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از سوی غالمرضا شاه کرمی اعالم شد؛ تشريح سياست های وزارت نفت 
در حوزه سالمت و ورزش

برنامه های سالمت محورجايگزين 
بخشی از  فعاليت های مسابقه محور

بين شرکت اويک، ماشين سازی اراک و آذرآب؛

 تفاهم نامه داخلی سازی تجهيزات 
صنايع پتروشيمی منعقد شد

شماره 695

آنچه فعاالن بخش خصوصی به »زنگنه« و »مدیران نفت« گفتند؛

رودررو با فعاالن بخش خصوصی
وزیر نفت: آینده بهتری در انتظار بخش خصوصی فعال در صنعت نفت خواهد بود

مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد؛

سهم ۱۲درصدی هلدینگ 
خلیج فارس در بازار سرمایه

ICIS؛ هلدینگ خلیج فارس رتبه دوم سرمایه گذاری جهانی را کسب کرد بر اساس رتبه بندی 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران اعالم کرد:

توسعه صنعت دریامحور اهمیت 
راهبردی دارد

دکتر کیانی بختیاری: برخورداری از ۵۰۰۰ کیلومتر خط ساحلی و حاکمیت جزایر متعدد و نیروی توسعه یافته و 
ذخایر متعدد نفت و گاز در عمق دریا، ضرورت اهمیت توسعه دریامحور را دو چندان می کند
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 نگاهی به فناوری جدید که قادر به تشخیص
 دما، نور، صدا، گرما و ... است؛
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

وزیر نفت در دیدار با فعاالن بخش خصوصی تاکید کرد:

آینده بهتر در انتظار بخش خصوصی فعال در صنعت نفت 
با  و دیدار  نفت در گفت وگــو  وزیر 
فعاالن بخش خصوصی، آینده ای روشن را 
پیش روی نقش آفرینی بخش خصوصی در 
صنعت نفت ترسیم کرد و گفت: در شرایط 
کنونی ســهم خصولتی ها در فعالیت های 
نفتــی باالتــر از خصوصی هاســت، آما 
آینده ای روشــن و بهتر در انتظار بخش 

خصوصی خواهد بود.
بیــژن زنگنه شــامگاه سه شــنبه 
)۳۰ مهرمــاه( پس از دیــدار با جمعی 
از نماینــدگان بخــش خصوصــی بــا 
صمیمی توصیــف کردن این نشســت، 
اظهار کرد: امشب با حدود ۷۰ نفر دیدار 
کردم که اگر قرار بود در دفتر کارم انجام 
شــود، عملی نبود.وی با یادآوری اینکه 
برگزار  این نشست ها پیش تر هم  مشابه 
شــده است، تصریح کرد: در این نشست 
که با حضور مدیران ارشــد وزارت نفت، 
پیمانــکاران بخش خصوصی  و  فعاالن 
انجام شــد، پیمانــکاران و ســازندگان 
تجهیزات صنعت نفــت فرصت دیدار و 
گفت وگوی رودررو با کارفرمایان را پیدا 
کردند.وزیر نفت بــا مفید ارزیابی کردن 
این گردهمایی و با بیــان اینکه در این 
جمــع به اندازه ســه چهــار روز کاری 
اطالعات دریافت کــردم، تصریح کرد: 
نکات زیادی در این نشســت مطرح شد 
که قرار است بررسی شود، تالشمان این 
است نکات عنوان شده را عملیاتی کنیم.
زنگنه با تاکید بــر اینکه این گردهمایی 
برای تشــریفات و تبلیغات برگزار نشده 
اســت، حل مشــکالت پیمانــکاران و 
سازندگان بخش خصوصی حاضر را یکی 
از اهداف این نشست عنوان کرد و گفت: 
امشب موضوعی بســیار خوشحال کننده 
انجمن ســازندگان  شــنیدم، رؤســای 
تجهیزات صنعت نفت ایران )اســتصنا( 
و انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی 

ایران )ستصا( اعالم کردند هیچ مشکلی 
ندارنــد و با قدرت کار می کنند.وی ادامه 
داد: رؤســای این انجمن هــا همچنین 
اعالم کردنــد هیچ ریــزش نیرویی در 
یک ســال و نیم گذشــته نداشته اند که 
نکته بسیار مهمی است، همچنین عنوان 
کردند ظرفیت و توان تولیدشــان با ۱۰ 
سال گذشته قابل مقایسه نیست؛ نکته ای 
که در بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت 

ایران آن را مشاهده و بیان کرده بودم.
تعریف پروژه های مهم در صنعت نفت

زنگنــه، ایجــاد اشــتغال را که با 
تعریف پــروژه به دســت می آید وظیفه 
اصلی صنعت نفت دانســت و با تاکید بر 
اینکه تعریف پروژه تنها یک ایده نیست، 
تصریح کــرد: تعریف پــروژه به معنای 
معرفــی یک پروژه اقتصــادی همراه با 
تامین منابع مالی و فناوری اســت.وی با 
اشاره به اینکه پروژه های مهمی در صنعت 

نفت تعریف شده و در حال پیگیری است، 
افزود: شرکت های حاضر در این نشست 
می تواننــد حول ایــن پروژه ها به حیات 
خود ادامه دهند، تقویت شــوند و برای 
صادرات به توانمندی برســند.وزیر نفت، 
خواســته بعضی از شرکت های حاضر در 
این نشست را کمک وزارت نفت به روند 
صادرات محصوالت این شرکت ها عنوان 
کرد و گفت: البته این موضوع وظیفه ما 
نیســت، اما عنوان کردم از هیچ کمکی 
همســو با وظیفه ملی برای اینکه مسیر 
صادرات خدمات فنی در حوزه نفت، گاز 
نمی کنم. دریغ  پتروشیمی فراهم شود،  و 

وزیر نفت برگزاری این گونه نشســت ها 
را از نظر ســالمت سیستم مفید ارزیابی 
کرد و ادامه داد: وقتی سیستمی حس کند 
طرف های قراردادی به راحتی می توانند به 
وزیر نفت و به مدیران ارشد صنعت نفت 
اتفاق های  باشند، خیلی  داشته  دسترسی 
بد رخ نخواهد داد.وی در پاســخ به این 
موضوع که بعضی از ســازندگان داخلی 
اعالم می کنند با وجود آنکه در ســطوح 
بــاالی مدیریتی بر اســتفاده از کاالی 
ســازندگان داخلی تاکید شده است، اما 
در ســطوح پایین تر کمتر بــه آن توجه 
می شــود، اظهار کرد: این موضوع نباید 
ســلیقه ای باشد و ساخت داخل هم نباید 
تنها به یک توصیه اخالقی ختم شــود، 
غیرقابل  مقرراتی  قالب هــای  باید  بلکه 
تفســیر و غیرقابــل برگشــت برای آن 
تدوین کرد.زنگنه ادامه داد: برای نمونه، 
 )EPC/EPD( در قراردادهــای جدیدی
باید بعضی  پیمانکار  که تعریف کرده ایم 
از تجهیزاتی را که در قرارداد عنوان شده 
از داخل تامین کند و اگر غیر از آن باشد، 
پول پیمانــکاران را پرداخت نمی کنیم و 
بر این موضوع به صورت مستقل نظارت 

می شود.
تأیید استاندارد تجهیزات صنعت نفت از 

سوی داخلی ها
وزیر نفت درباره کیفیت تجهیزات 
ســاخت داخل و اســتاندارد بودن آن با 
توجه به حساســیت صنعت نفت پاســخ 
داد: چند ســالی اســت که انجمن نفت 
ایران را بــه عنوان مرجــع عالی برای 
دادن گواهی کیفیت به ساخت داخل در 

حوزه نفت تبدیــل کرده ایم.وی با بیان 
اینکه برترین اســتانداردهای امروز دنیا، 
به  انجمن نفت آمریکا موسوم  استاندارد 
API است، تصریح کرد: ما نیز در ایران 
انجمن نفت ایــران را به وجود آورده ایم 
که با حضور نمایندگانی از تشــکل های 
نفتی، شــرکت های فعال در بخش نفت 
و چنــد نفر هم از وزارت نفت تشــکیل 
شده است که خودشــان هیئت مدیره و 
اعضا را بدون دخالــت دولتی ها انتخاب 
می کنند و صددرصد حرفه ای هســتند.

زنگنه بــا بیان اینکه برای صدور گواهی 
فرآیندهای  ایــران  نفت  انجمن  کیفیت 
فنی و حرفه ای همانند گواهی API طی 
می شــود، گفت: این گواهی هم اکنون 
برای ما اطمینان بخش است و در شرایط 
تحریم راهکاری اســت کــه بتوانیم با 
اطمینان از تولید داخلی استفاده کنیم.وی 
افزود: اگر تحریم ها کمتر شــد می توانیم 
اســتانداردهای داخلی را به مراجع بین 
المللــی نیز عرضه کنیم تــا مورد قبول 
این مراجع نیز قرار گیرد، اما تا آن موقع 
نمی توانیم منتظر شــویم، امروز انجمن 
نفت ایران با یک هیئت مدیره غیردولتی 
کار گواهی کیفیت محصوالت داخلی را 

به خوبی انجام می دهد.

آینده بهتر پیش روی بخش خصوصی
زنگنه درباره سهم بخش خصوص 
در فعالیت های صنعت نفت هم پاســخ 
داد: از نظر وزنی، متاســفانه هنوز سهم 
اصلی با خصوصی ها نیست و خصولتی ها 
قوی ترنــد، اما بخــش خصوصی آینده 
بهتری دارد. وی درباره استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی در حوزه اکتشــاف هم 
توضیــح داد: بخش خصوصــی داخلی 
توانایی سرمایه گذاری در بخش اکتشاف 
را نــدارد، اما عملیات اکتشــاف همانند 
لرزه نگاری، تفســیر حفاری و...  از سوی 
شــرکت های نیمه دولتی یــا خصوصی 
کارت  درباره  نفت  می شــود.وزیر  انجام 
ســوخت هم با تاکید بر اینکه خودروها 
از کارت شخصی خود برای سوختگیری 
استفاده کنند، گفت: دلیل کاهش سهمیه 
سوخت جایگاهداران، نیز ترغیب مردم به 
اســتفاده از کارت شخصی است. اکنون 
بیش از ۹۶ درصد کارت ســوخت دست 
مردم اســت و باید از آن  استفاده کنند. 
زنگنه افزود: بســیاری گمــان می کنند 
در صورت اســتفاده از کارت شــخصی، 
ســهمیه آن کاهش می یابد، در حالی که 
بنزین سهمیه بندی نشده است. مردم هر 
میزان بخواهند می توانند از کارت سوخت 
در  نفت  کنند.وزیر  شخصی سوختگیری 
واکنش بــه زمان اعمال ســهمیه بندی 
بنزیــن گفت: اگر تصمیمــی در این باره 
گرفته شود در زمان الزم این موضوع را 

اعالم خواهیم کرد.

یادداشت اول 

PGPIC نماینده شایسته ایران در میان 
بزرگان پتروشیمی جهان 

احمد مددی
هفته گذشته مجمع عمومی ساالنه 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 
عنوان بزرگترین شــرکت بورسی کشور 
برگزار شــد و توانست لبخند رضایت را 
بر لبان سهامداران خرد و کالن خویش 

بنشاند. 
در اهمیت این هلدینگ بین المللی 
همیــن بس که بگوییم توانســته جای 
خالی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی را 

در صنعت پتروشــیمی ایران و جهان به خوبی پر نماید. شــوربختانه 
واگذاری ها و خصوصی سازی های نادرست و شتابزده برند NPC را 
در جهان پتروشیمی خدشه دار کرد، اما هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
از بدو شــکل گیری تاکنون، با مدیریت درســت و اجرای طرح ها و 
پروژه های اصولی، اجازه نداد برند پتروشیمی ایران در پتروشیمی دنیا 
به فراموشــی سپرده شود. مثال روشــن این ادعا، آقایی و درخشش  
PGPIC )هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس( در میان شــرکت های 
پتروشیمی دنیاســت، به گونــه ای که بر اســاس آخرین رتبه بندی 
موسســه معتبر ICIS؛ هلدینگ خلیج فارس رتبه دوم سرمایه گذاری 
جهانی و رتبه ۳5 جهان را از آن خود نموده اســت. بر این اســاس، 
ســودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشــور که ارزش بازار ۶ شرکت 
بورســی آن ۱۳5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، جایگاه سوم 
را در میان شــرکت های منطقه و بزرگ ترین و سودآورترین شرکت 
کشــور را به خود اختصاص داده اســت. سهم ۱۲درصدی هلدینگ 
خلیج فارس در بازار سرمایه و طرح های توسعه ای اش نشان می دهد 
چشم انداز این شرکت در بازار سرمایه بسیار روشن است، به گونه ای 
که با بهره برداری از ســه طرح پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس، الفین 
پتروشیمی ایالم و پتروشیمی لردگان تا پایان امسال، حدود ۶ میلیون 
تن معادل ۲۷ تا ۲۸ درصد ظرفیت نصب شده هلدینگ خلیج فارس 

افزایش می یابد.
موفقیت ها و دســتاوردهای هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس 
در رتبه بندی IMI-۱۰۰به عنوان معتبرترین رتبه بندی کشــور نیز 
قابل مالحظه است؛ کســب رتبه اول از نظر شاخص ارزش افزوده، 
کسب رتبه اول بیشترین صادرات،  کسب رتبه اول از نظر بیشترین 
سودآوری، کســب رتبه اول باالترین ارزش بازار، کسب رتبه اول از 
نظر شاخص فروش، کسب رتبه اول در گروه شرکت های پتروشیمی و 
کســب رتبه برتر صادرات گرا چند شاخص ملموس از پیشرفت های 

شگرف چند سال اخیر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس به عنــوان بزر گترین 
مجموعه پتروشــیمی در ســطح کشــور بــا اعتقاد بر چشــم انداز 
ترسیمی بیست ساله جمهوری  اســالمی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری 
شمسی، جهت تحقق این چشم انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت 
معظم پتروشیمی، برنامه، اهداف و اســتراتژی های خود را به  عنوان 
یک عضو، در قالب برنامه استراتژیک پنج ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا 
گذاشته است. این برنامه برای مدت 5 سال تدوین شده و به صورت 
ســاالنه و همچنین بــا توجه به تغییرات محیطی مهم و حســاس 
مورد بازنگری و اصالح قرار می گیرد. در ســال های اخیر و بر اساس 
بازخوردهای دریافتی و سیاســت های کالن اتخاذشــده، این برنامه 
مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شــد که از جمله 
آن ها می توان اصالح استراتژی کلی شرکت از »توسعه و سودآوری 
پایدار« به »توسعه و ارزش آفرینی پایدار« نام برد. عالوه بر آن به دلیل 
اهمیت مسئولیت های اجتماعی و مسائل مربوطه به HSE حوزه های 
موردنظر در روش ارزیابی متوازن )BSC( از ۴ حوزه به 5 حوزه تغییر 
یافته و حوزه مسئولیت های اجتماعی به چهار حوزه مالی و اقتصادی، 
ذی نفعان،  فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشــد اضافه شــد. ارتقاء 
رضایتمندی و وفاداری ذی نفعان، توسعه سرمایه گذاری و شراکت های 
داخلی و خارجی، افزایش کمی و کیفی ســبد سرمایه، افزایش سهم 
بازار، دســتیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان و توسعه زنجیره  
ارزش با صیانت از محیط زیست از دیگر اقدامات مستمر این هلدینگ 
در ادامه نقش آفرینی موثر خویش در پتروشیمی ایران و منطقه است. 

معاون وزير نفت در امور گاز عنوان کرد:

سهم باالی سرمايه گذاری بخش خصوصی در پروژه های صنعت گاز
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: شرکت ملی گاز 
ایران بیشترین جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی را 

در سال های اخیر داشته است.
حســن منتظرتربتی شــامگاه سه شــنبه )۳۰ 
مهرماه(، در حاشــیه دیدار وزیر نفت با فعاالن بخش 
خصوصی اظهار کرد: خوشبختانه بخش خصوصی در 
سال های گذشــته در دو بعد سرمایه گذاری و اجرای 
پروژه در شــرکت ملی گاز ایران به خوبی عمل کرده 
اســت. وی با اشــاره به اینکه شرکت ملی گاز ایران 
بیشترین جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی را در 

سال های اخیر داشته است، تصریح کرد: اجرای خط 
لوله ششم سراسری و ایســتگاه های آن و همچنین 
احداث خطوط لوله و تاسیســات صادرات گاز ایران 
به عراق از جمله  کارهایی اســت که از سوی بخش 
خصوصی در این شرکت انجام شده است. معاون وزیر 
نفت با بیان اینکه همه کاالهای شبکه های توزیع و 
انتقال گاز اکنون از ســوی ســازندگان داخلی تامین 
می شــود، افزود: عمده تجهیزات بخش پاالیشگاهی 
صنعت گاز  داخلی ســازی شده و تالشمان این است 
بــرای دیگر تجهیزات باقیمانده که به فناوری باالی 

نیاز دارند از ظرفیت شــرکت های اســتارت آپ و فن 
بازارها اســتفاده کنیم. منتظرتربتی وضع پیمانکاران 
داخلی در اجرای پروژه خطوط لوله و ایستگاه تقویت 
فشــار را مطلوب ارزیابی کرد و گفــت: پیمانکاران 
ایرانی در این بخش ها می توانند در خارج از کشــور 
نیز فعالیــت کنند. وی، طوالنی بودن فرآیند مناقصه 
و تغییر قیمت ارز را عمده مشکل مطرح شده از سوی 
پیمانکاران در این نشســت عنوان کرد و گفت: این 
مشــکالت را در نشســت هایی که خواهیم گذاشت، 

برطرف می کنیم.

اهم مباحث مطرح شده از سوی فعاالن بخش 
خصوصی در نشست با وزیر نفت

معاون امور توسعه و مهندســی شرکت ملی نفت ایران اهم مباحث مطرح 
شده فعاالن بخش خصوصی با وزیر نفت و مدیران ارشد نفت را اعالم کرد.

رضا دهقان شــامگاه سه شنبه )۳۰ مهرماه( در حاشــیه دیدار وزیر نفت 
با فعاالن بخش خصوصی اظهار کرد: این نشســت سبب شد در زمان کوتاه، 
مطالب زیادی میان مدیران صنعــت نفت و پیمانکاران بخش خصوصی رد و 
بدل شــود.وی با تاکید بر تداوم برگزاری نشست های این چنینی تصریح کرد: 
مطالبات مالی یکی از موضوع های مطرح شــده از ســوی پیمانکاران در این 
نشســت بود که هم اکنون در ســطوح مختلف مدیریتی نفت در دست بررسی 
است.دهقان، آمادگی برخی شرکت های پیمانکار برای دریافت پروژه در بخش 
باالدستی، میان دستی و پایین دستی را از دیگر موارد مطرح شده در این نشست 
عنــوان کرد و ادامه داد: همچنین بعض از شــرکت ها عالقه مند به فعالیت در 
بخش دانش بنیان بودند که این موضوع نیز مورد حمایت وزارت نفت اســت.

معاون امور توســعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برخی  
پیمانکاران حاضر در این نشســت که سابقه همکاری با صنعت نفت را داشتند 
خواستار رفع مشــکالت اجرایی بودند، افزود: این موضوع، نیازمند همکاری و 

همراهی کارفرما و پیمانکار است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

عملکرد صنعت نفت نشان دهنده حمایت حداکثری 
از شرکت های ایرانی است

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران به مهم ترین اقدام های انجام شده در 
صنعــت نفت با هدف حمایت از ظرفیت های داخلی اشــاره کرد و گفت: عملکرد 
صنعت نفت، نشــان دهنده حمایت حداکثری این صنعت از شــرکت های ایرانی 

است.
مســعود کرباسیان شامگاه سه شنبه )۳۰ مهرماه( در حاشیه دیدار مدیران 
ارشد صنعت نفت با فعاالن بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران گفت: اجرای 
طرح بومی ســازی ۱۰ گــروه کاالیی، تولید لوله نیس برای نخســتین بار در 
کشور که ســبب جلوگیری از خروج حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز از کشور شد، 
واگذاری قراردادهای ســاخت پمپ های پروژه گوره - جاسک و اجرای طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید، از جمله اقدام هایی اســت کــه با هدف حمایت 
از شــرکت های ایرانی از ســوی صنعت نفت دنبال می شــود.وی گفت: البته 
فعاالن بخش خصوصی با مشــکالتی از جمله تغییر نرخ برابری ارز و افزایش 
هزینه هایشــان مواجه اند که به ایــن منظور ما نیز در صنعت نفت به نوبه خود 
درصدد چاره اندیشی برای رفع مشکالت فعاالن این بخش هستیم.کرباسیان با 
بیان اینکه طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت با حدود ۶.۲ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری اجرا می شود، ادامه داد: به طور قانونی و اخالقی درست نیست 
کاالیی که در داخل کشــور ساخته شــود، از خارج وارد شود و ما نیز این مهم 
را مدنظر داریم.وی بــه تداوم روند عرضه نفت و فرآورده های نفتی در بورس 
انرژی نیز اشــاره و ابراز امیدواری کرد این روند رونق بیشــتری بیابد.دیدار و 
گفت وگوی وزیر نفت و مدیران ارشــد صنعت نفت با فعاالن بخش خصوصی 
شــامگاه سه شــنبه )۳۰ مهرماه( در مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی 

نفت ایران )باغ کوشک( برگزار شد.

