند در هدایت ما به ســمت استفاده بهتر از 
سرمایه های كشور در بلندمدت راهگشا باشد. كافی است یک تومان به 
قیمت فرآورده های نفتی كشور اضافه شود، همه گردن هم می اندازند. 
اینها مشــكالت رگوالتوری اســت كه نباید در سطح مدیریتی كشور 
وجود داشته باشد. رسوب تفكرهای كمونیستی همچنان در جریان های 
سیاســی مختلف وجود دارد و هنوز بســیاری نمی توانند ببینند برخی 
قدشان زیادی بلند می شود، هزاران میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری 
داریــم، اما هم فروشــنده و هم خریدار در زندان هســتند. هم رئیس 
سازمان خصوصی ســازی در زندان است و هم سرمایه گذار؛ چه كسی 
جرات دارد با این شرایط  پا پیش بگذارد؟ بعضی از شركت های وابسته 
به نفت هم می توانند در بازار ســرمایه عرضه شــوند. به آقای رئیسی 
گفتم در كنار مقابله با فســاد، برای حمایت از سرمایه گذاری پاک نیز 
یک قرارگاه ایجاد كند تا افرادی كه می خواهند ســالم و پاک كار كنند 

در اینجا جمع شوند.

کاهش انتشار گازهای همراه به 3 درصد
محمدرضا صدیقی
عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

در سال 9۲ درصد گازهای محاسبه  نشده 
ما )به دلیل سرقت، اشــتباه در اندازه گیری یا 
انتشار گاز( حدود ۱۱ میلیارد ریال بود كه فقط 
در همین بازه چند ســاله به ۴.۵ درصد رسید 
و برنامه ما این اســت كه بــه زودی آن را به 
ســه درصد كاهش دهیم، این در حالی است 
كه این رقم در كشور روسیه پنج درصد است. 
درباره جلوگیری از سوختن گازهای مشعل در 

بخش گاز بایســتی افزود:  ســال 9۳، حدود ۳ میلیارد مترمكعب گاز 
در مشعل های عسلویه می ســوخت كه این مقدار هم اكنون به حدود 
8۰۰ میلیون مترمكعب رســیده و این در حالی اســت كه روز به روز 
واحدها راه اندازی می شوند. درباره بحث نفت كوره ارسالی به نیروگاه ها 
نیز بایســتی گفت:  هم اكنون 98.۵ درصد جمعیت شــهری و ۷۶.۵ 
درصد جمعیت روســتایی از گاز طبیعی استفاده می كنند و با باالرفتن 
شدت سرما در فصول سرد ســال چاره ای جز این نداریم كه در مدت 
زمان بســیار محدود از سوخت مایع اســتفاده كنیم كه به كمتر از ۵ 
نیروگاه ارسال می شود. خوشبختانه وزارت نفت در بحث محیط زیست 
كه حوزه ای فرابخشــی محسوب می شود، بســیار خوب عمل كرده و 
سیاست های كلی مقام معظم رهبری در این حوزه را عملی كرده است، 
وزارت نفت اهتمام جدی نشــان داد و در این شرایط سخت اقتصادی، 
مجوز ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری در این حوزه را ارائه كرد كه از 
این طریق حدود ۶۰ میلیارد مترمكعب گاز جایگزین مصرف ســوخت 
مایع شــد. هم اكنون در كشــور معادل ۲۰۰ میلیارد ریال گاز مصرف 
می شود كه این مقدار با قیمت میانگین صادراتی، معادل حدود ساالنه 
۵۰ میلیارد دالر )روزانه معادل ۴ میلیون بشــكه( می شود كه اگر این 
گاز نبود، ســوخت های مایع جایگزین می شد. برنامه های آینده ما این 
است كه ساالنه یک میلیون خانوار را به شبكه گاز متصل كنیم و این 
ممكن است این نقد را به وجود بیاورد كه پس شدت مصرف انرژی چه 
می شود؟ اما این خارج از تعهدهای وزارت نفت است و ما اجازه نداریم 
وارد این مقوله شــویم . این در شــرایطی اســت كه بر پایه تعهدهای 
زیست محیطی خود ده ها پیشــنهاد در این باره ارائه كرده ایم كه البته 

توجهی به این راهكارها نشده است.

رئيس اداره عمليات ويژه شرکت ملی حفاری ايران خبر داد: 

اجرای 1۴ هزار متر حفاری جهت دار در نيمه نخست سال 98

شمارش معکوس برای توسعه اليه های نفتی پارس جنوبی

رئیس اداره عملیات ویژه شــرکت ملی حفاری ایران از اجرای ۱۴ هزار 
متر حفاری جهت دار در نیمه نخست امسال در مناطق خشکی و دریایی کشور 

خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــركت ملی حفاری ایران، قربانعلی 
كاظمی، روز سه شنبه، ۱۶ مهرماه در این باره گفت:  این میزان حفاری روی 
۳۴ حفره از جمله دو حلقه چاه افقی و ۲۱ حلقه چاه جهت دار انجام شــد و 
بخشــی از این متراژ نیز مرتبط با حفر هشت حلقه چاه عمودی با كاربست 
موتور درون چاهی و ســه مورد عبور از مانده حفاری اســت.وی انجام پنج 
مــورد عملیات مغزه گیری با بازیافت ۲۲۲ متر و دو عملیات كنارگذر با ابزار 
ویپ اســتاک را بخــش دیگری از عملكرد این واحد عنــوان كرد و افزود:  
اجــرای خدمات موردنیاز پروژه های كلید در دســت EPC و EPD از جمله 
پروژه های ۱۰+۲۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی، آذر، نفت شهر، 

دارخوین و هشــت حلقه چاه اكتشــافی از فعالیت های برجسته این واحد به 
شــمار می آید.كاظمی تاكید كرد:  این خدمات مشــتمل بر حفاری به روش 
 ،)DIRECTIONAL/HORIZONTAL DRILLING( افقــی و انحرافــی
 جهت یابــی و گامــا )MWD&GAMMARAY(، الگ مقاومت ســنجی 
شــات  مولتــی   ،)GYRO( جایــرو   ،)LWD RESISTIVITY( 
پنجــره  كــردن  بــاز  و   )CORING( مغزه گیــری   ،)MULTISHOT(
)WHIPSTOCK( است. وی تصریح كرد:  بهبود عملیات حفاری جهت دار 
كه منجر به كاهش 8 درصدی انتظارات شــد، از جمله موفقیت هایی است 
كه در نتیجه اهتمام به تعمیرات به موقع تجهیزات و دقت و نظارت بیشــتر 
در انجام فرآیند كار حاصل شــده اســت.رئیس اداره عملیات ویژه شركت 
ملی حفاری ایران افزایش ســهم بازار حفاری جهت دار با وجود ۲۴ شركت 
داخلــی و خارجی فعال در این عرصه در كشــور، از ۳۵ درصد به ۴۰ درصد 

و پیگیری مســتمر برای اســتفاده از توانمندی ها و ظرفیت های سازندگان 
داخلی و مراكز علمی و پژوهشــی در ارتباط با ســاخت قطعات و تجهیزات 
را از دیگر توفیقات این اداره برشــمرد.كاظمی با تاكید بر اینكه این اداره در 
زمان حاضــر مجرب ترین متخصصان را در ارائــه خدمات ویژه حفاری در 
اختیار دارد، توانمندی های كارشناســان و متخصصان این بخش در حفاری 
چاه هــای امدادی در جریــان كنترل فوران چاه ۱۴۷ رگ ســفید و كنگان 
۲۳ را یادآور شــد و اظهار كرد:  ایــن مجموعه توان ارائه خدمات در بخش 
عملیات ویژه حفاری از صفر تــا ۱۰۰ را دارد.وی نگاه خاص به روش های 
نو كنترل هزینه ها از جمله روش مهندســی هزینه خدمات تمام شده حفاری 
جهت دار، مغزه گیری و كنارگذر را مورد اشاره قرار داد و گفت:  تالش برای 
 درآمدزایی و افزایش ســهم بازار به نحو مطلوب در دســتور كار این واحد

 قرار دارد.

توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی مدتی بود که در 
وضعیت بالتکلیفی قرار داشت اما به تازگی مسووالن نفتی 
خبرهایــی را در این باره اعالم کردند که نوید آغاز حرکت 

جدید در این طرح را می دهد.
قرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توســعه الیه های 
نفتی در ســال ۱۳8۳ با شركت پتروایران امضا شد. این 
طــرح به عنوان یكی از طرح های زیرمجموعه شــركت 
نفــت و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندی اولیه قرار بود 
در طول ۱9 ماه به بهره برداری برسد كه به دالیل متعدد، 
زمان اجرای پروژه به تعویق افتاد. پس از جدا شدن طرح 
از شــركت نفت و گاز پارس، سازمان مستقل این طرح 
با نام اختصاری SPOL از ابتدای ســال ۱۳9۳ با معرفی 
مجــری، زیر نظر مدیرعامل شــركت ملــی نفت ایران 
فعالیت خود را شروع كرد.در این بین شركت مرسک كه 
تقریبا تنها شركتی بود كه خواهان توسعه الیه های نفتی 
بود، از همان زمان كه قراردادهای IPC از ســوی وزارت 

نفت معرفی شد، عالقه خود را به توسعه الیه های نفتی 
آغاز كرد و مذاكرات بین طرفین آغاز شد و تا جایی پیش 
رفت كه مســووالن نفتی حتی از احتمال امضای دومین 
قرارداد IPC با مرســک خبر دادند.البته این خبر با خرید 
بخش نفتی مرســک توســط توتال هرگز محقق نشد، 

چندی پیش رضا دهقان - معاون توســعه و مهندســی 
شركت ملی نفت ایران - درباره آخرین وضعیت الیه های 
نفتی پــارس جنوبی گفت:  ۱۰ تا ۱۵ درصد مخزن الیه 
نفتی پارس جنوبی در سمت ایران است. طرح توسعه ای 
برای این میدان داشــتیم و پس از برجام مذاكراتی با دو 

شركت بین المللی برای توسعه این میدان داشتیم كه پس 
از آغاز دوباره تحریم ها این مذاكرات متوقف شد.به گفته 
وی، با این حال همچنان مذاكراتی در دستور كار داریم و 
بعید نیست كه قرارداد توسعه این میدان هم در آینده ای 
نزدیک امضا شــود.به تازگی نیز بیژن زنگنه - وزیر نفت 
- درباره آخرین وضعیت توســعه الیه های نفتی، اظهار 
كرد:  برای توســعه این پروژه مذاكراتی شده كه بیش تر 
با شركت های ایرانی بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

الیه هــای نفتی پارس جنوبی كه در فاصله تقریبی ۱۰۰ 
كیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس در مجاورت مرز 
مشــترک آبی ایران و قطر قرار دارد، یكی از منابع نفتی 
چشم انتظار توسعه ایران اســت. طرح توسعه الیه های 
نفتــی پارس جنوبی، اوایل ســال ۱۳9۶ به بهره برداری 
رسید و تولید آزمایشی از این میدان مشترک اواخر اسفند 
سال ۱۳9۵ آغاز شده و طرح آن با ظرفیت تولید ۳۵ هزار 

بشكه نفت در روز به بهره برداری رسید.

معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری در آیین امضای این 

تفاهم نامه:  اهتمام وزارت 

نفت در حمایت از شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها 

قابل قدردانی است، همچنین 

راه اندازی منطقه نوآوری 

نفت نیز اقدام دیگری است 

که شخص وزیر نفت پیگیر 

آن است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئوس همکاری های بلندمدت نفت و گسترش انرژی پاسارگاد بررسی می شود؛

برگزاری نخستین نشست کمیته مدیریت مشترک طرح توسعه »سپهر جفیر«
بلندمدت  همکاری هــای  رئــوس 
شــرکت های ملی نفت ایران و گسترش 
انــرژی پاســارگاد در طــرح توســعه 
میدان های سپهر و جفیر، در نشست کمیته 
این میدان ها در   )JMC( مدیریت مشترک

حال بررسی است.
به گزارش دانش نفت، نخســتین 
 )JMC( نشست كمیته مدیریت مشترک
میدان های ســپهر و جفیــر از صبح روز 
دوشــنبه، ۱۵ مهرماه آغــاز به كار كرده 
است؛ میدان هایی كه قرارداد توسعه آن 
۲۷ اسفندماه ســال ۱۳9۶ بین شركت 
ملی نفت ایران و شركت گسترش انرژی 
پاسارگاد امضا و این قرارداد چندی پیش 
نافذ شــد. البته با توضیحــی كه در این 
نشســت ارائه شد، باید بگوییم »میدان« 
ســپهر جفیر نه »میادین«؛ زیرا سپهر و 
جفیر به دلیل ارتباط ســاختاری مخازن 
در عمــل یک میدان به شــمار می آید.
رضا دهقان، معاون توســعه و مهندسی 
شركت ملی نفت ایران در ابتدای نشست 
قرارداد  دربــاره  به توضیــح مختصری 
توســعه ســپهر جفیر پرداخت:  »ارزش 
سرمایه گذاری مستقیم این قرارداد ۲۴۲۷ 
میلیــون دالر و دوره قرارداد ۲۰ ســاله 
است. نخســتین تولید هدف گذاری شده، 
تحقق تولید روزانه ۲۱ هزار بشــكه نفت 
پس از ۳۰ ماه است و این رقم در سقف 
خود به ۱۱۰ هزار بشــكه در روز خواهد 
رســید. تولید تجمعی میدان هم بیش از 
۵۰۰ میلیون بشــكه برآورد شده است«.
به گفتــه معاون توســعه و مهندســی 
شــركت ملی نفت ایران، قرارداد توسعه 

ســپهر و جفیر، سومین قراردادی بود كه 
شــركت ملی نفت ایران در قالب الگوی 
جدید قراردادهای نفتی امضا كرد و این 
قرارداد به طور كامل به شــركتی ایرانی 
واگذار شده اســت كه البته این شركت 
می تواند در آینده از شــریک خارجی نیز 
بهره مند شود.شــریک خارجی موضوعی 
بود كــه مهدی میرمعــزی، مدیرعامل 
شــركت گســترش انرژی پاسارگاد هم 
در صحبت های خود در ابتدای نشســت 
به آن اشــاره كرد:  »برنامه ریزی كرده 
بودیم تا از مشاركت شركتی خارجی در 
اجرای این قرارداد استفاده كنیم و حتی 
مذاكرات با دو شــركت نهایی شده بود 
كه به واسطه خروج آمریكا از برجام، این 
دو شــركت كنار رفتند. البته ما همچنان 

درصــدد بهره مندی از شــریک خارجی 
هســتیم«.   مدیرعامل شركت گسترش 
انرژی پاسارگاد با اشاره به »مدت زمان 
قــرارداد« به عنوان یكــی از مهم ترین 
تفاوت هــای قراردادهای بیــع متقابل و 
نفتی عنوان  قراردادهــای  الگوی جدید 
كــرد:  »مدت قــرارداد در الگوی جدید 
قراردادهای نفتی بیست ســاله اســت و 
مدت زمان همكاری كارفرما و پیمانكار 
مانند قراردادهای بیع متقابل به چندسال 
محدود نمی شــود؛ پس چه بهتر كه در 
این بازه زمانی بلندمدت، روابطی مبتنی 
بر تعامل و همكاری هرچه بیشتر بین دو 
طرف شكل گیرد و تداوم داشته باشد«.
میرمعزی درباره طوالنی شــدن فاصله 
امضا تا تنفیذ قرارداد توسعه سپهر جفیر 

هم گفت:  »گذشــت زمان و ســخت تر 
شدن شــرایط كار ناشی از تنگ تر شدن 
حلقــه تحریم، یک وجه قضیه اســت و 
وجه دیگر آن است كه ما از این فرصت 
آماده سازی هرچه  و  برای ســازماندهی 
بیشتر خود به منظور آغاز عملیات اجرایی 
قــرارداد در كوتاه تریــن زمــان ممكن 
اســتفاده كرده ایم«.سید جواد مرتضوی، 
مدیرعامل شــركت شــركت اكتشاف و 
گسترش  )زیرمجموعه  پاســارگاد  تولید 
انرژی پاسارگاد( نیز به برنامه این شركت 
برای توســعه ســپهر جفیر اشاره كرد و 
گفت:  توســعه این میدان در قالب سه 
فــاز انجام خواهد شــد و برآوردهای ما 
نشــان می دهد در صورت بهره مندی از 
فناوری های برتــر، به طور حتم می توان 

به ظرفیت های بیشــتری در این میدان 
دست یافت. میدان های سپهر و جفیر در 
ســال ۱9۷۶ میالدی با حفر چاه شماره 
یک جفیر كشف شدند. این میدان ها در 
بخش شمال شرقی حوزه رسوبی دشت 
آبــادان و در ۶۰ كیلومتری جنوب غربی 
اهواز قرار دارند. در نیمه دوم ســال 9۶، 
با مطالعات و بررســی های انجام شده از 
سوی مدیریت های ذی ربط شركت ملی 
نفــت ایران و شــركت های تابع، ارتباط 
ســاختاری مخازن این میدان ها و لزوم 
توســعه یكپارچه آنها به منظور حداكثر 
كــردن ثروت ملــی به اثبات رســید و 
قرارداد توسعه یكپارچه سپهر و جفیر، ۲۷ 

اسفندماه همان سال امضا شد.

یادداشت

یادداشت

نقش کم رنگ صندوق های سرمایه گذاری در 
حوزه نفت و انرژی 

سعید محمدزاده
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

بخش مهمــی از اقدام های دانشــگاهی 
كشــور مرتبط با صنعت نفت و انرژی است و 
تنها ۱.۲ درصد از صندوق های سرمایه گذاری 
در حوزه نفت و انرژی فعال هســتند، در حالی 
كه برای افزایش رقابت پذیری نیازمند رشــد 
همه اركان توســعه در كنار هم هستیم. ایران 
بر اساس این شاخص ها در سال ۲۰۱9 از بین 

۱۲9 كشــور رتبه ۶۱ را به خود اختصاص داده است. شاخص نوآوری 
بر اســاس اركان مختلف تعریف شده اســت، ما در نهادها، پیچیدگی 
بازار، جذب دانش، فضای نظارتی، محیط كســب وكار، انتشــار دانش، 
ســرمایه گذاری، كاالها و خدمات خالقانه به كار بیشتری نیاز داریم. 
جایگاه جهانی ایــران در خروجی های خالقانه، دانش و فناوری، خلق 
دانش، دارایی های نامشهود، اثرگذاری دانش، زیرساخت های عمومی، 
آموزش دانشــگاهی و سرمایه انســانی و تحقیقات مناسب است. در 
این زمینه شــاخص های رقابت پذیری جهانی ایران جایگاه 89 را بین 
۱۴۰ كشــور دارد و افزایش رقابت پذیری در كشــور در گرو رشد همه 
اركان یادشــده در كنار یكدیگر است. شركت های بزرگ نفتی در ۱۰ 
سال گذشته جزو شــركت های برتر بوده اند، اما اكنون جای خود را به 
شــركت های جدید می دهند. ۶۷ درصد از كارهای دانشگاهی مرتبط 
بــا صنعت نفت و انرژی اســت، اما تنها ۱.۲ درصــد از صندوق های 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و انرژی فعال هستند. در جهان، توسعه ها 
با نوآوری شــتاب داده می شوند و در صنعت نفت ایران نیز در صورت 
به كارگیــری نخبگان و خبــرگان در كنار زیســت بوم نوآوری وزارت 
نفت شــاهد تاثیرگذاری فراوانی در توســعه صنعت و نوآوری خواهیم 
بود. درباره خدمات زیســت بوم نوآوری وزارت نفت بایســتی توضیح 
داد:  تدوین راهبرد روشــن و پایبندی حاكمیت به بازارســازی، ایجاد 
قوانین حمایتی، تســهیل خرید محصــوالت فناورانه از طرف صنعت 
نفت، ایجاد زیرســاخت های عملیاتی منعطــف برای ارزیابی كم خطر 
كاالها و خدمات از جمله اقدام هایی است كه در این زمینه باید اجرایی 
شــوند. نوآوری تنها در ارائه محصول نیست و همیشه به هزینه های 
بــاال نیاز ندارد، بلكــه در كنار هم قرار گرفتــن و مدیریت امكانات و 
مجموعه های موجود در كشــور در توســعه شركت های نوآور و دانش 

محور بسیار موثر است.

 افزایش برداشت از میدان نفتی »بالل«
 با نانو سیاالت

دکتر ابراهیم طالقانی
مدیر پژوهش و فناوری شرکت نفت

 فاز آزمایشــی نانو ســیال در میدان نفتی 
بــالل برای افزایــش ازدیاد برداشــت در حال 
انجام اســت.  این شــركت در تالش است تا با 
حضور در نمایشــگاه فناوری نانو عالوه بر آنكه 
توانمندی های خــود را در حوزه كاربردهای نانو 
در صنعــت نفــت ارائه دهد، بــا توانمندی های 
شــركت های فناور در این حوزه آشــنا شــود. 
كاربردهای فناوری نانو در حوزه های باالدســتی 

نفت كمتر شــناخته شده است و عمدتا این فناوری برای ساخت تجهیزات 
و لوازم مصرفی صنعت نفت خود را نشان داده است. از این رو در مجموعه 
شركت ملی نفت كمیته ای به نام »كمیته نانو« را تشكیل دادیم و در زمینه 
كاربردهای علم و فناوری نانو در بخش باالدستی احصا می كنیم؛ از این رو 
از شــركت های عملیاتی و بخش های مختلف این صنعت دعوت می كنیم 
و با همكاری مدیریت كاال كه خریدها را بر عهده دارد، در تالش هســتیم 
تــا تجهیزات و موادی را تهیه كنیم كــه كارایی آنها با علم و فناوری نانو 
ارتقا یافته باشــد. موضوع كاری این كمیته موضوع جدیدی نیست و این 
كمیته جلســاتی را برگزار كرده است و تمامی نیازهای عملیاتی و كاالیی 
شركت های فرعی حوزه نفت كه می تواند مشمول موضوع این كمیته باشد 
را مشخص كردند و به زودی فهرست حوزه هایی كه قابلیت رسوخ فناوری 
نانو در آنها اســت را منتشــر می كنیم و در هفته جاری فهرست اولیه این 

كمیته اعالم خواهد شد.
اجرای کاربردی کردن نانو فناوری در فاز آزمایشی

ماموریت اصلی شــركت نفت تولید نفت اســت و در این راستا در 
تالش هستیم از فناوری نانو برای تولید و ازدیاد برداشت نفت بهره ببریم؛ 
از این رو پروژه ای را در این زمینه تعریف كردیم. برای این منظور یكی از 
میادین نفتی به نام میدان »بالل« در شركت نفت فالت قاره كاندید برای 
تزریق سیال ویژه ای شد. این ســیال با استفاده از فناوری نانو تولید شده 
است و این سیال به همراه مواد تزریقی در میدان نفتی بالل تزریق خواهد 
شد و آزمایش های اولیه این پروژه نشان داد كه این نانو سیال توانست به 
مقدار قابل مالحظه ای میزان تولید نفت را افزایش دهد كه این امر نتیجه 
امیدواركننده ای اســت. بر این اساس تولید چندین بشكه از این نانو سیال 
را در دستور كار داریم و قرار است این میزان در چاه كاندید تزریق شود تا 
آثار ازدیاد برداشــت را با استفاده از مواد مشاهده كنیم. ما تاكنون از سیال 
نانو برای تزریق اســتفاده نكرده بودیم و این اولین تجربه ازدیاد برداشتی 
ما با اســتفاده از نانو بود كه با همكاری شركت نفت فالت قاره در میدان 
نفتی بالل در حال انجام است. این طرح متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت 
است و با انجام تست میدانی می توانیم با اطمینان بیشتری اعالم كنیم كه 

درصد تولید ناشی از نانو فناوری به چه میزان بوده است. 

کاهش توليد گاز پارس جنوبی به 80 ميليون مترمکعب تا سال 1۴20!

مسعود درخشان
استاد اقتصاد انرژی 
۵ سال پیش با اســتناد به مطالعات علمی گفتم 
افــت تولید از پارس جنوبی از ۱۴۰۰ آغاز می شــود و 
ادامــه این روند تا ســال ۱۴۲۰ تولیــد گاز را از ۷۵۰ 
میلیون به 8۰ میلیون مترمكعب خواهد رساند اما هیچ 
توجهی به آن نشد. رویكرد راهبردی و آینده پژوهشی 
در بخش انرژی كشــور تاكنون صفر بوده و هیچ گونه 
سیاســت گذاری در وزارت نفــت ندیدیــم كه برای 
پیش بینی بحران های جــدی انرژی در آینده صورت 
گرفته باشد و یا اینكه منافع نسل های آینده را از منابع 

نفت و گاز در نظر بگیرند.
هنوز نمی دانیم تا چند سال آینده گاز داریم

مثال می  گویند تولیــد صیانتی از مخازن نفت و 
گاز اولویــت وزارت نفت اســت اما این فقط در حرف 
مشــاهده می شــود و در عمل خالف آن را می بینیم. 
در چند ســال اخیر به تكرار از مدیران ارشــد بخش 
نفت شنیدیم كه از عرضه گاز طبیعی هیچ نگرانی ای 
نداریم و آمارهایی كه شنیده ایم از ارقام نجومی شروع 
می شــود و همین طور به پایین  می آید. مستندات همه 
ایــن اظهارات موجود اســت كه فــالن مدیر در چه 
تاریخی ایــن مطالب را مطرح كرده اســت. یک بار 
گفته شــد ایران تا ۳۰۰ ســال آینده گاز دارد یک بار 
گفته شده ۲۰۰ سال گاز دارد یک بار ۱8۰ سال، یک 
بار 9۰ ســال و آخرین بار هم اعالم شــد كه ایران تا 
8۰ ســال آینده گاز دارد. این اظهارات نشان می دهد 
كشوری كه در حال جنگ تمام عیار اما غیركالسیک 
با قدرت های سلطه گر جهانی ست نمی داند تا چند سال 
آینــده می تواند از منابع گازی خود اســتفاده كند. آیا 
به این رویكرد می توانیم بگوییم رویكرد راهبردی در 

بخش انرژی؟
۱۵ سال قبل دکتر سعیدی گفت در سال ۱۴۰۰ گازی 

برای صادرات نداریم
نمی دانیم تا چند سال دیگر گاز داریم، حدود ۱۵ 
سال قبل مرحوم دكتر ســعیدی كه از اساتید مخازن 

نفت كشور و از اســاتید بنام جهانی بود و من افتخار 
۱۰ سال شاگردی ایشان را داشتم رسما گفت گزارش 
دادیم كشور ما در ســال ۱۴۰۰ گازی برای صادرات 
نــدارد و توصیه كردیم به دنبال قراردادهای بلند مدت 
گاز نروید. ایشــان گفــت این بحــث را در جاهای 
مختلف بردیــم اما هیچ نهاد علمــی و تصمیم گیر نه 
تنها پیش بینی ما را تایید نكرد بلكه بی اعتنایی مطلق 
كرد اما امروز شــاهد تحقق همین پیش بینی هستیم 
به طــوری كه متولیــان گفتند گازی بــرای صادرات 

نداریم. 
وابستگی 8۰ درصدی کشور به یک میدان گازی

بنده ۵ ســال پیش تراز منفی گاز و فرایند افت 
شــدید تولید از پارس جنوبــی را در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و در حضور مقامات تخصصی 
حوزه نفت مطرح كردم. در آنجا گفتم ۶۰ درصد از كل 
تولید گاز كشور وابســته به یک میدان گازی است و 
بعد از ۵ ســال به تازگی مدیرعامل شركت نفت و گاز 
پارس گفته اســت 8۰ درصد وابستگی به یک میدان 

گازی داریم.
تهدید امنیت ملی انگلستان در واردات گوجه فرنگی

اگر واردات گوجه فرنگی انگلســتان از اسپانیا به 
بیش از ۱۰ درصد برســد به عنوان تهدید امنیت ملی 
تلقی می شود، دولت انگلستان حاضر می شود تجار از 
آمریــكا گوجه با قیمت باالتر وارد كنند تا وابســتگی 
واردات گوجه فرنگی از یک كشور بیش از ۱۰ درصد 
نشود اما ما در ایران ۵ سال پیش ۶۰ درصد وابستگی 
به یک میدان گازی داشــتیم و اخیــرا به 8۰ درصد 
رسیده است و این فاجعه است. مسئوالن حوزه امنیت 
ملی عنایت به این وابســتگی دارند كه چطور كشــور 
را در معــرض خطر قرار داده اســت؟ و نمی دانیم این 
میدان كه 8۰ درصد وابســته به آن هســتیم تا چند 
ســال دیگر به ما گاز می دهد. یعنــی آینده ما اصال 
قابل تكیه نیست؛ آیا این وضعیت با جایگاه جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با اســتعمار 

توجیه پذیر است؟
۵ سال پیش گفتم تولید گاز پارس جنوبی در سال 

۱۴۲۰ به 8۰ میلیون متر مکعب می رسد
من در همان جلســات معاونت فناوری ریاست 
جمهوری نشان دادم كه افت تولید از پارس جنوبی از 
۱۴۰۰ آغاز می شود و این روند ادامه می یابد و تا سال 
۱۴۲۰ به 8۰ میلیون متر مكعب خواهد رسید. درواقع 
از ۷۲۰ تــا ۷۵۰ میلیــون متر مكعب بــه 8۰ میلیون 

مترمكعب خواهد رســید و این یعنی ما در ۲۲ ســال 
آینده حدود ۷۰۰ میلیون مترمكعب كسری گاز خواهیم 
داشت و فراموش نكنیم در ۲۰ سال آینده مصرف گاز 
باالتر خواهد رفت. ممكن اســت بگویید مخازن دیگر 
گازی وجود دارد، بله اما آن مخازن هم افت می  كنند. 
یا ممكن اســت این ســوال به وجود بیاید كه میادین 
جدید ی كشف می شود؛ خب هذا اول الكالم. بنشینیم 
درباره امكان اكتشــاف میادیــن جدید صحبت كنیم. 
بنده تمام میادیــن گازی را مطالعه كردم و با تیمی از 
بچه های دانشــگاه امام صادق )ع( این سیر مطالعاتی 
شكل گرفت، آخرین پیام من این بود كه بیایید كمیته 
حقیقت یاب تشــكیل بدهید و ببینید نتایج مطالعات ما 
درست اســت یا خیر. اگر درست بود با هم فكر كنیم 
كه چه كار كنیم و اگر غلط بود بنده معلم دانشگاه یک 
چیــز جدیدی یاد گرفته ام اما اعتنــا نكردند.وی ادامه 
داد:  ۵ ســال پیش گفتم فاجعه گازی در پیش است و 
اعتنا نكردند. این مطالب را در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، كمیسیون كارشناسی شورای امنیت 
ملی، كمیســیون مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
دانشــگاه های مختلف و در سر كالس گفتم. مطمئن 
هستم مخاطب از شنیدن این نكات تعجب می كند و 
می گوید كشوری كه بزرگترین مخازن گازی جهان را 
دارد چگونــه می گویید افت تولید آغاز و به یک فاجعه 
تبدیل می شــود. ممكن است این ســوال برای شما 
مطرح شــود كه اگر قرار اســت ما به این روز بیافتیم 
یک كشوری كه اصال مخزن گازی ندارد چه وضعیتی 
خواهد داشت. همه اینها داستان هایی است كه باید با 

هم بحث كنیم.
اعالم رسمی آغاز کاهش تولید از پارس جنوبی ۲ 

سال زودتر از زمان پیش بینی شده
ممكن اســت بگویید آقای درخشان زیاده روی 
می كند و خواب نما شده است. می گویم خیر خواب نما 
نشــده ام و ۵ سال است دارم می گویم و آقای مشكین 
فام مدیرعامل شــركت نفت و گاز پارس كه مسئول 
اصلی پارس جنوبی ست رسما اعالم كرد افت تولید از 
پارس جنوبی شروع شده است. من گفتم ۱۴۰۰ شروع 
می شــود اما او گفت شروع شــده است و هر سال به 
اندازه یک فاز تولید گاز در پارس جنوبی افت می كند. 
این عین جمله ایشان اســت. با این حساب هر سال 
۲8.۵ میلیون متــر مكعب افت تولید در پارس جنوبی 
خواهیم داشــت و در این چارچوب طی ۲۰ سال تولید 
گاز حدود ۵۷۰ تا ۵8۰ میلیون متر مكعب افت می كند. 

پیش بینی ما ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمكعب افت تولید 
بود و حاال آقایان رســما اعالم می كنند تا سال ۱۴۲۰ 
به میــزان ۵۷۰ میلیون مترمكعب افــت داریم. البته 
باید به این نكته توجه داشــته باشــید كه وقتی افت 
تولید آغاز می شود به صورت خطی كاهش نمی یابد و 
قرار نیست ســالی ۲8.۵ میلیون مترمكعب تولید افت 
كند. افت كه آغاز شــود در سال اول كه ۲8.۵ میلیون 
مترمكعب كاهش می یابد ســال بعد قطعا میزان افت 
بیشتر خواهد كرد. رسما اعالم می شود اما رسانه ها به 
آن توجهی نمی كنند و مجلس سكوت می كند. شورای 
امنیت ملی هیچ واكنشی نشان نمی دهد و انگار حرفی 
زده نشــده است و مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

توجهی به این مساله ندارد. 
هزینه ۲۰ میلیارد دالری ایجاد سکوهای تقویت فشار

مگر می شــود میدانی را پیدا كــرد كه با میدان 
پارس جنوبی قابل مقایسه باشد. مسئوالن وزارت نفت 
می گویند راهش این است كه سكو های تقویت فشار 
بگذاریم و بعد می گویند البته این كار بســیار مشكلی 
است. پرســیدم این كار چقدر پول می خواهد؟ گفتند 
حــدود ۲۰ میلیارد دالر. می گویند آن توربین هایی كه 
باید بسازیم خیلی كم ساخته شده و ما هم تكنولوژی 

آن را نداریم.
۵ سال پیش گفتم توسعه صنعتی را به سمت تولید 

توربین های تقویت فشار میادین ببرید
۵ سال پیش در معاونت علمی ریاست جمهوری 
گفتیم ما باید در الگو این را ببینیم كه استراتژی توسعه 
صنعتی كشــور را به ببریم به سمت تولید توربین های 
تقویت فشــار میادین نفــت و گاز تا جلوگیری كند از 
افت فشــار. چطور ســپاه توانســت آن پیشرفت های 
عظیم را به دســت بیاورد چرا در حــوزه نفت نتوانیم. 
فقط كافی ســت روی علم مــواد كار كنیم چون گاز 
پارس جنوبــی ترش و نمناک اســت و همین باعث 
خورندگی توربین ها می شود. بنابراین باید چیزی تولید 
كنیم كه بتواند در برابر آن مقاومت كند. ۵ سال پیش 
گفتم دانشگاه ها را به ســمتی ببرید كه در این رشته 
سرمایه گذاری كنند و اولویت ما در الگوی پیشرفت و 
عدالت بعد از صنعت نظامی، صنعت نفت و گاز است و 
باید به سمت ساخت این توربین ها برویم اما هیچكس 
گوش نكرد و االن مدیرعامل شركت نفت وگاز پارس 
می گوید راهكار جلوگیری از افت فشار میادین استفاده 
 از این توربین هاســت اما ما نمی توانیــم آن را تولید

 كنیم.