زنگنه درباره سهم بخش 
خصوص در فعالیت های 

صنعت نفت: از نظر 
وزنی، متاسفانه هنوز 

سهم اصلی با خصوصی ها 
نیست و خصولتی ها 
قوی ترند، اما بخش 

 خصوصی آینده
 بهتری دارد

با تداوم روند واگذاری به شرکت های بهره بردار؛

تمرکز بر تولید ایمن و پایدار افزایش می یابد
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران گفت: تداوم روند واگذاری 
عملیات بهره برداری میدان ها به شرکت های بهره بردار، به انجام بهتر و 
متمرکزتر عملیات مرتبط در هر یک از بخش های تولید و توسعه نفت و 

گاز منتهی می شود.
فــرخ علیخانــی در گفت وگــو با خبرنگار شــانا، با اشــاره به 
واگــذاری بهره برداری میدان آزادگان جنوبی به شــرکت نفت و گاز 
ارونــدان عنوان کرد: این حرکت در ادامــه روند واگذاری عملیات به 
شرکت های بهره برداری، ضمن افزایش تمرکز شرکت های توسعه ای 
بر فعالیت های توســعه ای، سبب افزایش تمرکز بر مقوله تولید ایمن و 
پایدار هم خواهد شــد.وی با بیان اینکه تلمبه خانه غرب کارون نیز در 
نوبــت واگذاری به نفت و گاز اروندان قــرار دارد، پیش بینی کرد این 
واگذاری تا پایان آذرماه امســال انجام شــود.به گفته علیخانی، همه 
میدان هایی که در غرب کارون به تولید می رسند باید به شرکت نفت 
و گاز اروندان واگذار شــوند که به این منظور، الگوی کاری مشخصی 
تعریف شده و این الگو مراحل مختلف کار را شامل می شود.بر اساس 
این گزارش، پس از برگزاری حداقل ۱۰ نشســت کارشناسی از زمان 
نافذ شــدن تحویل میدان آزادگان جنوبی از شــرکت متن به شرکت 
اروندان، بهره برداری این میدان مشترک هفته گذشته به طور رسمی به 

شرکت نفت و گاز اروندان واگذار شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

آنچه فعاالن بخش خصوصی به »زنگنه« و »مدیران نفت« گفتند؛

گفت و گوی رودرروی وزیر نفت با 70 فعال بخش خصوصی 
دیــدار و گفت وگوی وزیــر نفت و 
مدیران ارشد صنعت نفت با فعاالن بخش 
مهرماه(   ۳۰( سه شنبه  شامگاه  خصوصی 
در مرکز همایش های تخصصی شــرکت 
ملی نفت ایران )باغ کوشــک( برگزار شد 
و وزیــر نفت در این دیــدار با حدود ۷۰ 
فعال بخش خصوصــی به صورت رودررو 

گفت وگو کرد.
در این گفتگــو، نمایندگان بخش 
خصوصی، بعضی از مباحث مطرح شــده 
در دیــدار با وزیر نفت و مدیران ارشــد 
صنعت نفت را تبیین کردند. رضا پدیدار، 
انجمن ســازندگان  رئیس هیئت مدیره 
تجهیزات صنعت نفت ایران )اســتصنا( 
درباره این دیدار اظهــار کرد: این دیدار 
فرصت بســیار مناســبی بود تــا درباره 
شــرکت های  ظرفیت های  از  اســتفاده 
کوچک و متوســط )SME( حوزه انرژی 
داخلی با وزیــر نفت صحبت کنم.وی با 
بیان اینکه پس از تحریم ۴ نوامبر ۲۰۱۸ 
آمریکا، ضرورت توجه به ظرفیت بســیار 
خوب شــرکت های ایرانی بیش از پیش 
نمایان شــد، افزود: اتاق بازرگانی تهران 
به عنوان پارلمــان بخش خصوصی در 
همکاری بــا هیئت هــای اقتصادی که 
در یک ســال و نیم اخیر به ایران آمده 
بودند، موفق به شناســایی شرکت های 
SME اروپایــی از میان ایــن هیئت ها 
شــد.رئیس کمیســیون انرژی و محیط 
زیســت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
اینکــه در این دیدار خدمــت وزیر نفت 
 SME عرض کــردم که ۱۱۴ شــرکت
فعال در حوزه انرژی در اروپا شناســایی 
شــده اند، ادامــه داد: این شــرکت ها را 
از طریــق انجمن هــای تخصصــی با 
شــرکت های داخلی ارتباط داده ایم و از 
مجموع ۱۱۴ شــرکت که اعالم آمادگی 
اولیه کرده بودند، ۳۲ شــرکت در همین 
آماده همکاری  شــرایط کنونی تحریم، 
هســتند.پدیدار با بیان اینکه تنها شرط 
همکاری این شــرکت های اروپایی این 

اســت کــه شــرکت های SME ایرانی 
حــوزه انــرژی باید مورد تأییــد وزارت 
نفت قرار گیرند، تصریــح کرد: از آقای 
وزیر درخواســت کردم که وزارت نفت با 
تأیید این شــرکت ها سبب ایجاد قرارداد 
همکاری با شــرکت های SME اروپایی 
انرژی و محیط  شود.رئیس کمیســیون 
زیســت اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: 
این شــرکت های اروپایی شناسایی شده 
دانش  انتقال  به منظور  همکاری  آمادگی 
فنی مورد نیاز ما را دارند.پدیدار به اعالم 
آمادگی همکاری بیش از ۱5۰ شــرکت 
SME ایرانی اشاره و تصریح کرد: از بین 
آن شرکت هایی  معادل  این شــرکت ها 
که از اروپا خواهند آمد، دعوت می شــود، 
اجرای این برنامه در شرایط امروز، سبب 
رونــق تولید و اســتفاده از ظرفیت های 
خالی شــرکت های بخش خصوصی در 

حوزه انرژی خواهد شد.
بررسی پرداخت ریالی و ارزی وجه 

خرید فرآورده های نفتی از بورس
در همین حال، سیدحمید حسینی، 
ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، 
گاز و پتروشــیمی هم که در این نشست 

حضور داشــت، با اشــاره بــه اینکه 
دسترســی بخش خصوصی به مسئوالن 
در شــرایط ســخت تحریم باید بیشتر 
باشــد، گفت: در این دیدار به مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران پیشنهاد شد با 
توجه به اینکه پرداخت ریالی وجه خرید 
فرآورده هــای نفتی از بــورس می تواند 
مشــکالتی را ایجاد کند، بنابراین امکان 
پرداخت هم ریالی و هم ارزی میسر شود 
که آقای کرباســیان دستور پیگیری آن 
را دادند.وی افزود: همچنین مشــکالت 

بخــش خصوصــی در زمینــه صادرات 
نفت خام نیز با مدیرعامل شــرکت ملی 
نفــت ایران مطرح و قرار شــد از طریق 
ســتاد تدابیر ویژه پیگیری شود.حسینی 
آقــای زنگنه  با  به گفت وگوهایــی که 
درباره ســختگیرانه بودن مصوبه توسعه 
۲ میلیون بشکه ای صنایع پاالیشی برای 
بخش خصوصی داشــته است، اشاره و 
تصریح کــرد: وزیر نفت نیز این موضوع 
را تأیید و عنوان کرد این مشکل قانونی 
اســت و مجلس این مــورد را تصویب 
کرده و بــه وزارت نفت که آیین نامه آن 
را تدوین کرده است مرتبط نیست و این 
آیین نامه کار بخش خصوصی را تسهیل 

نیز کرده است.
داخلی سازی بیش از ۹۵ درصد 

O&M تجهیزات
بارانی، عضــو هیئت مدیره  بهرام 
صنعت  تجهیــزات  ســازندگان  انجمن 
نفــت ایران نیــز بــا تأکید بــر توجه 
بیشــتر بــه ظرفیت های بســیار خوب 
شــرکت های داخلی گفــت: بیش از ۹5 
 O&M به مربــوط  تجهیــزات  درصد 
)بهره بــرداری و نگهداشــت( در ایــن 

به انجمن ساخته شده است.وی با اشاره 
اینکه ســازندگان تجهیزات صنعت نفت 
بخــش عمــده ای از تحریــم را بی اثر 
کرده اند، ادامه داد: با حمایت بیشــتر از 
سازندگان داخلی باید از واردات تجهیزات 
به کشور جلوگیری کرد.بارانی با اشاره به 
اینکه وزیر نفت در این دیدار بر حمایت و 
استفاده از ظرفیت های داخلی تأکید کرد، 
افزود: باید به الگوهای مدیریتی بیشــتر 
اندیشــیده شــود و در این زمینه آقای 
زنگنه که یکی از مدیران با درایت کشور 
هستند، بسیار خوب عمل کرده و مدیران 
جــوان را وارد بدنه وزارت نفت کرده اند. 
موضوع جانشــین پروری با اســتفاده از 
حائز  بســیار  باتجربه  مدیران  مشــاوره 
اهمیت اســت و مدیران صنعت نفت نیز 
باید ایده های نو مدیران جوان را حمایت 
کنند.احمــد عطار، مدیرعامل شــرکت 
ناموران از دیگر فعاالن بخش خصوصی 
با اشاره به اینکه این شرکت با همکاری 
شــرکت نارگان از توسعه دهندگان یکی 
از پاالیشگاه های ســیراف است، گفت: 
مــا انتظار خاصــی از وزارت نفت برای 
تأمین مالی پروژه نداریم و در این دیدار 
نیز به وزیر نفت اطالع دادم بانک عامل 
پروژه مشخص شده است و از سه مسیر 
در حــال دریافت فاینانس هســتیم که 

امیدواریم یکی از آنها به نتیجه برسد.

یادداشت

انقالب اقتصادی نیاز داریم
سیدامیر سیاح 
پنجاه سال پیش و عقب تر، بخش تعداد کمی از مردم ایران دانشگاه 
رفتــه بودند یا حتی دیپلم داشــتند؛ آن زمان ها تصــور عمومی از مدرک 
تحصیلــی این بود که بــه ازای هر دانش آموخته دانشــگاه، یک صندلی 
در اداره های دولتی وجود دارد و جــوان فارغ التحصیل به محض گرفتن 
مدرک، باید برود پشــت میز یکی از اداره های دولتی. دولت هم در ازای 
خدماتش، از محل فروش نفت به او ماهانه حقوق بدهد. کســی هم که 
تحصیل نکند، باید برود بازار یا پیشــه وری و دهاتی های بیچاره )به تعبیر 

5۰ سال پیش( هم از روی ناچاری، کشاورزی یا دامداری کنند.
قوانین، مقررات و کال ساختار اداری کشور درباره اشتغال جوانان و 
دانش آموختگان براساس همین بینش کهنه و منحط ساخته شده است. از 
حدود یک دهه پیش، چندین عامل پایه های مفهومی و مالی این ســاختار 

را دچار تحول اساسی کرده است:
۱. ظرفیت دانشــگاه ها شــدیدا افزایش یافته، تا حدی که عرضه 
فرصــت تحصیل دانشــگاهی از تقاضای آن بیشــتر شــده؛ امــا تعداد 

میزوصندلی ها در اداره ها و شرکت های دولتی، تقریبا ثابت مانده است؛
۲. با ورود فناوری ها و ســامانه های جدید، ساختار بازار کار متحول 
شده و بسیاری از شغل های متعارف در اداره ها و شرکت های دولتی محو 
شــده اند؛ مانند تلفنچی ها، کارکنان حسابداری، پستچی ها، مأموران برق 

و...؛
۳. رویکرد اســتخدام نیروی انســانی و تولید خدمت در اداره های 

دولتی به برون سپاری و خرید خدمت تبدیل شده است؛
۴. نســبت تحصیالت و نوع مهارت متقاضیان شــغل متحول شده 
اســت؛ به طوری که مهندســان بیکار بســیاری داریم؛ ولی جوشــکار یا 

لوله کش ماهر بسیار نایاب و گران است.
با این تحوالت وسیع و شگرف، انتظار می رود مقررات و ساختارهای 
اداری کشــور نیز متناسب با شرایط جدید بازارکار به روز شوند؛ اما افرادی 
که به شــرایط کهنه و منحط موجود خو گرفته یا از آن منتفع هســتند، 
دربرابر تغییر ساختارها و مقررات، به سختی مقاومت می کنند. برای مثال، 

دانشگاهی  دانش آموخته  میلیون ها 
کسب وکار  و  شــرکت  می خواهند 
تأســیس کننــد و وارد بــازارکار 
شــوند؛ اما مدیران دولتی که ادامه 
امضاهای  به  و حقوق شان  صندلی 
طالیی زیر مجوزها بســتگی دارد، 
مانع می شــوند و مجوز نمی دهند. 
حقوق خوانده  صدهاهزار  همچنین، 
دانشــگاهی می خواهنــد وکیل یا 
مشاور حقوقی شوند و مهارتش را 
هم کم و بیــش دارند. تقاضای این 
خدمــت هم در بخــش خصوصی 
بسیار زیاد اســت؛ اما تشکل وکال 

اجازه نمی دهد افراد جدیدی سر این ســفره بنشینند.متأسفانه قانون هم 
حق صدور مجوز را به تشکل های بخش خصوصی داده است. امضاهای 
طالیی مدیــران دولتی کم بود، حاال امضای تشــکل های خودخواه هم 
به شرایط صدور مجوز اضافه شــده است. خیلی ها می پرسند چرا اوضاع 
اقتصادی ما درســت نمی شود؟ سی سال اســت دنبال پاسخ این پرسش 
هســتم و به آنچه رسیده ام، این اســت که »تعارض منافع« مسووالن و 
مردم نمی گذارد. به قولی، »دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیم /نیمی از 
َگلّه ما را ســگ چوپان خورده«. به انقالب اقتصادی تمام عیار نیاز داریم، 
هم در قوانین و مقررات رویه های اجرایی، هم در ذهنیت مردم و نخبگان 
و هم در مناسبات بخش خصوصی و عمومی.در جریان این انقالب، برخی 
برندگان بازی فعلی که بــا روش های ناهنجار و به قیمت بدبخت کردن 
دیگران متنعم هســتند، باید به زیر کشیده شــوند. روشن است مقاومت 
می کنند؛ ولی با جدیت و استمرار باید بر این مقاومت ها غلبه کرد و بساط 

انحصارهای کهنه و آلوده را برچید.

مدير طرح موزه های صنعت نفت خبر داد:

تشکيل کارگروه تخصصی برای پيگيری ساخت موزه مسجدسليمان

مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب:

صنعت نفت در امضای قرارداد با سازندگان داخلی پيشتاز است

مدیر طرح موزه های صنعت نفت از تشکیل کارگروه 
تخصصی به منظور پیگیری ســاخت موزه صنعت نفت در 

مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی 
حفــاری ایران، اکبــر نعمت الهی به همــراه تعدادی از 
مدیــران و کارشناســان موزه های صنعــت نفت، روز 
چهارشــنبه، یکم آبان ماه در نشستی به منظور پیگیری 
ســاخت موزه صنعت نفــت در مسجدســلیمان اظهار 
کرد: شــرکت ملی حفاری در ساخت موزه صنعت نفت 
مسجدســلیمان مشــارکت و همکاری دارد که به این 
منظور کارگروهی تخصصی بــا هدف هماهنگی برای 
پیگیری این موضوع تشکیل شد. مدیر طرح موزه های 
صنعــت نفت اظهار کرد: این کارگروه به طور مســتمر 
تشکیل جلسه خواهد داد و نکات مورد نظر را تا حصول 
نتیجه و اجــرای کار دنبال می کند.مهــران مکوندی، 
معاون امور فنی و مهندســی شرکت ملی حفاری ایران 
نیز در این نشســت گفت: با توجه به برنامه های وزارت 
نفت دربــاره ایجاد موزه های صنعــت نفت در مناطق 
نفت خیز، شــرکت ملی حفاری در ساخت موزه صنعت 

نفت مسجد ســلیمان حضوری فعال خواهد داشت.وی 
افزود: اختصاص تجهیزات قدیمی کاربردی در عملیات 
حفاری، مســتندات و... برای ارائه در چیدمان موزه در 

دست بررسی و اقدام است.مدیر طرح موزه های صنعت 
نفت و هیئت همراه از تجهیزات اداره آموزش و تجهیز 
سرمایه انسانی شرکت ملی حفاری ایران از جمله دکل 

آموزشی، شبیه ساز، کالس ها و امکانات آموزشی 
در کارگاه شــماره یک شــرکت بازدید کردند.مقدمات 
راه اندازی موزه های صنعت نفت ایران با تایید وزیر نفت 
فراهم شد و از آن زمان ساخت موزه در مسجدسلیمان، 

آبادان و تهران در دستور کار و اجرا قرار گرفت.

مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب، 
صنعت نفت را در امضای قرارداد با سازندگان داخلی پیشتاز 
عنوان کرد و گفت: رویکرد ما در امضای قرارداد، اســتفاده 

حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است.
احمدمحمدی شــامگاه سه شــنبه )۳۰ مهرماه( در 
حاشــیه دیدار وزیر نفــت با فعاالن بخــش خصوصی با 
اشــاره به اینکه شــرکت ملــی مناطــق نفت خیز جنوب 
به عنوان بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نفت کشور، ارتباط 
گسترده ای با بخش خصوصی دارد، تصریح کرد: همسو با 
این موضوع، تاکنــون ۱۴ هزار قطعه کاالیی صنعت نفت 

از ســوی سازندگان داخلی بومی ســازی شده است.وی با 
بیان اینکه هم اکنون نیــز ۳ هزار کاالی مورد نیاز صنعت 
نفت به منظور بومی سازی به سازندگان داخلی معرفی شده 
اســت، تصریح کرد: رویکرد ما در امضای قرارداد، استفاده 
حداکثــری از ظرفیت بخش خصوصی برای بومی ســازی 
تجهیزات صنعت نفت است.مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب با مفید ارزیابی کردن نشســت با فعاالن 
بخش خصوصی اظهار کرد: این نشست ها، سبب نزدیکی 
رویکرد بخش خصوصی و دولتی می شود و اگر هم موانعی 
وجود داشــته باشــد، با همکاری آن را برطرف می کنیم. 

محمدی، صنعت نفت را صنعتی پیشــرو در بیشتر مسائل 
از جمله توجه به ســاخت داخل و سازندگان داخلی دانست 
و گفــت: وزیر نفت همســو با این موضوع، دســتورعمل 
بومی ســازی ۱۰ گروه خانواده کاالهای کاربردی صنعت 
نفت را با هدف پررنگ کردن نقش بخش خصوصی ابالغ 
کرده اســت که پیشــرفت خوبی در این زمینه داشته ایم. 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین  از 
امضای هفت تا هشت بسته از بسته های طرح  نگهداشت و 
افزایش توان تولید ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب در آینده نزدیک خبر داد. 

رضا پدیدار، رئیس هیئت 

مدیره انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران 

)استصنا(: از آقای وزیر 

درخواست کردم که وزارت 

نفت با تأیید این شرکت ها سبب 

ایجاد قرارداد همکاری با 

 SME شرکت های 

اروپایی شود

سیدحمید حسینی، سخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان نفت، 

گاز و پتروشیمی: به مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد 
شد با توجه به اینکه پرداخت 

ریالی وجه خرید فرآورده های 
نفتی از بورس می تواند 
مشکالتی را ایجاد کند، 

بنابراین امکان پرداخت هم 
ریالی و هم ارزی میسر شود که 
آقای کرباسیان دستور پیگیری 

آن را دادند

شرکت ملی حفاری در 
ساخت موزه صنعت نفت 
مسجدسلیمان مشارکت 
و همکاری دارد که به 
این منظور کارگروهی 

تخصصی با هدف 
هماهنگی برای پیگیری 
این موضوع تشکیل شد

استاندار خوزستان:

اقدام های زیست محیطی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب ارزشمند است

اســتاندار خوزستان اقدام های زیست محیطی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب را ارزشمند دانست.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
غالمرضا شــریعتی در آیین راه اندازی سامانه بهسوزی مشعل بدون دود 
واحد بهره برداری شماره ۲ اهواز اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در زمینــه جمع آوری گازهای همراه نفت، اقدام های کوتاه مدت و 
میان مدت از جمله بدون دود کردن مشعل ها را با جدیت و درستی انجام 
می دهد.وی گفت: کارهای هم زمان در زمینه جمع آوری گازهای ارسالی 
به مشعل، هم به اهمیت خوزستان می افزاید، هم محیط زیست خوزستان 

را بهبود می بخشد و تالش برای توسعه استان را رقم می زند.
امکان ایجاد فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

استاندار خوزســتان به جمع آوری گازهای ارســالی به مشعل با 
همکاری شرکت های پتروشیمی اشاره کرد و افزود: سال گذشته قرارداد 
جمع آوری گازهای مشــعل میان شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و شرکت های پتروشــیمی مارون و هلدینگ خلیج فارس امضا شد که 
امیدواریم بــا اجرای آن به طور کامل گازهای همــراه جمع آوری و به 
ثروت تبدیل شوند.وی با بیان اینکه برخی واحدهای پتروشیمی با 5۰ تا 
۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، گفت: با جمع آوری گازهای مشــعل 
و تبدیل آنها به خوراک واحدهای پتروشــیمی هم برای توسعه زیست 
محیطی صنعت نفت اقدام خواهد شــد و هم عوامل آالینده  زیســتی 
به ثروت تبدیل می شود.شــریعتی افزود: با جمع آوری این گازها امکان 

ایجاد فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر هم فراهم خواهد شد.

در جریان انقالب اقتصادی، 

برخی برندگان بازی فعلی 

که با روش های ناهنجار متنعم 

هستند، باید به زیر کشیده 

شوند. روشن است مقاومت 

می کنند؛ ولی با جدیت باید 

بر این مقاومت ها غلبه کرد 

و بساط انحصارهای آلوده 

را برچید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

از سوی غالمرضا شاه کرمی اعالم شد؛ تشریح سیاست های وزارت نفت در حوزه سالمت و ورزش

برنامه های سالمت محور جایگزین 
بخشی از  فعالیت های مسابقه محور

مدیرکل ســالمت، تربیــت بدنی و 
مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به مناسبت 
هفته تربیت بدنی و  ورزش، سیاست های 
وزارت نفت در حوزه ســالمت و ورزش را 

تشریح کرد.
غالمرضا شــاه کرمی ضمن تبریک 
هفته تربیــت بدنی و ورزش، برنامه های 
ایــن اداره کل را به منظور ایجاد تحرک 
و حفظ ســالمت بیشتر در بین همکاران 
تشریح کرد.وی ضمن اشــاره به تاکید 
وزیر نفت بر اولویت قرار دادن ســالمت 
کارکنــان ایــن وزارتخانــه و همچنین 
تاکید معاون وزیر در توســعه مدیریت و 
سرمایه انســانی بر افزایش فعالیت های 
ســالمت محور و ارتقای کیفیت ورزش 
همگانــی، یــادآور شــد: برنامه هــای 
ســالمت محور که جایگزین بخشــی از  
فعالیت های مســابقه محور خواهد شــد، 
کاهــش هزینه های درمانــی و افزایش 
بهــره وری کارکنــان وزارت نفت را به 
دنبال خواهد داشــت و جایگاه ورزش را 
بیش از گذشته در این وزارتخانه تقویت 

خواهــد کرد.مدیرکل ســالمت، تربیت 
بدنی و مســئولیت اجتماعی وزارت نفت 
همچنین به طرح هــا و برنامه های اداره 
کل ســالمت، تربیت بدنی و مسئولیت 
اجتماعی وزارت نفت اشاره کرد و به ذکر 

اولویت های اصلی این اداره کل منطبق 
با سیاست های معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی و شورای مرکزی ورزش 
وزارت نفت پرداخت.دبیر شورای مرکزی 
ورزش وزارت نفــت در ایــن باره گفت: 

طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان، طرح 
تدوین نظام مدیریت عملکرد فعالیت های 
ورزشــی، طرح ارتقــای کیفیت ورزش 
همگانی، سنجش و پایش سالمت برای 
کارکنان،  سالمت  شناسنامه های  تدوین 

اصالح ســاختار کالس های آموزشی، 
بر اساس  مدارس و آکادمی های ورزش 
اســتانداردها از جمله سیاست های اصلی 
اداره کل ســالمت، تربیــت بدنــی  و 
اجتماعی وزارت نفت است.  مســئولیت 
امید اســت با اجرای کامــل طرح های 
یادشــده، گامی بــرای افزایش ســطح 
ســالمت و شادابی کارکنان صنعت نفت 

برداشته شود.

یادداشت

چرا کشف میدان گازی ارم مهم است؟
حمیدرضا شکوهی

ــان  ــد در می ــی می توان ــران وقت ای
بازیگــران بــزرگ گاز جهــان حرفــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــته باش ــن داش ــرای گفت ب
ــرف گاز  ــاالی مص ــد ب ــه رون ــه ب توج
ــادرات  ــوزه ص ــور، در ح ــل کش در داخ
هــم بتوانــد حضــوری پررنگ تــر در 

ــد. ــته باش ــی داش ــای جهان بازاره
ــد گازی  کشــف یــک میــدان جدی
در ایــران را از ایــن جهــت می تــوان 

مهــم ارزیابــی کــرد کــه نشــانه تحــرک و پویایــی، حتــی در دوره 
ــی  ــا موانع ــت و گاز را ب ــادرات نف ــد و ص ــه تولی ــت ک ــم اس تحری
مواجــه کــرده اســت. در واقــع، کشــف میــدان ارم در جنــوب اســتان 
ــود و  ــته رک ــی، نتوانس ــت فعل ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــارس نش ف
ــد و  ــاد کن ــت ایج ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــوزه اکتش ــکونی در ح س
ایــن را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و از هــر منظــری کــه بنگریــم 
کشــف یــک میــدان جدیــد گازی را بایــد رویــدادی مهــم قلمــداد 
ــش  ــام در بخ ــی نظ ــت های کل ــر سیاس ــرا؟از منظ ــا چ ــم. ام کنی
ــالغ شــده، »اتخــاذ  ــر معظــم انقــالب اب ــرژی کــه توســط رهب ان
ــت و  ــرای گســترش اکتشــاف نف ــای مناســب ب ــر و راهکاره تدبی
گاز« و »افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز« از جملــه سیاســت های 
ــدان گازی  ــف می ــر کش ــن منظ ــت و از ای ــده اس ــالغ ش ــی اب کل
ارم، هــم از جهــت کشــف میــدان و هــم از جهــت هــدف افزایــش 
ــاز  ــت ها و زمینه س ــن سیاس ــر همی ــق ب ــد گاز، منطب ــت تولی ظرفی
ــن اســت کــه  ــدی ای ــدی اســت.نکته بع اهــداف و برنامه هــای بع
ســبد انــرژی دنیــا بــه ســمت گاز ســنگین تر شــده و در ســال های 
ــی می شــود ســرعت رشــد تقاضــای نفــت در  ــده کــه پیش بین آین
ــش  ــرای گاز افزای ــر شــود، رشــد تقاضــا ب ــی کمت بازارهــای جهان
ــه  ــر پای ــن و ب ــه دومی ــوری ک ــوان کش ــه عن ــران ب ــد. ای می یاب
ــار دارد  ــان را در اختی ــر گازی جه ــتین ذخای ــا نخس ــی آماره برخ
ــود،  ــوب می ش ــان محس ــدگان جه ــن تولیدکنن ــزو بزرگ تری و ج
بــه دالیلــی از جملــه رونــد روزافــزون مصــرف گاز در داخــل کــه 
حاصــل عــدم رعایــت برخــی استانداردهاســت، حضــوری در بیــن 
۱۰کشــور اول صادرکننــده گاز در جهــان نــدارد و حــاال کــه موازنــه 
ــود  ــی خ ــکل نهای ــه ش ــور، ب ــل کش ــرف گاز در داخ ــد و مص تولی
ــوان  ــش ت ــرای افزای ــد ب ــع جدی ــوان از مناب ــده، می ت ــک ش نزدی
ــدان  ــرد. می ــتفاده ک ــران اس ــی ای ــع آن صادرات ــه تب ــدی و ب تولی
گازی ارم کــه اســمش هــم بــا مســما انتخاب شــده، یکــی از همین 
ــه ســمت بهشــت درآمدهــای  ــران ب میدان هاســت کــه حرکــت ای
ارزی حاصــل از صــادرات را می توانــد تســریع و تســهیل کند.آمارهــا 
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــن ان ــی در تامی ــش مهم ــد گاز نق ــان می ده نش
ــده ای  ــرگ برن ــن ب ــت و ای ــد داش ــی خواه ــال های آت ــا در س دنی
بــرای کشــورهای دارای منابــع گازی بیشــتر از جملــه ایــران اســت. 
ــای  ــا انرژی ه ــتا ب ــهم گاز، هم راس ــالدی، س ــال ۲۰۴۰ می ــا س ت
تجدیدپذیــر، در تامیــن انــرژی مــورد نیــاز جهــان افزایــش خواهــد 
داشــت و بــا توجــه بــه توســعه صنعــت پتروشــیمی در جهــان، بــه 
ــتری  ــه بیش ــورد توج ــیمی هم م ــع پتروش ــوراک صنای ــوان خ عن
قــرار گرفتــه اســت. ایــران وقتــی می توانــد جــزو بازیگــران بــزرگ 
ــه  ــا توجــه ب ــرای گفتــن داشــته باشــد کــه ب گاز جهــان حرفــی ب
ــادرات  ــوزه ص ــور، در ح ــل کش ــرف گاز در داخ ــاالی مص ــد ب رون
ــته  ــی داش ــای جهان ــری در بازاره ــور پررنگ ت ــد حض ــم بتوان ه
باشــد. افزایــش میــزان تولیــد داخلــی از میدان هــای موجــود، یــک 
جنبــه از موضــوع اســت و جنبــه دیگــر، کشــف میدان هــای جدیــد 
گازی اســت کــه می توانــد پشــتوانه مناســبی بــرای افزایــش تولیــد 
گاز باشد.اکتشــاف میــدان ارم زوایــای امیدوارکننــده دیگــری هــم 
ــه توســعه و عملیــات برســد،  ــه مرحل دارد. وقتــی ایــن اکتشــاف ب
بــه معنــای ایجــاد اشــتغال و تحــرک اقتصــادی در منطقــه اســت. 
ــب پروژه هــا  ــی، اغل ــارس جنوب ــه اینکــه در پ ــا توجــه ب ــژه ب به وی
تکمیل شــده و بایــد پروژه هــای جدیــدی تعریــف کــرد تــا از 
ــکاران و همچنیــن نیروهــای کار، از مهندســان  ظرفیت هــای پیمان
گرفتــه تــا حتــی نیروهــای خدماتــی اســتفاده کــرد. ایــران، 
ــه  ــددی دارد ک ــعه نیافته متع ــا توس ــده ام ــای اکتشاف ش پروژه ه
ــاد  ــت و ایج ــع محرومی ــد، در رف ــعه یابن ــا توس ــن پروژه ه ــر ای اگ
اشــتغال و رشــد اقتصــادی، حتــی در مرحلــه توســعه هــم تاثیرگــذار 
ــی کــه امــکان توســعه  ــورد میدان های ــژه در م ــود. به وی ــد ب خواهن
ــی  ــع مال ــن مناب ــل و همچنی ــود در داخ ــای موج ــا فناوری ه آن ب
ــس  ــدان پ ــن می ــده ای ــن زده ش ــود دارد.تخمی ــور وج ــل کش داخ
ــا  ــد، ام ــاد می کن ــد ایج ــارد دالر درآم ــدود ۴۰ میلی ــعه، ح از توس
ــی  ــدان، پیش بین ــن می ــد گاز از ای ــد حاصــل از تولی ــز درآم ــه ج ب
ــور  ــه منظ ــدان ب ــن می ــده از ای ــای استحصال ش ــه گازه ــده ک ش
ــگاه  ــه پاالیش ــدار، ب ــوراک پای ــن خ ــد و تامی ــت تولی ــران اف جب
گازی پارســیان ارســال شــود. در واقــع کشــف یــک میــدان جدیــد 
گازی، فقــط بــه معنــای افزایــش تولیــد نیســت. هرچنــد افزایــش 
تولیــد گاز کشــور، مهم تریــن حاصــل کشــف یــک میــدان جدیــد 
گازی و رســاندن آن بــه مرحلــه تولیــد اســت، امــا از ایجــاد رونــق 
ــایر  ــرای س ــوراک ب ــن خ ــا تامی ــه ت ــتغال گرفت ــادی و اش اقتص
ــف  ــد کش ــی از فوای ــره کامل ــط، زنجی ــع مرتب ــات و صنای تاسیس
ــه  ــر ب ــه اگ ــت ک ــون ارم اس ــدان گازی همچ ــک می ــعه ی و توس
ــار  ــن ب ــتی، ای ــون بهش ــود، ارم، همچ ــه ش ــب آن توج تمامی جوان
نــه در قالــب باغــی زیبــا در داخــل شــیراز کــه در ۲۰۰ کیلومتــری 
جنــوب شــیراز، می توانــد آبادانــی بیشــتر را بــرای آن منطقــه نویــد 
ــور  ــعه کش ــیر توس ــاختن مس ــر س ــر از آن، در هموارت ــد و فرات ده

هــم تاثیرگــذار باشــد.

دومين تفاهم نامه مطالعات بلوک های اکتشافی امضا شد
دومیــن تفاهم نامــه انجــام مطالعات 
اکتشــافی در بلوک دریایی بامــداد به امضا 

رسید.
»انجام  تفاهم نامــه  امضــای  آییــن 
مطالعات ارزیابی اکتشــافی بلــوک بامداد« 
میان مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت 
ایران و شرکت اکتشــاف و تولید تاسیسات 
دریایــی )IOEC( صبح روز سه شــنبه، ۳۰ 
 )MOU( مهرماه برگزار شــد. این تفاهم نامه
به همراه موافقت نامه محرمانگی اطالعات از 
سوی سیدصالح هندی، مدیراکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران و ســعید شــاد، مدیرعامل 
شرکت اکتشــاف و تولید تاسیسات دریایی 
امضا شــد.بر اســاس مفاد این تفاهم نامه، 
شرکت مزبور در یک برنامه زمانی مشخص 
اقدام بــه ارزیابی اطالعات زمین شناســی، 
ژئوفیزیکی و حفــاری محدوده بلوک بامداد 
می کند و در پایان، گزارش ارزیابی اکتشافی 
خود را به همراه پیشــنهاد فنی و مالی برای 
انجام عملیات اکتشــافی در این بلوک ارائه 
می دهد.بر اســاس این گزارش، در گذشــته 
بلوک های اکتشــافی صرفا به شــرکت های 
بین المللی خارجی واگذار و اجرا می شــد، اما 
در یک سال گذشته برای نخستین بار انجام 
مطالعــات بلوک تودج در اســتان فارس به 
یک شرکت ایرانی اکتشــاف و تولید واگذار 
شد.اکتشاف به عنوان نخستین حلقه زنجیره 
ارزش در صنایع باالدستی نفت و گاز از جمله 
و  پرریســک محسوب می شود  فعالیت های 
حضــور شــرکت های ایرانــی در این حوزه 
نشــانگر بلوغ و توانمندی بخش خصوصی 
در مهم تریــن حلقه زنجیــره ارزش صنایع 
باالدســتی کشور اســت. مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران بــا توجه به وظیفه 
ذاتی خود درصدد اســت به منظور توســعه 
فعالیت های اکتشافی در سراسر گستره ایران 
زمین و استفاده حداکثری از تمامی امکانات و 
ایرانی  با شرکت های  توان داخلی، مشارکت 
E&P مورد تائید وزارت نفت را در سال ۹۸ 
توسعه دهد.بلوک اکتشافی بامداد به مساحت 
۲۶۹۷ کیلومتر مربع در خلیج فارس )جنوب 

غرب استان هرمزگان( قرار دارد.
بهره مندی حداکثری از توان شرکت های 

داخلی در زمینه مطالعات بلوک های اکتشافی
مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران 
بر بهره مندی حداکثری از توان شرکت های 
داخلی در زمینه مطالعات ارزیابی بلوک های 
اکتشــافی تاکید کرد. ســیدصالح هندی، در 
آیین امضــای تفاهم نامه »انجــام مطالعات 
ارزیابی اکتشــافی بلوک بامــداد« گفت: با 
وجود اقدام های وزارت نفت و شــرکت ملی 

نفت ایران، زمینه برای حضور شــرکت های 
داخلی در عرصه کســب وکار اکتشاف فراهم 
ایرانی  ادامه داد: شرکت های  شده است.وی 
به لحاظ بهره مندی از نیروی انسانی توانمند، 
تجهیز دســتگاه ها و دانــش و فناوری الزم 
توانستند در پروژه های متعدد اکتشاف حضور 
یابند و عملکرد قابل قبولی ارائه دهند. مدیر 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: 
در گذشــته مطالعه همه بلوک های اکتشافی 
از سوی شــرکت های خارجی انجام می شد 
و دســتاوردهای مطلوبی را هــم به همراه 
داشت که برخی از این بلوک های کشف شده 
در حال توســعه و تولیدنــد و این فرصت به 
شــرکت های ایرانی داده نشــد وارد میدان 
شــوند و توانمندی خود را به اثبات برسانند.
هندی اظهار کرد: در یک سال گذشته برای 
نخســتین بار انجام مطالعات بلوک تودج به 
شــرکت ایرانی تنکو واگذار شــد و به زودی 
قــرارداد آن نهایــی خواهد شــد.این مقام 
مســئول از بلوک بامداد به عنــوان دومین 
یاد  اکتشافی  بلوک های  مطالعات  تفاهم نامه 
کرد و افزود: بهترین بلوک از بین بلوک های 
چهارده گانه مدیریت اکتشــاف، بلوک بامداد 
است که وجود سیستم نفتی اثبات شده در آن 
نشان می دهد از ریسک کمی برخوردار باشد.
مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: شرکت تاسیسات دریایی با وجود تجربه، 
تخصــص و امکانات الزم قادر اســت نتایج 
موفقیت آمیزی را در بلوک بامداد رقم بزند که 
ما نیز بعد از امضای این تفاهم نامه خودمان 
را متعهد می دانیم افزون بر نقش کارفرما در 
توانمندسازی این شرکت، نهایت همکاری را 

داشته باشیم.هندی بر ضرورت تشکیل یک 
کنسرسیوم برای پیشبرد اهداف مورد نظر در 
بلوک بامداد تاکید کرد و یادآور شــد: مقوله 
تامین مالی این پــروژه از جمله موضوعاتی 
است که شرکت تاسیســات دریایی باید به 
آن اهتمام ورزد و توجه الزم را داشــته باشد 
که در این راســتا می تواند از توانمندی دیگر 
شــرکت های فعال در زمینه اکتشاف و تولید 

استفاده کند.
لزوم حمایت همه جانبه صنعت نفت از 

شرکت های داخلی
در ادامه سعید شاد، مدیرعامل شرکت 
اکتشــاف و تولید تاسیســات دریایی ایران 
بر لــزوم حمایت همه جانبــه صنعت نفت از 
شــرکت های داخلی تاکید کــرد و گفت: در 
شــرایط کنونی توانمندســازی شرکت های 
داخلی می تواند راهگشــا باشــد که تحقق 
ایــن مهم نیازمند عزمی راســخ هم از جانب 
شــرکت های ایرانی و هم بدنه صنعت نفت 
اســت.وی با بیان اینکه مطالعــات ارزیابی 
باالیی  از ریســک  اکتشــافی  بلوک هــای 
برخوردارند، افزود: در این میان بلوک بامداد 
گزینه مناسبی برای شروع فعالیت اکتشافی 
شــرکت تاسیســات دریایی خواهد بود، اما 
دســتیابی به نتایج مطلــوب در این زمینه، 
حمایت همه جانبه صنعــت نفت را می طلبد.

مدیرعامل شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات 
دریایــی ایــران تصریح کرد: خوشــبختانه 
رویکرد مدیریت اکتشاف با نیازهای شرکت 
اکتشــاف و تولید تاسیسات دریایی در زمینه 
پروژه هــای مطالعاتی بلوک های اکتشــافی 
یکسان اســت که امیدواریم این مهم تداوم 

یابد.شاد در ادامه یادآور شد: شرکت اکتشاف 
و تولید تاسیسات دریایی نیز به موضوع مهم 
تامیــن مالی این پروژه واقف اســت و برای 
تحقق این مهم برنامه ای جدی را در دستور 
کار خود قرار داده اســت که امیدوار هستیم 
بلوک بامــداد نقطه آغازی برای گســترش 
فعالیت های بعدی ما باشد.شایان ذکر است، 
در پی امضای نخســتین تفاهم نامه مطالعه 
بلوک های اکتشــافی و چند قــرارداد بزرگ 
عملیات ژئوفیزیکی با شــرکت های داخلی، 
دومین تفاهم نامه انجام مطالعات اکتشــافی 
در بلوک دریایی بامداد امروز )سه شــنبه، ۳۰ 

مهرماه( به امضا رسید.
ظرفیت اکتشاف در کشور باالست

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ایــران هم بر نتایــج مطلوب مطالعات 
ارزیابی بلوک های اکتشــافی )MOU( تاکید 
کرد و گفت: اکتشــاف های ســاالنه نشان 
می دهــد که همچنــان ظرفیت اکتشــاف 
در کشــور باالســت. رضا دهقان، در آیین 
امضای تفاهم نامــه »انجام مطالعات ارزیابی 
اکتشــافی بلوک بامداد« اظهــار کرد: نتایج 
مطالعــات ارزیابی بلوک های اکتشــافی در 
ســال های اخیر حاکی از آن است که حجم 
ذخایر درجا و ذخایر قابل استحصال نفت در 
کشــور بیش از آنچه برآورد شده، بوده است.

وی با بیان اینکه ۷5 درصد اکتشاف های گاز 
و ۲۰ درصد اکتشــاف های نفت در ایران بعد 
از انقالب اسالمی انجام شــده است، گفت: 
اکتشــاف های ســاالنه نشــان می دهد که 
همچنان ظرفیت اکتشاف در کشور باالست 
و انتظــار داریم بلوک های تعریف شــده، به 

ظرفیت حجــم ذخایر قابل اســتحصال ما 
اضافه کند.معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران اظهار کرد: مطالعات ارزیابی 
بلوک های اکتشافی )MOU( سرمنشًا خیر و 
برکات زیادی برای صنعت نفت کشــور بوده 
اســت و باید تالش کرد گرایش به ســمت 
کارهای مطالعاتی و مشاوره ای بیشتر از قبل 
تداوم داشته باشد.دهقان در ادامه بر ضرورت 
در شــرایط  ایرانی  توانمندی شــرکت های 
تحریــم اشــاره و تصریح کرد: مــا از بحث 
محدودیت های بین المللی استقبال نمی کنیم، 
اما بــاور داریم که جامعه پیشــرو، جامعه ای 
اســت که باید تهدید را بــه فرصت تبدیل 
کند، به همین دلیل توانمندی شــرکت های 
داخلی می تواند ما را در رسیدن به این هدف 
یاری رســاند.وی اظهار کرد: خوشــبختانه 
شــرکت های ایرانی در زمینه توسعه، انجام 
پروژه ها و فعالیت های اکتشافی به خودکفایی 
الزم دست یافته اند و می توان از دانش فنی، 
تخصص و تجهیزات این شــرکت ها نهایت 
بهره را برد.معاون توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران از بلوک اکتشــافی بامداد به 
عنوان بلوکی کم ریســک و فراســاحلی یاد 
کرد و افزود: با توجه به اینکه تمرکز مدیریت 
تاسیسات دریایی روی پروژه های فراساحلی 
اســت، بنابراین بلوک اکتشافی بامداد گزینه 
مناســبی خواهد بــود و همچنیــن با وجود 
سابقه و تجارب شــرکت تاسیسات دریایی، 
قطعا نتایــج قابل قبولی از مطالعه این بلوک 
اکتشــافی احصا می شود.دهقان همچنین به 
مقوله تامین مالی پروژه های اکتشافی اشاره و 
از آن به عنوان یک تخصص یاد کرد و افزود: 
همان طور که برای انجام پروژه های مخزنی 
گروهی از متخصصــان با یکدیگر همکاری 
و همفکــری می کنند، باید دربــاره مباحث 
مالی پروژه ها نیــز گروهی از متخصصان به 
این مقولــه بپردازند.وی ادامــه داد: در این 
شرایط با اتخاذ تدابیر الزم و اصولی می توان 
از بازارهــای بین المللی نیز تامین مالی کرد.
معاون توســعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران بر ضرورت مقولــه بازاریابی و فروش 
نفت از ســوی شــرکت های E&P تاکید و 
تصریح کرد: شــرکت های اکتشاف و تولید 
)E&P( بایــد بتوانند در آینــده ای نزدیک 
نفــت تولیدی خــود را به فروش برســانند. 
این مســئله نیازمند ســازوکارهای الزم از 
سوی این شــرکت ها است که باید در اسرع 
وقت برای آن فکــری کرد.دهقان همچنین 
خواســتار تعامل بیشتر شــرکت های ایرانی 
برای بهره گیــری از فرصت های پیش رو در 

صنعت نفت کشور شد.

برنامه های سالمت محور که 

جایگزین بخشی از  فعالیت های 

مسابقه محور خواهد شد، 

کاهش هزینه های درمانی و 

افزایش بهره وری کارکنان 

وزارت نفت را به دنبال خواهد 

داشت و جایگاه ورزش را بیش 

از گذشته در این وزارتخانه 

تقویت خواهد کرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

بین شرکت اویک، ماشین سازی اراک و آذرآب؛

تفاهم نامه داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی منعقد شد
تفاهم نامه داخلی ســازی تجهیزات 
میلیون   ۶۰ ارزش  پتروشــیمی به  صنایع 
یورو بین شرکت مهندســی و ساختمان 
صنایع نفت )اویک(، شرکت ماشین سازی 
اراک و شــرکت صنایــع آذرآب به امضا 

رسید.
روز سه شنبه،  تفاهم نامه صبح  این 
۲۹ مهرمــاه با هدف تامیــن تجهیزات 
مورد نیاز دو شــرکت پتروشــیمی کیان 
)55 درصد ســهم( و دهلران )۶۲ درصد 
ســهم( در آیینی با حضور رضا رحمانی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( و 
شرکت  مدیرعامل  منوچهری،  غالمرضا 
مهندســی و ســاختمان صنایــع نفت 
از مدیران شرکت های  )اویک( و جمعی 
ســازنده بخش خصوصــی و... در محل 
ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
داخلی ســازی  رســید.از محل  امضا  به 
پتروشیمی در  صنعت  موردنیاز  تجهیزات 
این تفاهم نامــه ۴۰ میلیون یورو کاهش 
ارزبری برای شرکت ماشین سازی اراک 
و ۲۰ میلیــون یــورو صرفه جویی ارزی 
بــرای شــرکت صنایــع آذرآب محقق 
خواهد شــد.رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت در ایــن آیین گفت: 
بیشــتر از خود قراردادهــای فراوانی که 
این روزها در حوزه ساخت داخل به امضا 
می رســد، تغییر نگرش و اعتقاد قلبی به 
با  داخلی سازی مهم است و خوشبختانه 

وجود تالش دشمن، امروز ما پیروزمندانه 
در حال امضــای قراردادهایی به ارزش 
۶۰ میلیــون یورو همســو بــا نهضت 

داخلی سازی در کشور هستیم.
داخلی سازی یک میلیارد دالری 

تجهیزات موردنیاز صنعت نفت در 
مجموعه اویک

غالمرضــا منوچهــری، مدیرعامل 
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
)اویــک( در این آیین با اشــاره به اینکه 
این تفاهم نامــه به زودی به قرارداد تبدیل 
خواهد شــد، گفت: گروه اویک هم اکنون 

بزرگ ترین طرح های پتروشیمی، ان جی ال 
و باالدستی را در صنایع نفت در دست دارد 
و نزدیک به یــک میلیارد دالر تجهیزات 
ساخت داخل نیز در دست سفارش است.
وی با اشاره به اینکه با حمایت های وزارت 
نفت و شخص مهندس زنگنه، وزیر نفت 
و حمایت هــای وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و شــخص وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، همســو با سیاســت های اقتصاد 
اتکا  ما مسیر  تمامی کارشناسان  مقاومتی، 
به ســاخت داخل را به صورت اصولی طی 
می کنند، افزود: خوشبختانه با شکل گیری 

زنجیــره کار مهندســی مفهومــی، پایه 
و جزئیــات تا اجرا در ایــن مجموعه و با 
شــناخت ظرفیت هــای داخلــی، قادریم 
بیشترین واگذاری امور به بخش خصوصی 
را انجام دهیم.منوچهری با تاکید بر اینکه 
مجموعه های پتروشــیمی، نفت و گاز در 
عین باروری اقتصادی، بیشترین سفارش 
کاال به کارخانجات ماشین ســازی را نیز 
خواهند داشــت و توجه وزارت صنایع به 
این مجموعه ها بســیار مهم است، گفت: 
گردش مالــی در این مجموعه ها کمتر از 
۱۰ میلیارد دالر در سال است که می تواند 

بســیار باالتر بــرود و مجموعه ای از 
فعالیت هــا را در دل خــود جــای دهد و 
ارزش افزوده بیشــتری ایجــاد کند.وی 
با  افزود: استارت آپ ها و شــتاب دهنده ها 
قرار گرفتن در کنار شرکت های با فرهنگ 
ســنتی، نقش مهمی در سرعت بخشی به 
موردنیاز  تجهیزات  داخلی ســازی  فرآیند 
صنایــع ایفا می کننــد و افــزون بر آن 
می توانند کنترل کیفیت تجهیزات تولیدی 
تصریح  گیرند.منوچهری  برعهــده  نیز  را 
کــرد: با وجود ســختی هایی که در حوزه 
ســاخت  داخل وجــود دارد، بــا اطمینان 
می گویــم به کمــک ســازندگان ایرانی 
می توانیم کار را به اتمام برســانیم و هیچ 
 بن بســتی در این زمینه وجــود نخواهد

 داشت.