رضا دهقان، معاون توسعه 

و مهندسی شرکت ملی نفت 

ایران:  »ارزش سرمایه گذاری 

مستقیم قرارداد توسعه 

سپهر جفیر ۲4۲۷ میلیون 

دالر و دوره قرارداد ۲۰ 

ساله است. نخستین تولید 

هدف گذاری شده، تحقق تولید 

روزانه ۲۱ هزار بشکه نفت پس 

از 3۰ ماه است و این رقم در 

سقف خود به ۱۱۰ هزار بشکه 

در روز خواهد رسید. تولید 

تجمعی میدان هم بیش از ۵۰۰ 

میلیون بشکه برآورد شده است

يادداشت تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بررسی کرد؛

میزان یارانه ها در بخش مصرف گاز طبیعی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
یارانه  بررسی  به  گزارشــی  اسالمی در 
انرژی در کشور در بخش مصرف خانگی 

گاز طبیعی پرداخت.
 به گزارش دانــش نفت به نقل 
از مركز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت 
و معدن این مركز در گزارشی با عنوان 
تصویر مصــرف گاز طبیعی در بخش 
خانگی با هدف ارائه تصویری روشــن 
از وضــع مصــرف گاز طبیعی با تاكید 
بر بخش خانگی آورده است:  مصرف 

گاز در بخش خانگی در ماه های ســرد 
و گرم در ســال ۱۳9۷ بــه  ترتیب در 
حدود ۳8.۷ و ۱۲.۴ میلیارد مترمكعب 
و كل مصــرف گاز در بخــش خانگی 
در ســال مذكور حــدود ۵۱.۲ میلیارد 
مترمكعب بوده اســت.بر اســاس این 
گزارش، یارانــه گاز طبیعی در بخش 
خانگی معــادل ۴.9۶ میلیارد دالر )یا 
۵۴.۶ هزار میلیارد تومان( با نرخ تسعیر 

دالر معادل ۱۱۰۰۰ تومان برآورد شده 
و ســهم بخش خانگی از كل مصرف 
گاز كشــور )به غیر از صادرات( در دهه 
اخیر كاهشی بوده است، هر چند میزان 
مصرف مطلــق در ایــن بخش روند 
رو به رشــدی داشته اســت.بر اساس 
مطالعات مركــز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی به طور كلی، در حدود 
۵۱ درصــد از مصــرف گاز در گــروه 

كم مصرف، ۳۶ درصد در گروه مصرف 
متوسط و ۱۳ درصد در گروه پرمصرف 
قرار دارند و كل درآمد حاصل از فروش 
گاز طبیعی در ســال ۱۳9۷ در بخش 
خانگی، با فــرض میانگین قیمت گاز 
ازای هر  بــه  طبیعــی ۱۴۳.۶ تومان 
مترمكعــب حــدود ۷۳۵۷.۰8 میلیارد 
تومان برآورد شــده است.این گزارش 
می افزاید:  میانگین قیمت فروش گاز 

خانگی در ماه های گرم در سال ۱۳9۷ 
برابر با ۱9۳.۵ تومان و در ماه های سرد 
۱۲۷.۵ تومان بــه ازای هر مترمكعب 
بوده و میانگیــن فروش گاز در بخش 
خانگی كشــور در طول سال، ۱۴۳.۶ 
تومان به ازای هــر مترمكعب برآورد 
شده است.مطالعات مركز پژوهش های 
دارد  اســالمی تصریح  مجلس شورای 
كه یكی از دالیــل كمتر بودن قیمت 
فروش گاز در ماه های ســرد به  دلیل 
نــوع تعرفه گذاری اســت به طوری كه 
نرخ تعرفه گاز در تابســتان بیشتر و در 

زمستان كمتر است.

یادداشت

یادداشت

تغییر جغرافیای انرژی با ورود آمریکا به بازار 
جهانی نفت و گاز

مهندس بیژن زنگنه
وزیر نفت

ورود آمریــكا به بــازار گاز در حال تبدیل 
شدن به پارامتر بســیار تعیین كننده  و تاثیرگذار 
در تغییــر جغرافیــای انرژی جهان اســت. در 
نشســت اخیر مجمع كشورهای صادركننده گاز 
)جی یی سی اف( بیشتر درباره محتوای »نشست 
سران كشورهای صادركننده گاز « كه آذرماه در 
گینه استوایی برگزار می شود، صحبت و تبادل نظر 

شد. وزیران انرژی كشــورهای عضو جی یی سی اف در بیست و یكمین 
نشست این مجمع همچنین ریاست دبیركِل روس )یوری سنتورین( این 
مجمع را برای  ۲ســال آینده تمدید و كشورها گزارش هایی درباره وضع 
بازار، قیمت ها و... ارائه كردند، آینده صادرات گاز به شرایط ال ان جی )گاز 
طبیعی مایع  شده( بستگی دارد و ورود آمریكا به این بازار در حال تبدیل 
شــدن به پارامتر بسیار تعیین كننده  و تاثیرگذار در تغییر جغرافیای انرژی 
دنیاست. درواقع آمریكا همانطور كه با ورود به عرصه نفت، تمام جغرافیای 

نفت جهان را بهم ریخته، در گاز و LNG نیز در حال رقابت است.
بازار پر چالش گاز در آینده

 روس ها در نشست اخیر مجمع كشورهای صادركننده گاز از نقش 
مخرب آمریكا در حوزه گاز شاكی بودند، آمریكا بازار گاز و ال ان جی روسیه 
را با خط لوله برای صادرات به اروپا دچار مشكل كرده است. مسئله انرژی 
تعیین كننده و مهم است و:  اكنون قیمت گاز پایین است و به نظر می رسد؛ 
بازار گاز در آینده بازار پرچالشــی خواهد بود. در نشســت جی یی سی اف 
به جای گرفتن تصمیمی خاص، بیشــتر اطالعات و تجربه های وزیران 
انرژی كشورها مبادله می شود، گفت:  ایران به عنوان سومین تولیدكننده 
نفت دنیــا جایگاه مهمی در این مجمع دارد. وزیران نفت و انرژی مجمع 
كشــورهای صادركننده گاز ساالنه یک بار گردهم می آیند، نشست های 
وزارتی این نهاد بین المللی هر ســال در یكی از كشورهای عضو برگزار 
می شود، بیستمین نشســت وزارتی جی یی سی اف نوامبر ۲۰۱8 در شهر 
»پورت آو اســپین« ترینیداد و توباگو برگزار شد. پنجمین نشست سران 
مجمع كشورهای صادركننده گاز قرار است ۲۶ نوامبر سال ۲۰۱9 میالدی 
)پنجم آذرماه( در ماالبو، پایتخت گینه استوایی برگزار شود، همچنین طبق 
برنامه ریزی ها دومین سمینار بین المللی گاز روز ۲۷ نوامبر )ششم آذرماه 
98( در همین مكان برگزار خواهد شــد. نشست سران مجمع كشورهای 
صادركننده گاز هر دو ســال یک بار در یكی از كشــورهای عضو برگزار 
می شود، آخرین و چهارمین دوره نشست سران جی یی سی اف آذرماه سال 
9۶ در ســانتاكروز بولیوی، سومین دوره در تهران، دومین دوره در مسكو 
و نخســتین دوره در دوحه قطر برگزار شد. كشورهای الجزایر، بولیوی، 
مصر، گینه استوایی، جمهوری اسالمی ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، 
ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئال، ۱۲ عضو اصلی جی یی سی اف هستند 
و آنگوال، جمهوری آذربایجان، عراق، قزاقســتان، نروژ، عمان و پرو، به 
عنوان اعضای ناظر در مجمع كشورهای صادركننده گاز شركت می كنند. 
اعضای مجمع كشــورهای صادركننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، 
۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از سهم انتقال گاز با خط لوله 
و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

پیشنهاد تدوین پیش نویس تاسیس نهاد تنظیم گر گاز
حسن منتظر تربتی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

پیشــنهاد تدوین پیش نویس تاســیس نهاد 
تنظیم گــر گاز را داده ام و توجــه به حضور بخش 
خصوصی و جایــگاه مهم رگوالتورهــا در فرآیند 
بازنگری در ســاختار صنعت گاز مهم و موثر است. 
صنعت گاز به عنوان یک صنعت شــبكه ای دارای 
ویژگی های انحصاری است. زمان طوالنی ساخت و 
حجم باالی سرمایه گذاری سرمایه های اختصاصی، 

زمان طوالنی بازگشــت سرمایه، تعداد محدود عرضه كننده و لزوم هماهنگی 
بسیار زیاد میان بخش های مختلف زنجیره ارزش از جمله این ویژگی هاست. 
الگوی یكپارچه ای عمودی، الگوی خریدار منفرد با توزیع كنندگان منطقه ای، 
رقابت در تولید و خرده فروشی با توزیع كنندگان منطقه ای، تولید و خرده فروشی 
با انتقال دهنــدگان و توزیع كنندگان منطقه ای از جمله الگوهای كســب وكار 
صنعت گاز اســت. شركتی سازی و تجاری ســازی، تنظیم مقررات، معرفی و 
توســعه رقابت، آزادسازی و سرانجام خصوصی سازی مهم ترین مراحل تحقق 
این جایگاه هستند. حمایت از مصرف كننده و حمایت از سرمایه گذار از وظایف 
اصلی رگوالتور اســت و ما بــه مطالعه فعالیت های مختلــف رگوالتورها در 
كشــورهای گوناگون جهان پرداختیم و به نتایج جالبی رســیدیم، برای نمونه 
ســازمان رگوالتور در آمریكا، كمیســیون انرژی فدرال است كه مخارج آن از 
طریق مبالغ دریافتی ساالنه صنایع تحت نظر آن تامین می شود. وظیفه تشكیل 
نهاد تنظیم گر بخشی در ایران به عهده شورای رقابت است، دولت مكلف است 
ظرف سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت اقدام قانونی الزم برای تاسیس 
نهاد یادشده را انجام دهد، منابع مالی آن نیز از محل روابط ایجادشده بین اجزا 
كه وابسته به هیچ نهادی نیستند تامین می شــود. درباره ضرورت های ایجاد 
نهاد تنظیم گر گاز بایســتی گفت:  تقاضای بخش خصوصی در حوزه تجارت 
گاز مشعل و تجارت گاز طبیعی، تغییر ساختار با محور حضور بخش خصوصی 
براساس اسناد مصوب، انطباق با الگوهای حكمرانی پیش رو صنعت گاز و وجود 
انحصار، ضرورت های ایجاد نهاد تنظیم گر گاز اســت. بر این اساس، پیشنهاد 
می دهم باشگاه نفت و نیرو در راستای قانون و با استفاده از ظرفیت های موجود 
نخبــگان حوزه انرژی اقدام به رایزنی با شــورای رقابت و همكاری در تدوین 

پیش نویس تاسیس نهاد تنظیم گر گاز كند.

پااليشگاه هاشمی نژاد و انجمن صنفی کارآفرينی خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

سرپرست مديريت هماهنگی امور گازرسانی منصوب شد

شـرکت پاالیـش گاز شهید هاشـمی نژاد و انجمن 
خدمـات  و  اطالع رسـانی  مشـاوره،  مراکـز  صنفـی 
کارآفرینـی خراسـان رضوی با هدف توسـعه کارآفرینی 
در  دانش بنیـان  شـرکت های  تجربـه   از  اسـتفاده  و 
صنعـت نفـت و گاز تفاهم نامـه همـکاری امضـا کردند.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـركت 
انجمـن  اعضـای  شهید هاشـمی نژاد،  گاز  پاالیـش 
خدمـات  و  اطالع رسـانی  مشـاوره،  مراكـز  صنفـی 
مجموعـه  از  رضـوی  خراسـان  اسـتان  كارآفرینـی 
رشـد  مركـز  و  شهید هاشـمی نژاد  گاز  پاالیشـگاه 
بازدیـد  در سـرخس  گازی  مجتمـع  ایـن  فنـاوری  و 

كردند.ایـن بازدیـد بـا هدف توسـعه همـكاری صنعت 
شهرسـتان  در  كارآفرینـی  گسـترش  و  دانشـگاه  بـا 
سـرخس انجـام شـد و مبنـای آن اسـتفاده از تجربـه 
اسـتارت آپ ها  و همـكاری  دانش بنیـان  شـركت های 
در حـوزه صنعت نفـت و گاز بـود. تفاهم نامه همكاری 
بیـن پاالیشـگاه شهید هاشـمی نژاد و انجمـن صنفـی 
مراكـز مشـاوره، اطالع رسـانی و خدمـات كارآفرینـی 
اسـتان خراسـان رضـوی نیـز بـر همین اسـاس امضا 
شـد.یونس نیک پرسـت، مدیـر مركز رشـد و نـوآوری 
امضـای  آییـن  در  شهید هاشـمی نژاد  گازی  مجتمـع 
تفاهم نامـه از عزم راسـخ مركز بـرای كمک به ارتقای 

اكوسیسـتم كارآفرینی شهرسـتان سـرخس خبر داد و 
گفـت:  بازدیـد اعضـای انجمـن و امضـای تفاهم نامه 
بـا هدف اسـتفاده از ظرفیت هـای كارآفرینی و نوآوری 
خدمـات  از  بهره منـدی  رضـوی،  خراسـان  اسـتان 
آنهـا در حـوزه توسـعه كارآفرینـی، گسـترش فعالیـت 
اسـتارت آپ ها و شـركت های دانش بنیـان و همـكاری 
آنهـا با حـوزه نفت و گاز انجام شـده اسـت.وی افزود:  
شـركت پاالیـش گاز شهید هاشـمی نژاد بـرای عمـل 
به مسـئولیت اجتماعـی و توجه به ذی نفعـان در حوزه 
بومـی و منطقـه ای اقدام هـای مهمـی را در دسـتور كار 
و  دانش بنیـان  شـركت های  از  حمایـت  و  داده  قـرار 

نمایشـگاهی،  رویدادهـای  برگـزاری  اسـتارت آپ ها، 
ارتبـاط بـا دانشـگاه ها، ایجـاد فرهنـگ كارآفرینـی و 
اشـتغال در شهرسـتان سـرخس نیـز از جملـه همیـن 
مجتمـع  نـوآوری  و  رشـد  مركـز  اقدام هاسـت.مدیر 
توجـه  بـا  كـرد:   اظهـار  شهید هاشـمی نژاد  گازی 
سـرخس،  شهرسـتان  در  موجـود  ظرفیت هـای  بـه 
پاالیشـگاه  فنـاوری  و  رشـد  مركـز  امكانـات  همـه 
قـرار  اسـتارت آپ ها  اختیـار  در  رایـگان  بـه صـورت 
عالقه منـد  دانش بنیـان  شـركت های  و  می گیـرد 
بـه سـرمایه گذاری می تواننـد از خدمـات ایـن مركـز 

شـوند. بهره منـد 

معــاون وزیر نفت در امــور گاز با صدور حکمی، 
غالمرضا مشایخی را به ســمت »سرپرست مدیریت 
هماهنگی امور گازرســانی« شــرکت ملــی گاز ایران 

منصوب کرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــركت ملی 

گاز ایران، حســن منتظرتربتــی، معاون وزیر نفت در 
امور گاز و مدیرعامل شــركت ملی گاز ایران با صدور 
حكمی، غالمرضا مشــایخی را به عنوان »سرپرست 
مدیریت هماهنگی امور گازرسانی« شركت ملی گاز 
ایران منصوب كرد. در متن حكم مشایخی آمده است: 

»نظــر به مراتــب تعهد، تخصــص و تجارب 
ارزشــمند جنابعالی، به موجب ایــن حكم به عنوان 
»سرپرســت مدیریــت هماهنگی امور گازرســانی« 
منصوب می شــوید. امید است در پناه خداوند متعال و 
بهره گیری از توانمندی های همكاران متعهد، در انجام 

وظایف سازمانی و امور محوله، موفق و سربلند باشید.
فرصــت را مغتنم می دانم و از زحمــات جناب آقای 
ســعید مومنی كه پس از ســال ها تالش صادقانه به 
افتخار بازنشســتگی نائل می شوند، تشكر و قدردانی 

می نمایم«.

در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه و توسعه کارآفرينی در شهرستان سرخس صورت گرفت؛

بازديد اعضاء انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرينی 
خراسان رضوی از پااليشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد

در راستای توسعه کارآفرینی و استفاده از تجربیات 
شرکت های دانش بنیان و همکاری استارتاپ ها در حوزه 
صنعت نفت و گاز، جمعی از اعضــا انجمن صنفی مراکز 
مشــاوره، اطالع رســانی و خدمات کارآفرینی خراسان 
رضوی از مجموعه پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد و 
مرکز رشد و فناوری این مجتمع گازی در سرخس بازدید 

کردند.
بــه گــزارش دانش نفــت بــه نقــل از روابط 
عمومی شــركت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد، مدیر 
مركز رشــد و نوآوری این مجتمع گازی ضمن معرفی 
مركز رشــد و ارائه اقدامات صورت گرفته، از عزم راسخ 
مركز بــرای كمک به ارتقــاء اكوسیســتم كارآفرینی 
شهرســتان ســرخس خبر داد و گفت:  ایــن بازدید با 
هدف اســتفاده از پتانســیل های كارآفرینی و نوآوری 
اســتان خراســان رضوی، بهره منــدی از خدمات آنها 
در حوزه توســعه كارآفرینی، فعالیت اســتارتاپ های و 
شــركت های دانش بنیان و همكاری آنها با حوزه نفت 
و گاز  صورت پذیرفت.یونس نیک پرســت اضافه كرد:  
شــركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در راستای عمل 
به مســئولیت اجتماعــی و توجه به ذینفعــان در حوزه 
بومی و محلی و منطقه ای اقدامات مهمی را در دســتور 
كار قرار داده اســت و یكــی از برنامه های مهم در این 
زمینه حمایت از شركت های دانش بنیان و استارتاپ ها 

در شهرســتان ســرخس می باشــد.وی ادامه داد:  در 
همین راســتا رویدادهای منطقه ای شــامل برگزاری 
رویدادهای نمایشــگاهی، ســینمای كارآفرینی، گپ و 
دورهمی كارآفرینی، ارتباط با دانشگاه ها و ایجاد فرهنگ 
كارآفرینی و اشتغال در شهرستان سرخس صورت گرفته 
است.نیک پرســت تاكید كرد:  با توجه به پتانسیل های 
موجود در شهرســتان سرخس، تمامی امكانات مجموعه 
رشد و فناوری پاالیشــگاه به صورت رایگان در اختیار 
اســتارت آپ ها قرار می گیرد و شركت های دانش بنیان 
كه عالقمند به سرمایه گذاری باشند می توانند از خدمات 
مركز رشــد بهره مند گردند.گفتنی است:  در پایان این 
بازدید تفاهم نامه همكاری بین مركز رشــد و فناوری 
شــركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و انجمن صنفی 
مراكز مشــاوره، اطالع رســانی و خدمــات كارآفرینی 

خراسان رضوی به امضاء رسید.

برگزاری مراسم تجليل از قرآن آموزان دوره تابستانه 
دارالقرآن ياس نبی سرخس

طی مراســمی با حضور جمعی از مدیران شــرکت 
پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد و مســئولین شهرستان 
ســرخس از قرآن آموزان دوره تابستانه دارالقرآن یاس 
نبی در محل ســینمای مجتمع مســکونی شهید مهاجر 

تجلیل بعمل آمد.
بــه گــزارش دانش نفــت بــه نقــل از روابط 
عمومی شــركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، رییس 
دارالقرآن پاالیشگاه در این خصوص گفت:  در مجموعه 
دارالقرآن تالش شــده تا همه عالقمندان به فراگیری 
كالم وحی و رشــته های قرآنــی بتوانند از كالس های 
آموزشــی كه به صورت فصلی ویژه عموم شهروندان 
سرخسی و كاركنان و خانواده های آنان برگزار می شود 
اســتفاده نمایند و هیچ محدودیتــی در پذیرش قرآن 
آموزان وجود ندارد.حســن مردانــی اضافه كرد:  دوره 
تابســتانه در رشــته های روخوانی، روانخوانی، فصیح 
خوانــی، تجویــد پایه و عملی، صــوت و لحن و حفظ 
تخصصی قرآن كریم به همراه تفسیر در سه مقطع پیش 
دبستانی، آقایان و پسران، بانوان و دختران برنامه ریزی 
و اجرا گردید.وی تصریــح كرد:  عالقمندان به حضور 
در این كالس های آموزشــی شامل ۱۲۰ قرآن آموز در 
مقطع پیش دبستانی، ۲۱۰ نفر دخران، ۲۷۰ نفر بانوان، 
آقایان و پســران هم به تعداد ۱۲۰ نفر در دوره تابستانه 
دارالقرآن یاس نبی شــركت كردند.مردانی تاكید كرد:  
بهــره مندی از این كالس ها بدون دریافت هیچ هزینه 

و محدودیت ســنی قرآن آموزان برگزار می شود كه در 
این طرح ۴۵ درصد فراگیران از شهروندان سرخسی و 
۵۵ درصد از كاركنان و خانواده های آنان حضور داشتند. 
رییس دارالقرآن شــركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
خاطر نشــان كرد:  این دوره های آموزشی با هدف نشر 
و ترویج فرهنگ حفظ و تــالوت قرآن كریم در میان 
جامعه، ارتقا قرآن آموزان در ســطح روخوانی و سطوح 
تخصصی قرآن كریم و شناسایی نخبگان قرآنی برگزار 
می شود.شایان ذكر است:  برای نفرات برگزیده هر دوره 
مدرک مرتبط قرآنی با مجوز ســازمان دارالقرآن كریم 
كشور صادر می شود.گفتنی است:  در این مراسم استاد 
عباس ســلیمی از اساتید پرافتخار و پیش كسوت قرآنی 
كشــور در خصوص ضرورت انس با قرآن ســخنرانی 

كردند.

مصرف گاز در بخش خانگی 

در ماه های سرد و گرم 

در سال ۱39۷ به  ترتیب 

در حدود 38.۷ و ۱۲.4 

میلیارد مترمکعب و کل 

مصرف گاز در بخش خانگی 

در سال مذکور حدود ۵۱.۲ 

میلیارد مترمکعب بوده است

یارانه گاز طبیعی در بخش خانگی 

معادل 4.96 میلیارد دالر )یا 

۵4.6 هزار میلیارد تومان( با نرخ 

تسعیر دالر معادل ۱۱۰۰۰ تومان 

برآورد شده و سهم بخش خانگی 

از کل مصرف گاز کشور )به غیر از 

صادرات( در دهه اخیر کاهشی 

بوده است، هر چند میزان مصرف 

مطلق در این بخش روند رو به 

رشدی داشته است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی: 

سبد محصوالت پتروشیمی متنوع می شود
سرپرســت مدیریت برنامه ریزی و 
توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:  
تنــوع محصــوالت پتروشــیمی ایران با 
و  از طرح هــای جهش دوم  بهره برداری 

سوم صنعت پتروشیمی افزایش می یابد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
شركت ملی صنایع پتروشیمی، علی اصغر 
اینكه  بــه  اشــاره  با  گودرزی فراهانــی 
همــه طرح های در حــال اجرای صنعت 
فیزیكی  پیشــرفت  پتروشیمی براســاس 
و پیش بینــی زمان راه انــدازی در قالب 
طرح های جهش دوم و سوم تقسیم بندی 
شــده اند، اظهار كرد:  انتظــار داریم كه 
طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی كه 
پیشــرفت های بســیار خوبی نیز دارند تا 
پایان سال ۱۴۰۰ و در واقع تا پایان برنامه 
ششم توسعه به نتیجه برسند كه براساس 
آن ظرفیــت تولید صنعت پتروشــیمی به 
۱۰۰ میلیــون تن در ســال می رســد.

وی با اشاره به پیشــرفت بسیار مطلوب 
بعضی از طرح های جهش ســوم صنعت 
پتروشــیمی، افزود:  براساس برنامه ریزی 
انجام شــده تا پایان سال ۱۴۰۴، جهش 
ســومی در مقــدار تولیــد محصــوالت 
پتروشــیمی رخ می دهد كــه با تحقق آن 
ظرفیت تولید كحصوالت پتروشــیمی به 
ســاالنه ۱۳۳ میلیون تن خواهد رســید.
سرپرســت مدیریت برنامه ریزی و توسعه 
شركت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به 
از  پتروشیمی پس  تنوع محصوالت  اینكه 
بهره برداری از طرح هــای جهش دوم و 

مالحظه ای  قابل  پتروشیمی افزایش  سوم 
خواهــد داشــت، ادامــه داد:  تأمین نیاز 
داخل در اولویت شــركت ملــی صنایع 
از تحقق این  پتروشیمی اســت و پــس 
جهش هــا می توان محصــوالت وارداتی 
با مصرف بــاال را در داخــل تولید كرد.
كرد:  شــركت  تصریح  گودرزی فراهانی 
ملی صنایع پتروشــیمی افزون بر دریافت 

خــوراک از باالدســت و تكمیل زنجیره 
بــرای  خام فروشــی،  از  جلوگیــری  و 
متنوع  كردن ســبد محصــوالت صنعت 
پتروشــیمی و تكمیل زنجیــره ارزش نیز 
گام برمی دارد.وی با اشاره به اینكه تعداد 
محصوالت اصلی تولیدی از 9۰ محصول 
كنونی به ۱۰۵ محصول در پایان ســال 
۱۴۰۴ می رســد، گفت:   با متنوع  كردن 

اولیه  محصوالت سبد پتروشــیمی، مواد 
مورد نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی نیز 
تأمین می شــود و و نیاز داخل به بعضی 
از محصــوالت ماننــد آكریلونیتریل كه 
هم اكنــون وارد می شــود، تامین خواهد 
شد.سرپرســت مدیریــت برنامه ریزی و 
توسعه شــركت ملی صنایع پتروشیمی با 
اشــاره به برنامه های این شــركت برای 

مجتمع های پتروشــیمی، گفت:  ۲ برنامه 
دستور  پتروشــیمی در  مجتمع های  برای 
كار است؛ نخســت تالش می شود تولید 
مجتمع هــا به ظرفیت اسمی برســند، دو 
اینكه از طرح های توســعه ای و ســاخت 
واحدهای جدید با خــوراک تولیدی خود 
مجتمع ها استقبال می شود و برای صدور 
مجوز اجرای آنها سختگیری نخواهد شد.

یادداشت

۲۰ درصد بازار سرمایه کشور در اختیار 
شرکت های پتروشیمی 

مهندس جعفر ربیعی
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شــركت ها از ورود به بورس نترسند چرا 
كه شــركت های پتروشــیمی حدود ۲۰ درصد 
بازار سرمایه كشــور را در اختیار دارند. تأمین 
مالی در پروژه ها به ویــژه در صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی همیشه یک دغدغه بزرگ است، 
زیرا ایــن پروژه ها به طورمعمول ســرمایه بر 
هســتند. تعداد زیادی پروژه در كشور در حال 
اجراســت كه مشكل تأمین مالی دارند، بعضی 

از این پروژه ها به دلیل كمبود منابع مالی چند سال از برنامه راه اندازی 
عقب  هســتند، همچنین تعداد زیادی پروژه وجود دارد كه در دســت 
بررســی و مطالعه قــرار دارند و همه آنها برای آغــاز عملیات اجرایی 
نیازمند تأمین مالی هستند. شرایط كنونی كشور حتی با دو سال گذشته 
بســیار تفاوت دارد، دو ســال پیش در پنل تأمین مالی سومین كنگره 
راهبردی نفت و نیرو بحث بر سر این بود كه پسابرجام است و راه های 
ســرمایه گذاری و اســتفاده از منابع خارجی باز شده و چگونه باید این 

منابع را استفاده كنیم.
تحمیل ۱۵ درصد هزینه انتقال منابع مالی

هم اكنــون حتی منابــع مالی خودمــان را در خارج از كشــور 
نمی توانیم اســتفاده كنیم و اجازه خرج كــردن آن را به ما نمی دهند 
و بــرای انتقال پول هــای خودمان در خارج از كشــور بیش از ۱۰ تا 
۱۵ درصد هزینه نقل و انتقال به ما تحمیل می شــود. گفته می شــود 
هم اكنون حدود ۲ هزار تریلیون تومان نقدینگی در كشــور وجود دارد، 
چــرا از این نقدینگی برای اجرای پروژه ها بــه جای اصرار از بانک ها 
برای دریافت وام با هزاران شــرط و شــروط استفاده نمی شود؟ بانک 
مركزی محدودیت های بســیاری را برای شــركت هایی كه صادرات 
دارند به منظور اجرای پروژه هایشان اعمال كرده است و شركت ها باید 
ارز حاصل از صادراتشــان را در ســامانه نیما عرضه كنند و سپس به 
عنوان متقاضی در صف اســتفاده از این ارز برای پروژه هایشان باشند، 
در صورتی كه پروژه ها به منظور توســعه كشور انجام می شود. بخش 
زیادی از ســرمایه شركت های پتروشیمی سودآور در بورس وجود دارد، 
شركت های پتروشیمی حدود ۲۰ درصد بازار سرمایه كشور را در اختیار 
دارند، یعنی به نوعی بورس به شــركت های پتروشیمی بدهكار است. 

این  شركت ها باید بتوانند از این بازار مطالبه كنند.
هلدینگ خلیج فارس امسال ۲ هزار میلیارد اوراق منتشر می کند

شــركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پارسال برای نخستین بار 
یک هزار اوراق مبتنی بر ســهام را در بازار عرضه كرد و این شــركت 
امســال نیز از همین طریق در نظر دارد ۲ هــزار میلیارد تومان اوراق 
عرضه كند. با عرضه اولیه شركت ها در بورس می توان منابع مالی خوبی 
كسب كرد، دو شــركت از زیرمجموعه شركت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس پارســال و امســال وارد بورس شــدند و حداقــل هزار و ۷۰۰ 
میلیــارد تومان از این عرضه منبع جمع شــد.:  این شــركت می تواند 
تجربه های خود را در مورد انتشــار اوراق مبتنی بر سهام در بورس را 
در اختیار شــركت های عالقه مند قرار دهد. از ورود شركت هایمان به 
بورس نترسیم و درســت است كه بورس مقداری محدودكننده است، 
اما به همان میزان هم می تواند كمک مالی داشــته باشد؛ ارزش سهام 
شركت ها شفاف تر می شود كه براساس همین ارزش شركت ها می توان 

اوراق منتشر كرد یا وام گرفت یا وثیقه گذاشت.
به شرکت های بزرگ اعتماد کنید

مردم به شــركت های بزرگ اعتماد دارند و این موضوع در بورس 
مشخص است، این شركت ها می توانند از ابزار افزایش سرمایه استفاده 
كنند. این شركت های بزرگ می توانند هم از محل سود انباشته و هم از 
محل آورده نقدی ســهامدارها به عنوان منبع تأمین مالی استفاده كنند. 
هلدینگ های بزرگ می توانند پروژه هایشان را به شركت هایی كه پول، 
ریال و درآمد دارند، واگذار كنند و آنها از محل درآمدهایشــان در طول 
ســال آن شــركت های پروژه ای را تأمین مالی كنند. مــا این كار را در 
هلدینگ خلیج فارس كرده ایم و حــدود یک میلیارد دالر از پروژه های 
این شركت به شركت هایی كه ســود و درآمد روزانه دارند، منتقل شده 
است. شركت های پتروشیمی مجوز استفاده از حدود ۳۰ درصد درآمدهای 
ارزی خود را در پروژه های توسعه ای دارند و این رقم قابل افزایش است 
و اگر با دید توسعه ای نگاه كنیم باید اجازه دهیم شركت هایی كه درآمد 

ارزی دارند بخشی از آن را در پروژه های توسعه ای استفاده كنند.

پتروشيمی هگمتانه نيمه اول سال آينده 
به بهره برداری می رسد

مدیرطرح هـای شـرکت ملـی صنایع 
پتروشـیمی با اشـاره بـه آخریـن وضعیـت 
در  گفـت:   همـدان  پتروشـیمی هگمتانه 
نیمـه اول سـال آینـده بخش نخسـت این 
مجتمـع پتروشـیمیایی بـه بهـره بـرداری 

می رسـد.
زاده  محمدبسـاق  علـی 
صنایـع  ملـی  شـركت  مدیرطرح هـای 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  پتروشـیمی در 
خبرگـزاری فـارس در رابطـه بـا اخریـن 

وضعیـت پتروشـیمی هگمتانه و ابـن سـینای همـدان گفـت:  با جلسـاتی 
كـه در ۶ مـاه گذشـته داشـتیم و بـا هماهنگی كـه با سـازمان خصوصی 
صـورت گرفـت  بـه دلیـل آنكـه ۳۰ درصـد سـهام آن متعلق به شـركت 
ملـی صنایـع پتروشیمی اسـت سـعی داریم كـه زودتر این پـروژه به پایان 
برسد.بسـاق زاده افـزود:  بـا درنظـر گرفتـن ایـن موضـوع از بهمـن مـاه 
سـال گذشـته پـروژه با حضـور پیمانكاران فعال شـد و قطعات مـورد نیاز 
در حـال تامیـن اسـت و شـركت ملـی صنایـع پتروشـیمی نیز از مجتمـع 
حمایـت می كنـد و اگـر مشـكلی پیـش نیایـد در نیمـه اول سـال آینـده 
بخـش نخسـت آن بـه بهـره بـرداری می رسـد.وی تصریـح كـرد:  ایـن 
طـرح از ایـن جهـت دارای اهمیـت اسـت كـه می توانـد گریدهـای مورد 
نیـاز محصوالت پزشـكی را در كشـور تولیـد كند كه بـا ورود این مجتمع 
حجم گسـترده ای از نیاز كشـور به مواد اولیه تولید محصوالت پزشـكی 
برطـرف می شـود.وی با اشـاره با آخرین وضعیت پتروشـیمی ابن سـینای 
همـدان گفـت:  بـا تالش هایـی كـه انجام شـد بیسـیک ایـن مجتمع از 
شـركت شـل گرفتـه شـد و به دنبال این هسـتیم كـه سـهامداران هرچه 

سـریعتر بیاینـد و كار را انجـام دهنـد.

آییــن معرفی چهــره های برتــر ایمنی 
منطقه ی ویژه پارس جنوبی پیش از ظهر روز 
سه شــنبه ۱۶ مهر در محل ســالن كنفرانس 
پازارگاد برگزار و در این مراسم از برترین های 

ایمنی پتروشیمی مرجان تجلیل شد
بــه گــزارش روابــط عمومی شــركت 
پتروشــیمی مرجان مراســم تجلیل و تقدیر از 
كاركنان ساعی و نفرات برتر ایمنی شركتهای 
پتروشــیمی ســطح منطقه ویژه پیش از ظهر 
امروز سه شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری با حضور 
مدیران عامل، روســای HSE منطقه و جمعی 
از مدیران پتروشــیمی های پــارس جنوبی در 
محل ســالن كنفرانس پازارگاد برگزار شــد در 
این مراســم از ســه چهره برتر ایمنی شركت 
پتروشیمی مرجان به اسامی: امین خسروی نژاد 

)نفر برتر ایمنی(،عبدالمطلب احمدی نسب)نفر 
برتر HSE(، امین علوی نژاد)آتش نشان برتر(، 
شركت سپهركاویان امید )پیمانكار برتر ایمنی( 

با اهدا لوح تقدیر تجلیل گردید.