یادداشت

مشارکت فعال صندوق بازنشستگی نفت در 
طرح های نفتی، گازی و پتروشیمی

مصطفی امید قائمی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف 

توانمندی فنی و مالی صندوق نفت در عمل 
اثبات شــده است و ورود صندوق بازنشستگی نفت 
به پروژه های نفتی و پتروشــیمی از ظرفیت باالی 
فنی و مالی این صندوق حکایت دارد. صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت در حوزه مالی و اقتصادی 
بــه تعهدهای خود عمــل کرده و افــزون بر آن، 
سرمایه گذاری های وســیعی انجام داده است. ورود 

این مجموعه به پروژه های نفتی و پتروشــیمی از ظرفیت باالی فنی و مالی 
این صندوق حکایت دارد، به طوری که در پروژه های پتروشیمی ســراغ منطقه 
محروم دهلران رفتیم و همچنین به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )هاب 
توسعه صنعت پتروشــیمی( ورود کرده ایم و همزمان در پروژه های باالدستی 
صنعت نفت نیز فعال شدیم. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت در طرح 
واحد بازیابی اتان فاز ۱۲ پارس جنوبی صورت گرفته و پیشرفت فیزیکی این 
پروژه هم اکنون به ۹۰ درصد رســیده اســت. در واقع در این پروژه گازهای 
غنی خروجی پاالیشــگاه فاز ۱۲ بازیابی، جداســازی و در تولید محصوالت 
پتروشیمی استفاده می شود که این استحصال شامل یک  میلیون و ۷۲۷ هزار 
تن در ســال اتان، حدود یک  میلیون تن پروپان و 5۱۲ هزار تن بوتان است. 
پروژه الفین کنگان که در پایین دست واحد بازیابی اتان  فاز ۱۲ احداث می شود 
هم اکنون در حال اجراست و ما به دنبال آن هستیم که از منابع داخلی صندوق 

و از منابع بازار سرمایه بتوانیم برای تامین مالی پروژه استفاده کنیم.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت در غرب کشور

 NGL در منطقه غرب کشــور، پروژه بازیابی گازهای همراه به نام طرح
۳۱۰۰ دهلــران را در حــال اجرا داریم و این طرح شــامل دو بخش کارخانه 
ان جی ال و ســرمایه گذاری در بخش باالدســت نفت خواهد بود. برای طرح 
NGL ۳۱۰۰ دهلران با عاملیت بانک تجارت از صندوق توسعه ملی، تسهیالتی 
دریافت شده و پیمانکار این پروژه نیز شرکت اویک است که هم اکنون بیش از 
 ۳۱۰۰ NGL ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. جمع سرمایه گذاری پروژه های
و پتروشــیمی دهلران و واحدهای پایین دستی آن رقمی حدود ۲.5 میلیارد دالر 
است که نیمی از آن تاکنون تامین شده است. این دو طرح افزون بر سودآوری 
اقتصادی، دستاوردهای ملی بسیاری نیز دارد، از جمله اینکه از سوختن گازهای 
همراه نفت که ســبب آالیندگی زیست  محیطی می شود جلوگیری می کند و 
افــزون بر پیامدهای مثبت بر محیط  زیســت و زندگی مردم در مناطق کمتر 

توسعه یافته، اشتغال زایی نیز برای افراد بومی آن منطقه به دنبال دارد.
 اثبات توانمندی فنی و مالی صندوق نفت

 در اجرای طرح توسعه میدان آذر
در خصوص نقش صندوق بازنشستگی نفت در قرارداد بیع متقابل طرح 
توسعه میدان نفتی آذر بایســتی تصریح کرد: هدف برداشت روزانه ۶5 هزار 
بشــکه نفت خام از این میدان تا پایان امســال محقق می شود. نکته جالب 
اینجاســت که در ابتدای پروژه بسیاری از متخصصان به تولید رساندن پروژه 
و ســودآوری آن را خارج از توان صندوق نفت می دانستند، زیرا از نظر فنی و 
مالی پروژه بسیار دشواری ارزیابی می شد، اما در عمل توانمندی فنی و مالی در 
اجرای این طرح ثابت شد. با استفاده از تجربه ارزشمند توسعه میدان آذر و دیگر 
توانمندی های فنی مجموعه صندوق، می توانیم در دیگر پروژه های باالدستی 
صنعت نفت هم مشارکت کنیم. درباره طرح احداث مخازن ذخیره سازی نفت 
خام و فرآورده های نفتی در جزیره قشــم نیز بایســتی گفت: دو شرکت تابعه 
صندوق بازنشستگی نفت در حال اجرای این طرح به منظور ذخیره سازی ۶.5 
میلیون بشکه نفت و فرآورده های نفتی هستند. در این طرح ساخت ۱۳ مخزن 
برنامه ریزی شده است که در مجموع حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
در همین حال، پروژه فراسکوی عسلویه به عنوان یک پروژه مهم و راهبردی 
اســت که عمده کارهای اســکله و دریایی این طرح که یکی از بزرگ ترین 
پایانه های فرآورده های نفتی در خلیج فارس خواهد بود، انجام شده است و این 
اســکله می تواند یکی از مبادی سوخت رسانی به کشتی ها و فعالیت در زمینه 

بانکرینگ باشد.
انتخاب پروژه های کم ریسک

صندوق بازنشســتگی نفت همواره پروژه هایی را برای احداث و توسعه 
انتخاب می کند که با کمترین ریســک به باالترین سوددهی برسد و هیچ گاه 
صندوق روی تامین نقدینگی موردنیاز که مستمری بازنشستگان هم از محل 
آن پرداخت می شــود، ریســک نمی کند و همواره با دقیق ترین بررسی ها و 
مطالعات، پروژه هایی را انتخاب می کنیم که سوددهی و تامین نقدینگی ما را 
تضمین کنند. صندوق بازنشستگی نفت با در اختیار داشتن سهام شرکت های 
بزرگ، اعتبار باالیی در بانک ها و موسسه های مالی در زمان گرفتن تسهیالت 
دارد و توجه به زمان بندی پرداخت اقساط تسهیالت و مدیریت کارآمد و مطلوب 
پرداخت ها که خوش حســابی صندوق را به دنبال داشته سبب افزایش اعتبار 
صندوق بازنشستگی نفت شده است؛ در همین زمینه اقساط صندوق نفت به 
سازمان خصوصی سازی طبق زمان بندی پرداخت شده و رو به اتمام است. در ۶ 
سال اخیر در مجموع ۲۶.۶ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)هلدینگ خلیج فارس( از سازمان خصوصی سازی خریداری  شده و با احتساب 
سود فروش اقساطی ســازمان یادشده، در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان در 
موعدهای اقساط پرداخت  شده است و کمتر از ۱۰ درصد از اقساط باقی مانده 

است که تا پایان سال آینده تسویه می شود.
صندوق بازنشستگی نفت، پشتوانه ای  مطمئن برای بازنشستگان نفت

همچنین در ســال ۹۷ حدود ۶ هزار میلیارد تومان و در ۶  ماه نخســت 
ســال ۹۸ حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری و درمان به بازنشستگان 
پرداخت  شده که شرکت اهداف به ترتیب ۱۹ و ۲۹ درصد از این منابع را تامین 
کرده است. صندوق بازنشستگی نفت، پشتوانه ای  مطمئن برای بازنشستگان 
نفت است که مدیریت آن همواره تالش دارد در کنار ارائه خدمات و تسهیالت 
همراه با پرداخت به موقع مســتمری بازنشستگان، خدمات و تسهیالت فنی 
گوناگــون را به صنعت نفت ارائه کند، از این  رو شــرکت اهداف در نظر دارد 
با ســرمایه گذاری مطمئن و با نگاه به آینده، قدرت اقتصادی و ثروت صندوق 
بازنشســتگی صنعت نفت را افزایش دهد. بخش عمده دارایی های صندوق 
بازنشستگی صنعت نفت در صنعت پتروشیمی و شرکت هایی است که صندوق 
در آنها سرپرستی و مدیریت ندارد، به این لحاظ این صندوق چندان وارد مقوله 
بنگاه داری نشده است و عمده دارایی های آن نرخ بندی شده و نقدپذیر هستند.

طی مراسم تحويل و تحول؛

بهره برداری ميدان آزادگان جنوبی به طور رسمی بر عهده شرکت نفت و گاز اروندان قرار گرفت

آیین تحویل و تحــول میــدان آزادگان جنوبی از 
شــرکت مهندسی و توسعه نفت به شــرکت نفت و گاز 
اروندان برگزار و طی آن بهره برداری از این میدان بزرگ 

نفتی به طور رسمی به اروندان واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، 
فرخ علیخانی، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران 
در امــور تولید در آیین تحویــل و تحول میدان آزادگان 
جنوبــی که در منطقه عملیاتی دارخوین برگزار شــد، با 
فرآینــد محور خوانــدن روند واگذاری میــدان آزادگان 
جنوبــی، از انجام این واگذاری به عنوان نقطه عطفی در 
مســیر تعالی و همکاری دو شــرکت مهندسی و توسعه 
نفت و اروندان یاد کرد و گفت: روند واگذاری با توجه به 

تعدد پیمانکاران بســیار دشوار بود؛ با این وجود با تعامل 
و همکاری دو شــرکت واگذاری این میدان به شــرکت 
نفــت و گاز اروندان انجام شــد که می توانــد به عنوان 
الگویــی در دیگــر واگذاری ها، مورد توجه قــرار گیرد.
وی ضمن برشــمردن ســه جز اصلی در فرآیند تحویل 
و تحول )Hand Over( طرح ها گفت: در دســت داشتن 
منطق و فرمت کلی برای تحویل پروژه، تعامل میان دو 
شرکت توسعه دهنده و بهره بردار نهایی و تعهد طرفین 
برای انجام درســت موارد مطرح شده در صورتجلسه، ۳ 
جز اصلــی در فرآیند تحویل و تحول پروژه هاســت که 
خوشــبختانه شــرکت متن و اروندان توانسته اند در این 
مسیر به درستی حرکت کنند.به گفته علیخانی، برگزاری 

جلسات کارشناســی متعدد از زمان نهایی شدن تحویل 
میدان آزادگان جنوبی از شرکت متن به شرکت اروندان، 
عامل موثری در واگذاری موفق این میدان بوده اســت.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان نیز با بیان اینکه 
واگذاری این میدان از خرداد ماه امسال در پی جلسه ای 
با حضور وزیر نفت وارد فاز اجرایی شــده اســت، گفت: 
واگذاری میــدان آزادگان جنوبــی گام موثری در روند 
واگــذاری میادیــن غرب کارون به شــرکت نفت و گاز 
اروندان خواهــد بود.جهانگیر پورهنگ افزود: با واگذاری 
رســمی بهره برداری از میدان آزادگان جنوبی از شرکت 
متن به اروندان، توســعه غــرب کارون وارد فاز جدیدی 
می شــود.آخرین نشســت هماهنگی واگــذاری میدان 

آزادگان جنوبی، صبح امروز )چهارشــنبه ۲۴ مهرماه( با 
حضور معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور 
تولید، مدیر عامل شــرکت نفــت و گاز اروندان و معاون 
مدیرعامــل متن و مجری طرح توســعه میدان آزادگان 
جنوبــی. برگزار شــد و طی آن ضمن بررســی و تعیین 
تکلیف موارد قابل اســتناد در واگذاری، بهره برداری از 
این میدان بزرگ نفتی به طور رســمی به اروندان واگذار 
شد.میدان نفتی آزادگان جنوبی، بخشی از میدان مشترک 
نفتی آزادگان اســت که از جمله اولویت های توسعه ای 
شرکت ملی نفت ایران به شمار می آید. و تولید فعلی این 
میدان پس از فرآورش در واحد بهره برداری غرب کارون 

به تلمبه خانه غرب کارون ارسال می گردد.

تفاهم نامه داخلی سازی 
تجهیزات صنایع 

پتروشیمی به ارزش 60 
میلیون یورو بین شرکت 

مهندسی و ساختمان صنایع 
نفت )اویک(، شرکت 

ماشین سازی اراک و شرکت 
صنایع آذرآب به امضا 

رسید

تشريح برنامه های سازمان منطقه ويژه پارس برای توسعه ورزش همگانی
رئیس امور ورزش سازمان منطقه ویژه پارس، توسعه 
ورزش همگانی را از اولویت های این ســازمان برشمرد و 
گفت: به این منظــور برنامه هایی برای همکاران، مناطق 

اقماری و ساکنان شهرک ها در نظر گرفته شده است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انــرژی پارس، بهــرام رضائیان به ایجاد 
زیرســاخت های مناســب برای فعالیت های ورزشــی در 
منطقه اشــاره کــرد و گفت: افزون بر گســترش اهداف 
کالن، توسعه ورزش همگانی مدنظر سازمان منطقه ویژه 
پــارس قرار دارد.وی گفت: با توجه به اهمیت گســترش 
ورزش و استعدادیابی از میان ورزشکاران منطقه، توانستیم 
در بســیاری از رشته ها از جمله شــنا، ووشو و تیراندازی 
به گروه های قهرمانی کشــور بپیوندیم.رئیس امور ورزش 
ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به کارگیری 
مربیــان متخصص و کارآمــد را از شــاخص های مهم 

موفقیــت در ورزش عنــوان کرد و افــزود: ظرفیت های 
ورزشی شناسایی شده اند و هم اکنون در میان ورزشکاران 
بومی اســتان و صنعت نفت چند ملی پوش حضور دارد که 
همین موضوع ســبب انگیزه و رقابت میان ورزشــکاران 
بومی اســتان و همکاران صنعت نفت و فرزندان آنان شده 
اســت.رضائیان با تاکید بر اینکه صنعت نفت نقش بارزی 
در ورزش ملی داشته اســت، گفت: با اقدام های سازمان 
منطقه ویژه پارس در توســعه زیرســاخت های ورزشی و 
توجــه به ورزش های قهرمانــی و همگانی، بار عظیمی از 
دوش اداره ورزش و جوانان اســتان بوشهر برداشته شده 
و به طور کلی گروه های ورزشــی صنعــت نفت نه تنها در 
جهت اهداف سازمان، بلکه در راستای ورزش ملی کشور 
در تالش هســتند و برای میهن اســالمی افتخارآفرینی 
می کنند.وی اظهار کــرد: ورزش همگانی از اولویت های 
سازمان منطقه ویژه پارس است و خوشبختانه طبق روال 

گذشــته برنامه هایی برای همــکاران، مناطق اقماری و 
ساکنان شهرک ها و خانواده های آنان در نظر گرفته شده 
اســت.رئیس امور ورزش ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انــرژی پارس با بیان اینکه تمرین و دوره های آموزشــی 
ورزشــی به طور مرتــب و فعال در حال برگزاری اســت، 
افزود: هم اکنون به دلیل وضع بودجه ای برخی المپیادهای 
ورزشی در سطح نفت برگزار نمی شود، اما برپایی مسابقات 
و حضور در دوره های ورزشی انگیزه الزم را ایجاد می کند.
رضائیان گفت:  تالش کردیم در گسترش ورزش همگانی 
در صنعت نفت، شــنا، فوتســال، تیراندازی و کوهنوردی 
را به صــورت جدی تقویت و در این بخش در مســابقات 
قهرمانی و المپیادهای ورزشــی مقام های اســتانی کسب 
کنیم، به طوری که موفق به میزبانی مســابقات جانبازان 
صنعت نفت و کسب مقام شدیم.وی تاکید کرد: با شرایط 
اقلیمی منطقه عســلویه و پارس جنوبی رشته های ورزشی 

همچون شــنا )به واســطه نزدیکی به دریا(، فوتســال و 
ورزش های ســالنی مثل تیراندازی توفیق بسیاری دارد و 
در این رشته ها استعدادهای موفقی کشف و پرورش یافته 
اســت.رئیس امور ورزش ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس همچنین بر اهمیت توجه به ورزش ساکنان 
مناطق اقماری و عملیاتی اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
دوری کارکنان از خانواده ها و شرایط سخت منطقه، ورزش 
و اقدام های فرهنگی تاثیری بسزا در روحیه کارکنان دارد 
و از این رو صنعت نفت تالش کرده اســت مجموعه ها و 
فضای ورزشی مناسبی را مهیا کند و با به کارگیری مربیان 
مجرب و کارآزموده اســتقبال عمومی از ورزش را افزایش 
دهد.رضائیان تاکید کرد: گســترش فضای ورزشی برای 
مردم شهرســتان عســلویه طبق وظایف صنعت نفت در 
مسئولیت های اجتماعی به خوبی صورت گرفته و امکانات 

ورزشی الزم در اختیار عموم مردم قرار دارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

حسن منتظرتربتي، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملي گاز ایران در مراسم اختتامیه پنجمین کنگره نفت و نیرو؛

 آینده نگري فضاي کسب و کار در صنعت گاز
 به یک نهاد تنظیم گر نیاز دارد

آینده نگري فضاي کســب و کار در 
با محوریت بخش خصوصي،  صنعت گاز 
تنها به یک نهــاد رگوالتوري و یا همان 

نهاد تنظیم گر نیاز دارد. 
ســند راهبرد انرژي در دو بند در 
بحــث کارآمد ســاختن روش ها و ارایه 
راهبردها، به روشــنی بــر بحث بهبود 
کیفیت تأکیــد کرده و بــر ایجاد نهاد 
ســاختن  مرتبط  منظور  به  رگوالتوري 
اجــزای مختلــف بخــش خصوصی و 
دولتــی، اذعــان دارد. ســه مأموریت 
شــرکت ملي گاز ایران براي آینده نیز 
نشــان از اجرای همین موارد دارد. این 
سه مســاله عبارتند از: مدیریت تأمین 
گاز، مدیریت تجدید ساختار صنعت گاز 
و حضور فعال در فرصت های مناســب 
تجارت جهانی گاز که مي تواند راه آینده 
ما را روشن سازد. صنعت گاز به عنوان 
یــک صنعت شــبکه ای، داراي ویژگي 
»انحصار« اســت، صنعت گاز به عنوان 
یک صنعت شبکه ای دارای ویژگی های 
انحصاری است. زمان طوالنی ساخت و 
حجم باالی سرمایه گذاری سرمایه های 
بازگشــت  اختصاصــی، زمان طوالنی 
عرضه کننده  محــدود  تعداد  ســرمایه، 
و لــزوم هماهنگی بســیار زیــاد میان 
ارزش،  زنجیــره  مختلف  بخش هــای 
ازجملــه این ویژگی هاســت. مدل های 
پنجگانــه  کســب و کار متــداول در 
صنایع گاز کشور نشــان از آن دارد که 
هر کشــور بر اساس یک الگوي خاص 
کار مــي کند. مدل مطلوب کســب و 
کار  صنعــت گاز این اســت که تولید 
کنندگان مســتقلی وجود داشته باشند و 
به ایــن ترتیب، تولید و پاالیش در یک 
زنجیره قــرار بگیرند. در بخش مصرف 

نیز قاعدتًا باید با خرده فروش هایی سرو 
کار داشته باشیم که گاز را به مشتریان 
داخلــی و خارجی برســانند؛ اما بحث 
انتقال و زیرســاخت های آن، از  شبکه 
آن دست مقوله هایي هستند که هیچ گاه 
نمی توانند از حالت انحصار خارج شوند. 
در آینده اگر بخواهیم این مدل را پیاده 
کنیم موضــوع انتقال، انحصاری خواهد 
بود و رگوالتور صنعــت گاز باید رابطه 
بین تولیــد، انتقال و توزیــع را تنظیم 

کند. شرکتی ســازی و تجاری ســازی، 
تنظیم مقررات، معرفی و توسعه رقابت، 
آزادسازی و ســرانجام خصوصی سازی، 
مهم تریــن مراحل تحقــق این جایگاه 
هســتند؛ هرچند که من همیشه بر این 
بــاورم که مــا نباید در ابتدا به ســراغ 
خصوصــی ســازی برویم، بلکــه باید 
فرآیند آن را کامل طی کرده و ســپس 
به ســراغ خصوصی ســازي برویم. اگر 
نهاد تنظیــم مقررات به موقــع ایجاد 

نشود، مشکل ســاز خواهد بود. وظایف 
رگوالتوری، حمایت هم از مصرف کننده 
و هم ســرمایه گذار است که این کار را 
از طریق حذف رانت، حمایت از عرضه 
و تقاضا و ایجــاد درآمد کافی منصفانه 
بین تولیدکننــده و مصرف کننده، انجام 
خواهد داد. شــورای رقابت در ایران در 
زمینه هایی کــه مصداق انحصار بوده و 
نیازمند نهاد رگوالتوری است، باید اقدام 
کند و بودجه این نهــاد نیز از عوارض 