این موفقیت را به همــكاران برگزیده و 
مجموعه كاركنان تالشــگر شركت پتروشیمی 
مرجان تبریک گفته وتداوم توفیقات روز افزون 

همكاران را از خداوند سبحان خواستاریم روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله ای(
موضوع : شماره م م ن/۰۱۲ /98 مربوط به پروژه احداث خط لوله جریاني و 

)C داالن )به صورت W010N تسهیالت سرچاهي چاه موقعیت
شــرکت نفت مناطق مرکزي ایران )ســهامي خاص( درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با 
مشــخصات و شــرایط کلي زیر از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله ای( به شرکت هاي واجد شرایط، 

واگذار نماید.
الف( شرح مختصر کار

  W010N پروژۀ فوق الذکر مختصراً شامل: ســاخت تسهیالت و خط لوله سرچاهي چاه موقعیت  
میــدان داالن و خط لوله جریاني 8 اینچ به طول تقریبي ۱۰۰۰ متر و اتصال و راه اندازي آن در خط لوله 

موجود چاه شماره ۱ به صورت C مي باشد. 
ب( مدت، محل و برآورد اولیه اجراي کار

   مدت اجراي پروژه 8 )هشت( ماه بوده و برآورد تقریبي اجراي کار -/۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۴  ریال و 
محل اجرای پروژه واقع در استان فارس- شهرستان فراشبند، منطقه عملیاتی داالن  مي باشد.

ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(
۱- داشتن شخصیت حقوقي و ارائۀ مدارک ثبت شرکت شــامل: اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي 
تأســیس شرکت و آخرین تغییرات آن،  ُکد اقتصادي و شماره شناسه ملي شرکت، آدرس دقیق پستي، 

تلفن ثابت و نمابر )فکس(.
۲- داشــتن حداقل پایه ۵ در رشته نفت و گاز طبق سایت پیمانکاران تأیید صالحیت شده سازمان 

برنامه و بودجه کشور.
3- داشــتن توانائي ارائۀ ضمانتنامۀ بانکي به مبلغ -/۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱   ریال به عنوان تضمین 

شرکت در مناقصه. 
www.icofc.ir ۴-  تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود در سایت

د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان
  متقاضیان واجد شــرایط مندرج در بند »ج« که آمادگي اجراي پروژه را دارند مي توانند فرم های 
استعالم ارزیابی کیفی آن مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی )www.icofc.ir( دریافت و 
بر اساس آن مدارک الزمه شامل سوابق و مدارک کاری و مالی ۵ سال اخیر را تکمیل و در قالب یک عدد 
CD )لوح فشــرده( به انضمام »نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه فوق الذکر« حداکثر تا پایان 
وقت اداري روز چهارشــنبه مورخ ۰۱ /۰8 /98 ، به این شــرکت به نشاني: تهران-  خیابان طالقاني- 

خیابان حافظ- خیابان رودسر غربي- پالک 3۰ )ساختمان خلیج فارس(- طبقه پنجم تسلیم نمایند.
درصورت نیاز به اطالعات بیشــتر متقاضیان مي توانند با تلفن هــاي 8۷۵۲۰ )داخلي ۱۰۴۵ و یا 

۴۴۴۱( تماس حاصل نمایند.
شماره مجوز: ۱398.۴۲۵۰

شرکت ملي نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزي ایران 

)سهامي خاص(

تجليل از سه چهره ی برتر ايمنی پتروشيمی مرجان



شنبه 20 مهر ماه 1398 
 شماره 693

8
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو گزارش می دهد؛

ظرفیت های فوق العاده برای توسعه و تحرک در صنعت نفت
وزیر نفت:  بابک زنجانی سنج ندارم

روز سه شنبه گذشته پنجمین کنگره 
راهبردی نفت و نیــرو با حضور وزیر نفت، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و شماری 
از مدیران ارشد صنعت نفت و کارشناسان 
داخلی و خارجی حوزه انرژی آغاز به کار کرد 
و روز چهارشــنبه، ۱۷ مهرماه به کار خود 
پایان داد. در مجموع دو روز برگزاری این 
کنگره پنج نشست تخصصی با عنوان های 
»8 میلیون بشکه تولید نفت، ضرورت؟ رویا 
یا واقعیــت؟«، »روابط مالی نفت با دولت« 
و »چالش های محیط زیســتی، پیشرفت یا 
بخش های  توسعه  مالی  »تامین  عقبگرد«، 
نفت و نیرو«، »اســتارت آپ ها و زیست بوم 

نوآوری در صنعت« برگزار شد.
وزیر نفت در آیین گشایش پنجمین 
كنگــره راهبــردی و نمایشــگاه نفت و 
نیــرو در مركز همایش هــای بین المللی 
صداوسیما ضمن اشــاره به اینكه قیمت 
فروش كوچک ترین محموله نفتی حداقل 
۵۰ میلیون دالر است، گفت:  وزارت نفت 
نمی تواند به راحتی به كسی اعتماد كند و 
من بابک زنجانی ســنج ندارم، در نتیجه 
باید در فروش محموله های نفتی احتیاط 

كنیم.
بیــژن زنگنه با ابراز خوشــحالی از 
حضور در میــان همكاران صنعت نفت و 
كنگره،  این  برگزاركننــدگان  از  قدردانی 
درباره تعیین تكلیف توســعه میدان های 
مشــترک اظهار كرد:  ما در میدان گازی 
پــارس جنوبی حركت بزرگــی كردیم و 
ان شاءاهلل تا اواخر امســال یا اوایل سال 
آینده همه بخش دریایــی ۲۷ فاز پارس 
جنوبی پایان می یابد و پاالیشــگاه فاز ۱۴ 
نیز ســال ۱۴۰۰ تكمیل می شود. وی با 
اشــاره به اینكه عملیات طرح توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی امســال آغاز می شــود، 
افزود:  ما می خواستیم این كار را به دلیل 
اســتفاده از فناوری فشارافزایی در دریا با 
شركت فرانســوی توتال انجام دهیم كه 
متأســفانه در اعمال تحریم ها، هم توتال 
و هــم شــركت سی ان پی ســی آی چین 
كنار رفتند، حرفشــان هم دوســتانه بود 
و مــا هیچ بحــث و دعوایی بــا یكدیگر 
نداشتیم. شــرایط تحریم به گونه ای بود 
كه آنها نمی توانســتند و نمی خواســتند؛ 
فكر می كردند نمی تواننــد كار كنند و به 
هر حال كنــار رفتند.وزیر نفــت با بیان 
اینكه وضع ما در فازهــای میدان گازی 
پارس جنوبی بســیار خوب اســت، ادامه 
داد:  امســال تا آخر ســال روزانه حدود 
۷۰ میلیون مترمكعب گاز شــیرین از این 
فازها وارد شــبكه خواهیــم كرد.زنگنه با 
اشــاره به اینكه پنجمین كنگره راهبردی 
نفت و نیرو با موضوع آینده نگری فضای 
كسب وكار در صنایع نفت و نیرو ایران با 
برگزار شــده  بخش خصوصی  محوریت 
است، گفت:  به نظر بنده ظرفیت های ما 
برای توســعه و تحرک در صنعت نفت در 

شرایط كنونی كماكان فوق العاده است.
تغییرات غیرقابل پیش بینی جغرافیای 

نفت
وی با بیان اینكه در جغرافیای نفت 
تغییرات بسیار مهمی اتفاق افتاده كه در ۱۰ 
سال گذشــته قابل پیش بینی نبوده است، 
ادامه داد:  كســی نمی توانست پیش بینی 
كند آمریــكا به بزرگ تریــن تولیدكننده 
نفت جهان تبدیل شــود، كشــوری كه 
بزرگ ترین واردكننــده بود، اكنون نه تنها 
بزرگ ترین تولیدكننده نفت جهان شــده، 
بلكه صــادرات نفت، گاز و میعانات گازی 
را آغاز كرده اســت.به گفته وزیر نفت، با 
وجود همه اینهــا، همچنان ظرفیت های 
بســیار مهــم و فوق العــاده ای در حوزه 
كشــورهای خلیج فارس و تولیدكنندگان 
سنتی برای توسعه و تحرک وجود دارد و 

با آن معنای واقعی اش  نفت كماكان 
می تواند محرک و پیشــران اقتصاد ایران 
باشــد.زنگنه با تأكید بر توســعه جهشی 
صنایع باالدســتی نفــت و گاز و در ادامه 
تأمین خوراک و توســعه صنایع باالدست 
و پایین دســت پتروشیمی و در كل تكمیل 
زنجیره ارزش در صنعت نفت اظهار كرد:  
فعال بــودن صنعت نفت بخش بســیار 
مهمی از دیگر صنایع كشور و خدمات فنی 
و مهندســی را تحریــک و فعال می كند.
وی افزود:  حجم سرمایه گذاری های نفت 
طوری است كه می تواند بخش عظیمی از 
خدمات مهندســی و حتی غیرمهندسی را 
فعال كند و حتی در اشــتغال كشور نقش 
مهمی داشته باشد.وزیر نفت با بیان اینكه 
در ســال 8۳ چشم انداز ۲۰ ســاله برای 
كل صنعــت نفت همســو با چشــم انداز 
۲۰ ســاله كشور تهیه شــد، تصریح كرد:  
اهداف كالن این چشــم انداز واقع گرایانه 
و قابل دســترس بود و همــه ابعاد نفت 
در آن ترســیم شــده بود. هم اكنون هم 
بــا كمی روزآمد كــردن می تــوان توقع 
داشــت كه آن اهداف تحقق یابد، گرچه 
كشــورهای منطقه بیكار ننشسته اند و در 
این ۱۵ سال پیشرفت های چشمگیری در 

همه زمینه ها داشته اند.
نفت در مقابل ضربه های تحریم مقاومت 

می کند
زنگنه با اشاره به اینكه هر چند سال 
یک بار ضربه های كشــنده ای به صنعت 
نفت ایران وارد می شــود، گفت:  تاكنون 
ســعی كردیم از این ضربه ها زنده بیرون 
بیاییم و این مشــكل را حل كنیم. به هر 
حال تحریم هــا بزرگ ترین ضربه ها را به 
صنعت نفت وارد می كنند و جایگاه جهانی 
ما را كاهــش می دهند؛ گرچه ما مقاومت 
می كنیم. وی به زمینه های فعالیت بخش 
خصوصی در صنعت نفت اشــاره و اظهار 
كرد:  بخش خصوصی می تواند در زمینه 
فعالیت های پیمانكاری نقشی بسزا داشته 
باشــد. هم اكنون پیمانــكاران EPC در 
صنعت نفت در حــال گرفتن نقش قالب 
هســتند، زیرا با توجه به نظــام اجرایی 
نفت كه نمی خواهد كار امانی انجام دهد 
و كارها را كوچک كنــد و حتی عملیات 
نگهداشــت تولید را هم كه اقدامی بود كه 
همیشــه به صورت امانی انجام می شــد 
و چنــد پیمانــكار با هــم كار می كردند 
EPC/ هم اكنــون این نظام یــک نظام
EPD است كه همه كارها را یک پیمانكار 
از آغــاز زنجیره تا انتهــا انجام می دهد و 
پرداخت هم تابع تولید است، نه فقط تابع 
ادامه  فیزیكی طرح.وزیر نفت  پیشــرفت 
داد:  زمینــه فعالیت پیمانــكاران در نفت 
شناخته ترین زمینه است كه مهم ترین آن 
در بخش باالدست نفت و كوچک ترین ها 
در شبكه های گازرسانی توزیع در شهرها و 
روستاهاست كه در حال انجام است.زنگنه 
درباره ســرمایه گذاری مستقیم در صنعت 
نفت در بخش های پتروشــیمی، پاالیش 
و مایع ســازی گاز و زنجیره پایین دستی 
نفت، گاز و پتروشــیمی افزود:  زمینه هایی 

بسیار خوب و خوراک های باارزشی وجود 
دارد كه می توانیم با سرمایه گذاری در آنها 
زنجیــره ارزش را تكمیــل و تا جایی كه 
ممكن اســت از خام فروشی پرهیز كنیم.
وی درباره ســاخت تجهیــزات و به ویژه 
سیســتم های صنعتی مــورد نیاز صنعت 
نفت، با اشاره به پیشرفت ها و چالش های 
۱۰ قلــم كاالهای اولویت دار صنعت نفت 
گفت:  باید بــا برنامه ریزی های الزم این 
كار را تقویت و تسریع كنیم. این كار آثار 
مهمی به ویژه در این شــرایط برای ایجاد 

اشتغال و امید دارد.
تقویت ساخت داخل و ایجاد اشتغال 

و امید
وزیــر نفت بــا بیــان اینكــه در 
تعــدادی   EPC/EPD قراردادهــای 
كاالها به طور مشــخص ذكر شده است 
كــه پیمانكاران مكلف  هســتند از داخل 
خریــداری كنند، گفــت:  در بخش های 
زیادی هم تاكنون پیشــرفت داشــته ایم. 
آخریــن آن ورق های مقاوم به اســید و 
گاز ترش اســت كه برای نخســتین بار 
خطوط لوله در صنعــت نفت با همكاری 
فوالد مباركه و فوالد اكســین خوزستان 
برای خط لوله گوره - جاســک در حال 
ساخت اســت.زنگنه گفت:  سیستم های 
مــورد نیاز صنعــت را بایــد در داخل به 
بسازیم.   )Skid Mounted( صورت سیار
مانند واحدهای بهره برداری و نمک زدایی 
كار  اینها  فشــارافزایی.  واحدهــای  یــا 
مهمی است كه احتیاج داریم و باید به آن 
توجه شود.وی درباره بهینه سازی مصرف 
انرژی ادامه داد:  این موردی اســت كه 
می توانســت با توجه به مــاده ۱۲ قانون 
رفــع موانع تولید حجــم عظیمی از كار و 
فعالیت را برای ســازندگان و شركت های 
خدمات مهندســی ایجاد كند. با توجه به 
مشــكالتی كه در هدفمندی یارانه ها بود 
و اولویت دهــی به هدفمنــدی یارانه ها و 
اختصــاص منابع برای آن، این كار تقریبا 
جز در بخش قراردادهای باالدستی نفت 
)IPC و بیــع متقابل( و مقــداری هم در 
بخش گاز، متوقف شــد كــه باید به این 
موضوع توجه ویژه شود.وزیر نفت درباره 
 )E&P( شــركت های اكتشــاف و تولید
ایرانی گفت:  وزارت نفت اســامی ۱۵، ۱۶ 

برای فعالیت در فعالیت های  را  شــركت 
اكتشــاف و تولید اعالم كرده است. این 
شــركت های می توانند نقش بسزایی در 
آینده كسب وكار صنعت نفت داشته باشند. 
حتی در شــرایط كنونــی تحریم نیز این 
شــركت ها می توانند فعالیت خوبی داشته 

باشند.
فضای باز صادراتی

به گفته زنگنــه، هم اكنون فضایی 
باز برای صادرات فرآورده های نفتی مانند 
نفت گاز، بنزین، نفت كوره و...  حتی نفت 
خام و میعانــات گازی وجود دارد.وی به 
ابعاد بــزرگ صنعت نفت اشــاره كرد و 
ادامه داد:  حضور بخش خصوصی در این 
صنعت به سه عامل »توانمندی و ساختار 

فناوری  مدیریتی مناســب«، »توانمندی 
و تعامل« و »ســرمایه كافی و توانمندی 
بــرای تجهیــز منابع مالــی از بازارهای 
پولی و ســرمایه« نیــاز دارد.وزیر نفت با 
اشــاره به اینكه تأمین منابع و سرمایه در 
مقیاس های بزرگ یكی از نیازهای بخش 
خصوصی ما برای حضور جدی در بخش 
باالدســتی نفت و بازرگانی نفت اســت، 
اظهار كرد:  تاكنون همه برای تأمین مالی 
دنبال صندوق توسعه بودند كه این دیگر 
جواب نمی دهــد. ما باید فكر كنیم چطور 
می توانیــم منابع را تأمین كنیم و كمتر به 
این موضوع فكر شده است. ما مقداری در 
نحوه پرداخت به پیمانكاران در طرح های 
EPC/EPD تغییــر ایجــاد كردیم، حتی 
بعضی از پیمانكاران بزرگ ما قادر نیستند 
خود را بــا این رویه هماهنگ كنند.زنگنه 
با اشــاره به اینكه می دانــم پیمانكاران 
مشــكالتی دارند، افزود:  الزم می دانم از 
هر كســی كه چرخی را در این كشور به 
گردش در می آورد تشكر كنم و مشخص 
اســت كه ایــن كار با چه مشــكالت و 
مشــقت هایی همراه است. اما به هر حال 
نمی توان برای تأمین مالی فقط به دولت 
اتكا كــرد و وزارت نفــت در صورتی در 
تأمین مالــی به پیمانكاران كمک می كند 
كه خودشــان نیز مقداری آورده داشــته 

باشند.
بابک زنجانی سنج ندارم

وی با اشــاره به رقم هــای باال در 
قراردادهای فروش نفت ادامه داد:  قیمت 
فروش كوچک ترین محموله نفتی حداقل 
۵۰ میلیــون دالر اســت و وزارت نفــت 
نمی تواند به راحتی به كســی اعتماد كند. 
من بابک زنجانی ســنج ندارم، در نتیجه 
باید در فروش محموله های نفتی احتیاط 
كنیم.وزیر نفت تأكید كــرد:  باید درباره 
ابتــكاری برای بزرگ  ایجاد راهكارهای 
كردن اندازه شــركت ها یا متشكل كردن 
آنها یــا همكاری آنها با یكدیگر و تجهیز 
منابع آنها و اســتفاده از پول هایی كه در 
جامعه اســت بیشتر تفكر شــود.زنگنه با 
اشاره اینكه ما باید از ابتكارهای خودمان 
در این شرایط دشوار استفاده كنیم، گفت:  
همه ما یاد گرفتیم كه در شرایط سخت، 
كار و زندگــی كنیم و به همین دلیل هم 

زنده مانده ایم و مقاومت در شرایط سخت 
را یــاد گرفته ایم. ما بایــد مقاومت كنیم 
و نگذاریم عده ای بــه حقوق ملت ایران 
تجاوز كنند و ما را تحت فشار قرار دهند.

وی به دســتاوردهای صنعت نفت در این 
سال های سخت اشاره و تصریح كرد:  من 
نیاز كشور را بسیار بیشتر از دستاوردهای 
كارهای  می دانــم،  تاكنون  كسب شــده 
بزرگی انجام شــده، اما باید متناســب با 
آنچه داریم و نیاز كشــور به یک صنعت 

خوب و روزآمد بیشتر كار كنیم.
تولیدات با ارزش تر در جهش سوم 

پتروشیمی
وزیــر نفت بــا بیان اینكــه وزارت 
صنعــت  در  بزرگــی  گام هــای  نفــت 
پتروشیمی برداشته اســت، افزود:  جهش 
دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ 
به اتمام می رســد و به تولید این صنعت 
حــدود ۵۰ درصد از نظر ارزشــی افزوده 
می شــود. یعنی مــا از ۱۷ میلیــارد دالر 
كنونی به بیش از ۲۵ میلیارد دالر خواهیم 
رســیم و بیــش از ۱۰۰ میلیون تن تولید 
خواهیم داشــت.زنگنه با اشــاره به اینكه 
در جهش ســوم صنعت پتروشیمی ارزش 
تولیدات این صنعــت از ۲۵ میلیارد دالر 

گزارش

معاون وزیر نفت از راهبرد تحویل خوراک ترکیبی به پتروشیمی ها خبر داد: 

صنعت پتروشیمی روزانه 6۵۰ هزار بشکه معادل 
نفت خوراک دریافت می کند

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی ایران بـا بیـان اینکه به 
ازای هـر یـک میلیـون تـن ظرفیـت یکهزار نفـر در ایـن صنعت مشـغول 
بـه کار می شـوند، از راهبـرد وزارت نفـت بـرای تحویـل خـوراک ترکیبـی 
)گاز و مایـع( بـه مجتمع هـای پتروشـیمی خبر داد و اعـالم کـرد:  صنعـت 
پتروشـیمی ایران سـاالنه 33 میلیـون تـن خـوراک مصـرف می کنـد کـه 

معـادل 6۵۰ هـزار بشـکه نفـت در روز اسـت.
صنایـع  ملـی  شـركت  مدیرعامـل  محمـدی،  بهـزاد 
پتروشـیمی بعدازظهر چهارشـنبه )۱۷ مهرمـاه( در آییـن پایانـی پنجمیـن 
كنگـره راهبـردی نفـت و نیـرو در محـل مركـز همایش هـای بین المللی 
صـدا و سـیما با اشـاره بـه اینكه خوراک، بـرق و آب منابعی اسـت كه به 
صنعـت پتروشـیمی داده می شـود، گفت:  ایـن صنعت سـاالنه ۳۳ میلیون 
تـن خـوراک معادل ۶۵۰ هزار بشـكه نفـت در روز در قالـب خوراک های 
گاز، ۲۰  پاالیشـگاه های  از  درصـد  كـه ۷۰  دریافـت می كنـد  مختلـف 
نفـت  پاالیشـگاه های  از  پروژه هـای ان جـی ال و ۱۰ درصـد  از  درصـد 
دریافـت می شـود.وی بـا بیـان اینكـه هم اكنـون ۵۶ مجتمع فعـال داریم 
كـه ایـن تعـداد با تحقق طرح هـای جهـش دوم در پایان سـال ۱۴۰۰ به 
8۳ مجتمـع و خـوراک دریافتـی بـه ۶۲ میلیـون تـن می رسـد، ادامه داد:  
تـا پایـان سـال ۱۴۰۴ تعداد مجتمع ها بـه ۱۰9 و خـوراک دریافتی به ۷۴ 
میلیـون تـن خواهـد رسـید.مدیرعامل شـركت ملـی صنایع پتروشـیمی با 
اشـاره بـه وجـود منابـع گازی گسـترده در كشـور گفت:  توسـعه صنعت 
پتروشیمی بیشـتر براسـاس خـوراک گاز توسـعه یافته اسـت كـه این عدد 
در شـرایط كنونـی ۷۷ درصـد گاز و ۲۳ درصـد خوراک های مایع اسـت و 
تـا پایـان سـال ۱۴۰۴ شمسـی به 8۶ درصـد خـوراک گازی و ۱۴ درصد 

خوراک هـای مایـع می رسـد.
تبیین راهبرد گذر از خام فروشی منابع نفت و گاز

معـاون وزیر نفت در امور پتروشـیمی یاد آور شـد:  پتروشـیمی هایی 
كـه بـا خـوراک مایـع كار می كننـد اقتصادشـان بـه انـدازه واحدهایـی 
كـه بـا خـوراک گاز كار می كننـد، جـذاب نیسـت. راهبـرد وزارت نفـت 
و شـركت ملـی صنعـت پتروشیمی اسـتفاده از خوراک هـای تركیبـی كـه 
ضمـن اقتصـادی بـودن بتوانیـم از زنجیـره ارزش هـم تـا محصـوالت 

پاییـن دسـت پیشـروی كنیم. 
پتروشیمی صنعت کم مصرف آب!

محمـدی بـا اشـاره به اینكـه مصرف سـاالنه آب كشـور ۱۰۰ هزار 
میلیون متركعب اسـت، گفت:  سـهم پتروشـیمی از این رقم ۳۰۰ میلیون 
مترمكعـب در سـال اسـت كـه ۱۵۰ میلیـون مترمكعب آن در عسـلویه و 
از طریـق آب هـای خلیـج فـارس و ۱۰۰ میلیـون مترمكعـب از خروجـی 
كارون بـه خلیـج فارس در منطقه ماهشـهر و فقـط ۵۰ میلیون مترمكعب 
از منابـع آب داخلـی كشـور تامیـن می شـود. ایـن ۵۰ میلیـون مترمكعب 
یعنـی پتروشـیمی ها تنهـا ۵ صـدم درصـد از كل مصرف سـاالنه كشـور 

معـادل ۱۷ روز مصـرف آب شـهر تهـران مصـرف می كنند.
سرریز مازاد برق صنایع پتروشیمی به شبکه سراسری

وی بـا بیـان اینكـه پتروشـیمی فجر یـک و دو در منطقـه ماهشـهر 
و پتروشـیمی های مبیـن و دماونـد در عسـلویه وظیفـه تامیـن یوتیلیتـی 
واحدهـا را دارنـد، افـزود:  صنعـت پتروشـیمی در مجمـوع ۱9۰۰ مگاوات 
بـرق تولیـد می كنـد كـه ۱۶۴۰ مـگاوات آن در صنعـت و بقیه به شـبكه 

سراسـری برق كشـور وارد می شـود.
ارزش افزایی برای ۱۵۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط پتروشیمی

 ۶۶ تولیـد  پتروشـیمی ظرفیت  صنایـع  ملـی  شـركت  مدیرعامـل 
میلیـون تنـی بـا حجـم سـرمایه گذاری ۵۳ میلیـارد دالری و درآمـد ۱۷ 
میلیـارد دالری را وضـع كنونـی صنعـت دانسـت و ادامـه داد:  از مجموع 
8.۵ میلیـون تـن محصولـی كـه در داخـل كشـور بـه فـروش می رسـد، 
۴.9 میلیـون تـن در بـورس عرضـه می شـود كـه از ایـن ۴.9 میلیـون 
تـن ۱۵ هـزار بنـگاه كوچـک و بـزرگ در ۱۰ حـوزه مختلـف در كشـور 

هسـتند. فعال 
محصـوالت  تولیـد  ظرفیـت  افزایـش  بـا  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد 

شـیمی و پتر
معـاون وزیـر نفت در امور پتروشـیمی به اشـتغال ۱۰8 هـزار نفر در 
صنعـت پتروشیمی اشـاره و اظهـار كـرد:  بـه ازای هـر یـک میلیـون تن 
ظرفیـت ۱۰۰۰ نفـر در صنعـت مشـغول بـه كار می شـوند و بـه ازای هر 
یـک میلیـون تـن محصولـی كـه بـه صنایـع پایین دسـت داده می شـود 
۱۷۰ هـزار نفـر شـغل مسـتقیم ایجـاد می شـود.محمدی بـا اشـاره بـه 
برنامه هـای توسـعه صنعـت پتروشـیمی گفت:  ظرفیت تولیـد این صنعت 
بـا تحقـق جهـش دوم و در پایـان سـال ۱۴۰۰ بـه ۱۰۰ میلیـون تـن بـا 
حجـم سـرمایه گذاری ۷۰ میلیـارد دالر خواهد رسـید، همچنیـن در پایان 
سـال ۱۴۰۴ و تحقـق جهش سـوم ظرفیت بـه ۱۳۳ میلیون تـن با حجم 

سـرمایه گذاری 9۳ میلیـارد دالر می رسـد.
پتروشیمی و خودکفایی در تأمین کود کشاورزی

وی همچنیـن دربـاره ارزش صنعت پتروشـیمی در كشـاورزی گفت:  
كل مقـدار كـود مـورد نیـاز صنعـت كشـاورزی ۳.۲ میلیون تن در سـال 
اسـت كـه ۲.۲ میلیـون تـن معـادل ۷۲ درصـد آن توسـط پتروشـیمی ها 

می شـود. تامین 

سفیر نروژ در تهران: 
مالحظات سیاسی در سیاست گذاری نفت و گاز نروژ جایگاهی ندارد

ســفیر نروژ در تهران گفت:  سیاست نفتی نروژ این است که از دخالت دادن سیاست در کسب وکار 
خودداری شود.

الرس نوردام روز سه شــنبه، ۱۶ مهرماه در پنجمین كنگره راهبردی نفت و نیرو  گفت:  فروش 
نفــت و گاز نــروژ بر منافع خالص تجاری مبتنی هســتند. با كنار گذاشــتن مالحظات سیاســی در 
سیاســت گذاری نفت و گاز خود، باور داریم كه یک تأمین كننده قابل پیش بینی تر و مطمئن تر هستیم.
وی بــا بیان اینكه نروژ حدود ۲۵ درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا را تأمین می كند، افزود:  بیشــتر 
انرژی خود را به اتحادیه اروپا صادر می كنیم كه شامل 9۰ درصد از نفت و تقریبا همه گاز ما می شود.

سفیر نروژ در تهران اظهار كرد:  تنوع بخشی به عرضه كنندگان یكی از مالحظات مهم كشورهای عضو 
اتحادیه اروپاست و در سال های گذشته ما دیدیم كه چطور عرضه كنندگان انرژی با كاهش جریان نفت 
و گاز به دالیل سیاســی، از اهرم قدرت خود در برابر مشتریان استفاده كردند. نوردام گفت:  افزون بر 
این شركت های نفت و گاز نروژ متوجه می شوند كه باید با یک آینده سبزتر هماهنگ شوند، از این رو 
این شركت ها سرمایه گذاری سنگینی در فناوری های تجدیدپذیر دارند. وی افزود:  از زمانی كه صندوق 
ســرمایه گذاری نروژ در سال ۱99۰ ایجاد شد، تالش كردیم منابع محدود نفتی خود را به دارایی های 
مالی همیشــگی تبدیل كنیم. این به ما فرصتی بزرگ داده اســت و اگر با دقت مدیریت شود، هم به 
نسل من سود می رساند و هم برای نسل های آینده باقی می ماند.سفیر نروژ در تهران گفت:  امیدواریم 
این دورنما از یک كشــور كوچک در شمال كره زمین ارزش هایی برای ایران داشته باشد كه تقریبا از 

هر جهت ویژگی های متفاوتی دارد.

در مجموع دو روز برگزاری این 
کنگره پنج نشست تخصصی با 

عنوان های »8 میلیون بشکه تولید 
نفت، ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟«، 

»روابط مالی نفت با دولت« 
و »چالش های محیط زیستی، 

پیشرفت یا عقبگرد«، »تامین مالی 
توسعه بخش های نفت و نیرو«، 

»استارت آپ ها و زیست بوم 
نوآوری در صنعت« برگزار شد

حضور بخش خصوصی 
در این صنعت به سه عامل 

»توانمندی و ساختار 
مدیریتی مناسب«، 

»توانمندی فناوری و 
تعامل« و »سرمایه کافی و 

توانمندی برای تجهیز منابع 
مالی از بازارهای پولی و 

سرمایه« نیاز دارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از پنجمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو گزارش می دهد؛

ظرفیت های فوق العاده برای توسعه و تحرک در صنعت نفت
وزیر نفت:  بابک زنجانی سنج ندارم

به ۳۷ میلیارد دالر می رسد، ادامه داد:  به 
بیش از ۱۳۰ میلیون تن تولید محصوالت 
این جهش خواهیم رسید  پتروشــیمی در 
كه محصوالت بســیار باارزش تر خواهند 
بود و بیشــتر تولیدات بــه جای متانول و 
الفینــی خواهند بــود. این حركت  اوره، 
مهمی اســت كه عمده آن از سوی بخش 
غیردولتی انجام شــده و بخشــی هم در 
اختیار بخش خصوصی اســت.وی با بیان 
اینكــه طرح هــای IPC با شــركت های 
داخلی و خارجی پیش می رود، اظهار كرد:  
EPC/ ما محوریــت كارمان را طرح های
EPD گذاشته ایم كه حدود ۶ میلیارد دالر 
هزینه آن اســت. ۶ هــزار میلیارد تومان 
تاكنون قرارداد بســته ایم و در هفته های 
آتــی ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر قرارداد 
اینها قراردادهایی است  بسته خواهد شد. 
كــه مــا پرداخت هایش را نقــدی انجام 
می دهیم و تنها تفاوتی كه با قراردادهای 
قبلی دارد این اســت كه ما تنها براساس 
پیشــرفت فیزیكی پرداخــت نداریم و در 
به شــاخص های مدنظر  صورت رسیدن 
مــا پرداخت صــورت می گیرد.وزیر نفت 
مهم ترین طرح هــای جمع آوری گازهای 
ان جی ال های ۳۱۰۰، ۳۲۰۰،  را  مشــعل 

خارک و پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
عنوان كــرد و گفت:  در ایــن زمینه دو 
قرارداد كــه با هلدینگ مــارون و خلیج 
فارس امضا شده، حدود ۷.۵ میلیارد دالر 
در این زمینه سرمایه گذاری شده است. تا 
ســال ۱۴۰۰ بیش از 9۵ درصد گازهای 
همراه نفت جمع آوری و به عنوان خوراک 

به پتروشیمی ها تحویل می شود.
قرارداد توسعه میدان فرزاد A به زودی 

منعقد می شود
زنگنه با اشاره به انعقاد قرارداد توسعه 
میدان مشــترک بالل ادامه داد:  قرارداد 
میدان مشــترک فرزاد A نیز در ماه های 
آتی بسته خواهد شد. تقریبًا برنامه و تعهد 
وزارت نفت درباره میدان های مشترک به 
انجام می رســد.وی با بیان اینكه كارهای 
میدان های مشــترک غرب  در  بزرگــی 
كارون انجام شده است، گرچه نمی توانیم 
اصل طرح هــای عمــده ای را كه برای 
افزایش بازیافت داشــته باشیم اجرا كنیم، 
افزود:  در این میدان از ۷۰ هزار بشــكه 
تولید در ســال 9۲ هم اكنون به ظرفیت 
تولید بیش از ۳۵۰ هزار بشــكه رسیده ایم 
و همچنان این روند بــا حفاری چاه ها و 
احــداث واحدهای تولید و فــرآورش در 
میدان هــای غــرب كارون ادامه خواهد 
داشــت.وزیر نفت با بیان اینكه هم اكنون 
نزدیــک 9۵ درصــد كل كشــور تحت 
پوشــش گاز قــرار دارنــد، تصریح كرد:  
كار عظیمی در بخش گازرســانی شهری 
و روســتایی انجام شده اســت كه همه 
هزینه آن از محل صرفه جویی در مصرف 
فرآورده هایی كه با گاز جایگزین شــدند، 
تأمین شد. این كار اشتغال باالیی را ایجاد 
كرد و از نظر محیط زیســتی نیز بســیار 
مهم بود.زنگنه با اشــاره به دستاوردهای 
كیفــی و كمی در صنعــت پاالیش اظهار 
كرد:  برای نخستین بار امسال با افزایش 
تولیــد بنزین صادركننده بنزین شــدیم. 
هم اكنــون بنزین یورو ۴ و گازوئیل بدون 
گوگرد در كالنشهرها توزیع می شود. همه 
از  فرآورده های پاالیشی هم اكنون مازاد 
نیاز داخل تولید و مابقی صادر می شــوند.
وی با بیان اینكه تكمیل پاالیشــگاه های 
ســیراف با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشــكه در 
اولویــت وزارت نفــت قــرار دارد، گفت:  

این طــرح زنجیــره ای از پاالیشــگاه و 
باید ذیل سیراف  پتروپاالیش اســت كه 
واحدهای پتروشــیمیایی ایجاد شود، زیرا 
تولید اصلی پاالیشــگاه های سیراف نفتا 
است و ما برای نخستین بار پاالیشگاه را 
برای سوخت احداث نكرده ایم و این گام 
اول آن است و بعد وارد واحدهای الفینی 

برای تولید پالستیک و...  می شود.
پیوند باشگاه نفت و نیرو و شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ
وزیر نفــت با بیان اینكــه یكی از 
جوان ترین تیم های تاریخ صنعت نفت بر 
مبنای شایسته ساالری در مدیریت صنعت 
نفت مستقر شده است، تصریح كرد:  این 
موضوع در حال گسترش است و امیدوارم 
این مدیریت به طور كامل به نسل جدیدی 
از مدیران جوان شایســته منتقل شــود.
زنگنــه با تأكید بر حمایــت صنعت نفت 
از شــركت های دانش بنیان و استارت آپ 
و اســتفاده حداكثری از ظرفیت های این 
شــركت ها، ادامه داد:  مدت زیادی است 
كه برای این موضوع و گسترش آن زمان 
گذاشــته ام و وزارت نفــت به طور جدی 
دنبال ایــن موضوع اســت. البته ممكن 
است زمان بر باشد، اما به هر حال منطقه 
وســیعی در ری به این موضوع اختصاص 
داده شــده و هم اكنون در حال طراحی 
معماری و تجهیز آن هســتیم.وی با بیان 
اینكه روزی كه باشگاه نفت و نیرو تشكیل 
شد، فكر می كردیم محلی برای این است 
كه چندصدســال تجربه مدیریتی، فنی و 
كارشناســی را در خــودش جای می دهد 
كه بــه صورت رایــگان تجربه های خود 
را به كل كشــور عرضه كند، اظهار كرد:  
اكنون كه فكر می كنم اینها همه مشاوران 
خوبی برای شــركت های شــتاب دهنده، 
اســتارت آپ و دانش بنیان هستند كه باید 
این موضوع را در دستور كار قرار دهیم و 
از توانمندی های این باشــگاه و اعضایش 
اســتفاده كنیم.وزیر نفت گفت:  شناخته 
شــدن مدیــران و كارشناســان باارزش 
باشگاه نفت و نیرو می تواند بسیار كارساز 
باشد و ان شاءاهلل حركت مهمی برای تولید 
ارزش بــر مبنای دانــش و فهم، نه فقط 
ســخت افزار انجام گیرد و از این مســئله 

حداكثر استفاده را ببریم.