دریافتی در زنجیره تأمین می شــود و 
به دولت وابسته نیست. در همین حال، 
خرید و فــرآورش بخشــی از گازهای 
همراه نفت توســط بخــش خصوصی، 
باعث شــده تا بازار نفت ایران به سمت 
رقابتی شدن حرکت کند. این کار باعث 
شــده تا بازار گاز تا حدی رقابتی شــود 
و ضــرورت آن در عملیــات جاری نیز 
دیده می شــود، بنابرابن الزم است نهاد 
رگوالتوری شــکل بگیرد تا تمامی این 
مــوارد، بر اســاس یک نظــم خاصی 
صورت گیــرد. در انتها، پیشــنهادي را 
با این مضمون ارائه می کنم: »باشــگاه 
نفــت و نیرو در راســتاي قانــون و با 
از ظرفیت هاي موجود نخبگان  استفاده 
حوزه انرژي، اقدام به رایزني با شــورای 
رقابت و همکاری در تدوین پیش نویس 
تأسیس نهاد تنظیم گر صنعت گاز کند«. 
 *ســخنان حســن منتظرتربتي، 
معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملي 
گاز ایران در مراســم اختتامیه پنجمین 

کنگره نفت و نیرو

نگاه

خرب

چرا قیمت ال. ان. جی گران شد؟
بررســی ها نشــان می دهد قیمت تک محموله گاز طبیعی طی ماه 
سپتامبر )شــهریور- مهر( در اغلب بازارهای گاز ایاالت متحده، روندی 

پرنوسان را تجربه کرده است.
با آغاز نیمه نخســت ســال و کاهش دمای هوا نیم کره شمالی 
میزان مصرف گاز در بخش خانگــی، صنعتی، نیروگاهی و...  به طور 
محسوســی افزایش می یابد. البته قیمت تک محموله گاز طبیعی طی 
ماه ســپتامبر ۲۰۱۹ میالدی )شــهریور- مهر ماه سال ۹۸( در اغلب 
بازارهــای گاز ایاالت متحده، روندی نوســانی را تجربــه نمود. البته 
بررسی ها نشان می دهد قرار داشتن تولید داخلی گاز آمریکا در سطحی 
مطلوب و قرار داشــتن حجم ذخایر عملیاتی گاز طبیعی در ســطحی 
کمتر از میانگین 5 ســال قبل، علت نوســانی بودن قیمت گاز طبیعی 
در آمریکا است.قیمت گاز در بازار نیویورک در ماه سپتامبر )شهریور- 
مهر( نیز نوســاناتی را تجربه نمود. قیمت گاز طبیعی در بازار نیویورک 
کــه ۱.5۸ دالر در هر میلیون بــی تی یــو در روز ۳۰ اوت )مرداد- 
شــهریور( بود، به سطح ۲.۳۸ دالر در هر میلیون بی تی یو در روز ۱۰ 
ســپتامبر )مهر( رسید )بیشترین قیمت طی ماه( که نشان دهنده حدود 
۶.۴ درصد کاهش قیمت اســت.مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه 
انــرژی در گفتگو با خبرنگار مهر بــا بیان اینکه تولید گاز غنی ایاالت 
متحــده در ماه ژوئیه )تیر- مرداد ۹۸( بــه ۸۶.۰5 میلیارد متر مکعب 
رســید که نسبت به ماه قبل، حدود ۳.۴ درصد افزایش نشان می دهد، 
گفت: این حجم تولید باالترین سطح تولید تاریخی ماهانه گاز طبیعی 
این کشور تاکنون بوده است. خالص صادرات گاز طبیعی این کشور در 
ماه ژوئیه )تیر- مرداد ۹۸( به ۴.55 میلیارد متر مکعب رسید )باالترین 
سطح تاریخی خالص صادرات( که نسبت به ماه پیش حدود ۱.5 درصد 
افزایش یافت. با توجه به ســطح مصــرف ۶۷.5۴ میلیارد متر مکعبی 
ایــاالت متحده در ماه ژوئیه ۷.۱۹ میلیارد متــر مکعب گاز طبیعی به 
ذخیره سازی های زیرزمینی این کشور تزریق شد.وی افزود: همانگونه 
که عنوان شــد طی ماه ژوئیه )تیر- مــرداد ۹۸( حدود ۶۷.5۴ میلیارد 
متر مکعــب گاز طبیعی در ایاالت متحده مصرف شــد )حدود ۱۳.۴ 
درصد بیشــتر از ماه قبل( که ۴.۴۲ میلیارد متر مکعب آن )۶.5 درصد( 
مصرف پاالیشگاه ها و هدر رفت شبکه، ۳.۲۱ میلیارد متر مکعب )۴.۷ 
درصد( مصرف بخش خانگــی، ۴.۰۳ میلیارد متر مکعب )5.۴ درصد( 
مصرف بخش تجاری، حدود ۱۸.۰۹ میلیارد متر مکعب )۲۶.۸ درصد( 
مصــرف بخش صنعت و در نهایت حــدود ۳5.۸۸ میلیارد متر مکعب 
)5۳.۱ درصد( مصرف نیروگاه های گازســوز این کشور بوده است.این 
کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مصرف بخش خانگی و تجاری گاز 
آمریکایی ها در فصل تابســتان، در حداقل خود قرار دارد، ادامه داد: در 
ماه های ســرد و نیاز به مصرف گاز به منظور گرمایش محیط، مصرف 
این بخش ها به شــدت افزایش می یابد. در مقابل با گرم شــدن هوا و 
نیاز به ســرمایش محیط، مصرف نیروگاه ها در فصل گرم در حداکثر 
خود قرار می گیرد.بهروزی فر اظهار داشت: طبق گزارش وزارت انرژی 
آمریکا، ذخیره سازی عملیاتی گاز طبیعی این کشور در روز ۲۷ سپتامبر 
)شــهریور- مهر(  به ۹۳.۹۶ میلیارد متر مکعب رسید. این حجم نشان 
دهنده وجود ذخایــری به میزان ۰.5۱ میلیارد متر مکعب )۰.5 درصد( 

کمتر از میانگین 5 سال گذشته است.
روز خوش ال. ان. جی 

بررســی داده های آماری نشان می دهد میانگین قیمت LNG در 
بازار شمال شرق آسیا طی ماه سپتامبر )شهریور- مهر( روندی نوسانی 
و در نهایت صعودی را تجربه نمود. میانگین قیمت در این بازار طی ماه 
ســپتامبر 5.۲۷ دالر در هر میلیون بی تی یو بود که نسبت به میانگین 
ماه گذشــته )۴.۴۰ دالر( حدود ۱۹.۷ درصد افزایش یافته است.قیمت 
LNG در بازار جنوب غربی اروپا از ۳.۴5 دالر در هر میلیون بی تی یو 
با طی روندی نوســانی و صعودی به 5.۱5 دالر رسید. میانگین قیمت 
در این بازار طی ماه سپتامبر حدود ۴.55 دالر در هر میلیون بی تی یو 
بود که نســبت به میانگین ماه گذشته )۳.۶۰ دالر( حدود ۲۶.۴ درصد 

افزایش یافته است.

نصب موفقیت آمیز شعله یاب در محفظه 
توربین های زاریا

مدیر منطقه ۲ عملیات انتقــال گاز از نصب موفقیت آمیز پایلوت و 
آزمون نشان دهنده شعله در توربین های زاریا از سوی کارشناسان واحد 

تعمیرات ابزار دقیق این منطقه خبر داد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران، 
سیدمجتبی گلستانه گفت: یکی از بخش های مهم حفاظتی در محفظه 
توربین های گازی، ســامانه F&G اســت که وظیفه تشخیص آتش، 
نشتی گاز و خاموش کردن آتش را به عهده دارد.وی افزود: سامانه های 
F&G مدرن برای تشــخیص آتش به شعله یاب مجهز هستند که با 
تابش اشــعه های UV و IR  فعال می شــوند، از ایــن رو با توجه به 
اینکه ســامانه F&G توربین های زاریا فاقد شعله یاب هستند، پیشنهاد 
شــد امکان افزودن این تجهیز به سیستم بررسی شود.مدیر منطقه ۲ 
عملیات انتقال گاز تصریح کرد: پس از مطالعه اســناد و مدارک اندک 
موجود و بررسی فیزیکی تجهیزات و پنل های سامانه F&G مشخص 
شــد امکان افزودن هرگونه تجهیز حفاظتی جدید از جمله نشان دهنده 
شعله به سامانه وجود دارد. در مرحله بعد دو دستگاه نشان دهنده شعله 
برای نصب به صورت پایلوت در واحد چهارم تاسیســات تقویت فشار 
گاز ندوشــن در اختیار این تاسیسات قرار گرفت.گلستانه اظهار کرد: با 
تالش متخصصان منطقه و حمایت فکری گروه ابزار دقیق منطقه ۲، 
تجهیز شــعله یاب توربین های زاریا از سوی گروه ابزار دقیق تاسیسات 
تقویت فشــار گاز ندوشــن، نصب و پس از آزمایــش موفقیت آمیز در 

سرویس قرار گرفت.

مديرعامل شرکت ملی گاز ايران:

مقتضيات شرکت ملی گاز ايران دستخوش تغييرات است

مشاور وزير نفت در طرح های گازرسانی:

جشن ايران سبز در راه است

معاون وزیر نفت در امور گاز از تغییرات پیوســته در 
مقتضیات ســازمان های مدرن و همچنین شرکت ملی گاز 
ایران خبر داد و گفت: با وجود این تغییرات، دســتیابی به 
ســرآمدی جز با تکیه بر توان نیروهای متخصص و کارآمد 

حاصل نخواهد شد.
ظهر روز دوشــنبه، ۲۹ مهرماه آیین تودیع ســعید 
مومنی، مدیر سابق گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران و 

معارفه غالمرضا مشــایخی، مدیر جدید گازرســانی این 
شــرکت با حضور حســن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت 
در امور گاز و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، محمود 
آستانه، مشــاور وزیر نفت در طرح های گازرسانی، سعید 
توکلی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران و مدیران عامل 
شرکت های گاز استانی برگزار شد.تربتی با بیان اینکه کار 
و فعالیت در محیط شغلی سالم و بازنشستگی در شرایط 

سالمت کاری، آرزوی همه مدیران شرکت ملی گاز ایران 
است که امروز برای آقای مومنی محقق شده است، گفت: 
آقای مومنی ۳۴ سال با ســرافرازی در شرکت ملی گاز 
ایران کار کردند و امروز در حالی از این مجموعه بازنشسته 
می شوند که شرکت ملی گاز ایران به عنوان یک سازمان 
موفق و منظم مطرح اســت.وی افزود: در دنیای کنونی، 
ســازمان ها پیوسته دستخوش تغییر هســتند، بر همین 

اساس شاید ظاهر شرکت ملی گاز ایران مشابه سال های 
پیش باشــد، اما مقتضیات آن تغییر فراوانی داشته است، 
مانند تغییر در مجموعه روش ها و مقررات سازمانی که با 
وجود این تغییرات اگر بخواهیم در فضای سرآمدی باقی 
بمانیم به نیروهای کارآمد در درون سازمان نیاز داریم، در 
غیر این صورت هرچقدر توان مالی و تجهیزاتی داشــته 

باشیم باز هم نمی توانیم موفق باشیم و موفق بمانیم.

مشاور وزیر نفت در طرح های گازرسانی از تصمیم 
زنگنه برای اتمام گازرســانی تا پایان سال ۹۹ خبر داد و 
گفت: جشــن بزرگ ایران سبز بر اساس خدمات شرکت 

ملی گاز ایران در راه است.
ظهر روز دوشــنبه، ۲۹ مهرماه آیین تودیع سعید 
مومنی، مدیر ســابق گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران 
و معارفه غالمرضا مشــایخی، مدیر جدید گازرســانی 
این شــرکت بــا حضور حســن منتظرتربتــی، معاون 
وزیر نفــت در امور گاز و مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایران، محمود آســتانه، مشــاور وزیر نفت در طرح های 
گازرسانی، ســعید توکلی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز 
ایران و مدیران عامل شــرکت های گاز استانی برگزار 
شد.در آیین تودیع مدیر ســابق گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران، مدیران عامل شــرکت های گاز اســتانی هر 
کــدام به ارائه نظرات، پیشــنهادها و مشــکالت خود 
پرداختند و از ســعید مومنی به ســبب مدیریت پویا و 
دلســوزانه وی قدردانی کردند.محمود آستانه نیز ضمن 
قدردانی از تالش های مومنی در طول ۳۴ سال خدمت 
در شــرکت ملی گاز ایران، مدیران گاز استانی را منشأ 
خدمــات ارزنده برای مردم توصیف کرد و با بیان اینکه 
در همه خدمات انجام شــده نقش آقای مومنی همواره 
مشهود بوده اســت، اظهار کرد: اکنون بخش بزرگی از 
طرح گازرسانی شهری و روستایی کشور به پایان رسیده 
و ما در مرز سبز شدن اســتان های کشور هستیم. این 

اقدام بزرگ قابل توجه و ستایش است.وی با بیان اینکه 
در برخی از نقاط کشــور هنوز مشــکالتی برای توسعه 
شبکه گازرســانی وجود دارد، تصریح کرد: در سیستان 
و بلوچســتان، جنوب کرمان، فارس، آذربایجان غربی، 
بخش هایی از خراســان، کرمانشاه و برخی نقاط دیگر، 

هنوز با مشــکالتی روبه رو هســتیم که باید برای رفع 
آنها و اتمام طرح های گازرســانی بکوشیم.مشاور وزیر 
نفت در طرح های گازرسانی با اشاره به فرارسیدن زمان 
تقدیم الیحه بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس 
شورای اســالمی، یادآور شد: در این الیحه یک ردیف 

بودجــه برای طرح های بیع متقابل گازرســانی در نظر 
گرفته می شود، در صورتی که این رقم، قابل توجه باشد 
می توانیم بخش های باقی مانده طرح های گازرسانی را با 
سرعت بیشتری پیش ببریم.آستانه ادامه داد: پیش بینی 
می کنیــم بین هفت تــا ۱۰ هزار میلیــارد تومان برای 
این موضوع اختصاص داده شــود، این در حالی اســت 
که پنج طرح اساسی استان سیستان و بلوچستان مانند 
احداث خط انتقال گاز ایرانشــهر - چابهار و خط انتقال 
گاز زاهــدان - زابل نیازمند حدود ۴ هزار میلیارد تومان 
هزینه هستند. هدف ما اتمام طرح های استان سیستان 
و بلوچستان تا پایان سال ۹۹ است، زیرا انتقال سوخت 
مایع به این استان هزینه گزافی دارد، به گونه ای که در 
ســال بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای حمل نفت سفید 
به زاهدان هزینه می شــود.وی تاکیــد کرد: با توجه به 
همــه جوانب اقتصادی و اجتماعــی منطقه باید هرچه 
ســریع تر بیش از ۱۱۰ هزار تا ۱۲۰ هزار انشــعاب در 
زاهدان راه اندازی شــود، این اقدام صدها هزار میلیارد 
تومــان صرفه جویی در هزینه ســوخت مایع به همراه 
خواهد داشت.آســتانه اظهار کرد: تاکید و سیاست آقای 
زنگنه این است که تا پایان سال ۹۹ موضوع گازرسانی 
به سیســتان و بلوچستان، جنوب کرمان و دیگر مناطق 
حتما تمام شــده باشــد تا جشن ایران ســبز بر اساس 
خدماتی که شــرکت ملی گاز ایران به مردم ارائه کرده 

است، برپا شود.

پیشنهاد معاون وزیر و 

مدیرعامل شرکت ملي گاز 

ایران در اختتامیه پنجمین 

کنگره نفت و نیرو: »باشگاه نفت 

و نیرو در راستاي قانون و با 

استفاده از ظرفیت هاي موجود 

نخبگان حوزه انرژي، اقدام 

به رایزني با شورای رقابت و 

همکاری در تدوین پیش نویس 

تأسیس نهاد تنظیم گر صنعت 

گاز کند«
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبرداد: 

برنامه ریزی برای ساخت یک طرح جدید پتروشیمی در استان کرمانشاه
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایع 
ساخت  برای  برنامه ریزی  پتروشیمی گفت: 
تکمیل  هدف  پتروشیمی با  جدید  طرح  یک 
زنجیره ارزش در استان کرمانشاه به زودی 

نهایی می شود.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس 
)یکم  روز چهارشــنبه  بهزاد محمــدی، 
آبان مــاه( در جریــان بازدیــد از مناطق 
پتروشیمی در  صنایع  توســعه  پیشنهادی 
اســتان کرمانشــاه گفت: احــداث یک 
طــرح جدید پتروشــیمی در این اســتان 
در مجموعــه وزارت نفــت و شــرکت 
پتروشــیمی برنامه ریزی  صنایــع  ملــی 
شــده اســت.وی با بیان اینکه این طرح 
توســط وزیر نفت به شرکت ملی صنایع 
این  افزود:  اســت،  شده  پتروشیمی ابالغ 
طرح بــا حضور شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی به عنوان توســعه دهنده و با 
مشارکت بخش خصوصی اجرایی خواهد 
شــد و با همکاری استانداری کرمانشاه از 
مکان های پیشــنهادی برای اجرای این 
طــرح بازدید کردیم.مدیرعامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی با اشاره به اینکه 
طرح جدید، زنجیــره کاملی از یک طرح 
پتروشیمی است و منابع خوراک، آب، برق 
و زیرســاخت های الزم برای این اجرای 
این طرح در منطقــه وجود دارد، تصریح 

کرد: در این طرح بــه ترتیب گاز طبیعی 
به متانول سپس متانول به پروپیلن تبدیل 
می شود و سرانجام پلی پروپیلن و متانول 
به عنوان محصــوالت نهایی خواهند بود.

محمدی دربــاره دانش فنــی این طرح 
جدید عنــوان کرد: شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشــیمی دانش فنی این طرح 
را بومی ســازی کــرده اســت، همچنین 
اجرایی شدن این طرح سبب رونق صنایع 
پایین دستی و ایجاد اشتغال و فعال شدن 
بنگاه هــای کوچک و بزرگ در اســتان 

کرمانشــاه خواهد شد.وی در پایان تاکید 
کرد: امیدوارم بــا برنامه ریزی های انجام 
شده، عملیات ســاخت این طرح با انجام 
آینده اجرایی  از ســال  مراحل مقدماتی، 
شــود، البته همکاری مســتقیم نهادها و 
سازمان های اســتان کرمانشاه در تحقق 

این برنامه بسیار موثر است.
ظرفیت های استان کرمانشاه برای 

توسعه طرح GTPP بررسی شد
در همین حال، مدیرعامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی و مسئوالن عالی 

اســتان کرمانشاه ساخت طرح GTPP را 
در این اســتان بررســی کردند. مهندس 
بهزاد محمدی، عصر روز چهارشنبه )یکم 
آبان ماه( در نشســتی با مســئوالن عالی 
استان کرمانشاه در محل استانداری ضمن 
بررســی ظرفیت این استان برای توسعه 
طرح GTPP بــر اهمیت این طرح برای 
رونق و اشــتغال زایی تاکید کرد و گفت: 
رونق تولید و اشــتغال، آرمان مشــترک 
ماســت و خوشبختانه استان کرمانشاه در 
دارد.وی  زمینه ظرفیت هــای خوبی  این 

افزود: این طرح می تواند منشاء تحول 
و رونق اقتصادی در استان کرمانشاه باشد 
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصمم به 
اجرای آن با همــکاری بخش خصوصی 
توانمند ایرانی اســت. معــاون وزیر نفت 
در امور پتروشــیمی تصریح کرد: شرکت 
پژوهش و فنــاوری دانش فنی این طرح 
را بومی کرده اســت و بــا توجه به حجم 
باالی سرمایه گذاری، یک طرح راهبردی 
پتروشــیمی ایران  به شــمار  در صنعت 
می آیــد. محمدی در این باره گفت: برای 
ساخت این طرح نیازمند همکاری نزدیک 
سازمان ها و متولیان امر استان کرمانشاه 
هستیم و انتظار داریم همکاری نزدیکی را 

برای اجرایی شدن آن شاهد باشیم.

یادداشت

اخبار

نقش تحولی روابط عمومی در صنعت پتروشیمی
محمد جواد قبادبیگی

عصر کنونی، عصر رقابت و پیشرفت همه 
جانبه در تمامی ســطوح است. این رویداد مهم و 
نیز ســرعت تحوالت در صنایع و تکنولوژی ها 
شرایطی را رقم زده است که می بایست برای گذر 
از آن و نیز دستیابی به تحوالت مثبت در عرصه 
تولید به طراحی سیستم و نظام ارتباطی جامعی 
پرداخت که برآیند حاصل از آن منجر به همراهی 

با تحوالت و بهبود و توســعه همه جانبه در ارتقاء سطح صنعت و نیزخالق 
فرصت های تولیدی پایدار در چرخه صنعتی جامعه گردد.

الزمــه این گفتمان، توجه به مولفه تاثیر گذار و اثر بخشــی به نام 
ارتباطات و توســعه اطالع رسانی است که بتواند با فراهم نمودن فضایی 
برای تقویت تولید و ســرمایه گذاری پایدار  و همچنین احســاس تعلق 
اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده را در حوزه های سرمایه گذاری به خوبی 
افزایش دهد. این در حالی اســت که امروز صنعت پتروشــیمی ما به مدد 
تولید محصوالت با کیفیت آن در کانون توجه بازار های جهانی قرار گرفته 
و روز بروز  شــاهد  تحولی اساسی در روند پیشرفت  این صنعت  مولد در 
جامعه هســتیم.  اگر در عرصه رقابتی امروز،  متناسب با تحوالت صنعتی 
دنیا مسیر پیشگامی خود را در حوزه درآمد محور این صنعت با نگاه جدیدی 
به برنامه های توســعه ای با شتاب فزاینده ای طی می گردد، نقش کلیدی 
روابط عمومی در ایجاد این فرصت به خوبی نمایان و محسوس است. بر این 
باوریم که رویکرد کنونی در روابط عمومی از جمله اطالع رســانی و اطالع 
یابی در راستای جلب اعتماد مشتریان و مشارکت آنان برای همگام شدن 
با تحوالتی اســت که دستآورد آن به پویایی رشد و توسعه پایدار در چرخه 
رونق تولید و دستیابی به اهداف و استراتژی های پیش روی می انجامد. این 
نگرش مثبت در مسیر و جهت به رسمیت شناختن افکار عمومی  مشتریان 
و تالش برای تعالی و پیشرفت آن در عصری که مولفه ی بارزش بر مبنای 
اطالعات و ارتباطات دوســویه تعاملی است. رسالت و نقش کلیدی روابط 
عمومی و اظهار موجودیت اش از لحاظ کمی، کیفی و  نیز ارتباطی، بیشتر 
به چشــم می آید تا جایی که در زنجیره وظایف روابط عمومی و ارتباطات  
متولیان این حرفه را  بر آن می دارد تا نوع نگاه خود را به ویژه در موسسات 
و شرکت های صنعتی تولیدی به افقی اندازند که در آن عالوه بر کارآمدی و 
درست انجام دادن وظایف به دنبال معرفی جایگاهی شایسته برای تعالی و 
پیشرفت  این صنعت پویا و پایدار باشند و آن را با بهره گیری از تکنیک های 
روز اطالع رســانی رفعت بخشــند. از آنجا که روز به روز شاهد پیشرفت 
تکنولوژی هستیم و در همه حوزه های کاری باید دانش محور عمل نماییم 
این هدف گذاری در توجه ویژه به حوزه ارتباطات و تجهیز دست اندرکاران 
این مهم به فناوری های نوین و اثرگذار تجلی می یابد و آنگاه روابط عمومی، 
هنرمندانه با ایجاد فضای نشاط و امید و نیز جذب اعتماد مشتریان و تقویت 
نگرش مثبت آنان به خدمات ارائه شــده، اثر گذار و پاسخگوی انتظارات 

مشتریان و ذینفعان خواهد بود.