قرن بیست ویکم، قرن انرژی های 
تجدیدپذیر است

مدیرعامل اویک هم در این كنگره 
گفت:  اگر قرن نوزدهم را قرن زغال سنگ 
و قرن بیســتم را قرن نفت قلمداد كنیم، 
باید قبول كنیم قرن بیســت ویكم به ویژه 
نیمه دوم این قرن را باید قرن انرژی های 
تجدیدپذیر و دوره تغییر قدرت در عرصه 
انــرژی در دنیا به شــمار آورد. غالمرضا 
منوچهری، معاون سابق توسعه و مهندسی 
ایــران و مدیرعامل  شــركت ملی نفت 
ارائه ســخنرانی های  بخــش  در  اویک، 
كلیدی پنجمیــن كنگره راهبردی نفت و 
نیرو، با موضوع »تحوالت ســاختاری در 
صنعت نفت« گفت:  دنیا در آستانه تحول 

عمده در بخش انرژی است، بنابراین 
به طور طبیعــی اگر این تحوالت را خوب 
بشناســیم، می توانیم موقعیت كشــور را 
بازبینی و به مســیر توسعه كشور كمک 
كنیم. وی با بیان اینكه بخش انرژی دنیا 
در معرض تحوالت بنیادین قرار دارد، به 
تبیین مهم تریــن روندهای جهانی حوزه 
انــرژی پرداخت و در این میان به رشــد 
مصــرف گاز و متقابال پایین آمدن تقاضا 
برای نفت و اجبــار برای كاهش مصرف 
و تولید زغال ســنگ، ظهــور انرژی های 
تجدیدپذیر و برقی شــدن صنایع، ظهور 
منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آمریكای 
شمالی و تدوین مقررات مربوط به كاهش 
مصرف گاز دی اكســیدكربن اشاره كرد.

مدیرعامــل اویــک به كاهــش هزینه 
تولیــد انرژی های تجدیدپذیــر و ظهور 
فناوری هــای نو در این عرصه اشــاره و 
تصریح كرد:  در ۱۰ ســال گذشته، هزینه 
تولید انرژی خورشیدی در جهان حدود ۷۰ 
درصد و هزینه تولیــد انرژی بادی حدود 
۳۰ درصد كاهش یافته اســت و این روند 
كاهشی ادامه دارد.به گفته وی، اگر قرن 
نوزدهم را قرن زغال سنگ و قرن بیستم 
را قرن نفت قلمداد كنیم، باید قبول كنیم 
قرن بیســت ویكم به ویــژه نیمه دوم این 
قرن را باید قرن انرژی های تجدیدپذیر و 
دوره تغییر قدرت در عرصه انرژی در دنیا 
به شــمار آورد.منوچهری ادامه داد:  رشد 
ســرمایه گذاری در بخــش نفت و گاز در 
بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ چندان مطلوب 
نبوده است و بیشــترین سرمایه گذاری را 
آمریكای شــمالی در این زمینه داشته كه 
ســرمایه گذاری انجام شده در این بخش 
حدود سه برابر ســرمایه گذاری در بخش 
خاورمیانه بوده و این حجم سرمایه گذاری، 
اشــتغال زایی قابل توجهی در این بخش 
به همراه داشته است.معاون سابق توسعه 
و مهندســی شــركت ملی نفت ایران و 
مدیرعامل اویک گفت:  تحوالت ساختاری 
شــركت های نفتی به ویژه حركت آنها به 
بیشــتر در نوع خود  سمت رقابت پذیری 
قابل توجه است و باید این فضای رقابتی 
در كشور فراهم شــود.منوچهری تصریح 
كرد:  اگر به سیاســت های كلی نظام در 
بخش انرژی نگاهی كنیم می بینیم با در 
نظر گرفتن ســیر طبیعی انرژی در دنیا، 
جایگاه كشور ما و ابالغیه های مقام معظم 
رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
پیش بینی های مناســبی شده است و باید 
بتوانیم در همین جهت و برای حاكثرسازی 
منافع ملی تالش كنیم.وی یادآور شد:  بر 
اســاس روندهای موجــود در دنیا، هفت 
اكوسیســتم را می توانیم در بخش انرژی 
كشــور راهبری كنیم تــا بتوانیم از وضع 
كنونی حداكثر استفاده را ببریم، این هفت 
روند شامل تنوع شركت های باالدستی و 
الگوهای قراردادی، توسعه زیرساخت های 
توســعه  تجدیدپذیر،  انرژی هــای  تولید 
و  شــتاب دهنده ها  اســتارت آپ ها، 
شــركت های دانش بنیــان، تبدیل نفت 
و گاز خــام به فرآورده های پاالیشــی و 

پتروشــیمی، توســعه صنایع پشتیبانی و 
تولید تجهیزات، ارتقای كارآیی و كاهش 
انرژی، توســعه تجارت  شــدت مصرف 

فرآورده های انرژی با همسایگان است.
 3۱۰۰ NGL پیشرفت 3۵ درصدی پروژه

دهلران
در همین حال، مدیرعامل شــركت 
شركت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
با اشــاره به اینكه طبق برنامه ما باید در 
دو سال آینده پروژه NGL ۳۱۰۰ دهلران 
را به پایان برســانیم، گفــت:  هم اكنون 
حــدود ۳۵ درصــد از پروژه پیشــرفت 
فیزیكی داشــته است. شركت مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت )OIEC( و شركت 
 )IGC( پیمانكاری بین المللی عمومی ایران
با هــدف انجام عملیات خرید، ســاخت، 
 PC۲ نصب، اجرا و پیش راه اندازی بخش
كارخانــه NGL۳۱۰۰ دهلران، تفاهم نامه 
همكاری امضا كردند.ایــن قرارداد صبح 
روز چهارشــنبه، دهم مهرماه به امضای 
غالمرضا منوچهری، مدیرعامل شــركت 
صنایع  ســاختمان  و  مهندســی  شركت 
نفت )OIEC( و زعفر تنهاپور، مدیرعامل 
شركت پیمانكاری بین المللی عمومی ایران 
)IGC( رسید. منوچهری اظهار كرد:  پروژه 
NGL دهلران به منظور حذف و جمع آوری 
گازهای مشعل از میدان های نفتی اطراف 
چشمه خوش و آذر و تبدیل آن به گاز قابل 
تزریق به شــبكه اجرا می شود كه تحقق 
این زنجیره می تواند محصوالت باارزشی 
بــرای صنعت پتروشــیمی تولید كند.وی 
با بیان اینكه عملیاتی شــدن این پروژه 
منوط به راه اندازی ایســتگاه های تقویت 
فشار گاز است، افزود:  به این ترتیب گاز 
خام و ترش از مخازن منتقل و در مرحله 
بعد این گاز برای تبدیل شــدن به الفین 
پتروشــیمی تزریق می شود. واحدهای  به 

مدیرعامل شــركت شــركت مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت تصریح كرد:  پروژه 
NGL دهلــران مربوط بــه یک دوره ۱۰ 
ساله است و تغییراتی كه به واسطه كیفیت 
و حجم گاز و نیز نحوه سرمایه گذاری آن 
در طول سال های گذشته صورت گرفت 
سبب شــد این طرح با تاخیر انجام شود.
منوچهــری یادآور شــد:  طبــق برنامه 
ما باید در دو ســال آینده ایــن پروژه را 
به پایان برســانیم. هم اكنــون حدود ۳۵ 
درصد از پروژه پیشــرفت فیزیكی داشته، 
اما مســئله اصلی این است كه هم زمان 
با اجرای این پــروژه باید طرح الفین نیز 
پایان یابد تا طرح NGL ثمردهی داشــته 
باشــد.وی اعتبار پروژه NGL دهلران را 
رقمی بالــغ بر ۲ میلیارد دالر عنوان كرد و 
گفت:  در مجموع ایــن طرح ها از جمله 
طرح های مهم و ارزشــمندی اســت كه 
می تواند رونق و شكوفایی منطقه محروم 
دهلران را به همراه داشته باشد.مدیرعامل 
شركت شــركت مهندســی و ساختمان 
صنایع نفت در ادامــه به دیگر طرح های 
در دست اجرای این شركت اشاره و اظهار 
كرد:  هم اكنون دو پروژه بزرگ منصوری 
و رامشــیر در منطقــه نفت خیز جنوب در 
دست اجراست كه قراردادهای مربوط به 
تامین تجهیزات مورد نیاز با ســازندگان 
داخلی نهایی شــده و در صــورت تامین 
منابع مالی، پروژه ها را با سرعت بیشتری 
پیــش خواهیم برد.منوچهــری همچنین 
به پیشــرفت كار پروژه هــای مربوط به 
فازهــای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی اشــاره 
كرد و گفت:  توســعه میدان آذر از دیگر 
طرح های در دســت اقدام شركت اویک 
اســت و امیدواریم تا پایان امسال، میزان 
تولید نفت این میدان را از ۳۰ هزار بشكه 

در روز به ۶۰ هزار بشكه افزایش دهیم.

یادداشت

فاز ۱۱ پس از رفتن سی ان پی سی آی چین
رویا خالقی

بیــژن زنگنــه، وزیر نفت، روز یكشــنبه، ۱۴ مهرمــاه به طور 
رســمی اعالم كــرد شــاخه بین المللی شــركت ملــی نفت چین 
)سی ان پی سی آی( كه پس از خروج شركت فرانسوی توتال، سهامدار 
8۰.۱ درصد از طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود، از این پروژه 
كنــار رفت و پتروپارس بــه تنهایی این پروژه را توســعه می دهد، 

خروجی كه دور از ذهن نبود...
۱- قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه ۱۳9۶ 
بین شــركت ملی نفت ایران به عنوان كارفرما و كنسرســیوم توتال 
)۵۰.۱ درصد(، سی ان پی ســی آی )۳۰ درصــد( و پتروپارس )۱9.9( 
امضا شد. توتال حدود یک سال پس از امضای این قرارداد و  پس از 
بازگشــت دوباره تحریم های آمریكا در اردیبهشت ماه پارسال از این 
پروژه كنار رفت. این شــركت پیش از كنار رفتن، مطالعات بنیادی، 
مطالعات تقویت فشار و به موازات آن مناقصه انتخاب پیمانكار برای 
بخــش جكت، حفاری و خطوط لوله  را انجــام داد و پیمانكار آن را 
مشــخص كرد و در شــرف ابالغ كار به پیمانكاران بود كه به سد 
تحریــم برخورد كرد. این شــركت به گفته مدیــران نفتی، پیش از 
خروج از توســعه این طرح، ۱۰۰ میلیون دالر هزینه كرده بود. پس 
از كناره گیری توتال، سی ان پی سی آی رهبر كنسرسیوم طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی شد، اما از همان ابتدا به دلیل فشارهای آمریكا 
نظــر صریح خود را درباره ادامه همــكاری در این پروژه به صورت 
شفاف اعالم نكرده بود كه سرانجام پس از كش وقوس های فراوان، 
سرانجام دیروز به طور رســمی خبر كناره گیری این شركت چینی از 
طرح توســعه فاز ۱۱ اعالم شد؛ خبری كه چندان دور از ذهن نبود و 

بسیاری از كارشناسان هم آن را پیش بینی كرده بودند.  
۲- یكی از خبرنگاران در حاشــیه بازدید وزیر نفت از شركت 
توربین ســازی مپنا پرسید »چرا توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از روز 
نخست به شركت پتروپارس سپرده نشده است؟« پرسشی كه محمد 
مشكین فام، مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس حدود یک ماه پیش 
و در گفت وگوی تفضیلی با شانا توضیح مبسوطی درباره آن داده بود 
كــه یک بار دیگر آن را مرور می كنیم:  »موقعیت جغرافیایی فاز ۱۱ 
با توجه به مرزی بودن این فاز و برداشــت هم زمان ایران و قطر، در 
معرض افت تولید قرار دارد. پیش بینی ما این بود یک ســال تا یک 
سال و نیم پس از تولید، این بلوک با افت فشار روبه رو شود، بنابراین 
برنامه ریزی شده بود در این دو بلوک، برخالف دیگر فازهای پارس 
جنوبی از ابتدا، سكوی فشارافزا نصب شود. پتروپارس تجربه ساخت 
كمپرسور تقویت فشــار ندارد، از این رو تصمیم گرفته شد از تجربه 
بین المللی و دانش فنی توتال برای ساخت و نصب سكوی فشارافزا 
اســتفاده شود تا افزون بر استفاده از كمپرسورها در این بلوک، برای 
دیگر فازهای پارس جنوبی نیز از آن الگوبرداری شود. یعنی در عمل 

می خواستیم با یک تیر دو نشان بزنیم«.
۳- برای طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بر اســاس آنچه 
در قرارداد آمده به ۴ میلیارد و 8۷9 میلیون دالر ســرمایه نیاز است، 
مبلغی  كه اكنون با رفتن سی ان پی ســی آی چین باید به طور كامل از 
داخل كشور تامین شــود، مبلغ زیادی است در شرایط تحریم. وزیر 
نفت در مصاحبه ای كه ۱8 خردادماه در خبرگزاری خانه ملت منتشر 
شده بود در این زمینه پاســخ داده بود:  »فاز نخست این طرح ۲.۴ 
میلیارد دالر منابع می خواهد كه در این باره نامه ای به سران محترم 
سه قوه نوشته ام و در شورای  عالی هماهنگی اقتصادی مطرح است 
كه اگر فرضًا چینی ها نخواســتند در قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی حضور یابند این منابع از محل صندوق توسعه ملی برای طرح 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تخصیص یابد. برای فاز نخست باید ۲.۴ 
میلیارد دالر منابع مالی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا بتوان این 
فاز را اجرا كرد و ۷۰ درصد كار نیز توســط ایرانی ها انجام می شود«. 
با صحبت های دیروز آقای زنگنه مبنی بر اینكه نخستین جكت این 
فاز تا پایان امسال نصب خواهد شــد، باید نسبت به اختصاص این 

مبلغ خوش بین بود.
۴- یكــی از مهم ترین دالیل امضای قــرارداد با توتال برای 
اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دستیابی به فناوری ساخت 
سكوی فشــارافزا در كنار تامین مالی این پروژه بوده  است، فناوری  
كه تنها چند شركت بین المللی آن را در اختیار دارند و ایران تصمیم 
داشــت آن را  برای نخستین بار در پارس جنوبی به كار گیرد؛ البته 
شركت نفت وگاز پارس پیش تر نیز اقدام هایی را در این زمینه انجام 
داده بود. مشــكین فام در این زمینه گفته بود:  »برای ساخت سكوی 
فشــارافزا هم اكنون یک طراحی بنیادی در دست است كه شركتی 
فرانســوی پیش از بازگشت تحریم ها آن را انجام داد. انتظار داریم با 
این برنامه بتوان طراحی پایه را با یک شركت داخلی )كه البته خیلی 
سخت است( یا یک شركت خارجی دنبال كنیم تا الگویی برای كل 
فازهای پارس جنوبی پیاده شــود«. گروه مپنا یكی از شــركت های 
ایرانی اســت كه به گفته زنگنه قرار شده مذاكراتی را با شركت نفت 
وگاز پارس درباره ســاخت سكوهای فشارافزا انجام دهد. خدا را چه 
دیدید شاید این شركت توانست با در دست داشتن طرح به جا مانده، 

اقدامی برای ساخت سكوی فشارافزا انجام دهد.
۵- راستش را بخواهید از نتیجه گیری درباره رفتن شركت های 
شــرقی و غربی از صنعــت نفت ایران، واهمــه دارم، اما یک نكته 
را بــه خوبی می دانــم و آن اینكه صنعت نفت ما تشــنه فناوری و 
سرمایه  است، كشوری كه دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان 
است. شاید فردا خیلی دیر باشد. صباح زنگنه به درستی گفته است:  
»حقیقت استقالل این است كه بتوانیم متكی به خودمان باشیم و از 
همكاری با دنیا اِبا نداشته باشیم، استقالل بدان معناست كه بتوانیم 
برنامه های اقتصادی را درست تنظیم كنیم و در دنیا به درستی پیش 
ببریم. وقتی نتوانیم نفت صادر كنیم، یعنی استقالل ما محدود شده 

است«.

سفیر نروژ در تهران: 
مالحظات سیاسی در سیاست گذاری نفت و گاز نروژ جایگاهی ندارد

ســفیر نروژ در تهران گفت:  سیاست نفتی نروژ این است که از دخالت دادن سیاست در کسب وکار 
خودداری شود.

الرس نوردام روز سه شــنبه، ۱۶ مهرماه در پنجمین كنگره راهبردی نفت و نیرو  گفت:  فروش 
نفــت و گاز نــروژ بر منافع خالص تجاری مبتنی هســتند. با كنار گذاشــتن مالحظات سیاســی در 
سیاســت گذاری نفت و گاز خود، باور داریم كه یک تأمین كننده قابل پیش بینی تر و مطمئن تر هستیم.

وی بــا بیان اینكه نروژ حدود ۲۵ درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا را تأمین می كند، افزود:  بیشــتر 
انرژی خود را به اتحادیه اروپا صادر می كنیم كه شامل 9۰ درصد از نفت و تقریبا همه گاز ما می شود.
سفیر نروژ در تهران اظهار كرد:  تنوع بخشی به عرضه كنندگان یكی از مالحظات مهم كشورهای عضو 
اتحادیه اروپاست و در سال های گذشته ما دیدیم كه چطور عرضه كنندگان انرژی با كاهش جریان نفت 
و گاز به دالیل سیاســی، از اهرم قدرت خود در برابر مشتریان استفاده كردند. نوردام گفت:  افزون بر 
این شركت های نفت و گاز نروژ متوجه می شوند كه باید با یک آینده سبزتر هماهنگ شوند، از این رو 
این شركت ها سرمایه گذاری سنگینی در فناوری های تجدیدپذیر دارند. وی افزود:  از زمانی كه صندوق 
ســرمایه گذاری نروژ در سال ۱99۰ ایجاد شد، تالش كردیم منابع محدود نفتی خود را به دارایی های 
مالی همیشــگی تبدیل كنیم. این به ما فرصتی بزرگ داده اســت و اگر با دقت مدیریت شود، هم به 
نسل من سود می رساند و هم برای نسل های آینده باقی می ماند.سفیر نروژ در تهران گفت:  امیدواریم 
این دورنما از یک كشــور كوچک در شمال كره زمین ارزش هایی برای ایران داشته باشد كه تقریبا از 

هر جهت ویژگی های متفاوتی دارد.

ما در میدان گازی پارس 

جنوبی حرکت بزرگی 

کردیم و ان شاءاهلل تا اواخر 

امسال یا اوایل سال آینده 

همه بخش دریایی ۲۷ فاز 

پارس جنوبی پایان می یابد 

و پاالیشگاه فاز ۱4 نیز سال 

۱4۰۰ تکمیل می شود

قیمت فروش کوچک ترین 

محموله نفتی حداقل ۵۰ 

میلیون دالر است و وزارت 

نفت نمی تواند به راحتی 

به کسی اعتماد کند. من 

بابک زنجانی سنج ندارم، 

در نتیجه باید در فروش 

محموله های نفتی احتیاط 

کنیم
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گزارش

8 میلیون بشکه تولید نفت؛ ضرورت، رویا یا واقعیت؟
هانیه موحد

آیا بــا توجه به وضــع كنونی بازار 
جهانــی انرژی و موقعیــت ایران در این 
باالتر  نفــت در ظرفیت های  تولید  بازار، 
)به صورت نمادین 8 میلیون بشــكه ( در 
كشــور ضرورت دارد؟ اگر ضرورت دارد، 
آیا تحقق آن امكان پذیر و قابل دستیابی  
است؟ امروز در پنل »هشت میلیون بشكه 
تولید نفت؛ ضرورت، رویا یا واقعیت؟« در 
كنگره راهبردی نفــت و نیرو درباره این 

پرسش ها بحث و گفت وگو شد.
تولید  بشكه  میلیون  پنل »هشــت 
نفــت؛ ضــرورت؛ رویا یــا واقعیت؟« به 
عنوان نخســتین پنل كنگــره راهبردی 
نفت و نیرو، امروز )سه شنبه، ۱۶ مهرماه( 
به ریاســت رضا دهقان، معاون توسعه و 
مهندسی شــركت ملی نفت ایران برگزار 
شد و دهقان در همان ابتدا یادآوری كرد 
كه »هشــت میلیون« عددی غیرعلمی و 

صرفا نمادین است.
حرکت دنیا به سمت انرژی های 

تجدیدپذیر
دهقــان در ارائــه خود، با اســتناد 
بــه نمودارها و جداول آماری اســتخراج 
شــده از منابع بین المللی، درباره كاهش 
هزینه های تولیــد انرژی های تجدیدپذیر 
در دنیا طی ســال های اخیر و پیش بینی 
افزایــش تقاضــای این نوع انــرژی در 
ســال های آینده صحبت كرد. وی برای 
نمونــه به روند كاهشــی هزینــه تولید 
انرژی خورشیدی از ســال ۲۰۱۰ به بعد 
اشــاره كرد و همچنین به برآوردهایی كه 
حاكی از آن است در سال ۲۰۴۰، نیمی از 
فروش خودروهای سبک در دنیا مختص 
خودروهای برقی خواهد بود.معاون توسعه 
و مهندســی شــركت ملی نفت ایران به 
در سطح شركت های  نمونه های مختلف 
بین المللی فعــال در صنعت نفت دنیا كه 
از مدت ها پیــش حركت جدی خود را به 
سمت انرژی های تجدیدپذیر آغاز كرده اند 
هم اشــاره كرد و گفت:  »به نظر می رسد 
دنیا در سال ۲۰۵۰ شــاهد تغییر رویكرد 
تقاضای انرژی از سمت انرژی های فسیلی 
به ســمت انرژی های تجدیدپذیر خواهد 
بود كه این پیش بینی متكی به سه عامل 
عمده اســت:  ادامه روند كاهشی هزینه 
تولیــد انرژی های تجدیدپذیــر، پایداری 
این نوع انرژی و عــدم نگرانی از عرضه 
آن و ســرانجام، برتری این نوع انرژی  از 
این  با  زیست محیطی«.دهقان  جنبه های 
مقدمه عنوان كــرد:  »نمی خواهم بگویم 
نفــت در آینده از چرخــه تقاضای انرژی 
حذف می شــود، اما بایــد پیش بینی های 
بین المللی از روند تقاضــای انواع انرژی 
و همین طور رفتار شركت های بین المللی 
در ایــن عرصــه را در ارزیابی های خود 
درباره میزان تقاضای نفت در ســال های 
آینده مدنظر قرار دهیم«.این مقام مسئول 
در بخــش دیگــری از صحبت های خود 
بــر توجه بــه عامل »گفت وگــو« برای 
دســتیابی به تصمیم هایی كــه مبتنی بر 
وفاق حداكثری باشــد تاكیــد و در این 
باره به قراردادهــای IPC به عنوان یک 
نمونه اشــاره كرد:   »نفت در زمینه این 
قراردادها با مشــكالتی مواجه شــد كه 
بخشی از مشــكالت ناشی از نبود همین 
وفاق بود. از این روســت كه فكر می كنم 
باید در آینده نگری و آینده بینی های خود، 
باب بحث و گفت وگــو را به عنوان یک 
اصل مهــم در صنعت نفت باز كنیم و به 

آن بها دهیم«.
پرهیز از نگاه یک جانبه در تصمیم گیری ها

ســخنران بعــدی این پنــل، علی 
اكبروحیدی آل آقا بود كــه هم اكنون به 
عنوان رئیس هیئت مدیره شركتی مشاوره  
در حوزه انرژی فعالیت می كند. وی ابتدا 
تاكید كرد كــه در اظهارنظرهــا باید از 
محافظه كاری ها و جهت گیری های ابتدا 
به ساكن و یكجانبه پرهیز كرد و مسائل 
كارشناســانه  بررســی های  مبنای  بر  را 

همه جانبــه مورد تحلیل قــرار داد.آل آقا 
نــوع جهت گیری اقتصــادی را در تعیین 
اســتراتژی انرژی كشــور موثر خواند و 
گفــت:  »تاكیــد من بر درنظــر گرفتن 
همه جوانــب كار قبل از تصمیم گیری از 
این حیث اســت كه گاهی ممكن است 
فرد یا افرادی از دیــدگاه مخزنی درباره 
میزان مطلوب تولید نفت نظری داشــته 
باشــند كه آن نظر با لحــاظ كردن دیگر 
معیارهای مهم در اقتصاد كشور از توجیه 
كافی برخوردار نباشــد، بنابراین هرگونه 
تصمیم گیری در این زمینه نیازمند بررسی 
و اجماع نظر كارشناســانه اســت«.وی 
حركت شــركت های بین المللی به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر را ناشی از ماهیت 
تجاری این شركت ها كه ایجاب می كند 
به منافع حداكثری شان توجه كنند دانست 
و معتقد بود كاهش ســهم نفت در سبد 
انــرژی دنیا به معنــای كاهش تقاضای 
نفت در سال های آینده نیست. او با اشاره 
به این پرســش رایج كه »اگر قرار است 
روزی نفت ارزش امروز را نداشــته باشد، 
پس آیا بهتر نیست آن را به سرمایه پایدار 
تبدیــل كنیم؟« گفت:  »سالهاســت در 
این باره صحبت می كنیم و به جایی هم 

نرسیده ایم«.
بازنگری مطالعات مخازن؛ سپس 

افزایش ظرفیت تولید نفت
امــا ســیدمحمود محــدث، مدیر 
باسابقه اكتشــافی كه درحال حاضر مدیر 
اكتشاف و تولید شــركت انرژی داناست، 
چه گفت؟ محــدث در ابتدای بحث خود 
به »نســبت ذخایــر به تولیــد نفت« در 
كشورهای مختلف دنیا اشاره كرد و گفت:  
»بــا توجه به ظرفیــت كنونی تولید نفت 
در ایــران كه با حجم قابــل توجه ذخایر 
موجــود همخوانی ندارد، حتمــا باید در 
مطالعات مخازن بازنگری صورت گیرد«.

محدث عنوان كرد:  »اســتراتژیک بودن 
نفت و افت تقاضای تولید آن در سال های 
آتــی و جایگزینی تدریجی انرژی های نو 
ایجاب می كنــد نفت را به ســرمایه ای 
پایدار تبدیل كنیــم و الزمه این كار آن 
است كه همه اركان نظام همراهی كنند 
تــا برنامه ای مــدون، بلندمدت و »بدون 
تغییــرات ناگهانی« تدوین و با رویكردی 
اقتصــادی در این زمینــه تصمیم گیری 
شــود«.به گفته وی، آنچه مســلم است 
بــرای افزایش قابل توجــه ظرفیت تولید 
نفت كشــور، بــه حداقــل ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلیارد دالر سرمایه، فناوری های روزآمد، 
نیروی انســانی متخصص و شركت های 
نفتی فعال نیاز اســت.محدث با طرح این 
سوال كه »چه كسی می تواند بگوید تولید 
فعلی ما بهینه اســت و نیازی به افزایش 
ندارد؟«، پاسخ داد:  »هیچ كس نمی تواند 
چنین چیــزی بگوید، زیرا مطالعات جامع 
و دقیق مخزنی وجود نــدارد. آزادگان و 

یادآوران تنها دو نمونه از میادینی هستند 
كــه می دانیم تولید آنهــا در حال حاضر 
بهینه نیست. یقینا ظرفیت بسیار بیشتری 
نســبت به امروز برای افزایش تولید نفت 
داریم و باید با بهره مندی از فناوری های 
روز دنیا، حاال اروپایی نشــد، چینی و...؛  
برای افزایش ظرفیت تولید كاری كنیم«.

محدث تاكید كــرد:  »اگر ارزش نفت از 
لحاظ اقتصادی رو به كاهش است، نباید 
صبر كنیم تا روزی برســد كه این ارزش 
كم شــود. باید از االن بــه فكر بود و در 
این مسیر، فناوری، ســرمایه، مقررات و 
ضوابط اصالح شده، قراردادهای جذاب و 
منابع انسانی نقش تعیین كننده ای دارند«.

او گفت:  »من بــا افزایش ظرفیت تولید 
موافقــم، اما طبیعتا عدد هشــت میلیون 
بشــكه عدد مطالعه شــده ای نیست. باید 
مخازن به طور جامع مطالعه شــوند، زیرا 
این مخزن اســت كه به ما دیكته می كند 
چه مقدار توانایــی تولید وجود دارد نه ما 

به مخزن«.
غول های نفتی شاهکار نکردند

حسن شكراله زاده بهبهانی، استادیار 
دانشــگاه صنعت نفت ســخنران بعدی 
پنل بود كه ابتدا از ریاســت پنل تشــكر 
كرد كه با وجــود علم به مواضع متفاوت 
وی، ایــن فرصت را در اختیار او قرار داده 
اســت و صحبت های خــود را با موضوع 
»امكان پذیری تولید بر اســاس قوانین و 
اصول علمی« ارائه داد.وی عدم قطعیت 
را از چالش های برنامه ریزی مخزن خواند 
و چندیــن بــار تاكید كرد كــه این عدم 
قطعیت ها در همه دنیا و حتی كشورهای 
پیشــرفته هم وجود دارد و تنها گریبانگیر 
نیست.اینكه »سرعت  ایران  نفت  صنعت 
تولیــد از مخــزن ثابت نیســت«؛ »در 
برنامه تولید، دســتیابی به سقف تولید و 
مدت زمان اســتمرار تولید در این سقف 
اهمیت دارد«؛ »تولید كور نیست و هدف 
دارد« و...  از جملــه محورهایــی بود كه 
شــكراله زاده اجمالی به آنها اشاره كرد و 
گفت:  »برنامــه تولید مخزن درازمدت و 
هدفمند اســت و تخطــی از برنامه تولید 
عالوه بر آنكــه عامل هــرزروی ذخایر 
است، تولید را غیرقابل پیش بینی می كند 
و عمال ســرمایه گذاری روی مخازن را با 
خطر مواجه می ســازد«.وی با بیان اینكه 
هیچ كــدام از برنامه هــای افزایش تولید 
نفت در كشــور، چه قبــل انقالب و چه 
بعــد انقالب محقق نشــد و قراردادهای 
بیع متقابل منعقدشــده با غول های نفتی 
دنیا هم هیچ كدام به اهداف تعیین شــده 
نرســید، این پرســش را مطرح كرد كه 
»بــه طور مثــال كدام شــركت در این 
ســال ها فناوری جدیدی بــرای افزایش 
ضریب بازیافــت ارائه داد كــه ما آن را 
بلــد نبودیم؟«صحبت های شــكراله زاده 
در مجموع بیشــتر ناظر بــر این بود كه 

از  بهتر  لزومــا  بین المللی  شــركت های 
شــركت های داخلی عمــل نمی كنند و 
اگــر ما در صنعت نفــت عملكرد موفقی 
نداشته ایم، متقابال شــركت های خارجی 
نیز عملكــرد قابل دفاعی در صنعت نفت 
ایران نداشــته اند.البته بخشی از صحبت 
شــكراله زاده با این واكنش آل آقا مواجه 
شــد:  »درســت است كه شــركت های 
خارجی قراردادهای بیع متقابل را با هزینه 
پیش بینی شده اولیه به پایان نرساندند، اما 
طرح هایی داشــتیم كه منتهی به نتیجه 
شدند و اهداف آنها اگرچه با صرف هزینه 
بیشتر، اما محقق شد«.این استاد دانشگاه 
در پایان صحبت های خود به نصف شدن 
ذخایر امروز نفت كشــور نسبت به حدود 
۵۰ ســال گذشــته اشــاره و عدد هشت 
میلیون بشــكه را نیز بســیار غیرواقعی 
توضیف كرد و گفت:  »آنچه برای همگی 
روشــن است این اســت كه باید با توجه 
به رونــد بازار انرژی، از اتكای درآمدهای 
كشــور به درآمدهای نفت كاســته شود، 
زیــرا خام فروشــی به نفع هیــچ یک از 

تولیدكنندگان نفت در دنیا نیست«.
رّد پای فیل موالنا در نفت

ســیدصالح هندی، مدیر اكتشــاف 
شــركت ملی نفت ایران آخرین سخنران 
این نشست بود كه صحبت های خود را با 
تكیه بر عناوینی از جمله »آینده پژوهی«، 
بین نســلی«  و »ثروت  »تولید صیانتی« 
ارائــه داد. او آینده پژوهــی را بــا وجود 
همه عدم قطعیت های ناشــی از ماهیت 
گمانه زنــی، از آن جهت كــه گمانه زنی 
نظام مند و خردورزانه ای اســت ارزشمند 
توصیف كرد و با تشــبیه عبارت »تولید 
صیانتی« به »فیل موالنا« گفت:  »درباره 
تولید صیانتی، تعریــف دقیق و یا كاملی 
وجود ندارد و جالب است كه با این وجود 
به كّرات در اسناد باالدستی كشور بر آن 
تاكید شده اســت«.هندی درباره عبارت 
»ثروت بین نســلی« هم كه به طور رایج 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد صحبت و 
این ســوال را مطرح كرد:  »باید به این 
فكر كنیم كه آیا چیزی كه به درد نســل 
آینده  امروز می خورد، لزوما برای نســل 
هم كاربری دارد؟ آن وقت می توان بهتر 
معنای ثروت بین نســلی را درک كرد«.