مانور  اطفاء حریق مخزن در پتروشیمی بوعلی 
سینا برگزار شد

باهمــکاری نیروهای آتش نشــانی، بهره بــرداری، تعمیرات  و 
حراست، مانور عملیاتی اطفاء حریق مخزن از نوع دهان ماهی در مخازن 

پتروشیمی بوعلی سینا انجام شد.
بــه گزارش روابط عمومی پتروشــیمی بوعلی ســینا، هدف از از 
برگزاری این مانور، ســنجش عملکرد تجهیزات و افزایش آمادگی تیم 

واکنش در شرایط اضطراری است.
سه شرکت برتر هلدینگ خلیح فارس در زمینه 

   HSE  معرفی شدند
مدیریت HSE و ایمنی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سه 
شرکت پتروشیمی پارس، پتروشــیمی فجر و پتروشیمی خوزستان را به 
عنوان  شــرکت های برتر این هلدینگ در زمینه عملکرد    HSE  در ارزیابی 

سال گذشته اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
مهندس جعفر ربیعی با اهدای لوح سپاسی به مهندس حسنی  مدیرعامل 
پتروشیمی پارس، مهندس زال خانی مدیرعامل پتروشیمی فجر و دکتر 
صالح احمدی مدیرعامل پتروشیمی خوزستان  سرآمدی این شرکت ها 
در حوزه ایمنی و    HSEرا در میان شــرکت های برتر تولیدی تبریک 

گفت. 

بازديد نخبگان بازی سازی رايانه ای از منطقه ويژه انرژی پارس

همايش و نمايشگاه حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمی برگزار می شود

جمعی از نخبگان بازی ســاز رایانــه ای با همراهی مدیرعامل بنیــاد ملی بازی های 
رایانه ای کشور و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

از منطقه ویژه انرژی پارس واقع در عسلویه بازدید کردند.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، این گروه از نخبگان بازی ســازی کشور از شــرکت های پایانه و مخازن، مبین 
انرژی خلیج فارس و پتروشــیمی نوری بازدید کردند.جواد گلی در این بازدید و در جمع 
نخبگان بازی ساز رایانه ای کشور به تشریح موضوعات صنعت پتروشیمی و اهمیت آن در 
کشــور از لحاظ صرفه اقتصادی، اشتغال زایی و پرهیز از خام فروشی در جهت حمایت 
از تولیدات ملی در حوزه نفت و گاز کشور پرداخت. در این بازدید همچنین تقی صانعی 
مدیر عامل پتروشــیمی نوری، گزارشی از افتخارات شرکت، تولیدات و نیز داخلی سازی 

تجهیزات آن شرکت توسط مهندسان ایرانی ارایه کرد.

مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از 
 برگزاری نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشــیمی با تمرکز بر شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس خبر داد. 
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، محمدرضا سلیمان زاده با اشاره 
به پیشــرفت چشــمگیر صنعــت  پتروشــیمی ایران در 
داخلی سازی تجهیزات نسبت به ۱5 سال گذشته گفت: 
در آن زمــان حتی پیچ و مهره های مورد نیاز این صنعت 
 وارداتی بود، اما امروز بسیاری از کاتالیست ها و تجهیزات 
پیشرفته مورد نیاز پتروشــیمی در داخل با کیفیت بسیار 
باال ســاخته می شود و بیش از ۹۰ درصد کاتالیست های 
مورد نیاز پتروشیمی داخلی ســازی شده و این روند ادامه 
دارد. وی با اشــاره به ظرفیت باالی کشورمان در حوزه 
نیروی متخصص اظهار کرد: در صورت حمایت صحیح 
از متخصصــان  و فراهم کردن بازار کار مناســب برای 
آنها، کارهایی که اساس آن دانش است، به سرعت پیش 
می رود و در این مســیر بیش از همه  صنعت کشــور از 
این پیشــرفت و داخلی ســازی بهره مند می شود. نمونه 
نتیجه این حمایت هــا را می توانیم در کیفیت تجهیزات 
و قطعــات  تولید شــده در داخل ببینیم که بســیاری از 

آنهــا در حد عالی اســت و نه تنها اســتانداردهای الزم 
صنعت نفت و پتروشیمی را کسب  کرده اند که صادر هم 
می شوند. مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
تصریح کرد: براساس همین ظرفیت ها و همچنین عزم 
و سیاست اصلی شــرکت  صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
مبنی بر حمایــت و بهره گیری حداکثری از توان داخلی 
در زمینه های مشــاوره، مهندســی، تولید محصوالت  و 
خدمات، خریداری حداکثری محصوالت ایرانی همســو 

بــا حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اســتفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان، توجه به تقویت زنجیره تولید در 
صنعت پتروشیمی و ضرورت ارتباط تنگاتنگ بین ارکان 
و شــرکت های تابع هلدینگ با  ارائه دهندگان خدمات و 
تولیدکنندگان محصوالت مرتبط بیش از پیش احساس 
می شود. وی افزود: بر همین اساس نمایشگاه و همایش 
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مشارکت انجمن 

سازندگان تجهیزات نفت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و  کشــاورزی و سایر دســت اندرکاران ساخت تجهیزات 
صنعت پتروشیمی به مدت ســه روز در مرکز  همایش ها 
و مرکز نمایشــگاه های بین المللــی جزیره کیش برگزار 
می شود. سلیمان زاده با اشاره به سهم حدود 5۰ درصدی 
)هلدینگ خلیج  پتروشــیمی خلیج فارس  شرکت صنایع 
فارس( از صنعت پتروشیمی کشور گفت: در این نمایشگاه 
که با  برگزاری سیمنارها و کارگاه های متعدد و همچنین 
جلســات بنگاه به بنگاه همراه اســت، شرکت های تابع 
هلدینگ خلیج فارس  نیازهای خود برای ساخت قطعات 
و تجهیزات را اعالم می کنند و شرکت های دانش بنیان و 
سایر شرکت های حاضر در این  نمایشگاه در جریان این 
نیازها قرار می گیرند و بدین ترتیب یک بازار کار مناسب 
برای تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت  پتروشیمی در این 
نمایشگاه شکل می گیرد. گفتنی است، نمایشگاه و همایش 
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با 
تمرکز بر شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از ۲۷ تا 
۲۹ بهمن ماه امســال در مرکز همایش های بین المللی 
جزیره کیش برگزار می شود. عالقه مندان برای مشارکت 
و کسب اطالعات بیشتر از این رویداد می توانند به آدرس 

 http://pgpicforum.com مراجعه کنند.

مهندس محمدی: در 
این طرح به ترتیب گاز 
طبیعی به متانول سپس 

متانول به پروپیلن تبدیل 
می شود و سرانجام 

پلی پروپیلن و متانول 
به عنوان محصوالت 
نهایی خواهند بود
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گزارش

مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد؛

سهم ۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه
بر اساس رتبه بندی ICIS؛ هلدینگ خلیج فارس رتبه دوم سرمایه گذاری جهانی را کسب کرد

صنایــع  شــرکت  عمومی ســاالنه  مجمــع 
پتروشــیمی خلیج فارس روز دوشــنبه، ۲۹ مهرماه با حضور 
مدیران ارشد این شــرکت و ۹۵.۶۵ درصد سهامداران در 
سالن برج میالد برگزار شــد که در پایان مراسم با تصویب 
مجمع عمومی این شرکت، ۳۶ تومان از ۹۹ تومان سود این 
هلدینگ به صورت نقدی پرداخت و ۶۳ تومان ســود دیگر 
صرف افزایش سرمایه هلدینگ خواهد شد. به گزارش دانش 
نفت، امید قائمی، رییس مجمع، دکترلطفی و خانم واهب نژاد 
ناظرین مجمع، اقای سرکانیان دبیر مجمع، مهندس ربیعی 
مدیر عامل، ایزد پناه و صادقی حســابرس شرکت و محبی 
فر، معاونت مالی شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس مجمع 
عمومی ســالیانه را برگزار کردند. جعفــر ربیعی، مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس در مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس گفت: در تحریم هــا علیه ایران به 
صفر رسیدن صادرات نفت کشــورمان و حذف محصوالت 
پتروشــیمی ایران از بازار جهانی هدف گذاری شــده بود که 
هیچ کدام از این اهداف محقق نشد و تأکید می کنم تحریم در 

بخش پتروشیمی کامال شکست خورده است.
مهندس جعفر ربیعی در خصوص افزایش ســرمایه 
شــرکت نیز گفت: مجمع عمومی فوق العاده این هلدینگ 
ظرف یک ماه آینده تشــکیل خواهد شــد و پیشــنهاد ما 
افزایش ســرمایه از ۹۱.5 هزار میلیارد تومان به ۱5۰ هزار 
میلیارد ریال است. وی افزود: این افزایش سرمایه صرفا از 
محل سود انباشته صورت می گیرد و با این افزایش سرمایه 

ارزش ســهام بیش از ۶5 درصد افزایــش می یابد. ربیعی 
خاطرنشــان کرد: سیاســت ما تداوم پذیرش شرکت های 
هلدینگ در بورس اســت و تالش ما این است که تا پایان 
سال دو شرکت دیگر از هلدینگ را وارد بورس کنیم که این 
شرکت ها می تواند بورس را تکان دهد. وی همچنین  وی 
در خصوص طرح های در دســت اجرای این هلدینگ نیز 
اظهار داشت: طرح های پتروشیمی لردگان، الفین ایالم، فاز 
نخست پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، بخش نخست فاز 
اول بهسازی و ساخت تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل 
مناطق نفت خیز جنوب و واحد سولفات پتاسیم ارومیه تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسند. مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فارس افزود: با بهره برداری از ســه طرح پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس، الفین پتروشــیمی ایالم و پتروشیمی لردگان تا 
پایان امســال، حدود ۶ میلیون تن معادل ۲۷ تا ۲۸ درصد 
ظرفیت نصب شده هلدینگ خلیج فارس افزایش می یابد. 
ربیعی در خصوص عرضه ســهام ســایر زیرمجموعه های 
هلدینگ در بورس نیز گفت: برنامه داریم شرکت های تابعه 
را در بورس ببریم و این تصمیم، بسیار سخت است. وقتی 
شــرکتی در بورس می رود از دســت مدیران خارج و همه 
چیز شفاف می شــود، در نتیجه بسیار سخت است اما قول 
می دهیم که امســال دو شرکت دیگر را هم بورسی کنیم. 
»آریا ساسول«، »تند گویان« و »بوعلی سینا« سه شرکتی 
هستند که حداقل دو تا از آنها بورسی خواهند شد. وی افزود: 
در سال گذشته رشد قیمت ارز سبب تورم شد. سال گذشته 

خیلی ها شک داشــتند که پتروشــیمی ها می توانند صادر 
کنند یا خیر اما بخش زیادی از ارز کشــور را پتروشیمی ها 
آوردند. مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
در خصــوص موضوع طلب هلدینگ از شــرکت بازرگانی 
پتروشــیمی گفت: موضوع طلب هلدینــگ خلیج فارس از 
شرکت بازرگانی پتروشــیمی با آنچه  در دادگاه این شرکت 
مطرح اســت متفاوت است، در این دادگاه شرکت بازرگانی 
پتروشــیمی متهم به اخالل اقتصادی است و شاکی مدعی 
العموم است . وی افزود: در جریان این کیفرخواست هلدینگ 
به سواالت متعدد پاسخ داد از جمله بخش طلب هایی است 
که هلدینگ خلیج فارس از این شرکت دارد که ۴۱۳ میلیون 
دالر است نه ســه میلیارد دالر که بعضاً مطرح شده و این 
شامل طلب ها شرکت های نوری، پارس و بندر امام است و 
این مطالبه مورد تایید حسابرس هم قرار گرفت. ربیعی در 
ادامه گفت: این اطالعات به بازپرس و دادستان گفته شده 
منتهی دادگاهی که االن در حال برگزاری است موضوعش 
چیز دیگری است و نه مطالبات ما، مطالبات ما باید از طریق 
داوری وصول شــود و حقوقی ما بیش از سه سال پیش و 
قبل از این دادگاه وارد فرایند داوری شــده اســت.  قاضی 
چندین مورد از ما اطالعات خواســتند و ما به دادگاه ارایه 
دادیم. هیچ فســادی در این مــورد در هلدینگ رخ نداده و 
اگر قرار بود فســادی در این خصــوص رخ دهد ما فرایند 
داوری را طبق قراردادها ادامه می دهیم و البته همکاری را 
با دادگاه ادامه می دهیم، بعد از پایان این دادگاه راه برای ما 
باز می شود تا مطالبات را از طریق داوری وصول کنیم. وی 
با بیان اینکه اطالعات فروش محموله های پتروشیمی سری 
است گفت: هلدینگ خلیج فارس تحت تحریم آمریکا قرار 
دارد و ما در یک جنگ اقتصادی جدی هستیم و متاسفانه 

کمتر از ده نفر باور کردند که واقعا در جنگ اقتصادی هستیم 
و این جنگ تلفات دارد، غنائم دارد، ســختی دارد، سربازان 
مــا در این جنگ بخش تولید و فروش اســت. وی گفت: 
نمی توانیم اطالعات مربوط به شــرکت تجارت صنعت که 
شرکت صادراتی ماست را ارائه بدهیم، اینکه شرکت ما به 
چه کسانی می فروشد، به چه طریقی میفروشد، به چه نرخی 
می فروشــد  و به دست خریدار می رسد و ارز را چگونه وارد 

سامانه نیما می کند اینها اطالعات سری کشور است. ربیعی 
در ادامــه افزود: مــن به عنوان مدیر عامــل خلیج فارس 
حاضــرم به زندان بروم اما ایــن اطالعات را عمومی اعالم 
نکنم. چراکه افشای این اطالعات بدین معناست که کشور 
را از چند میلیارد دالر صادرات محروم کنیم، معنی آن این 
است که کســی نمی تواند داروی سرطانی وارد کشور کند،  
اگر فکر می کنید داروهای ســرطان با پول نفت وارد کشور 
می شود اشــتباه است، این داروها با ارزی که ما وارد سامانه 
نیما می کنیم تامین می شــود. وی تاکید کرد: در جنگ ما 
باید به ســربازان اعتماد کنیــد و نتیجه آن را ببینید،  یعنی 
تولید و صادرات ادامه پیدا کند. نتیجه آن ریالی است که در 
صورت های مالی وارد می شود و سودی که نصیب شرکت 
می شود، اینکه می گویند سود شرکت ناشی از افزایش نرخ 
ارز است درست نیست، تنها ۴۰ درصد سود ما از این محل 
اســت و ۶۰ درصد آن  ناشــی از عملکرد سربازان ماست. 
ربیعی خاطرنشــان کرد: من به عنوان مســئول هلدینگ 
خلیج فارس عرض می کنم تا زمانی که تحریم های ظالمانه 

مهندس ربیعی: در تحریم ها علیه ایران 

به صفر رسیدن صادرات نفت کشورمان و 

حذف محصوالت پتروشیمی ایران از بازار 

جهانی هدف گذاری شده بود که هیچ کدام 

از این اهداف محقق نشد و تأکید می کنم 

تحریم در بخش پتروشیمی کامال شکست 

خورده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد؛

سهم ۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه
بر اساس رتبه بندی ICIS؛ هلدینگ خلیج فارس رتبه دوم سرمایه گذاری جهانی را کسب کرد

ادامه پیدا می کند و دشــمن تک تک کارهــای ما را رصد 
می کند و کشــتی به کشتی محموله به محموله و مشتری 
و مشــتری مــا را می خواهد از صادرات محــروم کند بنده 
اطالعات صادرات از فروش، مشتری، میزان ارز، نگهداری 
و انتقال محصول را ســری فرض می کنم مســئولیتش را 
می پذیرم و به هیچ احدی جز مسئولین مربوطه بسیار بسیار 
انگشت شمار اطالعات نمی دهم. در پایان با تصویب مجمع 
عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از ۹۹ تومان 
درآمد هر سهم در ســال مالی مربوطه، مبلغ ۳۶ تومان آن 
بصورت نقدی میان سهامداران تقسیم شد. گفتنی است ۶۳ 
تومان سود دیگر صرف افزایش سرمایه هلدینگ خواهد شد.

»هلدینگ« بزرگ ترین و سودآورترین شرکت ایران
مهندس ربیعی به ارتقای ســه پله ای شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و دستیابی به جایگاه سی وپنجم در 
 ICIS میان شرکت های شــیمیایی دنیا براساس رتبه بندی
اشــاره کرد و گفت: این شــرکت جایگاه ســوم را در میان 
شرکت های منطقه دارد و بزرگ ترین و سودآورترین شرکت 

کشور است.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
اظهار کرد: این شرکت براســاس رتبه بندی ICIS در سال 
۲۰۱۷ جایــگاه نهــم را در حجم ســرمایه گذاری در میان 
غول های پتروشــیمی دنیا داشت که در سال ۲۰۱۸ به رتبه 
دوم دنیا بعد از باســف آلمان ارتقــا یافت.وی با بیان اینکه 
هلدینگ خلیج فارس ۱۲ درصد از کل بازار ســرمایه کشور 
را به خود اختصاص داده است، افزود: ارزش بازار ۶ شرکت 

بورسی این هلدینگ ۱۳5 هزار میلیارد تومان است.
با  پتروشــیمی خلیج فارس  مدیرعامل شرکت صنایع 
اشــاره به اینکه افزایش سرمایه از مبلغ ۹۱.5 به ۱5۰ هزار 
میلیارد ریال از محل سود انباشته در دستور کار این شرکت 
است، گفت: این شرکت پروژه جدیدی را آغاز نمی کند، مگر 
اینکه تأمین مالی آن تعیین تکلیف شده باشد. وی با اشاره به 
اینکه امسال مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازگردانی خلیج فارس اخذ شد، ادامه داد: براساس این مجوز، 

بازارگردانی به صورت علمی و منطقی انجام می شود.
تحریم پتروشیمی شکست خورد

صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل  ربیعــی،  جعفــر   
پتروشیمی خلیج فارس در مجمع عمومی ساالنه این شرکت: 
تحریم پتروشــیمی با وجود زحمت و هزینه هایی که برای 
ما ایجاد کرد، شکســت خورد. وی تصریــح کرد: صنعت 
پتروشــیمی برادری خود را به کشور در تأمین ارز ثابت کرد. 
مهندس ربیعی در ادامه افزود: ســود خالص هلدینگ خلیج 
فارس در ســال ۹۷ نسبت به سال قبلش، ۱۳۷ درصد رشد 
داشته اســت. هلدینگ خلیج فارس جایگاه سوم منطقه و 
بزرگترین و سودآورترین شرکت کشور است. در رتبه بندی 
ICIS، این شرکت در سال ۲۰۱۸ به رتبه دوم دنیا در حجم 
ســرمایه گذاری انجام شده بعد از BASF آلمان دست یافته 
است. هلدینگ خلیج فارس افزایش سرمایه از مبلغ ۹۱.5 به 
۱5۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته را در برنامه دارد. 

تأمین منابع مالی؛ اولویت تعریف پروژه های جدید 
هلدینگ خلیج فارس

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
گفت: این شرکت طرحی را آغاز می کند که افزون بر تولید 
محصول در زنجیره ارزش و ســودآوری بــاال، منابع مالی 
آن نیز تأمین شده باشــد. جعفر ربیعی، اولویت تعریف یک 
پروژه را در تأمین منابع مالی دانست و گفت: اگر یک طرح 
پتروشیمی آغاز شود، اما منابع تأمین مالی آن در نظر گرفته 
نشــود، نه تنها پروژه بازده ندارد، بلکه در مواردی به حاشیه 
زیان هم کشیده می شود. در این حالت طوالنی شدن مدت 
بهره برداری به نفع هیچ کس به خصوص سهامداران نخواهد 
بود. سهامداران از صاحبان صنایع انتظار بازدهی و سود دارند.
وی به سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ 
خلیج فارس( در توسعه صنعت پتروشیمی تأکید کرد و افزود: 
این شــرکت در مقابل آغاز طــرح جدید مقاومت می کند و 

طرحی را آغاز خواهد کــرد که افزون بر تولید محصول در 
زنجیره ارزش و سودآوری باال، منابع مالی آن نیز تأمین شده 
باشد، بنابراین پروژه هایی که در هلدینگ خلیج فارس اجرا 
می شود هم در جهت توسعه صنعت پتروشیمی است و هم با 
وجود تامین منابع مالی، در زمان تعیین شده به بهره برداری 
می رســد.ربیعی درباره جهش های صنعت پتروشیمی یادآور 
شد: بخش زیادی از طرح های جهش سوم در شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس خواهد بود و برای آغاز این طرح ها 
منابع مالی از پیش تعریف و تعیین خواهد شد. به سهام داران 
قــول می دهم که اگر کلنگ طرحی به زمین بخورد به طور 

حتم، منابع مالی آن تأمین شده است.
آرامش در بازار پتروشیمی داخلی حاکم شده

جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان 
اینکه در سال گذشته شــاهد کند شدن روند رشد اقتصاد 
جهانی و جنگ تجاری بین آمریکا و بسیاری از کشورهای 
بزرگ دنیا بودیم، گفت: این موضوع قطعا در کار ما نیز تاثیر 
گذار بود. او با اشاره به اینکه قیمت نفت در نیمه دوم سال 
۹۷ تغییراتی کرد که تاثیرات خود را نشــان داد، ادامه داد: 
تقاضای مواد اولیه در کل دنیا کاهش پیدا کرد در عین حال 
علی رغم اینکه بر اساس گزارش آی سیس درآمد متوسط 
شرکت شــیمیایی بزرگ دنیا افزایش پیدا کرد اما کاهش 
حاشیه سود را در این شرکت ها شاهد بودیم. به گفته او سود 
شرکت سابیک عربستان در اواخر ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ به 
میزان زیادی کاهش پیدا کرده و ظرف ۱۰ ســال گذشته 

کاهش سود سابیک عربستان شاخص بوده و رکورد شکسته 
اســت. ربیعی با اشــاره به اینکه در قیمت های نفت و نفتا 
متوسط قیمت این دو شرکت از سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
حدود ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده اســت؛ گفت:همزمان با 
شروع تحریم ها قیمت نفت نیز سقوط کرد. او با بیان اینکه 
پلی اتیلن به عنوان یک محصول شاخص پتروشیمی است 
که در ســال ۹۶ صعودی بوده و در ســال ۹۷ نزولی بوده 
است، افزود: در همین مقطع تحریم ها، شاهد این هستیم که 
یک ثباتی در اتیلن داشــتیم و متوسط قیمت اتیلن در سال 
۹۶ نســبت به ۹۷، ۳درصد کاهش داشته است. مدیرعامل 
هلدینــگ خلیج فارس باتاکید بر اینکه از زمانی که ســال 
گذشته مشکالت تحریم شروع شد، عمال ما با تحریم های 
جدید آمریکا مواجه شــدیم، در بازار داخلی نیز اتفاقاتی رخ 
داد، تصریــح کرد: اول اینکه در حــوزه فروش و صادرات 
محصوالت با مشکل مواجه شدیم. تحریم بی تاثیر نبوده اما 
همه تالش همکاران ما این بود که این تاثیرات را کاهش 
دهند. تحریم قرار بود صادرات نفتی ایران را به صفر برساند 
و از بازارهای جهانی حذف کند. ربیعی با تاکید براینکه این 
اهداف در حوزه پتروشــیمی انجام نشده و شکست خورده 
اســت، گفت: این موضوع هزینه هایی را برای ما در حوزه 
خریــد و فروش، حمل و نقل و نقل و انتقاالت ارزی ایجاد 
کرده اســت اما توانسته ایم این مشکالت را تا حدودی رفع 
کنیم. او با تاکید براینکه در داخل کشــور، نوســانات ارزی 
زیادی داشــتیم و افزایش تورم را شــاهد بودیم، افزود: در 
مقطعی در نیمه اول سال گذشته رشد تقاضای محصوالت 
پتروشیمی بی منطق و غیر طبیعی در داخل کشور داشتیم و 
علت آن فقط رانت ارزی بود. مدیرعامل پتروشــیمی خلیج 
فارس ادامه داد: البته با تدبیری که اندیشــیده شــد و در 
اوایل ســال ۹۷ در بازار بورس کاال رقابت قیمت برداشته 
و آزاد شــد، خوشبختانه شــاهد آرامش در بازار بودیم و در 
حال حاضر محصوالت پتروشیمی که در بورس کاال عرضه 
می کنیم مشتری ندارد و عرضه از تقاضا بیشتر است و این 
نشان دهنده آرامش در بازار داخلی است که در محصوالت 

پتروشیمی ایجاد شده است. 