به گفته مدیر اكتشــاف شركت ملی نفت 
ایران، برای میزان تخمین ظرفیت تولید 
نفت قابل دســتیابی برای كشور، بسته به 
تعداد مخازن، سیاستگذاری های اقتصادی 
و دیگــر آیتم هــای دخیــل، می تــوان 
هدفگذاری هــای متنوعــی را متصــور 
بود، اما آنچه قطعیت دارد آن اســت كه 
حداكثرسازی تولید نفت ضروری است و 
باید به سمت امكان پذیر كردن این هدف 
حركت شود.هندی در پایان صحبت های 
خود این آمار را هم ارائه داد كه از مجموع 
حــدود ۲۵8 مخزن نفتــی، ۱۲۰ مخزن 

توســعه نیافته و در حوزه گاز نیز از ۱۳۲ 
مخزن، ۱۰۲ مخزن توسعه نیافته؛ ضمن 
آنكه در كشور ذخایر نامتعارف نفت و گاز 
نیــز وجود دارد و الزم اســت در آینده با 
مكانیزم های مختلف به سمت بهره مندی 

از این ذخایر هم حركت كرد.
پایان پنل

فــارغ از آنكــه در نهایت شــش، 
هفــت یــا هشــت میلیون بشــكه، چه 
عددی به واقعیت نزدیک تر اســت، امروز 
در این پنل به مباحــث خوبی مثل روند 
كاهشــی ارزش نفت در سبد انرژی دنیا 
و روند افزایشــی محبوبیــت انرژی های 
تجدیدپذیــر، ضرورت توجه به متغیرهای 
اقتصادی افزون بر شــرایط مخزن، نیاز 
به بازتعریف مفاهیمی مانند تولید صیانتی 
و ثروت بین نســلی، لزوم كاهش اتكای 
بودجه بــه درآمدهای نفتی و تبدیل نفت 
به ســرمایه های پایدار، انجــام مطالعات 
جامــع مخازن كشــور، ضــرورت جذب 
ســرمایه و فناوری و تاكیــد بر گفتمان 
مشترک برای دســتیابی به وفاق جمعی 
به عنــوان عامل تضمین كننــده اجرای 
تصمیمات كالن اشــاره شــد؛ اما طبیعتا 
جایگزین  كارشناسانه تر  صحبت های  اگر 
برخی كلی گویی ها می بود و یا متناســب 
بــا موضوع پنل، به مباحث تخصصی تر و 
از جمله ظرفیت ها و مخازنی  مصداقی تر 
كه مغفول مانده اند و می توانند پشتوانه ای 
برای افزایش ظرفیت تولید نفت باشــند 
اشاره می شــد، بار كارشناسی و جذابیت 
پنــل برای مخاطبــان افزایش می یافت.

پنــل دوم هم تمام شــده و مهمانان در 
پایان روز نخســت كنگره نفت و نیرو، در 
حال ترک سالن همایش های صداوسیما 
هســتند. از علی كاردر، مدیرعامل سابق 
شــركت ملی نفت ایران می پرسم به نظر 
شما هشت میلیون بشكه رویایی است یا 
واقعی؟می گوید:  »بعد از انقالب، جنگ و 
بعد هم تحریم ها اجازه ندادند آن طور كه 
باید به ظرفیت های تولیدی نفت كشــور 
پرداخته شــود وگرنه در برنامه  توسعه ای 
قبل از انقــالب روی حدود هفت میلیون 
بشكه هدف گذاری شــده بود. یا چرا راه 
برویــم؟ همین مطالعــات مخازنی  دور 
كــه بعد از برجام انجام شــد ما را به این 
جمع بندی رســاند كه در صورت توسعه 
مخــازن مطالعه شــده، امــكان افزایش 
ظرفیت تولید نفت تا ۶.۵ میلیون بشــكه 
در روز وجود دارد. این عدد بدون در نظر 
گرفتــن ظرفیت های توســعه ای میادین 
بزرگی مثل اهواز بود«.او هم معتقد است 
تولید »هشــت میلیون بشكه« با شرایط 
كنونی صنعــت نفت ما قابل دســتیابی 
و حتی طرح ریزی به نظر نمی رســد، اما 
می گویــد با درنظر گرفتــن ظرفیت های 
 نفــت ایــران، ایــن عــدد رویایی هم 

نیست...

یادداشت

خرب

شرکت های دانش بنیان می توانند از تشریفات 
مناقصه معاف شوند

سیدمحمد صاحب کار
رئیس مرکز شرکت ها و موسسه های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری 

مصوبه ای دریافت شــده اســت تا شــركت 
دانش بنیانی كه برای نخستین بار محصولی راهبردی 
را در كشور تولید می كند از تشریفات مناقصه معاف 
شــوند. توانمندی شــركت های دانش بنیان بیشتر 
فناورانه است و این معیار ارزیابی این شركت هاست. 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری فعالیت 
چهار هزار و ۶۰۰ شــركت دانش بنیان در حوزه های 

مختلف صنعتی و فناوری را تایید كرده است، هر دو تا سه سال یک بار معیارهای 
سنجش این شركت ها سختگیرانه تر می شود. شركت های دانش بنیان در حوزه 
IT و ICT در رتبه نخست، بیوفناوری در رتبه دوم و ماشین آالت و تجهیزات در 
رتبه سوم این شركت ها قرار دارند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
محورهای مختلف برنامه های تسهیل كار شركت های دانش بنیان را پیگیری 
می كند و تأمین مالی، مالیات، واردات و صادرات، همكاری با ســازمان تأمین 
اجتماعی، همكاری با شــهرداری ها، جواز تأسیس و بهره برداری در نزدیكی 
شهرهای بزرگ با رعایت مسائل زیست محیطی، همكاری با ستاد نیروهای 
مسلح به منظور سپری كردن دوران ســربازی در این شركت ها از مهم ترین 
محورهای مورد بررســی برای این شركت هاست. از مراجع قانونی مصوبه ای 
اخذ شده است تا شركت دانش بنیانی كه برای نخستین بار محصولی راهبردی 
را در كشــور تولید می كند از تشریفات مناقصه معاف شوند. باید شركت های 
دانش بنیان و استارت آپی و گروه های نوآورانه را به منظور استفاده حداكثری از 

این نوآوری ها به مجموعه های بزرگ نفوذ دهیم. 

مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران: 

سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران فرآیندی رو به 
رشد دارد

مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران گفت:  کشورهای آسیایی در 
زمینه جذب سرمایه گذار خطرپذیر مورد اقبال دیگر کشورهای جهان واقع شده اند 

و ایران نیز در این زمینه فرآیندی رو به رشد دارد.
رضــا زرنوخــی روز چهارشــنبه، ۱۷ مهرمــاه در نشســت تخصصی 
»اســتارت آپ ها و زیست بوم نوآوری در صنعت« در دومین روز پنجمین كنگره 
راهبردی و نمایشــگاه نفت و نیرو درباره سرمایه گذاری خطرپذیر و اكوسیستم 
صنعت نفت گفت:  انجمن سرمایه خطرپذیر ملی این واژه را به عنوان پول های 
فراهم شده برای سرمایه گذاری توسط افراد حرفه ای برای كمک اقتصادی قابل 
مالحظــه در كنار كمک های مدیریتی به شــركت های جوان و باانگیزه ای كه 
توان بالقوه برای توسعه دارند، تعریف كرده است. وی درباره ویژگی های اصلی 
ســرمایه گذاری خطرپذیر )Venture Capital( اظهار كرد:  واسطه گری مالی 
و ســرمایه گذاری در شــركت های خصوصی، تالش فعال در اداره و مساعدت 
شركت ها، كسب سود ســرمایه گذارهای خطرپذیر از طریق خروج از شركت و 
سرمایه گذاری به منظور رشــد داخلی شركت ها از مهم ترین ویژگی های اصلی 
سرمایه گذاری خطرپذیر است.مدیرعامل صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران 
با بیان اینكه اكنون آســیا به شدت مورد اقبال بازارهای جهانی قرار گرفته است 
و كشورهای محوری آن نیز چین و هند هستند، تصریح كرد:  از سال ۲۰۱۳ تا 
سال ۲۰۱8 حوزه های انرژی در بحث سرمایه گذاری خطرپذیر در سراسر جهان 
سهم بسیار خوبی داشته اند و این موضوع در ایران نیز رو به رشد است.زرنوخی 
با اشــاره به اینكه اكنون ۶ ســال از حضور سرمایه گذارهای خطرپذیر به ایران 
می گذرد، به ارائه پیشنهادهایی درباره سرمایه گذاری خطرپذیر پرداخت و گفت:  
ایفــای نقش محوری صنعت نفت در به كارگیری نــوآوری و فناوری، طراحی 
ساختار مناسب ســرمایه گذاری خطرپذیر با رویكرد ســرمایه گذاری جسورانه 
شركتی )CVC(، شناسایی ظرفیت های شركت های نوپا و استارت آپ ها در این 

زمینه بسیار موثر است.
صنعت نفت وارد دوران تغییرات فناوری شده است

محمد مصطفوی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری صنعت نفت، هم در 
ادامه این نشست با اشاره به اینكه امروزه استارت آپ ها اقتصاد دنیا را دچار تغییر 
كرده اند، اظهار كرد:  این تغییرات بر فرهنگ، الگوهای كسب وكار و سازمان ها 
موثر بوده اســت.وی با بیان اینكه در دهه 9۰ استارت آپ ها در آمریكا و به تبع 
آن اروپای غربی بســیار موفق بودند، افزود:  شــركت های نفتی نیز به اهمیت 
این شــركت ها پی برده اند و صنعت نفت نیز وارد دوران تغییرات فناوری شده 
اســت.مدیرعامل شركت سرمایه گذاری صنعت نفت با اشاره به اینكه ایده های 
تغییردهنده جوانان خالق می تواند ارزش افزوده باالیی را ایجاد كند، ادامه داد:  
این گروه های استارت آپی ظاهر كسب وكار شركتی ندارند.مصطفوی با تأكید بر 
اینكه گروه های خالق برای حفظ حیات خود به منابع مالی نیاز دارند كه ایده خود 
را به نتیجه برسانند، تصریح كرد:  تأمین مالی بانک ها الگوی دارایی محور است و 

این استارت آپ ها دارایی ندارند كه به عنوان تضمین بگذارند.
BIO حرکت به سمت استخراج نفت به روش

رشــید قانعی، رئیس هیئت مدیره شركت شــتاب دهنده آبان، نیز در این 
نشست با اشاره به مفهوم جدید استارت آپ ها یادآور شد:  این تیم ها محصول یا 
خالقیتی دارند كه مشــكل بزرگی را برطرف می كند و در عین حال كسب وكار 
وســیعی را نیز به وجود می آورند.وی تأكید كرد:  استارت آپ ها با سرمایه گذاری 
محــدود و در مدت زمان كوتاهی به ارزش افزوده باالیی دســت پیدا می كنند.

قانعی با اشــاره به اینكه اســتخراج نفت به روش های مختلفی انجام می شود، 
تصریح كرد:  دنیا به ســمتی حركت می كند كه اســتخراج نفت را با استفاده 
از روش BIO صورت دهند.وی به اعتماد یک شــركت پتروشــیمی به یكی از 
شركت های استارت آپی در سه سال گذشته اشاره كرد و ادامه داد:  این شركت 
اســتارت آپی موفق به تولید محصولی شد تا فشار باالی ایجاد شده در خطوط 
انتقال را با هزینه ســرمایه گذاری بسیار پایینی رفع و در كنار آن ارزش افزوده 

باالیی ایجاد كند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

 چالش ها و مشکالت تامین نیروی انسانی در نشست تخصصی 
روسا و کارشناسان شرکت ملی نفت مورد بررسی قرار گرفت 

و  روسا  تخصصی  نشست  ششمین 
کارشناسان تامین نیروی انسانی با حضور 
دکتر موالیی مدیر توســعه منابع انسانی 
شــرکت ملی نفت ایــران و احمد زارع 
معاون امور اداری این شرکت به میزبانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت در مشهد 

برگزار شد. 
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت شــمال 
شــرق، رئیــس تامین نیروی انســانی 
شركت ملی نفت در حاشیه این نشست 
به خبرنگار ما گفت:  این نشســت سالی 
دو بار با هدف اطالع رسانی و هماهنگی 
در حــوزه عملكردی شــركتهای تابعه 

برگزار می شود. 
سیده طاهره سید مومنی با تاكید بر 
اینكه بهبود فرآیندهای حوزه مهم نیروی 
انسانی مدنظر ما اســت، افزود:  در این 

حوزه  چالش های  و  نشست ها مشكالت 
نیروی انسانی مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.
وی خاطرنشــان كرد:  این نشست 
به منظور بهبــود عملكــرد و یكپارچه 
ســازی اقدامات در حوزه نیروی انسانی 
برگزار و موارد مطرح شــده از واحدهای 

تخصصی ذی ربط پیگیری می شود.
ســید مومنی اظهارداشت:  صورت 
جلسه این نشســت برای همه شركتها 
فرستاده می شــود و موارد مرتبط به آنها 
ابالغ می شــود تا با پیگیــری منجر به 

كاهش مشكالت شود.
دكتر حبیب اله ســمیع مدیرعامل 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
نیز در این نشســت عنوان كرد:  با توجه 
به بحث بازنشستگی و نداشتن استخدام 
خیلی از بخش هــای تخصصی ما خالی 

شــده اســت و این یک چالش برای ما 
است  كه مسووالن شــركت ملی نفت 

باید فكری برای آن بكنند.
وی افزود:  در شــوراهای پزشكی 

كــه شــورای تخصصی بــرای تصمیم 
گیــری اســت باید پزشــک متخصص 
كارمند رسمی نفت حضور داشته باشد تا 
با آشــنایی با قوانین صنعت نفت بتواند 
تصمیمات بهتری برای مجموعه بگیرد.

دكتر ســمیع تصریح كرد:  جنس 
فعالیت ما تخصصی و متفاوت اســت و 
نیروهای مــا تخصص های خاص دارند 
بــه همین دلیل مــا  نمی توانیم از دیگر 
شركتها نیرو بگیریم یا نیرو بدهیم. تمام 
تالش ما بر این اســت كه با بهره وری 
باالتــر و امكانات بهتر بتوانیم در خدمت 

خانواده صنعت نفت باشیم.
و  بهداشــت  مدیرعامل ســازمان 
اظهار  نفت همچنیــن  درمان صنعــت 
داشــت:  بیماری های غیرواگیر تهدیدی 
بــرای جامعــه اســت كه باعــث افت 
شاخص های سالمتی می شود و هر ساله 

افراد مبتال به این بیماری ها روبه افزایش 
است. 

وی با تاكید بر اینكــه اولویت در 
بهداشــت و درمان امر پیشگیری است، 
خاطرنشــان كرد:  ما می توانیم پیشنهاد 
و الگوهــای الزم را ارایه بدهیم اما 8۰ 

درصد نیاز به خود مراقبتی دارد.
دكتــر ســمیع افزود:  بــه منظور 
پیشگیری از بروز بیماری و با هدف حفظ 
سالمت خانواده صنعت نفت و جلوگیری 
از هزینه ها باالی درمان الزم است همه 
همكاران در معاینات دوره ای شــركت 
كنند در بخش ستادی شركت ملی نفت 
ایران بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مشاركت 
نكرده اند. مدیران باید ملزم بشــوند در 
معاینات دوره ای شركت كنند تا بتوانیم 
ارزیابی  را  شــان  شاخص های سالمتی 

كنیم.

گفتمان

افزون بر دو هزار سالمند از بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچساران خدمات می گیرند 

ـــالمند در  ـــر س ـــزار و ۷۲ نف ـــه دو ه ـــی ب ـــات درمان ـــه خدم ارائ
ـــت  ـــت نف ـــان صنع ـــت و درم ـــی بهداش ـــتی و درمان ـــز بهداش مراك
ـــت.   ـــم آورده اس ـــر را فراه ـــن قش ـــت  ای ـــباب رضای ـــاران،  اس گچس
ــاران  ــت گچسـ ــت نفـ ــان صنعـ ــت و درمـ ــس بهداشـ رئیـ
همزمـــان بـــا روز جهانـــی ســـالمند بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب در 
گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار پایـــگاه روابـــط عمومی بهداشـــت و 
ــر  ــت زیـ ــوع جمعیـ ــاران،  مجمـ ــت گچسـ ــت نفـ ــان صنعـ درمـ
پوشـــش را ۱۲ هـــزار و 98۷ نفـــر اعـــالم كـــرد كـــه ۱۶ درصـــد 

ــد.  ــكیل می دهنـ ــالمندان تشـ ــان را سـ آنـ
ـــت  ـــش بهداش ـــت پوش ـــالمندان تح ـــی از س ـــزود:   نیم وی اف

ـــتند.  ـــی زن هس ـــرد و نیم ـــاران م ـــت گچس ـــت نف ـــان صنع و درم
ــرات  ــداد نفـ ــرد:   تعـ ــان كـ ــدی بیـ ــد محمـ ــر محمـ دكتـ
ســـالمندان تحـــت پوشـــش بهداشـــت و درمـــان صنعـــت نفـــت 
ـــت. ـــر اس ـــزار و ۵۶۶ نف ـــل ۴ ه ـــت تكف ـــراد تح ـــا اف ـــاران ب گچس

ـــزل ـــالمندان در من ـــه س ـــانی ب ـــات رس خدم
دكترمحمـــدی یـــادآور شـــد:   ویزیـــت و درمـــان برخـــی از 
ســـالمندان در منـــزل از جملـــه خدمـــات بســـیار شـــیرینی اســـت 
كـــه اعضـــای تیـــم پزشـــكی و درمانـــی بـــا حضـــور در بالیـــن 
ـــه  ـــرف هزین ـــه ص ـــازی ب ـــا نی ـــد ت ـــه می كنن ـــرد را معاین ـــار،  ف بیم

ـــد.  ـــته باش ـــی نداش ـــز درمان ـــور در مراك و حض
وی ادامـــه داد:   هـــم اكنـــون ۶۱ پزشـــک شـــامل ۲۳ 
متخصـــص،  ۱۲ دندانپزشـــک و ۲۶ پزشـــک عمومی مشـــغول 
ارائـــه خدمـــات درمانـــی بـــه كاركنـــان و خانواده هـــای شـــركت 

بهـــره بـــرداری نفـــت و گاز گچســـاران هســـتند.  

ــت  ــص بهداشـ ــكان متخصـ ــزود:   پزشـ ــدی افـ  دكترمحمـ
و درمـــان صنعـــت نفـــت گچســـاران شـــامل داخلـــی،  اطفـــال،  
ـــی،   ـــدی،  داخل ـــی ، ارتوپ ـــی عموم ـــان،  جراح ـــان و زایم ـــی زن جراح
ارولـــوژی،  نورولـــوژی،  چشـــم،  اعصـــاب و روان،  پوســـت،  
گـــوش،  حلقـــی و بینـــی،  بیهوشـــی،  قلـــب و جـــراح مغـــز و 

اعصـــاب اســـت. 
ـــه  ـــاران اضاف ـــت گچس ـــت نف ـــان صنع ـــس بهداشـــت و درم رئی
ـــتان  ـــک بیمارس ـــی و ی ـــز درمان ـــكان در ۱۷ مرك ـــن پزش ـــرد:   ای ك
ـــات  ـــه خدم ـــر كار ارائ ـــح و عص ـــای صب ـــی در نوبت ه ۶۴ تختخواب
بهداشـــتی و درمانـــی را بـــه كاركنـــان و خانواده هـــای شـــركت 

ـــد.   ـــده دارن ـــر عه ـــاران ب ـــت و گاز گچس ـــرداری نف ـــره ب به
تکریم بازنشستگان اولویت بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

رئیـــس بهداشـــت و درمـــان صنعـــت نفـــت گچســـاران در 
ادامـــه بـــا بیـــان اینكـــه تكریـــم بازنشســـتگان از اولویت هـــای 
ــاران اســـت  مراكـــز بهداشـــت و درمـــان صنعـــت نفـــت گچسـ
افـــزود:   در ســـال گذشـــته۵ هـــزار و 8۵8 نفـــر از بازنشســـتگان 
شـــركت بهـــره بـــرداری نفـــت و گاز گچســـاران جهـــت انجـــام 
آزمایشـــات بـــه آزمایشـــگاه بیمارســـتان بعثـــت صنعـــت نفـــت 

مراجعـــه داشـــتند.
ـــی  ـــد آزمایش های ـــه 8۵ درص ـــالم اینك ـــا اع ـــدی ب ـــر محم دكت
كـــه پزشـــكان تجویـــز و نســـخه می كننـــد در آزمایشـــگاه 
ـــزود:   در  ـــت اف ـــام اس ـــل انج ـــت قاب ـــت نف ـــت صنع ـــتان بعث بیمارس
ـــرش  ـــوب پذی ـــات مطل ـــه خدم ـــتگان و ارائ ـــم بازنشس ـــتای تكری راس
ـــم.  ـــرار داده ای ـــود ق ـــتور كار خ ـــتگان را در دس ـــری بازنشس حداكث
ـــرای  ـــدگان ب ـــه كنن ـــار مراجع ـــان انتظ ـــن زم ـــت:   میانگی وی گف
پذیـــرش و نمونـــه گیـــری در ایـــن آزمایشـــگاه بـــه ۲۵ دقیقـــه 

ـــت.  ـــه اس ـــش یافت كاه
ارائه ۵ هزار و 9۵۰ جلسه فیزیوتراپی به بازنشستگان

ــاران  ــت گچسـ ــت نفـ ــان صنعـ ــت و درمـ ــس بهداشـ رئیـ
ـــی  ـــزار و ۵۰۰ جلســـه درمان ـــداد ۱۴ ه ـــت:   در ســـال گذشـــته تع گف
فیزیوتراپـــی و یكهـــزار و ۱۲8جلســـه كاردرمانـــی بـــه بیمـــاران 

ـــد.  ـــه ش ارائ
دكتـــر محمـــدی افـــزود:   از تعـــداد جلســـات فیزیوتراپـــی 
ــزار  ــده ۵ هـ ــه شـ ــاران ارائـ ــه بیمـ ــته بـ ــال گذشـ ــه در سـ كـ
و 9۵۰ جلســـه و از تعـــداد جلســـات كاردرمانـــی ۷۲9 جلســـه 
مربـــوط بـــه بازنشســـتگان و خانواده هـــای آنهـــا بـــوده اســـت.  
ـــی  ـــوان روز جهان ـــر،  بعن ـــم اكتب ـــا یك ـــادف ب ـــاه مص ـــم مهرم نه
ســـالمند نـــام نهـــاده شـــده اســـت.  شـــعار امســـال روز جهانـــی 
ســـالمندان » فرصت هـــای برابـــر بـــرای تمـــام ســـنین « اعـــالم 
شـــده اســـت.  بـــر اســـاس تعریـــف ســـازمان بهداشـــت جهانـــی 
 جمعیـــت بـــاالی ۶۰ ســـال جـــزو جمعیـــت ســـالمند محســـوب 

می شوند. 

توجه به مراقبت همه جانبه پزشکی و بهداشتی از اطفال

 واکسينه کودکان در مقابل آنفوالنزا 
کــودکان آینده ســازان هرجامعه ای 
هستند و تحقق بسیاری ازاهداف هر کشوری 
درگرو پرورش کودکانی سالم است تا بتوانند 
دربزرگسالی از زندگی با کیفیت تر برخوردار 
شوند و نقش های اجتماعی و حرفه ای خود 
را به خوبــی ایفا کنند. با توجــه به اهمیت 
مراقبتهای چند ســال اول زندگی هر فرد که 
موجبات ســالمتی ویا بیمــاری را برای فرد 
ایجاد می کند، درآستانه ۱6  باالتر  در سنین 
مهر روز جهانی کــودک، درخصوص نقش 
مراقب های پزشــکی درکودکی و تهدیدات 
نفت  بیمارستان  وامکانات  کودک  ســالمت 
تهران بــا دکتر رزیتا ســتاری متخصص و 
دارای بورد تخصصی کودکان این بیمارستان 
درادامه  که  اســت  انجام شــده  گفتگویی 

می خوانید. 
مراقبت هــای دوران  کودکــی  چه  اهمیتی   ��

درسالمتی کودک در بزرگسالی دارد؟
 بســیارمهم است،  زیرا دراین دوران 
از طرفــی به دلیل  اینكــه كودک درحال 
رشــد است  و بســیاری از اندام ها در حال 
رشــد  و تغییر است  و از سوی دیگر برخی 
ازآســیب ها ممكن اســت  بــرای كودک 
نقص  دایمی  وغیر قابل جبران ایجاد كند.  
همچنین  برخی از بی توجهی ها به سالمت 
كودک ممكن است موجب  اختالل در رشد  
فرد شود و كودک هیچگاه به  رشد مناسب  
متناســب با ژنتیک خود نرســد. از این رو 
مراقبت های  دوران كودكی  بیش از دیگر 

سنین دارای اهمیت است.
 مراقبت های کودکی از چه دوره ای  شروع  ��

می شود؟
از بــدو تولد نوزاد مراقبت ها شــروع 
می شود و درســن نو پایی كه حركت های 
كودک شــروع می شــود به بیشترین  حد 
می رسد ولی همواره تا  سن ۷ سالگی ادامه 
دارد اگرچه پایش رشد و سالمتی كودک  و  
ایمن سازی در مقابل  بیماری های فصلی 
و بهداشتی همواره  در سنین باالتر نیزادامه 

دارد.
 پدرمادرها باید نسبت به چه مواردی توجه  ��

ویژه ای داشته باشند؟ 

 اولین مراقبت  وایمن سازی نوزاد در 
قبال بیماری ها  تغذیه با شیر مادراست كه  
در ۶ ماه اول  زندگی بســیار اهمیت دارد  
وبه طور مطلق باید انجام شــود زیرا نقش 
زیادی در رشد جســمی و عاطفی  كودک 

دارد.
 نكتــه  دیگر اینكه  واكسیناســیون  
كودک حتما بر اســاس دستور العمل های 
موجود باید به موقع  انجام شــود و بررسی 
پایش رشــد نوزاد باید جدی گرفته شود  و 
  A .D همچنین  اســتفاده از  ویتامین های
تاپایان دوســالگی  برای  نوزاد الزامی است 

كه نباید درمصرف آن سهل انگاری كرد.
غیر از مراقبت های عمومی و تغذیه،  سالمت  ��

کودکان  را چه خطرات دیگری تهدید  می کند؟
مســمومیت  دارویی و شیمیایی   كه 
از دو طریق ) قرص ها و دارو های رها شده  
وبــدون محافظ(  كه در دســترس اطفال 
هســتند و همچنین  مســمومیت با مواد 
شیمیایی  مثل شوینده ها  و مسمومیت  با 
نفت  و وایتكس  همچنان  موارد آســیب 
زننده به ســالمت كودكان هستند.كودكان 

نوپــا  در رابطه با افتــادن  از ارتفاع نیز در 
معرض خطرات بســیاری هستند  كه حتما 
باید خطر افت و خیز های كودک از بلندی 
را در كــودكان  نوپا جــدی  گرفت  زیرا 
ممكن است  در صورت بروزچنین  حوادثی 
آسیب های جبران ناپذیری  به كودک  وارد 
شود و دراین مورد خاص  باید محافظت از 
كودک  دایمی و  همیشگی باشد تا  ازبروز 
تروما و  آسیب دســت وسر و... جلوگیری 

شود.
 یكــی از مــواردی كه میــزان این 
نوع آســیب را دركودكان افزایش می دهد  
استفاده از رو روئک های  متحرک است كه 
با اســتفاده از نوع ثابت این وسیله، بخش 
قابل توجهی از آســیب ها كاهش می یابد.

موارد دیگر كه ســالمت كودكان راتهدید 
می كند  سوختگی نوزادان و كودكان است 
كه ســوختگی با موادی مثــل آب جوش 
وشــیر و دیگرمواد گرم  ودرســنین باالتر 
آتش  و وســایل داغ مثل اتو و.. را شامل 
می شود  كه  باید در این موارد نیز از كودک 
مراقبت شوند. مورد دیگر رعایت بهداشت 

فردی كودک اســت و اینكه حتی المقدور  
كودک  زیر  سه ســال  نباید مهد كودک 
برود و مالحظات  بهداشتی  كامال رعایت  
شود.  از نظر مصرف مواد غذایی در بیرون  
از منزل  نیز احتیاط شــود اســت تا از این 
طریق كــودكان از ابتال بــه بیماری های 

عفونی و ویروسی و.. مصون بمانند.
  با توجه به آسیب پذیری کودکان  در مقابل  ��

بیماری های فصلی،  آیا در این رابطه نیز می توان  
اقدامی انجام داد؟

 بله  حتما می توان اقداماتی انجام داد 
كه  از ابتال كودكان به برخی بیماری های 
فصلی جلوگیری شود یكی ازاین بیماری ها 
آنفوالنزا است كه با واكسینه كردن، كودک 

مصون می ماند.
 چه دستورالعمل هایی برای واکسینه کردن  ��

کودکان در مقابل بیماری آنفوالنزا وجود دارد؟
با توجه بــه اینكــه  اپیدمی بیماری 
آنفوالنزا در آبان  وآذر ماه  اســت  والدین 
باید ابتدای تغییر فصل  به واكسینه  كودک 

بپردازند.
 چه کودکانی در اولویت استفاده از واکسن  ��

آنفوالنزاهستند؟
 براســاس دســتور العمل ســازمان 
بهداشت جهانی  همه بچه های زیر ۵ سال، 
كودكانی كه دچار سوتغذیه و بیماری های 
قلبی،  خونــی، كلیوی و...  هســتند باید  

واكسینه شوند.
 درصــورت بروز حادثــه و یا بیماری  برای  ��

کودکان، بخش اطفال بیمارستان نفت تهران 
چقدر پاسخگوی نیاز است؟

پرستاری  كادر  پزشــک،  رســیدگی 
بسیار مسئوالنه ودلســوزانه است  وبرای 
دریافــت داروها وطبابت افــراد وامكانات 
مناســبی وجــود دارد و تمــام تالش این 
اســت كه امكان درمان  بیشتر بیماری ها  
در این بیمارســتان  میســر شــود.دراین 
بیمارستان نســبتا امكانات  مناسبی وجود 
دارد ضمن اینكه ما با چند بیمارســتان از 
جمله بیمارســتان مفید و بیمارستان قلب 
شــهید رجایــی و.. لینک هســتیم  تا در 
صورت موارد اورژانسی و خاص كه امكان 
درمان سریع وكامل بیمار دراین بیمارستان  
نباشد،  فرد سریع به این بیمارستانها ارجاع 
می شــود. تمام تالش  و كوشش این است 
كه بــا كمترین آســیب  و كمترین میزان 
دارو وكمترین تعداد آزمایشــات،  بهترین  
خدمات بــه بچه ها  ارایه شــود و بهترین 
درمان انجام شــود. ودرمان به شكلی باشد  
كــه كمترین آســیب جســمی و روحی به 
كودک وارد شــود. و با ترخیص به موقع،  
كودک ســریع به خانواده برگردد.براساس 
آمار از ابتدای امســال، هــر ماه  ۵۰ تا ۶۰ 
بیمار در بخش اطفال بســتری شدند  كه 
شــامل  بیماری هایی مثل  گاستروآنتریت، 
تب، تشــنج، ســرطان خــون، تومور های 
بیماری هــای  و  ادراری  مغزی،عفونــت 
تنفســی،  زردی نــوزادی،  جراحی لوزه، 
و جراحی های  دنــدان  ترمیــم  جراحــی 
ارتوپدی و.. بوده است. در بیمارستان نفت 
تهران سه پزشک متخصص اطفال  هر روز 
و ۵ پزشک  متخصص اطفال  به طورمقیم  
حضور دارند و 9 پرســتار و سه كمک بهیار 

مشغول به كار هستند.
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 NewsOffshore Sections of 27 South Parsیادداشت
Phases Fully Developed in 2020

Iranian Minister of Petroleum 
Bijan Zangeneh said that the 
offshore sections of 27 South 
Pars phases would be fully 
developed in the first half of 
2020.
Addressing the opening cere-
mony of the 5th Oil and Power 
Congress in Tehran on Tues-
day, Zangeneh said that South 
Pars Phase 11 development 
plan would be launched by 
the end of the current Iranian 
calendar year to March 20, 
2020.He further said that phase 
14 of the field would come on 
stream by 2021, adding, “We 
have made great progress in 
South Pars gas field.”“We had 
initially intended to exploit the 
technology of building pres-
sure booster platforms in Phase 
11 with Total in the project 
which unfortunately failed as 
Total and CNPCI pulled out 
of the project because of the 
imposition of sanctions. They 
did so in a friendly manner and 
we did not have disputes with 
them in this regard. The sanc-
tions created an atmosphere in 
which they could not and did 
not want to stay in the contract. 
They thought they could not 
continue the work and left the 
project anyway.”By the end of 
this calendar year, 70 mcm/d 
of sweet gas will be added to 

South Pars daily output, he 
added.
Unpredictable Developments 
in the Geography of Oil
“No one could have foreseen 
the United States becoming the 
world’s largest oil producer; 
the country that was the largest 
importer, has now become not 
only the world’s largest oil 
producer, but has also stated 
exporting crude oil, gas and 
gas condensate,” he said, not-
ing that there was a significant 
change in oil geography over 
the past ten years.
Oil Sector Resisting Sanc-
tions’ Strikes
Zangeneh, pointing out that 
once every few years there are 
deadly strikes to the Iranian oil 
industry, said:  “So far, we have 
tried to survive these blows. 
However, the sanctions deal the 

biggest blow to the oil industry 
and are diminishing our global 
standing, though we continue 
to resist.”He said there was an 
open space for exporting petro-
leum products such as gas oil, 
gasoline, fuel oil, etc. and even 
crude oil and gas condensate.
Zangeneh pointed to the large 
scale of the oil industry, add-
ing the presence of the private 
sector in the industry required 
three factors:  “capability and 
appropriate management struc-
ture”, “technology and interac-
tion capabilities” and “suffi-
cient capital and capability to 
exploit financial instruments 
from monetary and capital 
markets.””We have focused our 
work on EPC/EPD projects, 
which cost about $6 billion,” he 
said, noting that IPC projects 
are moving forward with domes-

tic and foreign companies.“We 
have so far sealed Rls. 60,000 
billion contracts in this regard 
and will sign another Rls. 
100,000 billion in the coming 
weeks.The Iranian Minister 
of Petroleum said the most 
important projects to prevent 
gas flaring were NGLs 3100, 
3200, Khark and Bidboland 
Persian Gulf Refinery, adding 
two contracts have been signed 
with the Persian Gulf Petro-
chemical Industries Company 
(PGPIC) and Maroon Petro-
chemical Company with about 
$7.5 billion of investment.By 
2021, over 95% of the associ-
ated gases in oil production 
will be gathered and used as 
petrochemical feedstock, Zan-
geneh added.Farzad A devel-
opment contract will be soon 
concluded soon, elsewhere in 
his address he said.Zangeneh, 
referring to the conclusion of 
the Belal Joint Field’s develop-
ment contract, added:  “Farzad 
A Joint Field Contract will 
also be closed in the coming 
months, by which the plans and 
commitments of the Iranian 
Ministry of Petroleum will be 
fulfilled.”He said that Iran for 
the first time became a petrol 
exporters, adding that Euro-4 
petrol was being distributed in 
major cities of the country.

Iran in Talks with Local 
Firms to Develop SPOL

Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said there had been talks with a 
number of domestic firms to develop the 
South Pars Oil Layer (SPOL), however no 
results have been obtained so far.
Speaking to reporters on the sidelines of the 
5th Oil and Power Congress here in Tehran 
on Tuesday, the official said the congress 
was among very few private-sector-spon-
sored events that have continued to exist.
The two-day event began on Tuesday and 
senior energy officials, including Mr. Zan-
geneh, attended its opening ceremony.
South Pars Phase 14 Online 

Next Calendar Year
Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said that Phase 14 project of the 
South Pars gas field would come online 
during next Iranian calendar year which 
starts on March 21, 2020.
According to ICANA, the official told the 
parliament’s planning, budget and calcula-
tion committee on Monday, Zangeneh said 
that developing Phase 11 project of the joint 
field would commence soon.The project is 
to be developed by Petropars Company. A 
consortium of Total, CNPCI and Petropars 
were initially supposed to develop the field. 
However, Total and CNPCI have pulled out 
of the project and Petropars is to develop it 
alone.“Fortunately, the projects in oil and 
gas fields are progressing well despite the 
sanctions and this progress is very vivid in 
South Pars,” he said.
Gas Turbine Training Course 

Held for Iraqi Oil Experts
An international gas turbines training 
course was organized by Isfahan Petroleum 
Technical Specialist Training Center for 12 
instructors of Iraqi Ministry of Petroleum 
Training Centers.
The training was held in Isfahan, central 
Iran, for five days in coordination with the 
National Iranian Oil Company’s representa-
tive office in Iraq.During the course, practi-
cal information on gas turbines, how to 
operate them, their components and parts, 
familiarity with fixed and movable blades, 
compressor turbines, power turbines, rotor 
discs, rotors, combustion chambers and 
other internal turbine components were 
introduced to the Iraqi experts.The course 
was held in the framework of cooperation 
between Iran and Iraq in the field of petro-
leum industry, with the aim of enhancing 
international cooperation and to empower 
and transfer the expertise of Iranian special-
ists to Iraq.
Phase I of Azar Oilfield Com-

plete by March 20
The first phase development project of Azar 
Oilfield will be complete with 65,000 b/d of 
crude oil production capacity.
The CEO of the Petroleum Engineering 
and Development Company (PEDEC) 
said that development of the field has had 
acceptable oil production over the past two 
years and its productivity would increase 
by the end of the current calendar year 
to March 20, 2020.Touraj Dehghani said 
that about 18 wells were almost ready for 
production in the field which would start 
production once processing units became 
operational.Maximizing local resources for 
developing the project has been one of the 
key concerns of PEDEC in the project, he 
added. 

Petropars to Develop South Pars 11 Alone
Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh announced that China’s 
CNPC International had pulled out 
of a contract to develop South Pars 
Phase 11, adding Petropars Company 
would develop the project alone.
In July 2017, National Iranian Oil 
Company (NIOC) signed a con-
tract with a consortium of Total, 
CNPC International and Petropars 
to develop the offshore project in 
Persian Gulf waters.Following US’s 
withdrawal from the Iran nuclear 
deal back in May 2018 and imposi-
tion of new sanctions and restrictions 
for foreign companies working in 
Iran, Total pulled out of the contract.
On Sunday, Mr. Zangeneh told 
reporters that CNPC International 
had also exited the project, meaning 
that Petropars would deal with the 
project alone.“The fate of the South 
Pars Phase 11 has been determined 
and Petropars will continue devel-
oping the project alone and by the 
end of the this [Iranian calendar] 
year (to March 20, 2020), the first 
jacket will be installed in the phase 
for a platform with 500 mcf/d of gas 
production capacity,” Zangeneh said 
during a visit to MAPNA Group’s 

turbine workshop near Tehran.He 
further said that the issues concern-
ing the pressure booster platform 
in the project would depend on the 
ongoing talks between MAPNA 
and other companies.Asked why the 
project was not initially awarded to 
Petropars Co., Zangeneh said:  “We 
had intended to attract foreign capital 
for developing the project, besides 
the fact that the pressure booster 
platform was very important for 
us and Petropars was supposed to 
learn from other companies in the 
consortium.”Asked whether CNPC 
International had pulled out of the 
project, he said:  “Yes. It is no longer 
in the project.”
 22 year friendship with Saudi Minis-
ter of Energy
Zangeneh said he dropped by his 
Saudi counterpart in Moscow. “I told 
him had been friends for 22 years; 
a friendship which had outlived all 
the ups and downs in Iranian-Saudi 
relations, and that I had no trouble 
meeting with him.”He further said 
that Iran had not instigated any dis-
puted with Saudi Arabia and wanted 
to be friends with everyone in the 
region. “They must not regard us as 

enemy; the enemy is outside of the 
region.”The Iranian Minister of Pe-
troleum said he also met with almost 
all the oil and energy ministers of 
the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF) in Moscow, besides Russian 
companies.Asked about ceding the 
National Iranian Drilling Company, 
he said the company had long been 
listed for cession but currently there 
were no plans for ceding it.
Visiting MAPNA Workshop
He said MAPNA was the symbol of 
national technology, adding, right 
from its establishment, the com-
pany’s capital was human resources 
and empirical capacity, and was able 
to do a great job for Iran’s power 
plant by relying on these factors.He 
also welcomed MAPNA’s pres-
ence in the oil sector, and stated that 
today there were talks with the CEO 
of MAPNA. “I expect MAPNA to 
step in the high-tech oil services 
sector which is currently owned by 
two international companies.””The 
company can also help us operate 
and repair rotary machinery,” the 
minister said, noting that MAPNA 
had made good progress in manufac-
turing rotary machinery, which are at 

the heart of the oil industry.Zan-
geneh continued:  “I see MAPNA’s 
future very bright and I hope it will 
reach new peaks in the development 
of national technology and bring 
more pride to the Islamic Republic 
of Iran, engineers, specialists and 
workers.”Asked whether the Iranian 
Ministry of Petroleum had prioritized 
development in addition to selling 
oil, the minister said:  “When we sell 
oil, we can accelerate and boost de-
velopment, too; we are an extrovert 
organization, but we must also be 
endogenous.”Zangeneh continued:  
“Being endogenous means award-
ing most of the work to the domestic 
resources and taking the opportunity 
to develop domestic industries and 
technology and knowledge-based 
units inside the country.”He further 
said preparations for developing Far-
zad B gas field were ongoing while 
at the same time talks were continu-
ing with Indian companies in this 
regard.According to Mr. Zangeneh, 
gasoline export was continuing 
normally.  The Iranian Minister of 
Petroleum said currently 9 metro-
politan areas used Euro-4 gasoline 
for fueling in the country.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی: 

برای کمک به دانشگاه ها و توانمندسازی کسب و کارهای دانش بنیان آماده ایم
دکتر ابوالفضــل کیانی بختیاری در دومین 
کنفرانس بازیابــی تعاملی  اطالعات که با هدف 
هم افزایی حوزه هــای مختلف متقارب با بازیابی 
اطالعات و دانش و با توجه خاص به مشتری – 
کاربر و مبادله تجارب در حیطه بازیابی تجاری و 
مالی، و با رویکرد علمی و تحقیقاتی برگزار شد، 
با اشــاره به ضرورت و اهمیت بازیابی تعاملی 
اطالعات، گفت:  شــمار ارتباط دســتگاه های 
هوشــمند دارای اینترنت اشــیا با یکدیگر از ۲ 
میلیارد دستگاه در سال ۲۰۰6 به ۷۵٫۵ میلیارد 

دستگاه تا سال ۲۰۲۵ خواهد رسید.
به گزارش دانش نفــت به نقل از روابط 
عمومی ســازمان مدیریت صنعتی، وی افزود:  
همچنیــن در ســال ۲۰۲۵ از دســتگاه هایی 
ایســتگاه های  امنیتی،  دروبین هــای  ماننــد 
سوخت رســانی، زیرساخت هوشــمند و غیره 
طیف وسیعی از اطالعات تولید خواهد شد.وی 
در ادامه از افزایش ارتباط دستگاه های هوشمند 
دارای اینترنت اشــیا خبر داد و گفت: روزانه در 
حدود ۲٫۵ كوینتیلیــون بایت اطالعات تولید 
می شــود كه 9۰ درصد ایــن اطالعات در دو 
سال اخیر ایجاد شده است. مدیرعامل سازمان 
مدیریــت صنعتــی در ادامه ضمن اشــاره به 
افزایش ۲۰ برابــری میانگین تعامالت روزانه 
بازیابــی اطالعــات تا ۱۰ ســال آینده گفت:  
تأثیــر نهایی این انفجار در تعامالت اطالعات، 
منجر به تغییرات در جامعه و در كیفیت جریان 
روزمره انســان ها ملمــوس خواهد بود.وی در 
ادامه پیرامون ســاختار داده ها، اظهار داشــت:  
مجموعه داده هــای تولید شــده از داده های 
ســاختار یافته و غیرساختار یافته تشكیل شده 

اســت كه پیدایــش حجم عظیمــی از داده ها 
مربوط به داده های غیر ســاختاریافته است كه 
در تحلیل این داده های عظیم با چالش هایی از 
جمله ابهام در تجزیه و تحلیل كالن داده های 
كالن غیرمرتبط، پیدا نمودن موردهای كاربری 
بجا و صحیح، اعتماد به نتایج حاصل از تجزیه 

و تحلیل و خالقیت در پیدا كردن منابع روبرو 
نمودن  پیدا  بختیاری الزمه  می شــویم.كیانی 
موردهــای كاربری بجا و صحیــح را نگرش 
اولیه حاصــل از تجزیه و تحلیل كالن داده ها 
دانست و بیان كرد:  بازاریابی تعاملی اطالعات 
در واقع تعامل میان انسان و رایانه برای بازیابی 

اندیشــه های  اطالعات با حداكثر میزان نفوذ 
انســانی در فرآیندهای سیســتم های ذخیره و 
بازیابی است كه در معنایی دیگر یعنی مطالعه 
و ارزیابی مخاطبان با سیستم های اطالعات و 
رضایت آن ها از اطالعات بازیابی شــده است.
وی پس از بررسی درآمدهای حاصل از تحلیل 

داده های كالن در سراسر جهان از سال ۲۰۱۵ 
تــا ۲۰۲۰، با تاكیــد بر اهمیت دســتیابی به 
اطالعات در كســب و كار گفت:  در داده های 
غیرساخت یافته تكراری، ركوردهای زیادی كه 
مورد عالقه كســب و كار باشد وجود ندارد، اما 
در مقابل، تقریبا بیشــتر داده های ساخت یافته 

غیرتكــراری، مورد عالقه كســب و كارهای 
اینترنتی موجود است. كیانی بختیاری در ادامه 
بیان كرد:  اهمیت بازیابی اطالعات در كسب 
و كارها اطالعاتی اســت كه استخراج شده و 
این داده های عظیم منجر به ایجاد شــناخت 
از سبک زندگی مصرف كنندگان خواهد شد و 
بازیابی تعامــالت اطالعات و تجزیه و تحلیل 
اطالعات اســتخراجی شــده عالوه بر تامین 
دقیــق و هدفمند نیازهای مشــتریان موجب 
تغییر رفتار مصرف كنندگان و خالقیت نیازهای 
جدید برای بازار خواهد شد. مدیرعامل سازمان 
مدیریــت صنعتــی در پایان، اظهار داشــت:  
ســازمان مدیریت صنعتی آماده اســت تا به 
كمک دانشگاه و سایر مراكز تخصصی مرتبط 
با این زمینه های علمی و بسترهای الزم برای 
توانمندسازی  و  فرهنگ ســازی  جریان سازی، 
بــرای تعامالت اطالعات در كســب وكارهای 

دانش بنیان را فراهم نماید.

بررسی آيين نامه ايجاد پتروپااليشگاه ها با سرمايه گذاری مردمی در دولت
طرح های  از  حمایت  اجرایی  نامه  آیین  نفت  وزارت 
ایجاد تاسیسات پاالیشگاهی و پترو پاالیشگاهی با خوراک 
نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی باال توسط 
بخش غیردولتی و هم چنین بهینه سازی و ارتقای کمیت و 
کیفیت فرآورده های پاالیشگاه های موجود را به هیئت دولت 

ارائه کرده است.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  نفت  دانش  گزارش  به 
از  »حمایت  قانون  طبق  دولت،  هیئت  دفتر  رسانی 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی«، خوراک پاالیشگاه ها 
به  بهره برداری،  زمان شروع  از  آن  بهای  دریافت  بدون 
سرمایه گذاری  حجم  معادل  آن،  ارزش  كه  روزی  تعداد 
به عنوان  باشد،  در مجوز صادر شده  ارزش گذاری شده 
شد.در  خواهد  اعطا  طرح  مجری  شركت  به  تسهیالت 
پیشنهادی  آیین نامه  این  مفاد  برخی  تشریح  به  ادامه 

پرداخته شده است.
تعامالت مالی دوران تنفس خوراک

دوره تنفس خوراک از زمان شروع تولید پاالیشگاه 
تولید  ظرفیت  درصد   8۰ حداقل  با  پاالیشگاه  پترو  یا 
و  شد  خواهد  آغاز  طرح  مجوز  در  مذكور  فرآورده های 
وزارت نفت بنا به درخواست شركت مجری طرح، پیش 
از آغاز بهره برداری، مراتب را جهت طی فرآیند الزم برای 
عقد قرارداد با شركت مجری، به صندوق و یا بانک عامل 
پذیرفته شده، اعالم می كند.صندوق توسعه ملی به میزان 
سرمایه گذاری ارزش گذاری شده اعالمی وزارت نفت در 
مجوز هر طرح، در قبال ترهین پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه 
آن،  تولیدی  فرآورده های  نیز  و  رسیده  برداری  بهره  به 
تسهیالت تنفس خوراک را در اختیار شركت مجری طرح 
یا  و  از سوی صندوق  تسهیالت  پرداخت  می دهد.  قرار 
بانک عامل پس از اعالم وزارت نفت مبنی بر تحقق ماده 
۲۳ صورت می گیرد.پرداخت تسهیالت تنفس خوراک، از 
نظر،  از هر  بازپرداخت  یا كارمزد و نحوه  نرخ سود  نظر 
می گیرد.  صورت  ملی  توسعه  صندوق  مقررات  مطابق 
از تصویب پرداخت تسهیالت تنفس خوراک طرح  پس 
توسط صندوق و تعیین بانک عامل و عقد و نفوذ قرارداد 
با ذینفع، مراتب به وزارت نفت اعالم می شود. در دوره 
تنفس، وزارت نفت صورتحساب ارزش خوراک تحویلی 
به پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه را به بانک مركزی اعالم 
تا معادل آن طی ۱۰ روز پس از دریافت صورتحساب به 
حساب ذینفعان واریز شود.تمام مبلغ ارزش خوراک كه در 
دوره تنفس از پاالیشگاه موضوع قانون دریافت نمی شود، 
و  اصل  بازپرداخت  مصرف  به  باید  نخست  مرحله  در 
منتشره  مالی  اوراق  بابت  پاالیشگاه  مالی  تعهدات  فرع 

برسد و مصرف آن در موارد دیگر، موجب قطع تحویل 
خوراک به پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه خواهد شد.پس از 
پایان دوره تنفس خوراک، شركت مجری طرح موظف 
به پرداخت ماهانه بهای خوراک تحویلی است و وزارت 
بازپرداخت  قبال  در  تعهدی  و  مسئولیت  هیچگونه  نفت 

تسهیالت دریافتی از صندوق ندارد.
فرآیند اطالع رسانی و ارسال درخواست سرمایه گذاری

به منظور اطالع رسانی صحیح به عموم مردم برای 
وزارت  طرح ها،  در  گذاری  سرمایه  در  مشاركت  جلب 
نفت مكلف است متن قانون و آئین نامه آن را به همراه 
فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه گذاری ها، نمونه 
گزارش های امكان سنجی فنی و اقتصادی طرح و نمونه 
عمومی مجوز و تمام مجوزهای صادر شده را در تارنمای 
و  فنی  گزارش های  باید  نماید.متقاضیان  منتشر  خود 
اقتصادی طرح مورد نظر خود را در زمان بندی مشخص 
شده در فراخوان برای ارزیابی به وزارت نفت ارسال نماید. 
اعالم  الگوی  طبق  باید  اقتصادی  و  فنی  گزارش های 
شده توسط این وزارتخانه تهیه شود.گزارش های فنی و 
اقتصادی هر طرح، باید حسب مورد توسط شركت های 
دارای صالحیت كه فهرست كوتاه آن توسط وزارت نفت 
)در چارچوب فهرست بلند اعالم شده توسط دفتر نظام 
و  تعیین  بودجه كشور(  و  برنامه  سازمان  اجرایی  و  فنی 
شود.در  تهیه  می گردد،  اعالم  وزارتخانه  آن  تارنمای  در 
گزارش های اقتصادی طرح ها، سرمایه گذاران باید برنامه 
تامین منابع مالی مورد نیاز طرح مورد نظر چه از طریق 
آورده خود و چه از طریق دیگر منابع داخلی و خارجی، از 
جمله موارد مذكور در ماده ۲۱ این آئین نامه را به روشنی 

و با ارائه مدارک و مستندات كافی اعالم نمایند.
فرآیند و مبانی تهیه گزارش های فنی و اقتصادی

ارزیابی  و  مقایسه  امكان  كردن  فراهم  منظور  به 
گزارش های فنی و اقتصادی دریافتی نسبت به یكدیگر، 
مبنای  بر  نفت  وزارت  توسط  گزارش ها  این  ارزیابی 
مفروضات یكسان در شرایط مشابه )از جمله مواری مانند 
روش انجام محاسبات اقتصادی، نرخ تنزیل در محاسبات 
اقتصادی برای محاسبه NPV و دوره بازگشت دینامیک 
سرمایه، دوره بهره برداری و استهالک برای هر نوع از 
پاالیشگاه، حدود برآورد سرمایه گذاری برای هر بشكه 
نفت خام یا میعانات با یا بدون منظور نمودن یوتیلیتی، 
نحوه محاسبه قیمت خوراک و فراورده ها و  محصوالت 
تولیدی در محاسبات فنی و اقتصادی )FS(، هزینه های 
عملیاتی نسبت به سرمایه ای در طرح (، كه باید جهت 
شود،  منتشر  وزارتخانه  این  تارنمای  در  عموم  اطالع 

صورت خواهد گرفت.

مشخصات، شرایط صدور و ابطال مجوز
دولت مكلف است از طریق وزارت نفت، نسبت به 
صدور و بازنگری مجوز طرح ها تا سقف دو میلیون بشكه 
در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه گذاران بخش 
غیردولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت كند. 
درصد تولید نفت كوره در طرح های موضوع قانون باید 
طرح  هر  تولیدی  فراورده های  كل  درصد   ۱۰ از  كمتر 
باشد. تمام محصوالت سنگین پاالیشی كه قیمت آن ها 
وكیوم  از جمله  باشد  نفت خوراک طرح  قیمت  از  كمتر 
باتوم و ته مانده برج تقطیر در اتمسفر و برج تقطیر در 
طرح های  استثنای  است.به  كوره  نفت  حكم  در  خالء 
بهینه سازی و ارتقای پاالیشگاه های موجود، مجوز صرفا 
در  می شود.  صادر  كشور  سواحل  در  طرح  اجرای  برای 

تاریخ  از  یكسال  مدت  ظرف  مجوز،  دارنده  كه  صورتی 
مالی  تامین  نحوه  كردن  قطعی  به  موفق  مجوز،  صدور 
طرح )از طریق اخذ مجوز بورس برای انتشار اوراق مالی 
یا روش های دیگر( نشود، مجوز وی از درجه اعتبار ساقط 
شده و وزارت نفت می تواند نسبت به صدور مجوز برای 

دیگر متقاضیان اقدام نماید.
اولویت بندی طرح ها

پس از ارزیابی گزارش های فنی و اقتصادی طرح ها، 
واجدین  متقاضیان  درخواستی  ظرفیت  كه  صورتی  در 
بشكه  میلیون  دو  سقف  از  بیش  مجوز،  دریافت  شرایط 
در روز نفت باشد، یا بدلیل محدودیت موضوع ماده ۱۵ 
همه  درخواست های  نتواند  نفت  وزارت  نامه،  آئین  این 
مجاز  وزارتخانه  این  بپذیرد،  را  شرایط  واجد  متقاضیان 
است براساس اولویت، نسبت به اعظای مجوز متقاضیان 
)از نظر مقدار تخصیص خوراک و نیز زمان بندی اجرا و 

شروع بهره برداری از طرح ها( حسب مورد اقدام نماید.
طرح های دارای مجوز تا تاریخ تصویب قانون برای اجرا 
تسهیالت  از  استفاده  برای  شرایط  واجد  و  سواحل  در 
قانون و مفاد آئین نامه، طرح های فراگیر پاالیشی سیراف 
طرح های  آن ها،  به  مربوط  پتروپاالیش  زنجیره  نیز  و 
فرآورده های  كیفیت  و  كمیت  ارتقای  و  سازی  بهینه 
جاسک،  در  پاالیشی  طرح های  موجود،  پاالیشگاه های 
طرح هایی كه به صورت كیمیاشهر ) پارک شیمیایی( و یا 
ادغام واحدهای پاالیش و پتروشیمی )پتروپاالیش( مبتنی 
بر تكمیل زنجیره ارزش طراحی شوند، طرح های دارای 
دارای  طرح های  و  تعاونی  خصوصی/  گذاران  سرمایه 
امكان تامین منابع مالی مطمئن تر داخلی یا خارجی با 
شده  تعیین  اولویت های  جمله  از  كافی،  مستندات  ارائه 
ظرفیت  مجموع  صورتیكه  است.در  نامه  آئین  این  در 
بشكه  میلیون   ۲ از  شرایط  واجد  متقاضیان  درخواستی 
وزارت  اولویت ها،  اعمال  بر  عالوه  شود،  بیشتر  روز  در 
تعداد  مندی  بهره  منظور  به  است  مجاز  همچنین  نفت 
بازدهی  رعایت  با  تسهیالت،  از  متقاضیان  از  بیشتری 
مصرفی  نفت  خوراک  ظرفیت  سقف  طرح ها،  اقتصادی 
هر طرح را به ۲۰۰  هزار بشكه در روز محدود كند.میزان 
تعهدات مالی قابل پذیرش برای صندوق در دوره تنفس 
توانمندی  مطابق  آینده،  سال های  در  طرح ها  خوراک 
توانمندی  این  میزان  شد.  خواهد  تعیین  صندوق  مالی 
 ۴ مدت  پیشنهاد صندوق، ظرف  به  زمانی  جدول  طبق 
ماه پس از تصویب این آئین نامه به تصویب هیئت امنای 
صندوق خواهد رسید. وزارت نفت در مجوزهای صادره 
برای طرح های موضوع قانون، باید برنامه زمانی ساخت 
و بهره برداری را به نحوی تنظیم نماید كه تعهدات ناشی 
از تنفس خوراک برای صندوق، از محدوده مقادیر مذكور 
در جدول یاد شده فراتر نرود. انتقال تعهدات یک سال به 

سال بعد بالمانع است.
تامین مالی طرح ها

تامین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار 
سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه 
گذاری شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان 
تسهیل  جهت  می گیرد.  صورت  بهادار  اوراق  و  بورس 
در  تابعه  شركت  و  نفت  وزارت  مالی،  تامین  فرآیند  در 
پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   )۱۲( ماده  چارچوب 
و ارتقای نظام مالی كشور با اصالحات و الحاقات بعدی 
مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳9۴، بیمه ها وبانک های مجاز زیر 
نظر بانک مركزی جمهوری اسالمی نیز می توانند پس از 
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ركن ضامن 
ایفای نقش كنند.برای تسهیل و تسریع در تامین منابع 

نیاز طرح ها به میزان مقرر در مجوز صادره،  مالی مورد 
اوراق  به عنوان ضمانت صدور  بورس  توسط  زیر  موارد 

مالی به صورت انفرادی یا تركیبی قابل پذیرش است: 
الف( وثایق شركت مجری طرح و سهامداران اصلی 
به  منتشره  اوراق  ارزش اصل  میزان ۱۰۰ درصد  به  آن 

روش های زیر: 
و  بورسی  شده  پذیرفته  شركت های  سهام   -۱
مجری  شركت  عمده  سهامداران  به  متعلق  فرابورسی 

طرح كه قابلیت انتقال داشته باشد.
۲- اسناد اعتباری سهامداران عمده شركت مجری 
ترهین  قابل  امالک  و  االجرا  الزم  قراردادهای  و  طرح 

آنها.
پترو  یا  پاالیشگاه  طرح  مجری  شركت  سهام   -۳

پاالیشگاه موضع قانون.
۴- فرآورده های تولیدی فعلی سهامداران عمده و 

شركت های متعلق به آنها.
ماده  بند ۱۰ قسمت »د«  تعهد صندوق طبق  ب( 
۱۶ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مندرج در 
اساسنامه صندوق، با اذن مقام معظم رهبری، از طریق 
بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی تا سقف ۱۰۰ 
سود  و  اصل  شامل  منتظره  اوراق  اصل  ارزش  درصد 
اوراق، صرفا در مقابل اخذ تعهد شركتی سهامدار عمده 
فرآورده های  خصوص  در  االجرا  الزم  قرارداد  انعقاد  و 
تملیک  االجرا جهت  قرارداد الزم  انعقاد  یا  و  آتی طرح 
را  اوراق  صندوق  كه  صورتی  در  طرح  اصل  ترهین  یا 

تسویه نماید.
ج( تضمین دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد 

تایید سازمان بورس.
سهامداران شركت مجری طرح موظفند حداكثر یک 
سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل ۳۰ 
درصد از سهام شركت از طریق عرضه سهام یا از طریق 
صندوق سرمایه گذاری پروژه در چارچوب قوانین مربوطه 
و یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام كنند. 
در غیر اینصورت وزارت نفت مكلف است نسبت به ابطال 
مجوز خوراک آنها اقدام كند. آن دسته از دارایی هایی كه 
پروژه  سرمایه گذاری  صندوق  طریق  از  آنها  مالی  تامین 
از پرداخت  به عموم مردم صورت می گیرد  جهت عرضه 
عوارض نقل و انتقال معاف می باشند.در صورتی كه پس 
از عرضه سهام، به ترتیب مورد قبول بورس، بدون قصور 
یا تصیری شركت مجری، خریدار برای ۳۰ درصد سهام 
عرضه شده، یافت نشود، شركت ذی ربط مشمول ابطال 
مجوز خوراک نخواهد شد.این پیشنهاد هم اكنون در حال 

رسیدگی در كمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری:  

سازمان مدیریت صنعتی آماده 

است تا به کمک دانشگاه و سایر 

مراکز تخصصی مرتبط با این 

زمینه های علمی و بسترهای 

الزم برای جریان سازی، 

فرهنگ سازی و توانمندسازی 

برای تعامالت اطالعات در 

کسب وکارهای دانش بنیان را 

فراهم نماید

پیش نویس آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از توسعه 

صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات گازی با استفاده از 

سرمایه گذاری مردمی در حال 
رسیدگی در کمیسیون اقتصاد 

دولت است
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پاالیش و 
پخش

6۰ درصد مصرف بنزین در اختیار خودروهای سواری است؛

ثروتمندان ۲3 برابر بقیه یارانه بنزین می گیرند!
در حالی سهم باالیی از یارانه های پنهان 
به بخش سوخت به ویژه بنزین اختصاص دارد 
که دهک های باالی درآمدی بیشــترین سهم 
آن را دریافت می کنند؛ یارانه ای که دولت بابت 
بنزین به دهک  دهم پرداخت می کند ۲3 برابر 

بقیه دهک هاست.
یارانه هــای  پنهــان،  یارانه هــای 
غیرمستقیمی است كه ساالنه با رقم چند صد 
هزار میلیاردی پرداخت می شود، در واقع عدم 
نفع دولت به دلیل فروش كاالهای تولیدی در 
داخل با قیمت پایین تر از خارج از كشور است.

طبق آنچــه پیش از این مســئوالن 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كردند در سال 
معادل 98۷ هــزار میلیارد تومان پرداختی از 
این بابت وجود دارد كه عمدتا در ســوخت، 
كاالهای اساســی و دارو خالصه می شود؛ از 
رقم  بیش از 9۰۰ هزار میلیاردی یارانه های 
پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه 
انرژی و نفت و مشــتقات آن اختصاص دارد 
كه بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن متعلق 

به بنزین است.
سهم چند برابری دهک دهم در یارانه 

پنهان
توزیع ناعادالنه ضریب اصابت یارانه 
پنهان به ویژه در حوزه انرژی بین دهک ها 
بارها مورد بحث قرار گرفته اســت، چراكه 
دهک های ثروتمندان معموال مصرف كاال 
و خدمات بیشــتری دارند و در این حالت از 
یارانه بیشتری نیز بهره مند می شوند.این در 
حالی اســت كه در حال حاضر و  در حوزه 
یارانه ای كــه در حوزه ســوخت پرداخت 
می شــود، دهک دهم كــه ثروتمندترین 
گروه جامعه به شمار می رود ۲۳ برابر سایر 
دهک هــا از آن بهره مند اســت.همچنین 
دهک های باال ۳.۶ برابر ســایر دهک ها از 
یارانــه برق و ۲.۵ برابــر یارانه گاز دریافت 
نیز  می كنند.در مــورد كاالهای اساســی 
كه دولت به ویــژه در تامین ارز آن هزینه 
ســنگینی را متحمل می شود سهم دهک  
دهم نسبت به سایر دهک ها ۴.۷ برابر است.
یارانه پنهانی كه گــروه ثروتمند بابت دارو 
دریافت می كنند نیز قابل تامل اســت؛ به 
گونه ای كه ۱9.۵ برابر سایر دهک ها كه از 

درآمد پایین تری برخوردار هســتند از یارانه 
دارو اســتفاده می كنند.  از سال گذشته قرار 
بود كه با ارائه  بســته ای از دولت به مجلس 
و با پیشــنهادهایی كه از سوی نمایندگان 
مطرح می شــود، راهكاری برای ساماندهی 
وضعیت یارانه های پنهان اندیشیده شده و 
برای سال جاری اجرایی شود، اما در نهایت 
به نتیجه ای نرســید.این در حالی است كه 
احتماال برای سال آینده برنامه جدی تری در 
مورد یارانه های پنهان در نظر گرفته شود، 
چرا كه دولت در بودجه منابع نفتی را به طور 
كامل از هزینه های جاری جدا خواهد كرد 
و در این حالــت باید منابع جدیدی معرفی 
شــود.آن طور كه نوبخت -رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- اعالم كرده جایگزین های 
نفت در ســال آینده افزایــش درآمدهای 
مالیاتی با تعریف پایه های جدید و احتماال 
حــذف یارانه های پنهان در برخی بخش ها 
خواهد بود. در حالی این روزها دولت حذف 
یارانه  نقدی را در دســتور كار دارد كه نتایج 
نشــان داده معترضان به حذف یارانه، افراد 
حاضر در دهک های باالی درآمدی هستند 
كه گردش چند میلیــاردی مالی دارند، این 
افراد نه تنها از یارانه باالی پنهانی برخوردار 
می شــوند كه راضی به از دست دادن یارانه 

نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم نیستند!

6۰ درصد مصرف بنزین در اختیار 
خودروهای سواری است

در همین حال، مركز پژوهشهای مجلس 
شورای اسالمی در گزارشــی تاكید كرده كه 
سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصالح و 
كاهش یارانه انرژی در اولویت های بعدی قرار 
 گیرد ضمــن آن كه ۶۰ درصد مصرف بنزین 
در اختیار خودروهای سواری شامل خودروهای 
شــخصی، دولتــی و تاكســی های اینترنتی 
اســت.مركز پژوهشــهای مجلس شــورای 
اسالمی گزارشی برای بررســی یارانه پنهان 
انرژی در كشور با هدف نشان دادن تصویری 
شفاف از مصرف حامل های انرژی در اقتصاد 
ایران و برآورد تقریبی یارانه پنهان با توجه به 
مفروضات ارائه شده تهیه كرده است.طبق این 
گزارش در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، 
فرض شــده است كل انرژی مصرف شده در 
داخل كشور می تواند در خارج كشور به فروش 
برســد، همچنین در مــورد حامل هایی مانند 
بنزین كه قیمت های جهانــی دارند می توان 
قیمت فوب خلیج فــارس را به عنوان قیمت 
مرجع در نظــر گرفت اما در مورد حامل هایی 
ماننــد گاز طبیعی و برق كه قیمت منطقه ای 
دارند تعیین نرخ مرجع دشوار می شود. نرخ ارز 
مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی 
به شدت اختالف برانگیز است و بخش زیادی 

از یارانــه پنهان كه به این روش محاســبه 
می شــود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز 
نیســت بدون آنكه در مصــرف واقعی مردم 
تغییر محسوســی صورت گرفته باشد.در این 
گزارش آمده است:  بر اساس مطالعات مركز 
پژوهشــهای مجلس با توجه به سهم خانوار 
از مجموع یارانه هیدروكربوری در ســال های 
۱۳8۴ تــا ۱۳9۵، بیش از ســه چهارم یارانه 
ضمنی هیدوركربوری به غیر خانوار اختصاص 
داشته و در واقع انرژی ارزان مهم ترین روش 
حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. لذا 
هرگونه سیاستگذاری درباره تغییر این روش 
منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت 
انرژی بر بخش تولید است.این گزارش توضیح 
می دهد:  بخش كشاورزی در سال های ۱۳8۴ 
تا ۱۳9۵ كمترین سهم و و نیروگاه ها بیشترین 
ســهم را از یارانه هیدروكربوری داشته اند. از 
مجموع یارانه هیدروكربورهای مصرف شده در 
كشور در سال ۱۳9۵، نیروگاه ها با ۳۳ درصد، 
بخش خانگــی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با 
۲۱ درصد و بخش حمل ونقل با ۱۵ درصد به 
ترتیب بیشترین سهم ها را به خود اختصاص 
داده اند. در نتیجه، اولویت سیاســتگذاری در 
مورد یارانه انرژی  باید اول نیروگاه های كشور 
و سپس بخش خانگی باشد.در گزارش مركز 
پژوهشــها تصریح شده است:  سهم بنزین از 

مجموع یارانه فراورده های نفتی، 8 درصد و 
سهم نفت گاز حدود ۶8 درصد است. بنابراین 
سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصالح 
و كاهش یارانــه انرژی در اولویت های بعدی 
قرار می گیرد و به رغم آنكه ســهم دهک اول 
از یارانــه انرژی ۰۶/۵ درصد بوده و از ســایر 
دهک ها كمتر است، نســبت یارانه انرژی به 
هزینــه كل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد 
بیشترین مقدار را به خود اختصاص می دهد، 
به آن معنی كه معیشت دهک اول به نسبت 
ســایر دهک ها بــه مراتب به یارانــه انرژی 
وابستگی بیشتری دارد.بر اساس این گزارش 
از مجمــوع ۶/8۷ میلیون لیتر بنزین مصرفی 
در روز در ســال ۱۳9۶، ســهم خودروهــای 
شــخصی و وانت ها به ترتیــب ۴/۵۳ و ۴/۱8 
میلیون لیتر در روز اســت. ضمن اینكه سهم 
موتورسیكلت ها نیز ۵ میلیون لیتر در روز است. 
در واقع،  خودروهای سواری )شامل خودروهای 
شخصی، دولتی و تاكسی های اینترنتی( فقط 
۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص 
داده انــد و سیاســتگذاری صحیــح دربــاره 
بنزین مســتلزم توجه به این موضوع اســت.
گزارش مركز پژوهشــهای مجلس شــورای 
اســالمی همچنین می افزاید:  در سال ۱۳9۷، 
یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب 
برابر با ۴/۱9، 8/۱۲، ۶/۱۳، ۵/۱۰، ۶/۰ است 
كه با كســر مبلغ ۶۶/۷ میلیارد دالر یارانه گاز 
طبیعی ســوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از 
احتســاب مضاعف، در مجموع حدود ۲۴/۴9 

میلیارد دالر قابل برآورد است.