طرح های پتروشیمی لردگان، الفین ایالم، 

فاز نخست پاالیش گاز بیدبلند خلیج 

فارس، بخش نخست فاز اول بهسازی 

و ساخت تأسیسات جمع آوری گازهای 

مشعل مناطق نفت خیز جنوب و واحد 

سولفات پتاسیم ارومیه تا پایان امسال به 

بهره برداری می رسند

اطالعات فروش محموله های 
 پتروشیمی سری است. هلدینگ 

خلیج فارس تحت تحریم آمریکا قرار دارد 
و ما در یک جنگ اقتصادی جدی هستیم 

و متاسفانه کمتر از ده نفر باور کردند 
که واقعا در جنگ اقتصادی هستیم و این 

جنگ تلفات دارد، غنائم دارد، سختی 
دارد، سربازان ما در این جنگ بخش 

تولید و فروش است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

راهکارهای ارائه خدمات بهینه در گچساران بررسی شد 
راهکارهــای ارائه خدمــات بهینه به 
کارکنــان و خانواده هــای صنعت نفت در 
نشست مشترک بهداشت و درمان صنعت 
نفت و شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 

گچساران مورد بررسی قرار گرفت. 
روابــط  پایــگاه  گــزارش  بــه 
عمومی بهداشــت و درمــان صنعت نفت 
گچســاران ؛ نشست مشــترک بهداشت 
و درمــان صنعــت نفت و شــرکت بهره 
برداری نفــت و گاز گچســاران با حضور 
مدیرعامل  صیدالــی  هوشــنگ  مهندس 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،  
و  بهداشــت  رئیس  دکترمحمدمحمــدی 
درمان صنعت نفت گچســاران،  معاونین 
ســتادی و جمعــی از مدیران و رؤســای 
شرکت بهره برداری نفت گچساران برگزار 

شد. 
مهندس هوشــنگ صیدالــی در این 
نشست ضمن تقدیر از تالش های مجموعه 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 
اظهار کــرد:  برنامه های مرکز ســالمت 
کار،  همــکاری در تجهیــز درمانگاه های 
خــارج از منطقه و خصوصًا حضور مداوم و 
دلســوزانه کادر درمانی در مناطق عملیاتی 
نقطه عطفی در نوع دوســتی و همبستگی 
با کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز 
گچســاران است.  وی با اشــاره به اینکه 
تالشــهای مدیران و پرســنل بهداشت و 
درمان قابل تقدیر است اضافه کرد:  اعتقاد 
داریم که منابع انســانی سرمایه اصلی این 
شرکت می باشد و الزم است با هماهنگی 
و پیگیری های بیشتر در حفظ و صیانت از 
این سرمایه گرانبها تالشی مضاعف داشته 

باشیم.  
برداری نفت  مدیرعامل شرکت بهره 

و گاز گچســاران تصریح کــرد:  با وجود 
محدودیت هایی که بهداشت و درمان دارد 
و همگــی بر آن واقفیم انتظــار می رود با 
همکاری و تعامل ســازنده بیشتر سالمت 
جســمی و روانــی همــکاران در اولویت 
برنامه هــا قرار گیرد چرا کــه این موضوع 
باعث دلگرمــی ، آرامش خاطــر و انگیزه 

مضاعف در بین کارکنان خواهد شد.  
درمــان صنعت  و  بهداشــت  رئیس 
نفت گچســاران نیز در این نشست گفت:  
با اهتمــام،  همــکاری و تعامــل ارزنده 
مدیرعامــل،  مدیران،  روســاء و کارکنان 
پرتــالش شــرکت بهره بــرداری نفت و 
گاز گچساران توانســته ایم خدماتی را به 

جامعه نفت و گاز گچساران ارائه نماییم که 
امیدواریم رضایتمندی آنان را در پی داشته 
باشد. دکترمحمدمحمدی افزود:  در جریان 
خدمات رســانی به خصوص در شــرایط 
کنونی،  همدلی و مسئولیت پذیری مدیران 
و کارکنان از مولفه هایی اســت که باعث 
می شود تالش آنان به بار نشسته و خدمات 
ارزنــده ای بــه جامعه هــدف ارائه گردد.  
گفتنی اســت بهداشــت و درمان صنعت 
نفت گچســاران دارای ۱۸مرکز،  شــامل 
یک بیمارســتان،  ۹درمانگاه عملیاتی،  دو 
درمانگاه شهری،  یک کلینیک تخصصی،  
یــک کلینیک دندانپزشــکی،  ۳داروخانه،  
یــک مرکز طــب کار و ســالمت و یک 

کلینیک مشاوره روانپزشکی می باشد. 
هم اکنون ۶۱ پزشــک شــامل ۲۳ 
متخصص،  ۱۲ دندانپزشــک و ۲۶ پزشک 
عمومی مشــغول ارائه خدمــات درمانی به 
کارکنــان و خانواده هــای شــرکت بهره 

برداری نفت و گاز گچساران هستند.  
گفتنی اســت در حــال حاضر بیش 
از۱۳هزار نفر از خدمات بهداشت و درمان 

صنعت نفت گچساران استفاده می کنند. 
درمان  و  بهداشــت  فعالیت  محدوده 
صنعت نفت گچســاران همگام با شرکت 
بهــره بــرداری نفــت و گاز گچســاران 
و  کهگیلویه  خوزســتان،  اســتان های  در 

بویراحمد،  بوشهر و فارس است. 

گفتمان

 افزایش60 درصدی مراجعه کارشناسان پرستار
 بر بالین بیماران درمنزل 

مســئول پرســتاری در منزل بیمارســتان نفت تهران اعالم کرد: تعداد مراجعات کارشناسان 
پرســتاری واحد پرستاری در منزل )Home care( نیمه ســال ۹۸ به ۶۰۰ مراجعه رسیده است که 

نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت و درمان نفت تهران، مهرداد غیاثی افزود، سال ۹۷  
تعداد مراجعات کارشناسان پرستاری  به  منزل  بیماران  ۳۷۰ مورد بود که با شناخت بیشتر خدمات  
پرستاری درمنزل  در میان مراجعین بیمارستان و  خدمات خوب کارشناسان پرستاری بیمارستان نفت 

تهران، تعداد مراجعات  افزایش یافته است.
 وی بــا بیان اینکه مدیریت یکپارچه کلینیک زخم  و پرســتاری در منزل،  موجب هماهنگی 
بیشتر برای انجام  پانسمان های  نوین  و درمان  بهتر زخم های بیماران بستری در منزل شده است 

که  رضایت  بیماران را در پی داشته است.
  غیاثی تصریح کرد: شاغلین نفت، تحت تکفلین وبازنشستگان وبازمانده بازنشستگان  که قادر 
به مراجعه به بیمارســتان نیستند، خدماتی مثل نمونه گیری خون،  سرم تراپی، پانسمان،  زخم های 

بستری  و..  در منزل  انجام می شود.
  وی ادامه داد: بسته به نوع بیماری افراد، برخی بیماران دایمی و ثابت تحت مراقبت هستند و 
تعدادی ازبیماران به طور موقتی به خدمات پرســتاری درمنزل نیازمند هستند، معموال تعداد بیماران 
متغیراســت. به طوری که بعضی ماه ها ابتدای ماه با  ۱5 نفر کارشروع می شود، تا انتهای ماه به ۶۰ 

نفرمی رسد، اما بطور متوسط معموال ماهانه ۴5 نفر درماه ازاین خدمات بهره مند می شوند.
غیاثی توضیح داد: اولین قدم برای اســتفاده ازخدمات پرســتاری درمنزل، گرفتن دستوردقیق 
وکتبی با مهرو امضا پزشــک مربوطه است که پس از تشــکیل پرونده بیمار، به تمامی بیمارانی که 

درمحدوده شعاع ۱۲ کیلومتر تهران قراردارند، سرویس دهی صورت می گیرد.
 وی گفت: شــیوه کاربه این شکل اســت که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به بیماران 
سرکشی می شود و مشکالت بیماران با مسئول فنی که یک پزشک است درمیان گذاشته می شود و 

اگر مشکل جدی تشخیص داده شود، حتی برای انتقال بیماربه بیمارستان  اقدام می شود.
غیاثی گفت: بیمارســتان نفت، تنها بیمارستان دولتی اســت که خدمات پرستاری در منزل را 
بدون واگذاری به بخش خصوصی ارائه می کند ولی اغلب بیمارســتان های دولتی به این شیوه عمل 

نمی کند.
 مسئول پرستاری درمنزل بیمارســتان نفت تهران گفت: اگرپزشک،لزوم رسیدگی و سرکشی 
به بیماری را مشــخص کرده باشد وبرای رسیدگی به بیمار حتی در روز تعطیل تاکید داشته باشد؛ در 

روزهای تعطیل هم رسیدگی به بیماران انجام می شود. 
 وی درخصوص کارکنان این بخش گفت: با توجه به اینکه کارکنان بخش پرستاری در منزل 
به حریم خصوصی افراد وارد می شوند، رازداری وامانت داری ازمهمترین ویژگی شخصیت آنها است. 
اما صبر و حوصله ومسئولیت پذیری ومهارت آنها نیزاهمیت دارد. مهمترین سختی که کارکنان این 
بخش با آن مواجه هستند، مسیرهای طوالنی و ترافیک است زیرا بیماران درنقاط مختلف شهرساکن 

هستند و رسیدگی  به موقع به آنها بسیار مهم است.
 غیاثی گفت: ازمحاســن وجود بخش پرســتاری درمنزل،  این اســت که امروزه بیماران رها 
نمی شــوند ودرزمان ترخیص، ازاین نظرکه نیاز به خدمات منزل دارند بررســی می شوند تا کارهای 

درمانی مورد نیاز آنها پس از ترخیص نیز ادامه یابد.

مسوول مرکز مشاوره و سالمت روان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق:

 رسالت ما باال بردن راندمان کار و زندگی خانواده صنعت نفت است 
علــم روانشناســی بعد از انقــالب صنعتی 
در اروپا شــکل گرفت که بــه نوعی الزمه صنعتی 
شــدن و تمدن شهری بود. اگرآغاز روانشناسی را 
با پایه گذاری آزمایشــگاه ویلهلم وونت در شهر 
الیپزیــک آلمان به ســال 1۷۷۹ همزمان بدانیم 
شاهد این هســتیم که طی چند قرن با استفاده از 
اصول و روش های معمول در علوم طبیعی گام های 
بلندی در شــناخت و کنترل ذهن یا روان انسانها 
برداشته شــده اســت. تا آنجایی که امروز کمتر 
جنبه ای از رفتار انســان ها وجود دارد که به نحوی 
مورد بررسی روانشناسان قرار نگرفته باشد. هفته 
ســالمت روان فرصت مغتنمی بــود که مروری بر 
فعالیت های مســتمر واحد مشاوره و سالمت روان 
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق در طول 
سال داشته باشــیم. در همین راستا گفت و گویی 
داشتیم با حســین وحدتی مسوول این واحد که از 

نظر می گذرد:
 ابتــدا بفرمایید چــه ضرورتی باعث ایجاد مراکز  ��

مشاوره در شمال شرق شد؟
 محیط هــای صنعتی به لحاظ ارتباط با ابزار، 
عوامل فیزیکی و جغرافیایی محیط کار درگیری های 
ذهنی و استرس هایی را برای کارکنان به دنبال دارد. 
بنابراین حضور روانشــناس در محیط های صنعتی 
ضرورت می یابد. زیرا روانشناس صنعتی و سازمانی 
و پزشک  مشاور نقش قابل توجهی در تهیه، تنظیم 
و اجرای برنامه های خاص بهداشت روانی را در این 

محیط ها به عهده می گیرند.
تجربه نشــان می دهــد معمــوال کارکنان 
مشــکل دار به طور مســتقیم به مراکز مشــاوره 
مراجعه نمی کنند تا درباره مشکالت خود صحبت 
کنند. بنابراین وظیفه روانشــناس این است که در 
محیط های صنعتی حضور داشــته باشــد تا هم 
دسترســی کارکنان به مشاوره آسان تر باشد و هم 
بتوانند افراد نیازمند به مشــاوره و روان درمانی را 

شناسایی کنند.
 فعالیت مراکز مشــاوره شمال شرق از چه زمانی  ��

آغاز شــد و در حال حاضر چند مرکز مشــاوره فعال 

دارید؟
 در سال ۱۳۷۰ نخستین کلینیک مشاوره در 
منطقه شمال شرق در مشهد راه اندازی شد که ابتدا 
عمده فعالیت این کلینیک در حوزه روانپزشــکی و 
روانسنجی بود و روانشناسی سهم زیادی در درمان 

اختالالت نداشت.
با توســعه فعالیت مرکز مشــاوره مشــهد 
ضروری دیدیم در مناطق عملیاتی حضوری فعال 
داشته باشیم، بنابراین در منطقه سرخس کلینیک 
مشــاوره ای را در شهرک شهید مهاجر پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمی نژاد راه اندازی کردیم که خانواده 
صنعت نفت این منطقه عملیاتی در صورت نیاز به 
راحتی به مشاوره دسترسی داشته باشند. این مرکز 
با استقبال روبه رو شد و باز خورد مثبت و ارزشمندی 
از سوی کارکنان صنعت نفت و خانواده های آنان در 

سرخس برای ما داشت.

تجربه موفق سرخس باعث شد در شهرهای 
بجنورد، شاهرود و زاهدان نیز مراکز مشاوره ای راه 

اندازی کنیم.
و آخرین مرکز مشــاوره ای کــه در منطقه 
شمال شرق افتتاح کردیم، کلینیک مشاوره ای در 

کمپ نفت و گاز شرق در سرخس بود.
 شما که در منطقه سرخس مرکز مشاوره داشتید  ��

چه ضرورتی باعث ایجاد مرکزی دیگر در کمپ نفت 
و گاز شرق شد؟

 تجربه نزدیک به ســه دهــه فعالیت مرکز 
مشاوره در شمال شرق به ما نشان داد که همیشه 
نباید منتظر مراجعه کارکنان به مراکز مشاوره باشیم 
و گاهی ما باید به ســراغ کارکنان برویم. به همین 
منظور در کمپ نفت و گاز شرق کلینیکی راه اندازی 
کردیم. در این بخش کارکنانی هستند که گاهی ۲۴ 
تا ۴۸ ساعت تنها در یک محیط بیابانی مشغول به 

فعالیت هستند و این تنهایی و دور از امکانات بودن 
می تواند مشکالت روحی و روانی ایجاد کند. آنجا 
روانشناس هایی داریم که سر چاه های گاز می روند 
و با اپراتورها و نیروی های حراستی که آنجا هستند 
گفت و گو می کنند و به مســایل و مشکالت آنها 
گوش می دهند. کلینیک کمپ در هفته دو روز فعال 
اســت و کارکنان می توانند به مشاوران مراجعه و 
مسایل و مشکالت خود را با آنان در میان بگذارند.

 درحــال حاضرچه تعداد روانشــناس با مراکز  ��
مشاوره مشغول به همکاری هستند؟

  ۲۲ روانشــناس و مشــاور در کلینیک های 
مشاوره منطقه شمال شرق حضور دارند که همگی 
از بهترین مشــاوران و روانشناسان منطقه و عضو 

هیات علمی و سازمان نظام روانشناسی هستند.
صنعت نفت یکی از مراکز مهم صنعتی کشور 
اســت و باید افرادی در امر خطیر مشاوره کار کنند 

که زبده، خبره و قابل اعتماد باشند. در مدت فعالیت 
مراکز مشاوره منطقه شمال شرق خدمات به صورت 
اســتاندارد و علمی ارایه شــده و خطاهای کاری و 

شکایتی نداشتیم که این افتخاری برای ما است.
 عالوه بر حمایت مســووالن سازمان بهداشت و  ��

درمان صنعت نفت آیا مدیران صنعت نفت منطقه نیز 
حمایتی از مراکز مشاوره داشته اند؟

 به طور قطع می توان عنــوان کرد که ارایه 
خدمات مشــاوره را مدیون مدیران و مســووالن 
صنعت نفت منطقه شمال شرق هستیم که احساس 
نیاز کردند و به دلیل برخــورداری از فرهنگ باال 
توجه به مسایل روانشناسی را ضروری دانستند. و 
به این باور رســیده بودند که تا یک کارمند از نظر 
روحی و روانی نشــاط نداشته باشد راندمان کاری 

خوبی نخواهد داشت.
به طور کل می توان گفت که نقش مدیریت 
در تشــیخص مشکالت روانشناســی افراد تحت 
نظرشان بسیار اهمیت دارد. آنها می توانند نشانه های 
اضطراب، فشار روانی و فرسودگی شغلی طوالنی 
مدت را به سادگی در کارکنان خود مشاهده کنند. 
در چنین وقتی مسووالن باید رفتار حمایتی در پیش 
بگیرند و مثل یک مشاور و مددکار با او به مشاوره 

بپردازد.
مدیران صنعت نفت شمال شرق کمک خیلی 
بزرگی به رشــد خدمات بهداشت روانی در منطقه 

کردند و ما همیشه مدیون آنان هستیم. 
 میزان استقبال خانواده صنعت نفت منطقه از این  ��

مراکز به چه صورت بوده است؟
 فرهنگ باالی گیرنــدگان خدمت یکی از 
عوامل مهــم در گیرایی و مثمر ثمر بودن خدمات 
بهداشت روان است. و خانواده صنعت نفت منطقه 
شــمال شــرق از فرهنگ باالیی برخوردار است. 
مراجعان ما هم همیشــه ما را تشویق کرده اند و 
به ما دلگرمی داده اند و یکی از عوامل پیشرفت ما 

همین مراجعان هستند.
 و تمام ســعی ما بر این اســت که همواره 
کنارشان باشــیم و پیشنهادات و راهکاری علمی و 

عملی را در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند راندمان 
باالتری در کار و زندگی داشته باشند. این رسالت ما 
در واحد مشاوره و سالمت روان صنعت نفت است.

کارکنان زمانی که فکرشان  آزاد و مشغولیت 
ذهنی نداشــته باشند راندمان کاریشان باال می رود 
و ارتقا پیدا می کند که ایــن هم به نفع فرد و هم 
سازمان است و ما سعی می کنیم به عنوان سربازانی 
در این سنگر وظیفه حساس آرامش و سالمت روان 
کارکنان و خانواده های گرامی صنعت را حراســت، 

پشتیبانی و تضمین کنیم.
 چه برنامه های برای توســعه کار واحد مشاوره و  ��

سالمت روان در منطقه شمال شرق دارید؟
 یکی از برنامه هایی که پیش بینی کرده ایم 
و در دســتور کار ما قــرار دارد راه اندازی» صدای 
مشــاور« اســت. که یک روانشــناس در روزها و 
ســاعات مشخصی پاســخگوی افرادی است که 
نمی توانند یا نمی خواهند به طور حضوری به مراکز 
مراجعه کنند. پیش بینی کرده ایم که مرکز صدای 

مشاور در اوایل سال آینده کار خود را آغاز کند.
 با توجه به اینکه هفته ســالمت روان را پشت سر  ��

گذاشــته ایم شــمال شــرق در طول این هفته چه 
فعالیت هایی داشته است؟

** در ایــن هفته برنامه هــا و کالس های 
آموزشی متنوعی برای کارکنان و خانواده ها داشتیم. 
البته ما در طول ســال نیز به طور مستمر اقدام به 
برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی می کنیم 
ولی در این هفته به طور خاص تر با توجه به شعار 
هفته ســالمت روان این کالس ها برگزار شد. از 
جمله این فعالیت ها می توان به نمایشگاه کتاب با 
محوریت کتب روانشناســی در مشهد، کارگاه های 
آموزشــی با عنوان نشــاط در زندگــی، آموزش 
مهارتهای زندگــی و فرزند پروری برای خانواده ها 
و کارکنــان صنعت نفت ســرخس و کالس های 
آموزشی با حضور روانشناس و با محوریت نشاط و 
جلوگیری از افسردگی در بجنورد، شاهرود و زاهدان 

اشاره کرد.
گفت وگو: منور میرشجاعان
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تحلیل
گفتمان

مدیر عامل پتروشیمی مرجان:

کاهش هزینه های غیر ضرور باید به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گیرد
مهندس قاســم مسعودی، مدیر عامل مجتمع 
پتروشــیمی مرجان در نشست با مدیران و مسئوالن 
ارشد این مجتمع تاکید کرد: باید به مدیریت هزینه ها 
توجه شــود ودر این ارتباط فضایی ایجاد شــود که 
بر اســاس یک راهبــرد جامع و سیســتمی کاهش 
هزینه های غیــر ضرور به یــک فرهنگ همگانی 

تبدیل گردد.
به گــزارش دانش نفــت به نقــل از روابط 
مجتمــع  مدیرعامــل  عمومی پتروشــیمی مرجان، 
پتروشــیمی مرجان در نشست روز ســه شنبه ۲۹ 
مهرماه سال جاری با مدیران و مسئوالن ارشد این 
مجتمع بر ضرورت کاهــش هزینه های غیر ضرور 
تاکیــد و در این خصوص گفت: بایــد به مدیریت 
هزینه ها توجه شود ودر این ارتباط فضایی ایجاد شود 
که بر اســاس یک راهبرد جامع و سیستمی کاهش 
هزینه هــای غیر ضرور به یــک فرهنگ همگانی 
تبدیــل گردد. مهندس مســعودی بــا قدردانی از 
زحمات موثر همــکاران و ارائــه رهنمود هایی در 

ارتباط با پیشــبرد هرچه بهتر اهداف بر بکار گیری 
تمامی ظــر فیت های موجود در جهــت تداوم روند 
روبه رشــد افزایش تولید تاکید کــرد. وی با بیان 

اینکه سرمایه های اصلی یک جامعه نیروی انسانی 
ســالم و متخصص است بر رعایت نکات ایمنی در 
همــه مراحل انجام کار تاکید و در این ارتباط افزود 

ارتقاء فرهنگ ایمنی و افزایش هوشیاری ایمنی در 
حیــن کار باید رعایت و اولویــت دادن به فرهنگ 
ایمنی باید سر لوحه فعالیت های شرکت باشد. مدیر 
عامل در بخش دیگر ســخنان خود تامین انتظارات 
کارکنان و خانواده هــای آنها در حوزه ارائه خدمات 
رفاهی و اجتماعی در کیفیت کار نیروی انســانی و 
تقویت انگیزه بیشــتر در آنان موثر دانســت  و در 
این خصوص تصریح کرد:  تالش بر این اســت که 
در چارچوب دســتورالعمل خدمات رفاهی به تدریج 
برنامه هایی برای ارتقاء سطح رضایتمندی همکاران 
انجام شــود و این تصمیم از برنامه های اولویت دار 
بوده و در فرصت ممکن اجرایی خواهد شد. گفتنی 
اســت در این نشســت  مباحث و نظراتی در مورد 
نحوه ارائه خدمات و برنامه های در دســت اقدام از 
طرف مسئولین واحدهای مختلف شرکت مطرح  و 
در ادامه از طرف مدیر امور زیربنایی بیان شــد که 
عملیات ساخت فضاهای فیزیکی حراست ایمنی و 

آتش نشانی در اوایل آبان ماه اجرایی خواهد شد. 