یادداشت

اخبار

 تولید روزانه 9۱ میلیون لیتر بنزین یورو
 در کشور

علیرضا صادق آبادی
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

روزانه 9۱ میلیون لیتر بنزین با استاندارد 
یورو در كشور تولید شده و تولید نفت گاز یورو 
در كشــور تا پایان امسال به روزانه ۷۳ میلیون 
لیتر می رســد. در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
هم اكنون روزانــه ۴۵ میلیون لیتــر بنزین با 
كیفیت تولید می شــود كه از لحاظ مولفه های 
آالیندگی اســتاندارد یــورو ۵ را دارد )میزان 

گوگرد تا ۵۰ پی پی ام( و میزان گوگرد آن از شــاخص اســتاندارد یورو 
۵ نیــز كمتر بوده و در حد ۰.۵ پی پی ام اســت. وقتــی این بنزین با 
بنزین تولیدی در دیگر پاالیشــگاه ها مخلوط می شــود، میزان گوگرد 
آن به ۲۴.۵ پی پی ام می رســد كه این عدد را ســازمان ملی استاندارد 
نیز تایید كرده اســت. هم اكنون به طور میانگیــن روزانه ۱۷ میلیون 
لیتــر بنزین یورو در پاالیشــگاه امام خمینی )ره( شــازند، ۱۲ میلیون 
لیتر بنزین یورو در پاالیشــگاه اصفهان، ۱۲میلیــون لیتر بنزین یورو 
در پاالیشــگاه بندرعباس و ۳ میلیون لیتــر بنزین یورو در تبریز تولید 
می شود و در مجموع با احتســاب پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه 
9۱ میلیون لیتر بنزین با كیفیت استاندارد یورو در كشور تولید می شود 
كــه به لحاظ آالیندگی ها )الفین، آروماتیک، بنزن و گوگرد( در كیفیت 
كامال اســتاندارد قــرار دارد. روزانه ۲8 میلیون لیتــر نفت گاز یورو در 
پاالیشگاه های اصفهان، امام خمینی )ره( شازند و تهران تولید می شود 
كه میزان گوگرد آن تا چند ســال گذشته حدود ۱۰ هزار پی پی ام بود 
و امروز به كمترین حد ممكن رســیده اســت. با افزایش سطح تولید 
نفت گاز یورو در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه ۱۵ میلیون لیتر 
)حدود ۴ پی پی ام( و در پاالیشــگاه اصفهان به روزانه ۲۰ میلیون لیتر، 
میزان نفت گاز تولیدی یورو )گوگرد كمتر از ۱۰ پی پی ام( در كشور به 

روزانه ۷۳ میلیون لیتر خواهد رسید.
آلودگی ارتباطی با سوخت ندارد

دربــاره اتهام هایی كه درباره پایین بودن كیفیت ســوخت علیه 
وزارت نفت مطرح می شود،  بایســتی گفت:  آلودگی هوا به هیچ وجه 
ناشــی از سوخت نیســت و ما با اســتانداردهای بین المللی می توانیم 
این موضوع را اثبات كنیم. مشــكل اصلی در بحث آلودگی نشناختن 
راه های درمان آن است و تا زمانی كه درد را درست تشخیص ندهیم، 
نمی توانیم مشكل را حل كنیم و در بحث كیفیت سوخت نیز این یک 
واقعیت اســت كه سوخت خوب با احتراق بد، آالیندگی ایجاد می كند. 
وزارت نفت، شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی،  سازمان 
ملی اســتاندارد و سازمان های بازرســی به طور دائم بر بنزین توزیعی 
در كشــور پیش و پس از توزیع نظارت می كننــد و اگر گوگرد بنزین 
تولیدی در كشــور تا این حد باالست، پس واحدهای گوگردزدایی در 

پاالیشگاه ها با این حجم از سرمایه گذاری و تاسیسات چه می كنند؟

انتصاب مدیران عملیات و سامانه هوشمند 
سوخت شرکت پخش فرآورده های نفتی

ــی  ــای نفتـ ــش فرآورده هـ ــی پخـ ــرکت ملـ ــل شـ مدیرعامـ
ــامانه  ــات و سـ ــران عملیـ ــه ، مدیـ ــکام جداگانـ ــی احـ ــران طـ ایـ

ــرد. ــوب کـ ــرکت را منصـ ــن شـ ــوخت ایـ ــمند سـ هوشـ
روابـــط  از  نقـــل  بـــه  نفـــت  دانـــش  گـــزارش  بـــه 
ـــر  ـــران، امی ـــی ای ـــای نفت ـــش فرآورده ه ـــی پخ ـــركت مل عمومی ش
ــای  ــش فرآورده هـ ــی پخـ ــركت ملـ ــل شـ ــل زاده، مدیرعامـ وكیـ
نفتـــی ایـــران طـــی احـــكام جداگانـــه ای محمدرضـــا مظلومـــی را 
بـــه عنـــوان مدیـــر عملیـــات و مســـعود رضایـــی را بـــه ســـمت 
ـــل زاده در  ـــرد. وكی ـــوب ك ـــوخت منص ـــمند س ـــامانه هوش ـــر س مدی
ایـــن حكـــم بـــرای مظلومـــی و رضایـــی در ســـمت جدیدشـــان، 

ــرد. ــت كـ آرزوی موفقیـ
اطالعیه شماره ۱۰ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

4 رقم آخر کد ملی برای رمز کارت سوخت تا 
پایان مهرماه معتبر است

طـــی  نفتـــی  فرآورده هـــای  پخـــش  ملـــی  شـــركت 
ـــر  ـــزون ب ـــاه، اف ـــان مهرم ـــا پای ـــه ت ـــرد ك ـــالم ك ـــه ای اع اطالعی
رمـــز جـــاری كارت هـــای هوشـــمند ســـوخت، ۴ رقـــم پایانـــی ســـمت 
ـــوخت  ـــت كارت س ـــش در پش ـــه نام ـــخصی ك ـــی ش ـــد مل ـــت ك راس
ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــوخت معتب ـــز كارت س ـــوان رم ـــه عن ـــده ب درج ش
متـــن اطالعیـــه شـــماره ۱۰ شـــركت ملـــی پخـــش 

فرآورده هـــای نفتـــی ایـــران بـــه شـــرح زیـــر اســـت: 
ـــنبه  ـــاند، از روز چهارش ـــز می رس ـــان عزی ـــالع هموطن ـــه اط ب
ـــم  ـــار رق ـــاه، چه ـــنبه، ۳۰ مهرم ـــه ش ـــان روز س ـــا پای ـــاه ت ۱۷ مهرم
ـــت  ـــش در پش ـــه نام ـــخصی ك ـــی ش ـــد مل ـــت ك ـــمت راس ـــر س آخ
ـــوخت،  ـــز كارت س ـــوان رم ـــه عن ـــت، ب ـــده اس ـــوخت درج ش كارت س
ــه  ــای عرضـ ــا در جایگاه هـ ــاری كارت هـ ــز جـ ــر رمـ ــزون بـ افـ
ســـوخت معتبـــر اســـت.بنابراین چنانچـــه مالـــكان خودروهـــا بـــه 
هـــر دلیلـــی رمـــز كارت ســـوخت خـــود را فرامـــوش كرده انـــد، 
می تواننـــد از ایـــن امـــكان بـــرای ســـوخت گیری از طریـــق 
ـــه  ـــت ك ـــر اس ـــایان ذك ـــتفاده كنند.ش ـــخصی اس ـــوخت ش كارت س
ــه مشـــكلی در  ــروز هرگونـ ــورت بـ ــد در صـ ــان می تواننـ هموطنـ
ــوخت، بـــا شـــماره ۰9۶۲۷  ــوخت گیری از طریـــق كارت سـ سـ

ـــد. ـــل كنن ـــاس حاص تم

مسئوليت اجتماعی، قانون نانوشته صنعت انتقال نفت
صنعت انتقال نفت ایران در طول حیات ۱۱۰ ساله 
خویش، همواره خود را ملزم بــه ارائه خدمات گوناگون 
به همســایگان و همجواران حریم خطوط انتقال دانسته 
و همکاری بی منت و مشــارکت سازنده همسایگان مسیر 
نفت در صیانت از خطــوط انتقال و تعهد متقابل کارکنان 
مناطق، دســتاورد شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایران در این حوزه است.
تعهد و مســئولیت اجتماعی در قبال همسایگان 
مسیر نفت، از ابتدای پیدایش نفت در كشور و هم زمان 
با راه اندازی نخســتین خط لوله انتقــال مواد نفتی در 
كرمانشاه، به عنوان یک فرهنگ در صنعت انتقال نفت 
ایران شــكل گرفت و نهادینه شــد و در طول سال ها 
نه تنها به دست فراموشی سپرده یا متوقف نشده است، 
بلكه هرگــز از اولویت های ســازمانی تصمیم گیران و 
كاركنان شــركت خطوط لوله و مخابــرات نفت ایران 
خارج نشــده اســت. با علی اصغر ســالمی، مدیر منابع 
انسانی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره 
تازه ترین دســتاوردهای این حوزه مهــم اجتماعی در 
شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت وگو كرده ایم 

كه از نظرتان می گذرد.
برای آغاز تاریخچه فعالیت های مسئولیت  اجتماعی در 

خطوط لوله و مخابرات چیست؟
شــركت خطوط لوله و مخابرات از سال ها پیش، 
تقریبــا می توان گفت هم زمان با شــكل گیری صنعت 
نفت، پیگیر مسئولیت های اجتماعی بوده است. نخستین 
خط لوله در سال ۱۳۳۶ تاســیس شد كه فرآورده را از 
آبادان به تهران منتقل می كرد. این خط در مناطق اهواز 
)خرمكوشک(، سبزآب، عبدالخان، بیدرویه و بعد لرستان 
در تنگ فنی، پره باباحســین و از آنجــا در رازان، ازنا، 
شازند اراک و ســپس قم و چشمه شور تلمبه خانه هایی 
همجوار با مناطق روســتایی داشت. این نخستین خط 
لوله ۱۰ اینچ بود كه راه اندازی شد و فرآورده را از جنوب 
به تهران می رســاند. خط لوله كرمانشاه نیز یک خط 8 

اینچ بود كه نفت را از نفت شــهر به پاالیشگاه كرمانشاه 
منتقــل می كرد و بعدها خط جدیــدی از تنگ فنی به 
تلمبه خانه كرمانشــاه، برداســپی و سپس به پاالیشگاه 
كرمانشــاه ساخته شــد. امكانات در روستاها خیلی كم 
بود و به ویژه در جنوب محرومیت زیادی وجود داشــت، 
 اما این تلمبه خانه ها مجهز بودند و درمانگاه و مدرســه 
و...  داشــتند، نانوایی و ماشین آالت داشتند و این گونه 
بود كه از همان زمان فرهنگی ایجاد شــد كه شــركت 
خطوط لوله و همكاران تلمبه خانه ها به همجواران خود 
در حوزه های درمان، آموزش، راهســازی و...  خدمات 
ارائه می كردند. برای نمونه وقتی جاده های روســتایی 
بسته می شــد، امكانات خطوط لوله به سرعت برای باز 
كردن راه ها اعزام می شــد یا در محل رودخانه هایی كه 
نیاز به پل داشــتند، با لوله های پوسیده شركت، پل های 
عبوری ساخته  می شــد. این اتفاق ها با احداث نخستین 
خط روی داد و كم كم خطوط دیگر نیز اضافه شــدند و 

دامنه این خدمات نیز افزایش یافت.
دامنه مسئولیت اجتماعی در صنایع نفتی دنیا به ویژه در 

حوزه خطوط لوله تا کجاست؟
در بیشــتر كشــورهای نفت خیز و صاحب صنایع 
نفتــی، همجواری و همســایگی در حریم خطوط لوله 
انتقال نفت و گاز، تابع ضوابط و اصول تعریف شــده ای 
اســت كه از حق مالكیت قانونی افراد نسبت به اراضی 
و امالكــی كه خطوط لوله از آنها عبور می كند، ناشــی 
می شــود. از آنجا كه بیشتر شــركت های انتقال نفت و 
گاز جهان همانند بیشتر تشكیالت نفتی دنیا، متعلق به 
بخش خصوصی است، مســئولیت قانونی آنها در قبال 
صاحبان امالک و جامعۀ همجــوار حریم خطوط لوله، 
تنهــا به پرداخت اجاره بهای توافقــی یا خرید مالكیت 
امالک مورد نظر، محدود می شــود و تعهد بیشتری در 

این زمینه ندارند.
دیدگاه صنعت انتقال نفت ایران به موضوع چگونه 

است؟

صنعــت انتقال نفت ایــران از ابتدای حیات ۱۱۰ 
ســاله خویش، همیشــه خود را ملزم بــه ارائه خدمات 
گوناگــون به همجواران حریم خطوط انتقال، دانســته 
و می داند كه شــاید بتوان این نــگاه را با مالكیت ملی 
صنایع نفتی كشور مرتبط دانست، اما واقعیت این است 
كه پیش از ملی شــدن صنعت نفت، به دلیل نوع نگاه 
جامعه ایران و فرهنگ عمومی مردم، این رابطه به گونه 
دیگری برقرار بوده اســت و تعامل بی منت و مشاركت 
سازنده همسایگان شریف مسیر خطوط لوله در صیانت 
از خطوط انتقــال و تعهد متقابــل كاركنان زحمتكش 
مناطــق خطوط لوله موجب شــكل گیری این فرهنگ 
و تداوم بخشــی این رابطه بوده اســت. امروزه نیز نكته 
مهمی كــه در این تعهد خودخواســته وجود دارد، انجام 
مسئولیت اجتماعی ما در قبال ساكنان حریم و مجاوران 
خطوط انتقال، ارائه گســترده خدمات و تســهیالت به 
صورت یكســان و غیرگزینشی به همه مردم مناطق و 
ساكنان مسیر نفت است. به این معنا كه مخاطبان این 
مسئولیت، تنها صاحبان اراضی مسیر خط نیستند، بلكه 
همــه مردم مناطق خطوط لوله بــه مثابه حافظان ملی 

مسیر نفت و خط بانان افتخاری صنعت انتقال هستند.
این خدمات عموما در چه حوزه هایی ارائه می شود؟

به صورت كلی خدمات رفاهی و عمومی عام المنفعه 
به ســاكنان مناطق عملیاتی مسیر نفت، تجهیز مدارس 
روستایی، پشــتیبانی لجستیک به احداث مراكز رفاهی، 
بهداشــت و درمان، مــدارس عشــایری، كمک های 
غیرنقدی، پشــتیبانی فنی و اعزام ماشین آالت سنگین 
راهســازی برای كمک به ســاخت راه ها و جاده های 
روســتایی، همیــاری و تعامل با دســتگاه های اجرایی 
محلی در مســائل و موضوعات عمومی مناطق، بخشی 
از خدماتی است كه در قالب اجرای مسئولیت اجتماعی 

شركت خطوط لوله و مخابرات ارائه می شود.  
شــركت خطوط لوله و مخابرات نفــت ایران در 
رویداد ســیالب های فروردین 98 عملكرد بسیار قابل 

قبولــی در حوزه ترمیــم به موقع خطوط و تاسیســات 
آســیب دیده و نیز ارائه خدمات بــه همجواران مناطق 
مختلف كشــور ارائه كــرد، خدمات به مــردم مناطق 
سیل زده چگونه برنامه ریزی شد و امدادرسانی ها در چه 

سطحی بود؟
بله، شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، 
همسو با اجرای مسئولیت های اجتماعی خود و كمک به 
هموطنان ســیل زده در استان های لرستان و خوزستان، 
از ابتــدای وقــوع حادثه ضمن پایش مســتمر خطوط 
لوله به منظور تــداوم انتقال پایدار نفــت خام و تامین 
سوخت مورد نیاز مردم، نســبت به ایمن سازی خطوط 
لوله در مناطــق مختلف نیز اقدام كرد. عالوه بر آن در 
بخش های فنی، مهندسی، ماشین آالت سبک و سنگین 
به همــراه نیروهای باتجربه و داوطلــب در كوتاه ترین 
زمان، اقدام هایی صورت گرفــت و صنعت انتقال نفت 
ایران دوشــادوش مردم نوع دوست و وطن پرست میهن 
عزیزمــان ایران بر خود واجب دانســت تا در حد توان 
به یاری هموطنان ســیل زده بشتابد كه حضور پررنگ 
نیروهای جهادی در كمک رســانی به مردم و ســاخت 
و بازســازی خاكریزها و ســیل بندها، امدادرســانی به 
ســیل زدگان اســتان های درگیر به ویژه خوزســتان و 
لرستان، پشتیبانی ترابری ســنگین و سبک در شهرها 
و روستاهای سیل زده از سوی تمامی مناطق دوازده گانه، 
اعزام گروه های امدادی و درمانی به مناطق ســیل زده 
و جمــع آوری كمک های داوطلبانــۀ نقدی و غیرنقدی 
از تمامی مناطق از آن جمله بوده اســت. این شــركت 
همچنین با تشــكیل، اعزام و خدمت رسانی گروه های 
جهادی شــركت به منظور بازســازی خطــوط لوله و 
سیل بندها، ترابری و پشــتیبانی، ارائه خدمات درمانی، 
ارســال كمک هــای غیرنقدی  اورژانس،  امــدادی و 
كاركنان ســتاد و مناطق تالش كرد رســالت اجتماعی 
خود در مقابل مردم سیل زده مناطق همجوار را به اجرا 

برساند.

در حالی این روزها دولت حذف 

یارانه  نقدی را در دستور کار دارد 

که نتایج نشان داده معترضان 

به حذف یارانه، افراد حاضر در 

دهک های باالی درآمدی هستند 

که گردش چند میلیاردی مالی 

دارند، این افراد نه تنها از یارانه 

باالی پنهانی برخوردار می شوند 

که راضی به از دست دادن یارانه 

نقدی 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم 

نیستند!
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

دانش نفت از انفجار در نفتکش ایرانی گزارش می دهد؛

احتمال اصابت موشک به نفتکش ایرانی در دریای سرخ
سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با اشاره به مطلع بودن از بروز حادثه برای نفتکش ایرانی، اما گفت که هیچ اطالعات دیگری در این باره ندارند

یک فرونــد نفتکش ایرانی متعلق به 
شرکت ملی نفت کش صبح روز جمعه ۱9 

مهرماه دچار انفجار در بخش بدنه شد.
ایــن نفتكش ایرانــی در ۶۰ مایلی 
بندر جده عربســتان سعودی دچار انفجار 
در بخش بدنه گردید. بر اســاس گزارش 
دریافت شــده، دو مخزن اصلی نفت در 
كشتی فوق آســیب دیده و نفت موجود 
در آن به دریای ســرخ ریخت. البته خبر 
خوب اینكه نفتكش آسیب دیده ایرانی در 
دریای سرخ در شرایط پایدار است. آخرین 
گزارشهای دریافت شده از نفتكش ایرانی 
كه در دریای سرخ به دلیل احتمال حمله 
آســیب شده حاكیست،  تروریستی دچار 
شرایط وضعیت شناور كامال تحت كنترل 
بوده و خدمه در حال حفظ شــرایط پایدار 
در نفتكــش هســتند و در رخداد صورت 
گرفتــه هیچ یک از خدمه كشــتی دچار 
آســیب نشــده اند و مجموعه كاركنان 

نفتكش در سالمتی كامل هستند.
اطالعیه شرکت ملی نفتکش ایران

بنا بر اعالم شــركت ملی نفتكش 
ایران، نفتكش ایرانی متعلق به شــركت 
ملی نفتكــش )NITC( صبح روز جمعه، 
۱9 مهرمــاه در ۲ انفجــار جداگانــه كه 
به طور احتمال بر اثر اصابت موشــک در 
ســاعت های ۵ و ۲۰ : ۵ دقیقه صبح در 
۶۰ مایلی بندر جده عربســتان ســعودی 
رخ داده، دچار انفجار در بخش بدنه شده 
است.۲ مخزن اصلی نفت در این كشتی 
آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال 
خروج به دریای ســرخ است.خوشبختانه 
اكنون كشــتی و همه كاركنان آن سالم 
و در وضع ایمن و با ثبات هســتند و تنها 
بدنه كشــتی اندكی آسیب دیده است كه 

كاركنان كشتی درصدد كنترل آن هستند.
كارشناســان فنی كشــتی و كارشناسان 
مســتقر در اتــاق اضطرار شــركت ملی 
نفتكش ایران، در حال بررســی وضع و 
دالیل این حادثه هستند.در سانحه ایجاد 
شــده در نفتكش ایرانــی SABITI هیچ 
گونه حریقی رخ نداده و وضعیت كشــتی 
با ثبات است. شركت ملی نفتكش ایران 
 SABITI اعالم كرد: كشتی سانحه دیده
بعد از پایــداری وضعیت كلــی در حال 

حركت به ســمت آب های خلیج فارس 
می باشد. این كشتی هم اكنون با سرعتی 
كم در حــال ترک منطقــه و حركت به 
ســمت آب های خلیج فارس است. این 
سانحه آســیب دیدگی در مخازن ۱ و ۲ 
در قسمت سمت راســت كشتی به ابعاد 
نیــم تا یــک و نیم متر در بدنه كشــتی 
ایجاد كرده است. منشا این حمالت هنوز 
مشخص نشده اســت و تحت بررسی و 

رصد كارشناسی و امنیتی قرار دارد.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه 

درباره حمله به نفتکش ایرانی در دریای 
سرخ

در همین حال، ســخنگوی وزارت 
ایران  امور خارجــه جمهوری اســالمی 
گفت: بررســی های انجام شــده توسط 
شركت ملی نفتكش ایران نشان می دهد 
كه كشتی ایرانی، دو بار و به فاصله حدود 
نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب 
دیده اســت. موسوی در واكنش به هدف 
قرار گرفتن نفت كش ایرانی »ســابیتی« 

در دریای سرخ گفت: بررسی های انجام 
شده توسط شــركت ملی نفتكش ایران 
نشان می دهد كه كشتی ایرانی از مكانی 
نزدیــک به كریــدور عبــوری این نفت 
كش از شــرق دریای ســرخ، دو بار و به 
فاصله حدود نیم ســاعت مورد هدف قرار 
گرفته و آســیب دیده است. وی با اشاره 
به تحت كنترل بودن شــرایط نفت كش 
اظهار داشت: خوشبختانه خدمه نفت كش 
هیچگونه آســیبی ندیده اند و شــناور در 
حالت پایدار  قرار دارد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه خاطرنشــان كرد: در چند ماه 
گذشــته برخی اقدامات تخریبی دیگر نیز 
علیه نفت كشــهای ایران در دریای سرخ 
صورت پذیرفته كه بررسی ها در خصوص 
عوامــل دخیل در ایــن اقدامات در حال 
انجام است.وی با ابراز نگرانی در خصوص 
آلودگــی ایجاد شــده در منطقه به دلیل 
نشت شــدید نفت از مخازن آسیب دیده 
كشــتی، اعالم كرد: كلیه مسئولیت های 
ناشی از این اقدام از جمله آلودگی شدید 

ایجاد شده در منطقه  بر زیست محیطی 
عهده عوامــل این ماجرا جویی خطرناک 
است.ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
پایان تاكید كرد: بررسی جزئیات و عوامل 
این اقدام خطرناک ادامه داشته و پس از 

حصول نتیجه اعالم خواهد شد.
واکنش چین به انفجار در نفتکش ایرانی 

در دریای سرخ
همچنیــن ســخنگوی وزارت امور 
خارجه چین از طرف های مرتبط با انفجار 
روز جمعه در نفتكــش ایرانی در دریای 
سرخ درخواست كرد برای برقراری صلح 
و ثبــات در منطقــه وارد تعامل شــوند. 
»گنگ شــوانگ« سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین در نشست خبری روز جمعه 
درباره انفجار در نفتكــش ایرانی در آب 
های دریای ســرخ صحبت كرد.به نوشته 
خبرگــزاری »رویترز«، شــوانگ در این 
باره گفت، امیدواریم طرف های مرتبط با 
این حادثه برای ایجــاد صلح و ثبات در 
منطقه با یكدیگر تعامل كنند. سخنگوی 
نــاوگان پنجم نیروی دریایــی آمریكا با 
اشاره به مطلع بودن از حادثه ای كه برای 
نفتكش ایرانی رخ داده، اما گفت كه هیچ 

اطالعات دیگری در این باره ندارند

یادداشت

خرب

»گاز« کااليی راهبردی در جهان 
محمدحسین عادلی

دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز )جی یی سی اف( 
نقش كنونی گاز مانند نقش نفت در قرن 
۲۰ اســت و اكنون گاز به  كاالیی راهبردی در 
جهان تبدیل شده اســت. گاز طبیعی تا پیش 
از ســال ۲۰۰۰ به عنوان یک انــرژی داخلی 
بوده و حــدود ۶8 درصد تولیــد گاز در داخل 
كشورها استفاده می شد، اما این كاالی داخلی 
هم اكنون به كاالیی راهبردی و بین المللی بدل 

شــده اســت. نقش نفت در جهان در حال كاهش اســت و بازیگران 
بزرگ بازار گاز مانند آمریكا و روســیه هم اكنون در یک رقابت شدید 
اقتصادی و سیاســی با هم قرار دارند و در واقع گاز به موضوع رقابت 
و تنش های بین المللی تبدیل شده اســت. البته بازار گاز هنوز جهانی 
نشــده و همچنان بخش قابل توجهی از آن به صورت خط لوله است. 
اقتصاد دنیا در حال افول اســت، بر اســاس آمار موسسه بین المللی از 
جمله سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی )OECD( رشد اقتصاد 
جهانی كه با كاهش همراه شــده است تا سال ۲۰۲۰ افزایش می یابد. 
رشــد اقتصاد جهان در ســال ۲۰۱8 سه درصد اســت و معتقدم رشد 
اقتصاد جهانی آنگونه كه موسســات بین المللی پیش بینی كردند، قابل 

تحقق نیست.
چرا اقتصاد دنیا رو به رکورد می رود؟

جنگ تجاری چیــن و آمریكا كه در مجمــوع ۴۰ درصد تولید 
ناخالص ملــی )GDP( را دارند، موضوع اروپا و برگزیت و تحریم های 
آمریكا كه تنها محدود به ایران نمی شــود و بســیاری از شركت ها و 
كشــورهای جهان را شامل می شود، ســه عامل اصلی ركورد اقتصاد 
جهان به شــمار می آیند. بازار گاز در سال ۲۰۱8 با رشد پنج درصدی 
همراه شــده كه قابل توجه بوده اســت، از آن رو عنوان كردم »قابل 
توجه« كه میانگین رشــد گاز در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷  تنها ۲.۵ درصد 
بوده است. وضع مســاعد آب و هوا، سیاست مربوط به تعطیل كردن 
نیروگاه های با خوراک زغال ســنگ و قیمت پایین گاز سه عامل اصلی 
رشــد بازار گاز بوده است. تولید گاز در سال های اخیر به دلیل افزایش 
تولید گاز در آمریكا، روســیه و استرالیا رشد خوبی داشته است، با وجود 
آنكه قیمــت ال ان جی آمریكا برای صادرات بــه اروپا قیمت باالتری 
دارد، اما مورد اســتقبال بیشتر كشورهای اروپایی قرار گرفته است. ۴۲ 
كشــور جهان هم اكنون وارد كننده ال ان جی و ۲۰ كشور تولید كننده 
ال ان جی هســتند و ۲۵ درصد صادرات ال ان جی هم اكنون به صورت 
تک محموله عرضه می شــود، این در حالی است كه نوع قراردادهای 
ال ان جی بلندمدت اســت. سهم گاز در ســبد انرژی جهان ۲۲ درصد 
اســت و این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۲8 درصد می رسد، یعنی جایگاهی 
كه نفت در قرن بیستم داشته است، جغرافیای سیاسی انرژی جهان به 

سمت گاز و انرژی تجدیدپذیر در حال حركت است.

نقش امنیت عراق بر آرامش بازار جهانی نفت
اعتراضاتی که در جنوب عراق آغاز شــده بود، سرانجام با توافق 
معترضان با دولت این کشور به پایان رسید. حال سوال اینجاست که در 
صورت شعله ورتر شدن این اعتراض ها چه سرنوشتی در انتظار بازارهای 

جهانی نفت بود؟
این اعتراض ها كه در ابتدا در واكنش به مشكالتی مانند بیكاری 
و فساد آغاز شد و در ادامه مورد سوءاستفاده برخی جریان های خارجی 
برای فشــار به دولت عراق قرار گرفت، می توانست تبعات جدی برای 
بازارهای جهانی نفت به همراه داشــته باشــد. این ریســک جدید در 
حالی ایجاد شــده بود كه ماه گذشته حمالت هوایی به تاسیسات نفتی 
عربســتان سعودی، نگرانیهای بازار نســبت به مختل شدن عرضه را 
برانگیخته بود. قیمتهای نفت پس از حمله عربســتان سعودی افزایش 
پیدا كرد اما از آن زمان با پیشرفت شركت نفتی دولتی آرامكو در احیای 
تولید، دوباره پایین آمد.جنوب عراق مركز فعالیتهای عمده صنعت نفت 
این كشور اســت. صادرات نفت عراق شریان حیات این كشور بوده و 
برای زنجیره تامین جهانی حائز اهمیت است؛ بنابراین هر گونه اختالل 
در عرضه این كشــور در بازارهای جهانی منعكس خواهد شــد. طبق 
محاسبات وب ســایت تانكر تركر، بندر بصره در سپتامبر ۳.۵ میلیون 
بشكه در روز نفت صادر كرد. عراق كه دومین صادركننده بزرگ عضو 
اوپک اســت، هر روز ۲۱۳ میلیون دالر از صادرات نفت درآمد دارد و 
بدون درآمد نفتی، این كشور قادر به ادامه فعالیت نیست.نفت سنگین 
عراق در بازار فعلی بســیار ارزشمند و منبع مهم نفت برای چین، هند، 
هلند و كره جنوبی اســت. در آمریكا نفت ســنگین عراق كمک كرده 
است عدم واردات نفت از ونزوئال كه تحت تحریم های واشنگتن قرار 
دارد، جبران شــود. عراق همچنین صادركننده مهم فرآورده های نفتی 
اســت كه بسیاری از آنها در پاالیشگاههای بصره تولید می شود. نقش 
عراق در بازار فرآورده های نفتی اكنون كه توانایی عربســتان سعودی 
برای تولید این محصوالت محدود شــده است، اهمیت ویژه ای دارد. 
در حقیقت عربستان ســعودی اكنون فرآورده های نفتی عراق را برای 
جبران افت تولید كه ناشــی از خسارات متحمل شده بوده است، وارد 
می كند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، در بــازار نفت كه به تازگی مازاد 
ظرفیت تولید عربســتان سعودی را از دســت داده است، مختل شدن 
تولید نفت عراق برای هر مدتی كه باشــد، قیمتها را تحت فشار قرار 
خواهد داد. عراق، عربستان سعودی نیست و مازاد ظرفیت تولید ندارد 
تــا در صورت هــر گونه اختالل یا خرابكاری در سیســتم خود، آن را 
جبــران كند. معامله گران و ناظران بازار وضعیت عراق و تحوالت این 

كشور را زیر نظر دارند.

کاهش رتبه اعتباری آرامکو در پی حمله حوثی های يمن؛

پس لرزه های ممتد حمله به تاسيسات نفتی آرامکو 
مؤسسه اعتبارسنجی فيچ، رتبه اعتباری شرکت آرامکو عربستان را يک درجه کاهش داد و به »A« رساند

قيمت های نفت خام در سال ميالدی آينده باال نخواهند رفت؛

پيش بينی بزرگان انرژی از قيمت سال آينده نفت

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
پس لرزه هــای حمله به تاسیســات نفتی آرامكو 
تمامی نــدارد. در این بــاره، مدیرعامل شــركت نفتی 
دولتی آراموی ســعودی در اظهارات كم سابقه ای گفت:  
حمالتی نظیر آنچه ماه گذشــته علیه تاسیســات نفتی 
ســعودی به وقوع پیوســت، در صورت عدم وجود یک 
واكنش بین المللی متمركز، ممكن است ادامه پیدا كند.

امین ناصر، مدیرعامل آرامكو در اظهارنظر سیاسی 
كم سابقه ای در كنفرانس نفت و پول لندن گفت:  فقدان 
یک راه حل بین الملی برای یک اقدام قاطع ممكن است 
حمله كنندگان را جســور كرده و امنیت انرژی جهان را 
در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد.بر اساس گزارش 
رویترز، وی گفت:  آرامكو در مسیر احیای ظرفیت تولید 
نفت حداكثری ۱۲ میلیون بشكه در روز تا پایان نوامبر 
قــرار دارد. ناصر گفت:  تولید نفت در اكتبر 9.9 میلیون 
بشــكه در روز بوده است و حمالت باعث كاهش درآمد 

آرامكو نشد زیرا این شركت طبق برنامه به تامین نفت 
به مشتریانش ادامه داد.

کاهش رتبه اعتباری آرامکو در پی حمله حوثی های یمن
در همین حال، یک مؤسســه اعتبارسنجی در پی 
حمله نیروهای حوثی یمن به تأسیســات نفتی شركت 
ســعودی آرامكو، رتبه اعتباری این شــركت را كاهش 
داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه اعتبارسنجی 
فیچ، رتبه اعتباری شركت آرامكو عربستان را یک درجه 
كاهش داد و بــه »A« رســاند.چند روز پیش نیز این 
مؤسسه رتبه اعتباری حاكمیتی عربستان را كاهش داده 
بود.با وجود كاهش رتبه اعتباری آرامكو، مؤسســه فیچ 
برآورد خود از دورنمای این شركت را ثابت نگه داشت.
كاهش رتبه اعتباری آرامكو پس از آن انجام گرفت كه 
نیروهای یمنی با حمله به تأسیســات نفتی این شركت 
توانســتند حدود نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف 

كنند.

پایبندی 3۰8 درصدی ۱۱ عضو اوپکی متعهد به توافق 
کاهش تولید

در همین حال، نظرســنجی مؤسســه پالتس نشان 
می دهد تولید نفت اوپک در سپتامبر شدیدترین افت ماهانه 
خود در ۱۷ ســال اخیر را تجربه كــرد و پایبندی ۱۱ عضو 
متعهد به توافق كاهش عرضه در ماه مورد بررسی به ۳۰8 
درصد رسید.به گزارش خبرگزاری پالتس از لندن، حمله به 
تاسیسات نفت بقیق و میدان نفتی خریص عربستان سبب 
شد تولید نفت این كشور در ماه سپتامبر امسال به 8 میلیون 
و ۴۵۰ هزار بشكه در روز كاهش یابد و این مسئله در كنار 
تحریم های آمریكا علیه ایران و ونزوئال ســبب شــد تولید 
اعضای سازمان كشورهای صادركننده نفت )اوپک( در این 
ماه به ۲8 میلیون و ۴۵۰ هزار بشكه در روز برسد.تولید نفت 
اوپک در ماه سپتامبر یک میلیون و ۴8۰ هزار بشكه در روز 
كمتر از ماه اوت این سال بود كه بزرگ ترین كاهش ماهانه 
تولید اوپک از ماه دســامبر ســال ۲۰۰۲ میالدی تاكنون 

اســت.۱۱ عضو اوپک كه متعهد به كاهش تولید نفت خود 
هستند، در ماه سپتامبر امسال ۳۰8 درصد به سهمیه تولید 
خود پایبند بودند.تولید نفت ونزوئال در ماه ســپتامبر امسال 
به ۶۰۰ هزار بشــكه در روز رسید. تولید نفت عراق نیز در 
این دوره ۴ میلیون و 8۰۰ هزار بشــكه در روز و همچنان 
باالتر از سهمیه تولید این كشور بود.به گزارش دانش نفت، 
ســازمان كشــورهای صادركننده نفت و متحدانش چندی 
پیش )ژوئن ۲۰۱9( تصمیم گرفتند توافق خود برای كاهش 
تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت را تا پایان 
ماه مارس ســال ۲۰۲۰ میالدی تمدید كنند.وزیران نفت و 
انرژی اوپک برای شركت در صد و هفتاد و هفتمین نشست 
عادی این سازمان و آخرین نشست سال ۲۰۱9 خود پنجم 
دســامبر )۱۴ آذرمــاه( در دبیرخانه دائمی این ســازمان در 
وین گردهم می آیند، همچنین هفتمین نشســت مشترک 
وزارتی اوپک و غیراوپک ششم دسامبر )۱۵ آذرماه( در مقر 

دائمی این سازمان برگزار می شود. 

بزرگتریــن مدیــران صنعــت نفــت كــه بــرای یكی 
ــد،  از رویدادهــای مهــم ســال در لنــدن گردهــم آمده ان
ــال  ــام در س ــت خ ــای نف ــد قیمت ه ــی كردن ــش بین پی
میــالدی آینــده بــاال نخواهنــد رفــت و در محــدوده ۵۰ 

دالر می ماننــد.
راســل هاردی، مدیرعامــل شــركت ویتــول در 
ــه  ــرد:  ادام ــار ك ــدن اظه ــول لن ــت و پ ــس نف كنفران
ــد  ــای رش ــن، دورنم ــكا و چی ــاری آمری ــه تج مناقش
قیمتهــای نفــت را كــه بــه مــدت یــک ســال در محدوده 
۵۰ دالر در هــر بشــكه حبــس شــده اند، محــدود كــرده 
ترافیگــورا  بازرگانــی  اســت. مدیــران شــركت های 
گــروپ و گانــور بــا ایــن نظــر دســتكم در كوتــاه مــدت 
ــرای  ــل ب ــدون راه ح ــت:  ب ــاردی گف ــق بودند.ه مواف
خاتمــه جنگهــای تجــاری، مــا بــه دورنمــای قیمتهــای 
نفــت اندكــی بدبیــن خواهیــم ماند.ماههاســت كــه بــازار 
ــهای  ــا و تنش ــداز تقاض ــم ان ــت چش ــه وخام ــت ب نف

تجــاری میــان دو اقتصــاد بــزرگ جهــان متمركــز شــده 
ــعودی  ــتان س ــی عربس ــات نفت ــه تاسیس ــالت ب و حم
ــای  ــای قیمته ــه دورنم ــی ب ــی بدبین ــرای مدت ــا ب تنه
ــركت  ــل ش ــر، مدیرعام ــن برد.جرمی وای ــت را از بی نف
ــدک  ــود ان ــركت بهب ــن ش ــرد:  ای ــار ك ــورا اظه ترافیگ
قیمت هــای نفــت در ســه ماهــه چهــارم ســال ۲۰۱9 را 
انتظــار دارد امــا قیمتهــا تــا یــک ســال آینــده احتمــاال 
اندكــی پایینتــر از ســطح فعلــی خواهــد بــود؛ بــه 
خصــوص بــا توجــه بــه وضعیــت تجــاری اخیــر و دالر 
ــاه مــدت وجــود  ــزول قیمتهــا در كوت قــوی، احتمــال ن
دارد.توربیــون تورنكوئیســت، مدیرعامــل شــركت گانــور 
نیــز پیــش بینــی كــرد قیمتهــای نفــت تــا یــک ســال 
آینــده در ســطوح فعلــی پاییــن ۶۰ دالر در هــر بشــكه 
خواهنــد بــود و ســال میــالدی آینــده بــازار عــزم اوپــک 
ــد  ــگ را خواه ــد هماهن ــش تولی ــه كاه ــدی ب در پایبن
آزمــود. مــدت اجــرای توافــق كاهــش تولیــد اوپــک و 

غیراوپــک در مــارس ســال ۲۰۲۰ بــه پایــان می رســد.
تحلیلگــران در كنفرانــس نفــت و پــول دیــدگاه مشــابه 
شــركتهای بازرگانــی نفــت را داشــتند و اظهــار كردنــد 
ــالدی  ــال می ــت در س ــه نف ــد عرض ــار دارن ــه انتظ ك
ــات  ــر تحقیق ــوری، مدی ــری ك ــراوان بماند.جف ــده ف آین
كاالی گــروه گلدمــن ســاكس انتظــار دارد قیمــت نفــت 
ــكه  ــر بش ــده در ۶۰ دالر در ه ــال آین ــت در دو س برن
ــی  ــرژی جهان ــاددان ان ــتوارت، اقتص ــان اس ــد. ج بمان
ــازار  ــز اظهــار كــرد:  ب شــركت كورنراســتون ماكــرو نی
روی عرضــه بــاال حســاب می كنــد و وضعیــت تقاضــا، 
ــوردن، مدیرعامــل  ــان ب ــن ف ــی اســت.اما ب ــه نگران مای
شــركت رویــال داچ شــل گفــت:  از ایــن كــه قیمتهــای 
نفــت پــس از حملــه مــاه گذشــته بــه تاسیســات 
ــر  ــی باالت ــطوح فعل ــعودی از س ــتان س ــی عربس نفت
نرفته انــد، متعجــب اســت.مدیرعامل گانــور نیــز بــا ایــن 
ــود و اظهــار كــرد در حــال حاضــر  اظهــارات موافــق ب

هیــچ ریســک پریمیــوم در قیمتهــای نفــت وجــود نــدارد 
ــش  ــطح پی ــر از س ــا پایینت ــه قیمته ــت ك ــب اس و جال
ــل  ــر، مدیرعام ــتند.امین ناص ــعودی هس ــالت س از حم
شــركت آرامكــوی ســعودی در كنفرانــس نفــت و پــول 
اظهــار كــرد كــه ایــن شــركت زودتــر از زمــان برنامــه 
ــه ۱۲ میلیــون  ــد نفــت را ب ریــزی شــده، ظرفیــت تولی
ــش  ــد پی ــطح تولی ــه س ــرد و ب ــا ك ــكه در روز احی بش
ــد حــدود 9.9  ــن شــركت تولی از حمــالت بازگشــت. ای
ــه  ــدف گرفت ــر ه ــرای اكتب ــكه در روز را ب ــون بش میلی
اســت.بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، امــا مدیــران نفتــی 
ــه  ــد قیمتهــای نفــت در بلندمــدت ب پیــش بینــی كردن
ــد  ــای جدی ــذاری در پروژه ه ــرمایه گ ــدم س ــل ع دلی
باالتــر خواهــد رفــت. مدیرعامــل شــركت گانــور گفــت:  
ــا  ــد ت ــدون ســرمایه گذاریهــای جدی قیمتهــای نفــت ب
ــا 8۰ دالر در هــر بشــكه  پنــج ســال دیگــر بیــن ۷۰ ت

ــود. خواهــد ب

کارشناسان فنی کشتی 
و کارشناسان مستقر در 

اتاق اضطرار شرکت ملی 
نفتکش ایران، در حال 
بررسی وضع و دالیل 

این حادثه هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

در چند ماه گذشته برخی 

اقدامات تخریبی دیگر نیز 

علیه نفتکشهای ایران در 

دریای سرخ صورت پذیرفته که 

بررسی ها در خصوص عوامل 

دخیل در این اقدامات در حال 

انجام است
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مپنا در دستیابی به فناوری »های تک« موفق می شود؛

قول مدیرعامل مپنا به زنگنه
وزیر نفت:  پتروپارس فاز ۱۱ را به طور کامل توسعه می دهد

بیژن زنگنــه وزیر نفت  مهندس 
مپنا  توربین  و  مهندســی  از شــرکت 
)تــوگا( بازدید کــرد. مدیرعامل گروه 
مپنا محور دیدار بــا وزیر نفت و هیئت 
همراه را تشــریح کرد و گفت:  با توجه 
به زیرساخت های گسترده مپنا، اطمینان 
می دهم این شــرکت در دســتیابی به 

فناوری  »های تک« موفق خواهد شد.
عباس علی آبادی روز یكشــنبه، 
۱۴ مهرمــاه پــس از همراهی بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در بازدید از شــركت 
مهندسی و توربین مپنا )توگا( در جمع 
خبرنگاران درباره محور نشست با وزیر 
نفت و هیئت همراه توضیح داد:  آقای 
زنگنه به طــور تلویحی به ما ماموریت 
دادنــد در فنــاوری »های تــک« كه 
بــه صورت انحصــاری در اختیار چند 
شــركت دنیاست، وارد شویم و بتوانیم 
نیازهای كشور را در این زمینه برطرف 
كنیم، قرار شد طرح جامعی برای این 
نقل  به  تهیه شــود.علی آبادی  منظور 
قول وزیــر نفت مبنی بــر اینكه مپنا 
امــروز به درخت تناوری كه شــاخ و 
كرد  اشاره  دارد،  برگ های گسترده ای 
و افــزود:  با توجه به زیرســاخت های 
گســترده مپنا، اطمینــان می دهم كه 
فناوری  »های تک«  به  دســتیابی  در 
موفــق شــویم.وی ادامــه داد:  بــه 
عنوان نمونه ما امــروز می توانیم ادعا 
كنیم بیشــتر نیازهای صنعت برق از 
جملــه تولید موتورهــای دور متغیر را 
كه جانشــین خوبی برای ماشین های 
بــا كارآیی پایین اســت، تامین كنیم.
مدیرعامل گروه مپنــا موضوع تزریق 
آب به میدان های نفتی، تامین فشــار 
الزم در چاه هــا برای افزایش عملكرد 
آنها و ساخت تجهیزات »های تک« در 
حفاری های پیشرفته را از خواسته های 
وزیر نفت در این نشست عنوان كرد و 
گفت:  قرار شد به صورت جدی در این 
بخش ها ورود كنیــم و ماموریت های 
الزم به بخش های مهندسی، تحویل و 
توسعه مپنا داده شود.وی افزود:  بحث 
گاز طبیعــی مایع شــده )ال ان جی( و 
فروش آن در بازارهای جهانی از دیگر 
موضوع هایی بود كه امروز در نشست 
مطرح و قرار شــد امكان سنجی ورود 

به این بخش نیز انجام شود.
زیرساخت الزم را  برای تبدیل ماشین 

برقی داریم
علی آبادی با بیان اینكه پیشنهاد 
اســتفاده از خودروهــای برقــی كه 
مصرف  برای  خوبی  جانشین  می تواند 
بنزین باشــد در این نشست به وزارت 
نفت ارائه شد، گفت:  معتقدیم حركت 
به سمت برقی كردن خودروها افزون 
بر آثار زیســت محیطی، امكان خوبی 
بــرای افزایش صــادرات بنزین ایران 
فراهــم می كند.وی با بیــان اینكه با 
توجه به ســرمایه گذاری خوبی كه در 
ســال های اخیر برای افزایش ظرفیت 
بنزین در كشــور انجام شــده، اكنون 
بهتریــن فرصت برای صــادرات این 
فرآورده اســت، تصریح كرد:  امكان 
دارد ۱۰ سال دیگر این فرصت فراهم 
زیرساخت های  ما  نیز  اكنون  نباشــد، 
الزم را برای تبدیل ماشین های برقی 
داریم.مدیرعامل گــروه مپنا، صادرات 
بــرق را دیگر محور مذاكــره با وزیر 
نفت عنوان كرد و افزود:  قرار شــده 
این موضوع به صورت دقیق بررســی 
شــود، زیرا ما فكــر می كنیم از جمله 
ظرفیت های الزم برای تامین ارز مورد 
نیاز و درآمدزایــی، تبدیل گاز به برق 
و صادرات آن اســت.وی با بیان اینكه 
در این نشست صحبت هایی در زمینه 
توسعه میدان های پرنج و پارسی شد، 
افزود:  آقای وزیر نیز موافق بودند مپنا 
در این زمینه وارد شــود، البته مذاكره 
برای توســعه این میدان ها از مدت ها 
پیش آغاز شــده اســت و ما نیز آماده 

امضای قــرارداد شــده ایم.علی آبادی 
درباره قــرارداد افزایش ظرفیت تولید 
و نگهداشــت میدان دانــان نیز اظهار 
كــرد:  هم اكنــون در حــال انتقال 
دكل و تجهیــزات به میدان هســتیم 
و معتقدم در زمان بندی اعالم شــده 
پروژه را اجرا خواهیــم كرد.گروه مپنا 
به عنوان یک شركت تولیدی، صنعتی 
و بازرگانــی بین المللی بــه همراه ۴۱ 
شــركت زیرمجموعه خــود، در زمینه 
طراحی و احداث نیروگاه های حرارتی 
و همچنین اجــرای پروژه های نفت و 
گاز و حمل ونقــل ریلی و نیز در حوزه 
سرمایه گذاری خصوصی در این صنایع 
به صــورت پیمانــكار اجرایــی كلید 
در دســت )EPC( و ســرمایه گذاری 
خصوصی )IPP( در ســطح بازار ایران 
و منطقه فعالیت می كند. این شــركت 
در الجزایــر، اندونزی و عراق نیز دفتر 

نمایندگی دارد.   
پتروپارس فاز ۱۱ را به طور کامل 

توسعه می دهد
كناره گیــری  از  نفــت  وزیــر 
سی ان پی ســی آی چین از طرح توسعه 
فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی خبر 
داد و گفــت:  شــركت پتروپارس این 
فــاز را به طور كامل توســعه می دهد. 
بیژن زنگنه پس از بازدید از شــركت 
مهندسی و توربین مپنا )توگا( در جمع 
خبرنــگاران درباره تعیین تكلیف طرح 
توســعه فاز ۱۱ پــارس جنوبی اظهار 
كرد:  این فاز تعیین تكلیف شده است 
و پتروپارس به تنهایی توسعه این فاز 
را ادامه خواهد داد و تا پایان امســال 
نخســتین جكت این فاز برای استقرار 
ســكویی با ظرفیت برداشــت روزانه 
۵۰۰ میلیون فوت مكعب نصب خواهد 
افزود:  موضوع فشارافزایی  شــد.وی 
توســعه این فاز به مذاكــرات با مپنا 
و بقیه شــركت ها بســتگی دارد.وزیر 
نفت درباره اینكه چرا توســعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی از روز نخست به شركت 
پتروپارس سپرده نشــد، تصریح كرد:  
می خواســتیم برای طرح توســعه این 
فاز سرمایه خارجی جذب كنیم، ضمن 
نیز برای ما  اینكه سكوی فشارافزایی 
مهم بوده است و پتروپارس قرار بود در 
كنار این شركت ها كار یاد بگیرد. زنگنه 
تصریح كرد:  من معتقد نیستم در همه 
كارها باید از روز نخست دكترا بگیریم، 
گرچه داریم همین كار را می كنیم، اما 
این روش درستی نیســت.وی درباره 
اینكه آیا شاخه بین المللی شركت ملی 
نفت چین )سی ان پی ســی آی( از این 
پروژه كنار رفته است، افزود:  بله كنار 

رفته است.
دشمن همه ما بیرون منطقه است

وزیر نفت درباره دیــدار با وزیر 
انرژی عربســتان در مسكو هم پاسخ 
داد:  عبــوری دیــدار كردیــم و آنجا 
هم گفتم با ایشــان دوستی ۲۲ ساله 

دارم و بــا تمــام فراز و نشــیب هایی 
كه در روابط ایران و عربســتان پیش 
آمده این دوســتی ادامه داشــته است 
و هیچ مشــكلی برای دیدار با ایشان 
ندارم.زنگنــه با بیــان اینكه اختالف 
بــا عربســتان را ما ایجــاد نكردیم و 
می خواهیم در منطقه با همه دوســت 
باشــیم و آنها نیز نباید ما را دشــمن 
خــود بداننــد، تصریح كرد:  دشــمن 
همه ما بیرون منطقه اســت.وزیر نفت 
دربــاره مالقات هــای دوجانبه اش در 
وزارتی  نشست  بیست ویكمین  حاشیه 
گاز  مجمــع كشــورهای صادركننده 

)جی یی ســی اف(، توضیح داد:  تقریبا 
با همه وزیرانی كــه آنجا بودند دیدار 
داشتیم و درباره روابط دو جانبه و بازار 
با هــم مذاكره كردیــم، ضمن اینكه 
مذاكــره خوبی با شــركت های روس 
داشتیم كه ان شاء اهلل ادامه داشته باشد.
زنگنــه درباره واگذاری شــركت ملی 
حفاری هم پاســخ داد:  این شــركت 
سال هاســت كه در فهرست واگذاری 
قــرار دارد، اما فعال برنامــه ای برای 

واگذاری آن وجود ندارد.
آینده روشن پیش روی مپنا

وزیر نفت دربــاره بازدید از یكی 
از كارخانه های گــروه مپنا هم افزود:  
همانطور كه انتظار داشتم مپنا پیشرفت 
خوبی داشته است و خوشبختانه همه 
این شرایط  این گروه در  كارخانه های 
فعال است.زنگنه مپنا را شاخص نماد 
فناوری ملی دانســت و یادآور شــد:  
اتكا و ســرمایه این شركت در ابتدای 
تاســیس، سرمایه انســانی و ظرفیت 
تجربی بود و توانست با تكیه بر همین 
عوامل برای بخش نیروگاه سازی ایران 
كار بزرگی انجام دهــد.وی از حضور 
مپنا در بخش نفت هم اســتقبال كرد 
و با بیان اینكه امروز در این زمینه نیز 
صحبت هایی با مدیرعامل این شركت 
انجام شده است، تصریح كرد:  انتظارم 
از مپنا این است در بخش  »های تک« 
خدمات نفتی كــه اكنون در اختیار دو 
شــركت بین المللی اســت ورود كند.
وزیر نفت با بیان اینكه شــركت مپنا 
در ماشــین های دوار كه قلب صنعت 

نفت است، پیشرفت های خوبی داشته 
اســت، افزود:  این شــركت همچنین 
می تواند در بهره بــرداری و تعمیرات 
ماشــین های دوار به مــا كمک كند.
زنگنه ادامه داد:  آینــده مپنا را خیلی 
روشــن می بینم و امیدوارم به قله های 
جدیدی در توســعه فناوری ملی برسد 
و افتخارهای بیشتری برای جمهوری 
متخصصان  مهندسان،  اسالمی ایران، 
و كارگران به همراه داشــته باشد.وزیر 
نفت در پاســخ به این پرسش كه آیا 
وزارت نفــت افزون بــر فروش نفت، 
توسعه را نیز در اولویت قرار داده است، 
تصریح كرد:  وقتی نفت می فروشــیم 
می توانیم توسعه را نیز تسریع و تقویت 
كنیم ، ما یک سازمان برونگرا هستیم، 
البته باید درونزا هم باشیم.زنگنه ادامه 
داد:  درونزایــی به این معناســت كه 
بیشترین كار را به داخلی ها بدهیم و از 
این فرصت برای توسعه صنعت داخلی 
و واحدهــای فنــاوری و دانش بنیان 

داخلی هم استفاده كنیم.
بازار رایج اتهام

وزیر نفت درباره اینكه این اتهام 
همیشه به شما مطرح بوده كه طرفدار 
غربی ها هستید تا داخلی ها اظهار كرد:  
پتروپارس و  ایده تاسیس مپنا، فرآب، 
پتروایران از سوی كسانی مطرح شده 
كه از این نوع اتهام ها به آنها می زنند. 
بازار اتهام رایج است. یكبار هم گفتم 
اگر دولت از اتهــام زدن و دروغ گفتن 
مالیات می گرفت، درآمد آن بیشــتر از 
درآمــد نفت بود.وی دربــاره اینكه آیا 
در ساخت سكوی فشــارافزای گاز از 
ظرفیت مپنا اســتفاده می شود، گفت:  
یكی از بحث های كه امروز مطرح شد 
همیــن موضوع بود و قرار اســت این 
شــركت با شــركت نفت و گاز پارس 
در این زمینــه و به خصوص در بخش 
باشد.زنگنه  داشته  مذاكره  كمپرسورها 
افزود:  در موضوع ســكوی فشارافزا 
هــدف ما فقط فــاز ۱۱ پارس جنوبی 
نبــوده، بلكه هدف دســتیابی به این 
اجــرا در دیگر فازهای  برای  فناوری 

پارس جنوبی بوده است.
افرادی شایسته و فهیم مپنا را 

تاسیس کردند
ایده  اینكــه  درباره  نفــت  وزیر 
تاسیس مپنا از ســوی چه كسی داده 
شده است، یادآور شد:  مردادماه ۱۳۶۷ 
وقتــی وارد وزارت نیرو شــدم به این 
موضوع كه برای داخلی سازی نیروگاه 
چه كاری باید انجام شــود، فكر كردم 
و نهایتــش به این نتیجه رســیدم كه 
حلقه اصلی برای داخلی سازی نیروگاه 
پروژه  مدیریت  بلكه  نیســت،  ساخت 
نیروگاهی است و به این دلیل شركت 
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران به 
وجود آمد. با تشــكیل این شركت و با 
پروژه، صرفه جویی  نخســتین  اجرای 
جدی به دست آمد.وی افزود:  شركت 

مپنــا هم اكنون به درخــت تنومندی 
تبدیل شــده اســت كه انبوه دیگر از 
درخت ها در كنار آن شــكل گرفته اند.

زنگنه درباره اینكه چه عاملی ســبب 
شــد مپنا به سرنوشت دیگر شركت ها 
دچار نشود و در مسیر موفقیت حركت 
كرد، افزود:  افرادی كه از روز نخست 
این شركت را تشكیل دادند آدم هایی 
بسیار شایسته، با تجربه و فهمیم بودند 
كه به درســتی هدف از تشــكیل این 
شركت را می دانستند، این موضوع در 
كنار مدیریــت وقت وزیر نیرو و تداوم 
این حمایت سبب موفقیت این شركت 
شده اســت، ضمن اینكه كاركنان آن 
نیز تالش زیادی بــرای این موفقیت 

انجام دادند.
تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی 

قابلیت اجرایی ندارد
وزیر نفت به این پرســش كه آیا 
تهاتــر نفت با بدهــی بخش خصوصی 
قابلیت اجرایی دارد، اظهار كرد:  چیزی 
كه در این مورد در بودجه نوشــته شده 
قابلیت اجرایی ندارد. در قانون آمده پس 
از اینكه درآمدهــای نفت كه در قانون 
نوشــته شــده به طور كامل برای دولت 
تامین شــد، می تواند ۵ هــزار میلیارد 
تومان را برای بدهی اختصاص دهد. این 
درآمدها هنوز تحقق پیدا نكرده اســت، 
بنابراین اتفاقــی در این زمینه نمی افتد.

وی ادامه داد:  اگر قرار باشد این قانون 
اجرایی شود، ســازمان برنامه و بودجه 
بایــد اقدام های آن را انجــام دهد و به 
وزارت نفت مشتری معرفی شود. وزارت 
نفت هم  پول را دریافت كند و به خزانه 
بدهد، ســپس خزانه پــول را در اختیار 
طرف مقابل قــرار دهد.زنگنــه درباره 
آخریــن وضع فاز چهارم ســتاره خلیج 
فارس با اشــاره به اینكه این فاز تقریبا 
اجرا شــده است و لزومی ندارد كاری كه 
می توان بــا ۱۰۰ میلیون دالر انجام داد 
برای آن یک میلیارد دالر هزینه شــود، 
تصریــح كرد:  فاز چهارم ســتاره خلیج 
فارس با رفع تنگناها اجرا شــده است و 
هم اكنون خوراک این پاالیشگاه روزانه 
۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار بشكه است كه تا چند 
ماه آینده به ۴8۰ هزار بشــكه می رسد.

وی درباره پاالیشــگاه های سیراف هم 
گفــت:  منابع مالی این طرح از ســوی 
بانک مركزی  در حال پیگیری اســت 
و بخشــی از آن باید از طریق بانک ها 
تامین شود. بانک ها هم برای حضور در 

این پروژه ابراز عالقه كردند.
هندی ها می خواهند بیایند، فردا گله 

نکنند
زنگنه درباره توسعه میدان گازی 
فــرزاد B هم اظهار كرد:  كارهای این 
میدان در حال انجام اســت و هم زمان 
هم با هندی هــا صحبت می كنیم كه 
اگــر می خواهند برای توســعه بیایند 
و  فردا گله نكننــد.وی درباره اصالح 
قیمــت بنزین نیز گفت:  هنوز تصمیم 
نهایی ابالغ نشــده است.وزیر نفت با 
تاكید بر اینكه شــایعه آلودگی بنزین 
بر صادرات آن تاثیر نمی گذارد، گفت:  
صــادرات بنزیــن در حــال حاضر با 
كیفیت خوبی در حال انجام است. هر 
چند وقت یک بــار عده ای حرف هایی 
انــگار نمی خواهند مردم  می زننــد و 
باشــند.زنگنه  داشــته  ذهنی  آرامش 
درباره اینكه آیا كیفیت بنزین در تهران 
و شهرهای دیگر یكسان است، پاسخ 
منفی داد و گفــت:  كیفیت بنزین در 
كالنشهرها و  شــهرهای بزرگ فرق 
دارد، زیرا به انــدازه كافی بنزین یورو 
نداریم. بنزین یورو در شــهرهایی كه 
تراكم زیــاد و مصرف باالســت، در 
اولویت است،  زیرا بنزین در شهرهای 
كوچک اثری بر آلودگی هوا ندارد.وزیر 
نفت گفت:  هم اكنون 9 كالنشــهر و 
شــهرهای بــزرگ از بنزیــن یورو ۴ 

استفاده می كنند.  

گفتمان

مدیرعامل اسبق توانیر تاکید می کند: 

نقش غیرقابل انکار »زنگنه« در شکل گیری مپنا
ایده شکل گیری مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( که مطرح شد، محمد مالکی 
مدیرعامل پیشــین شرکت توانیر، مدیری که در کارنامه خود ســابقه 9 سال معاونت برق و 
مدیریت عامل توانیر و چهار ســال مدیریت عامل شرکت ملی گاز ایران را دارد. مپنا سال ۷۱ 

تاسیس شد.  
محمد مالكی درباره چگونگی شــكل گیری مپنا به سال ۱۳۶8 برمی گردد؛ سالی كه 
ایده تاســیس این شركت مطرح شد. وی به شانا می گوید:  پس از اینكه آقای زنگنه وزیر 
نیرو شد، به عنوان معاونت برق با ایشان همكاری می كردم، سه تا چهار سال نخست تمام 
هم و غم ما صرف رفع خاموشــی گســترده در كشور شــد. پس از تالش هایی كه در آن 
ســال ها انجام و مقدار زیادی از این خاموشــی ها رفع و نگرانی ما از مسئولیت برق كشور 
راحت شــد، به دنبال ایجاد ظرفیت رفتیم.وی با یادآوری اینكه شركت مدیریت پروژه های 
نیروگاهی ایران )مپنا( با ۱۰ میلیون تومان ســرمایه تاسیس شد كه سهامداران آن شركت 
توانیر )۴۰ درصد(، ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )حدود ۱۰ درصد( و بخش 
خصوصــی )بیش از ۵۰ درصد( بودند، اظهار می كند:  آغاز فعالیت اجرایی مپنا با توســعه 
نیروگاه اراک  آغاز شــد و خوشبختانه شــركت مپنا توانست این طرح را به خوبی اجرا كند.
مالكــی با تاكید بر اینكه نقش آقای زنگنه در شــكل گیری مپنا و تصمیم های  كالن این 
شركت خدشــه بردار نیست و اگر درایت و حمایت ایشان نبود، قطعا مپنا در جایگاه كنونی 
خود قرار نداشــت، تصریح می كند:  مپنا امروز یكی از بزرگ ترین شركت هایی است كه در 
بخش نیروگاهی و ســاخت توربین فعالیت می كنــد و همین طور در دیگر بخش ها همانند 
نفت فعال اســت. نقش امروز شــركت مپنا در كشــور غیرقابل انكار اســت و با توجه به 

فعالیت های برون مرزی ارز قابل توجهی را وارد كشور كرده است.
دومین مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه نیروگاهی ایران: 

ایستادگی و مقاومت زنگنه نبود، مپنا شکل نمی گرفت
متولد ۱33۷ شــهر کازرون اســت، مهندسی برق دانشــگاه تهران خوانده و پس از 
مرجووی دومین مدیرعامل گروه مپناســت، سال ۱39۱ به عنوان برجسته ترین مهندس برق 
ایران برگزیده شد. بســیاری از وی به عنوان مغز متفکر »مپنا« یاد می کنند. جایی اما خواندم 
او سال 89 به دستور مســتقیم رئیس جمهوری وقت به دلیل انتقاد از ورود توربین های دست 
دوم چینی با کارآیی پایین به کشــور برکنار شد. خودش این موضوع را رد می کند، اما در عین 
حال می گوید:  »مپنا جای زیبایی برای خیلی ها بود و دوست داشتند مدیر آنجا شوند، بنابراین 

متقاضی مدیریت داشت«. صحبت از موسی رفان است.
دومین مدیرعامل شــركت مدیریت پروژه نیروگاهی ایران )مپنا( درباره شكل گیری 
این شــركت به شانا می گوید:  ایده شكل گیری مپنا به سال ۱۳۶8 برمی گردد. آقای زنگنه 
در آن ســال تصمیم گرفت دو شــركت در زمینه نیروگاه های آبی و حرارتی تاسیس كند. 
حقیقت آن اســت كه من آن روزها متوجه ایده ایشــان نشدم. بهار ۱۳۶9 به دستور آقای 
زنگنه و بر اســاس اساسنامه ای كه وجود داشت، مسئول تاسیس شركت آب و نیرو شدم. 
ســدهای بزرگی مانند كرخه، كارون ۳، مسجد سلیمان، سیمره و...  دستاورد آن مجموعه 
است، تا سال ۱۳۷۲ در آن مجموعه فعالیت كردم.رفان ادامه می دهد:  پس از بیرون آمدن 
از شــركت آب و نیرو در مجموعه مدیریت ســاخت و تهیه كاالی آب و برق )ســاتكاب( 
در كنار دوســتانی مانند آقای مرجووی و حاج رســولی ها مشغول فعالیت شدم و هم زمان 
به عنوان مشــاور نیمه وقت با آقای مرجووی كه مدیرعامل شــركت مپنا بودند، همكاری 
می كردم.وی با اشــاره به اینكه به موازات مپنا، شــركت فراب نیز شكل گرفت و به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مســئول راه اندازی بخش خارجی آن فعالیت می كردم، اظهار می كند:  
ایــن همكاری تا ســال ۱۳۷۶ و زمانی كه به عنوان عضو هیئــت مدیره و مدیرعامل مپنا 
انتخاب شــدم، ادامه داشت. تاكید می كنم شكل گیری، ســازماندهی و ساختاردهی مپنا با 
آقای زنگنه بود. آقای مرجــووی، صفایی فراهانی و بهزاد نبوی نیز در اجرای فعالیت های 

مپنا نقش و مسئولیت داشته اند.  
مخالفان داخلی و خارجی مپنا

رفان به این پرســش كه چه مقاومت های در شــكل گیری مپنا در آن مقطع وجود 
داشــت با یادآوری اینكه ســال ۱۳۷۷ به عنوان مدیرعامل مدیریت پروژه های نیروگاهی 
ایــران كارم را آغاز كردم، توضیح می دهد:  ســه جریان مقابل ایــن موضوع بود. جریان 
نخست به شركت ها و پیمانكاران خارجی مربوط می شد، زیرا شركت هایی مانند مپنا، فرآب 
و پارسیان جای خارجی ها را گرفته بودند، بنابراین شركت ها و سازندگان خارجی به شدت 
مقاومت می كردند و جلو این حركت ایستادند تا مپنا شكل نگیرد.مدیرعامل پیشین مپنا از 
كاركنان وزارت نیرو به عنوان دومین جریان مقاومت در مقابل شكل گیری این شركت نام 
می برد و می گوید:  این جریان معتقد بود تاسیس این شركت اشتباه و اتالف منابع و انرژی 
است. آنان می گفتند مگر می شود ما نیروگاه بسازیم!؟ مگر می شود ما توربین بسازیم!؟ مگر 
می شود ما پست فشــار قوی بسازیم!؟ مگر می شود ما ترانسفورماتور فشار قوی با كیفیت 
بســازیم!؟ و با پاسخ منفی به این پرســش ها نتیجه می گرفتند نباید وقت، انرژی و منابع 
كشور را بیهوده صرف كرد.رفان از جریان سوم هم اینگونه یاد می كند:  این جریان دارای 
اهمیت كمتری بود. افراد این جریان شامل كسانی بودند كه وقتی قرارداد با شركت خارجی 
امضا می شد، شرایط بهتری داشتند. این گروه ترجیح می دادند برای آزمون توربین به ایتالیا 
و آلمان بروند، در حالی  كه وقتی توربین در مپنا ساخته می شد باید آن را در علیشاه عوض 
)شــهریار( آزمایش می كردند. علیشــاه عوض كجا، جنوا كجا؟!وی ادامه می دهد:  با گذر 
زمان، دو جریان نخست با تدابیر و سیاست هایی كه از سوی آقای زنگنه اتخاذ شد، همراه 
شدند. برای نمونه تدبیری كه برای استفاده از ظرفیت های شركت های خارجی به كار برده 
شــد، این بود كه فروش تجهیزات از سوی آنها مشروط به راهبری از سوی فرآب، مپنا و 

پارسیان شد. با این تاكتیک توانستیم شركت های خارجی را همراه كنیم.
مپنا چه زمانی جدی گرفته شد؟

مدیرعامل پیشین مپنا درباره واكنش آن روزهای آقای زنگنه در مقابل این هجمه ها 
هم یادآور می شــود:  كامال از مجموعه پشــتیبانی و حمایــت می كردند. اگر حمایت های 
ایشــان نبود، هیچ كدام از موفقیت های مپنا شــكل نمی گرفت. ایشان كامال همراه بودند.
وی درباره اینكه چقدر زمان صرف شــد تا مپنا به عنوان یــک بازیگر در عرصه مدیریت 
پروژه های نیروگاهی ایران پذیرفته شود؟ پاسخ داد:  با وارد مدار شدن نخستین برق تولید 
شركت مپنا در سال ۱۳۷9 مجموعه بازیگران آب و برق اعم از داخلی و خارجی پذیرفتند 
این مجموعه كارا اســت و می تواند پاســخگو نیازهای كشور باشد و اعتمادها بیشتر جلب 
شــد.رفان، موفقیت های مپنا را مرهون تالش مجموعه ای 8 هزار نفری می داند و با بیان 
اینكه اساسا موفقیت در كارهای بزرگ فردی نیست، از آقایان زنگنه، صفایی فراهانی، بهزاد 
نبوی و مرجووی به عنوان شــاخص ترین افراد در شكل گیری و موفقیت مپنا یاد می كند و 
می گوید:  امیدوارم موفقیت های مپنا اســتمرار داشته باشد. متاسفانه در كشور، تشكیالت 
صنعتی در اثر بی توجهی یا تغییر سیاست دولت یا اقدام های نابجای خود مجموعه می تواند 
به ســرعت تضعیف شــود و به ســوی نابودی برود. امیدوارم این مجموعه روی پای خود 

بایستد و به كارش ادامه دهد.
رویا خالقی

عباس علی آبادی:  آقای زنگنه 

به طور تلویحی به ما ماموریت 

دادند در فناوری »های تک« که 

به صورت انحصاری در اختیار 

چند شرکت دنیاست، وارد 

شویم و بتوانیم نیازهای کشور 

را در این زمینه برطرف کنیم، 

قرار شد طرح جامعی برای 

این منظور تهیه شود