»دوست داشتم در مراسم بازدید استاندار خوزستان از 
مدارس بازسازی شده پس از سیل نوروز ۹۸ بودید و جمله آن 
مرد روستایی را می شنیدید که گفت به ما گفتند سیل نقمت 

است، اما االن فهمیدیم که سیل برایمان نعمت بود.«
این جمله علی قربانی، مدیرکل نوســازی، توســعه 
و تجهیز مدارس اســتان خوزســتان بود؛ مدیــر جوان و 
خوش برخوردی که در سفر دو روزه ما به اهواز برای بازدید 
از مدارســی که پس از ســیل ۹۸ به همت این سازمان و 
همیاری مالی مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز شــرکت ملی نفت ایران احیا شده بودند، پذیرای 
ما بود.نخســتین روزهای سال ۹۸ بود که کام همه ایرانیان 
که با امید و آرزو تعطیالت نوروز را ســر می کردند، تلخ شد؛ 
خبر ســیل و ویرانی نگذاشت کاسه چشم کسی در سراسر 
ایران خشــک بماند، اما مهر و وفای ایرانی که زبانزد مردم 
جهان اســت، نگذاشت مردم ســیل زده، این پاره های تن 
ایران، احساس تنهایی کنند. هنوز سیل فروکش نکرده بود 
که ســیل کمک های مردمی از راه رسید و چراغ شب مردم 
بحران زده شد؛ ســازمان های مختلف از نخستین ساعات 
وقوع ســیل برای کمک به مردم حاضر شدند و هرکس به 
نحوی کمک حال هم وطن خود شــد.در این میان شرکت 
ملــی نفت ایران هم خود را جدا از مردم ندید و پا به میدان 
گذاشــت؛ آن طور که قربانــی از آن روزها تعریف می کند، 
همچنان که مردم خســته از این بالی طبیعی نخســتین 
نقطه امیدشــان صنعت نفت بود، مدیــران این صنعت نیز 
خیلی زودتر از انتظار با نهادهای آسیب دیده تماس گرفتند 
و کمک های خود را دریغ نکردند.هرچند طیف کمک های 
صنعــت نفت تنها به آمــوزش محدود نبــود و از خدمات 
جابه جایی مردم گرفته تا اســکان و تخلیه آب از خانه های 
مردم و...  موارد متعددی را شــامل می شد، بخش مهمی از 
این کمک ها معطوف به مدارس بود. به گفته قربانی، به دلیل 
تعدد ســاختمان های مدارس، آموزش و پرورش بیشترین 
ساختمان های آســیب دیده را در جریان سیل فروردین ۹۸ 
داشــت و از طرفی با توجه به مهلت نهایی برای بازسازی 
مدارس تا ابتدای مهرماه به منظور بازگشت دانش آموزان به 
مدارس، فشار مضاعفی بر گردن ما بود و فرآیندهای ارزیابی 

خسارت و همچنین تعیین منابع الزم برای بازسازی حدود 
یک ماه زمان ما را گرفت و تا فروکش کردن سیل و خارج 
شدن خانواده ها از مدارسی که اصلی ترین محل اسکان افراد 
آسیب دیده بود، فرصت بسیاری از دستمان رفت.در جریان 
این سیل، ۱۱۳ مدرسه آســیب دید که ۷۸ مدرسه نیازمند 
تعمیرات و ۳5 مدرســه نیازمند تخریب و احداث دوباره بود. 
تجهیزات بیشــتر این مدارس هم در جریان ســیل آسیب 
دیده بودند که نیازمند ســرمایه هنگفت برای بازخرید بود. 
از طرفــی پراکندگی مدارس در نقاط مختلف اســتان کار 
را برای سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس وزارت 
آموزش و پرورش ســخت کرده بود، ضمن آنکه بیشــتر 
راه های مواصالتی به روستاها و شهرهای دورافتاده آسیب 
دیده بود و همه اینها مزید بر علت بود که غولی در مســیر 
بازگشــایی مدارس تا ابتدای مهر سال ۹۸ متولد شود.وقتی 
در جریان بازدید از مدرســه صفــاران ۱ و ۲ زکریای رازی 
روســتای دغاغله صفاک، باوی از توابع شهرستان شوشتر 
اســتان خوزستان این مسئله را از دانش آموزان جویا شدیم، 
همه اظهار کردند که فکر بازگشــایی مــدارس تا ابتدای 
ســال تحصیلی جاری برایشان محال بود و اندیشه حضور 
در کالس هایــی در چادر یا کانکس های موقت را در ســر 
می پروراندند.علی از دانش آموزان کالس ســوم به ما گفت 
پس از سیل پدرش به او گفته بود مدرسه خراب شده است و 
دیگر از درس خبری نیست و باید برای کار همراه من شوی. 
ام کلثوم کالس چهارمی که از حضور در مدرسه نوساز بسیار 
خوشــحال بود، برایمان از زیبایی های مدرسه جدید گفت 
و تعریف می کرد قبل از ســیل کالس هایشان چقدر کهنه 
و فرسوده بوده اســت و حاال ساختمان نوساز و نورپردازی 
مناسب و تخته و میز و نیمکت و تجهیزات نوساز میزبانشان 
است.برای تجهیز، نوسازی و بازسازی این مدارس، مدیریت 
نظــارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز از ســازمان 

نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استعالم و برآورد قیمت 
خواســته بود و بعد از ارسال ارزیابی ها به این مدیریت، 5۰ 
میلیارد تومان برای این اقدام ها از ســوی شرکت ملی نفت 
ایران تخصیص یافت. به گفته علی قربانی، این میزان اعتبار 
به واقع تمام نیاز ســازمان را بــرای تعمیر و تجهیز مدارس 
تأمین می کرد و همین دلگرمی بود برای اینکه زودتر دست 
به کار شــوند و با تمامی قوا به بازسازی مدارس بپردازند. اما 
این تنها دلگرمی نبود که شرکت ملی نفت ایران برای مردم 
صبور استان فراهم کرد. به گفته قربانی، پیش از این سیاست 
شرکت ملی نفت ایران در همکاری با این سازمان، ساخت 
مدارس جدید بود، اما پس از سیل فروردین ماه، سازمان با 
چالش دیگری روبه رو بود؛ عمده خیرین مدرسه ساز شرایط 
خاصی برای تخصیص منابع مالــی دارند، این افراد عمدتًا 
می خواهند نامشــان بر مدارس ساخته شده باشد و تعمیر یا 
تأمین تجهیزات چندان به چشمشــان مقبول نیست و این 
سنگی در مسیر بازسازی مدارس و تأمین تجهیزات از بین 
رفته پس از سیل بود. بر همین اساس طی مذاکراتی که با 
مسئوالن شرکت ملی نفت ایران انجام شد، این موضوع که 
اهمیت حیاتی در احیای مدارس داشــت، در دستور کار قرار 
گرفت.اما مســئولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران 
در حوزه آموزشی تنها به بازسازی مدارس محدود نمی شود. 
به گفته قربانی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان خوزستان، مجموعه وزارت نفت حتی پیش از وقوع 
سیل توجه ویژه ای به استان خوزستان داشته است و شخص 
وزیر نگاه خاص خود را متوجه مســئولیت های اجتماعی در 
استان های نفت خیز کرده است و جدا از پروژه های بازسازی 
مدارس آســیب دیده از ســیل، این وزارتخانه ۱۰۰ پروژه با 
مجموع اعتبار ۱5۰ میلیارد تومان در زمینه ساخت مدارس 
و اماکن ورزشــی مربوط به مدارس در استان خوزستان در 
دســت اجرا دارد و این همکاری معطوف به امسال و سال 

گذشته نیست، بلکه از گذشته بوده و قرار است ادامه داشته 
باشد.مدرسه چهار کالسه یحموره مربوط به روستای شعیبیه 
یحموره از توابع شوشتر که حدود ۶ ماه پیش میزبان ساکنان 
ســیل زده روستا بود و حال و روز آموزشی نداشت، امروز به 
همت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز و لطف شرکت ملی 
نفت ایران، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته اســت. مدیر 
این مدرسه برای ما از روزهایی گفت که هیچ معلمی دلش 
نمی خواست در این مدرسه باشد و بعد از نوسازی و تجهیز 
صورت گرفته حاال شوق و خرسندی کادر آموزشی از حضور 
در چنین مدرسه ای کامال مشهود است. دانش آموزان پر شور 
این مدرسه از رنگ آمیزی، تعمیرات و تجهیزات نو مدرسه 
برایمان گفتند و تعریف  کردند در زمان ســیل چگونه این 
مدرســه خانه اولشان شده بود و روزها و شب های بسیاری 
را در این مدرســه گذراندند تا کار تخلیه آب از خانه هایشان 
انجام شــود.روز دوم با رئوف نایــب زاده، نماینده مدیریت 
نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در ســازمان 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان خوزستان همراه 
شدیم و از مدارس تعمیرشده توابع شهرستان حمیدیه بازدید 
کردیم. آقای نایب زاده که از زحمت کشان و دلسوزان حوزه 
ســاخت و تعمیر مدارس در استان خوزستان است، برایمان 
در رابطه با نحوه تخصیص اعتبار برای هر مدرسه توضیح 
داد و گفت: مدارس اســتان بر اساس تعداد کالس از سه تا 
۱5 کالس طبقه بندی می شوند که در جریان سیل سال ۹۸ 
میزان آســیب هر کدام متفاوت بود. بر همین اساس الزم 
بود اعتبارهای متفاوتی به هر مدرســه تعلق گیرد که این 
مسئله به سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز استان سپرده 
شــد. سازمان پس از شرح کار و واســپاری آن به پیمانکار 
آغاز شــد؛ با توجه به آنکه پشتیبان مالی پروژه شرکت ملی 
نفت ایران بود، پیمانکار می دانست که به محض تکمیل و 
ارائه اسناد مالی، هزینه های خود را دریافت می کند و همین 

موضوع به روند اجرای کار سرعت بخشید.در جریان بازدید 
از مدرسه پنج کالسه امام علی )ع( روستای آلبومروح از توابع 
شهرستان حمیدیه بود که نایب زاده برایمان از شرایط اسفبار 
مدارس در روزهای ســیل تعریف کرد؛ روزهایی که آب از 
پنجره کالس ها وارد شده بود و منطقه به شکل یک تاالب 
درآمده بود، همه تجهیزات و تأسیســات ساختمان از جمله 
لوله های آب و کابل های برق و تجهیزات آموزشی از جمله 
دستگاه های کپی و کامپیوترها و میز و نیمکت ها بالاستفاده 
شــده بودند و اگر همت و حمایت ارگان های مختلف نبود، 
دیگر رمقی بــرای آموزش این مناطق باقی نمی ماند.بابای 
مهمان نواز مدرســه که در خانه نقلی اش ما را مهمان چای 
و قهوه عربی کرد، برایمان گفت که در روزهای سیل برای 
سرکشــی به ساختمان بازگشته و اشک در چشمانش جمع 
شــده بود. او گفت که ســیل همه چیز را بــرده بود و فکر 
نمی کرد مدرســه به حالت قبل بازگردد و حاال می بیند که 
حتی از قبل هم بهتر شــده است.مدرســه ۶ کالسه شهید 
جاســم اسعدی، آخرین مدرســه ای بود که ما در این سفر 
همراه دانش آموزانش شــدیم؛ مدرســه ای در دل روستای 
دورافتاده شــاکریه شهرستان سوســنگرد که شوق و شور 
آموزش و علم آموزی در بین همه دانش آموزان کامال مشهود 
اســت. بچه های این مدرسه که پیش تر نیز در زمان ساخت 
مهمانشان بودیم، از مدرسه جدیدشان لذت بسیار می بردند. 
آیت برایمان از لذت درس خواندن در مدرســه جدید تعریف 
کــرد و گفت که هیچ وقت دلش نمی خواهد از مدرســه دل 
بکند. عباس خجالتی به ما گفت که مدرسه تا کجا زیر آب 
بوده و در حال فروپاشی بود که مسئوالن به کمکش شتافتند 
و آن را از روز اول بهتر کردند.حاال که مهر روزهای پایانیش 
را پشت  سر می گذارد، دانش آموزان خوزستانی خوشحال و با 
انگیزه در کالس هایشــان حاضر می شوند و دغدغه هایشان 
جز بازی های کودکانه و علم آموزی چیز دیگری نیست. امروز 
که نفت بر اســاس وظیفه به مسئولیت های اجتماعی خود 
پایبند بوده است، دل خانواده های مناطق نفت خیز را به آینده 
فرزندانشان گرم نگه داشته است؛ فرزندانی که گردانندگان 

آینده این صنعت پر افتخار و اقتصاد کشور خواهند بود.
منبع: شرکت ملی نفت ایران

بازديد مدير عامل شستان از شرکت 
پتروشيمی مرجان

به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی مرجان، در این بازدید 
که جمعی از مدیران و مســئولین ارشــد، مدیر عامل شستان را همراهی 
می کردند از نزدیک مســائل و روند پیشرفت امور در این مجتمع صنعتی 

مورد بررسی قرار گرفت. 
در ادامــه بازدیــد، دکتــر توالیی بــه اتفاق مهندس مســعودی و 
دیگر همراهان در نشســت تخصصی مدیران و مســئولین ارشد مجتمع 
پتروشــیمی مرجان حضور یافتند.  پیرامون برنامه های در دســت اقدام با 
اولویت  تســریع در رفــع نقصان های موجود در خــط PRG به بحث و 
تبادل نظر  پرداختند. گفتنی اســت، در این نشســت، مهندس مسعودی، 
مدیر عامل مجتمع پتروشــیمی مرجان،  گزارش جامعی از آخرین وضعیت 
فعالیت شــرکت و  طرحها و برنامه های آن و نیز پیشنهاداتی در جهت رفع 
موانع موجود ارائه کردند. خاطر نشــان می دارد، در پایان این نشست، دکتر 
توالیی به اتفاق مهندس مســعودی و جمعی از مدیران و مسئولین همراه 
از قســمت های مختلف مجتمع پتروشــیمی مرجان  بازدید و از نزدیک در 

جریان پیشرفت فعالیت های شرکت قرار گرفتند. 

کسب يک موفقيت توسط شرکت پتروشيمی مرجان
پتروشــیمی مرجان  شــرکت 
موفق به کســب لوح تقدیر شرکت 

»پیشرو« گردید. 
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومی شــرکت پتروشیمی مرجان، 
در لوح تقدیر مدیــرکل نظام فنی 
ارزشــیابی و طرح های وزارت نفت 
و مدیر عامل ســازمان منطقه ویژه 
اقتصــادی انرژی پــارس مبنی بر 
کسب این دستاورد موفق خطاب به 
جناب آقای مهندس مسعودی، مدیر 
عامل شــرکت پتروشــیمی مرجان 
تصریــح گردیده اســت: تالش و 
همت واالی مدیریــت و کارکنان 
این شرکت موفق به کسب عنوان 
شــرکت »پیشــرو« در فعالیتهای 
نظارتی یکپارچه ســازی و استقرار 
حــوزه  صنعتــی  اســتانداردهای 
»بازرســی فنــی« در منطقه ویژه 
اقتصــادی انرژی پارس در ســال 
۹۸/۹۷ گردیــد لذا بدین وســیله 
بــه پاس ایــن زحمــات ارزنده از 
جنابعالی، مدیر و کارشناسان شاغل 

آن شرکت تجلیل به عمل می آید. 
امید آنکه در راه پیشــرفت و اقتدار 

کشور عزیزمان ایران همواره موفق 
و موید باشید. 

تشريح وظايف بازرسی فنی پتروشيمی مرجان از زبان 
مهندس رهبری

بازرســی  واحد  رهبری، سرپرســت  مهنــدس 
فنی این شــرکت اظهار کرد: بازرســی فنی به لحاظ 
حساسیت انجام وظایف و ماهیت کارکرد آن نقش مهم 
و تاثیر گذاری را بر عهده دارد و از این منظر اســت که 
می بایســت در بخش نیروی انسانی از پتانسیل باالیی 

برخوردار باشد. 
عمومی شــرکت  روابــط  گــزارش  بــه 
پتروشیمی مرجان، وی گفت: تبادل دانش و استفاده از 
ایده های تخصصی همکاران تسهیل گر مسیر صحیح 
انجام وظایف بوده و همیشــه ســعی بر این است که 
از توان تخصصی و ظرفیــت علمی همکاران بصورت 
بهینه اســتفاده کنیم. مهندس رهبری خروج از انفعال 
در حوزه هایــی که از یکنواختــی کار برخوردارند و به 
صورت مقطعی فعالند را ضروری دانست و اظهار کرد: 
با اجرای فرایند بهینه سازی نیرو ها در بخش بازرسی 
فنی، فرایندخوردگی را می توانیم کنترل و پایش کنیم 
و آنجایی که شــرکت برای انتخاب  مواد یا پوشــش 
تحت تاثیــر خوردگی قرار می گیرد از پتانســیل های 
بازرســی اســتفاده شــود تا نیروها دچار روزمرگی و 
خمودگی نگردند و دانش آنان به روز شود تا در مسیر 
پیشــرفت قرار گیرند و ما این ایده را در واحد بازرسی 

فرآیند اجرایی کرده ایم. سرپرســت بازرســی فنی در 
ادامه به تشــریح وظایف این واحد پرداخت و در این 
خصوص گفت: بازرســی فنی با ارائه روش های فنی 
دالیل معیوب شدن یک دستگاه یا قطعه را مشخص 
می کند و با ارائه دستورات مناسب امکان بهره برداری 
بهینه را از دســتگاه ها فراهم می آورد. ایشان در خاتمه 
با قدردانی از زحمات موثر همکاران، آگاهی از فناوری 
روز، ارتباط مداوم و مستمر با مراکز علمی تحقیقاتی در 
راستای تقویت دانش تخصصی را الزمه پیشرفت همه 
جانبه نیروهای فنی دانســت و از این فرآیند به عنوان 
گامی موثــر برای خروج ا ز روزمرگــی و جلوگیری از 
هدر رفت توان انســانی یاد کرد و بر انجام این برنامه 

هدفمند تاکید نمود. 

روايتی از احيای مدارس سيل زده؛

چراغ آموزش به ياری نفت روشن می ماند
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NewsMin. Says Iran Petchem Exports Goodیادداشت
Iranian Minister of Petroleum 
Bijan Zangeneh said the coun-
try’s petrochemical exports was 
at a satisfactory state.
According to ICANA, Mr. 
Zangeneh said that over 95% 
of petrochemical companies 
could cash their exports in.The 
official said that exports of 
petrochemicals and receiving 
their money was at a satisfactory 
state in Iran, adding as a person 
in charge of monitoring the 

state of petrochemical exports 
in the country, “I must say that 
over 95% of petrochemical 
companies had displayed a very 
good performance in terms of 
cashing in their exports.”Iranian 
petrochemical plants supply 66 
million tons of petrochemicals 
annually.Iran expects to realize 
two major leaps in the sector by 
2025, which would bring the 
country’s annual petrochemical 
output to 130 mt/y.

Two South Pars Platforms 
Loaded

Two platforms belonging to Phases 22 to 
24 of South Pars gas field were loaded on 
Wednesday.
The two structures, including a satel-
lite and a main platforms, are the final 
structures to be installed in the offshore 
project.According to the Pars Oil and Gas 
Company (POGC), Ali Asghar Sadeghi, 
deputy director of the project, said the main 
platform of Phase 23 and the 24B satellite 
platform were loaded on FLB124 barge to 
be installed on their designated offshore 
spot in the Persian Gulf.He added that the 
simultaneous transfer operation of the two 
gas platforms was scheduled to take place 
next week, but thanks to the round-the-clock 
efforts of all the operating groups, the trans-
fer of the 2,500-tonne super-structures took 
place earlier than anticipated.

Euro-5 Gasoil Output of 
PGSR at 20ml/d

The CEO of the Bandar Abbas Gas Conden-
sate Refinery (also called the Persian Gulf 
Star Refinery-PGSR) said the facility sup-
plied an average of 17 to 20 million liters 
per day of Euro-5 gasoil.
Mohammad Ali Dadvar said the plant was 
now processing 450,000 barrels of gas 
condensate, adding the refinery supplied 47 
ml/d of Euro-5 petrol.He said each phase 
of the plant operated at 150,000 b/d of 
processing capacity, adding that by optimiz-
ing processes in the facility, 90,000 b/d had 
been added to the plant’s daily production 
capacity.Plans are under way to add another 
90,000 b/d to the refinery’s capacity by the 
end of the current calendar year to March 
20, he added.Dadvar further said that the 
naphtha output of the facility was at an 
average of 40 to 50,000 b/d which was 
consumed by Arak and Tabriz petrochemi-
cal plants.

OIEC Inks MoU with
 Local Firms for 

Manufacturing Petchem 
Equipment

The Oil Industries’ Engineering and 
Construction (OIEC) has signed a €60m 
memorandum of understanding (MoU) with 
local firms for local manufacturing of petro-
chemical machinery and equipment.
The deal was signed on Tuesday between 
OIEC, Machine Sazi Arak and AzarAb 
Industries.The document aims to provide 
the necessary equipment for two petro-
chemical companies, namely Kian (55% 
share) and Dehloran (62% share).By local 
manufacturing of the items, Mashin Sazi 
Arak will save Iran €40 million and AzarAb 
Industries €20m.Addressing a ceremony to 
sign the contract, Gholamreza Manouchehri, 
the OIEC CEO, said that the company was 
running the largest projects in the petro-
chemical, liquefied natural gas (LNG) and 
upstream sectors of the Iranian oil industry 
and had ordered nearly 1 billion dollars’ 
worth of items to domestic suppliers.”By 
joining traditional companies, startups and 
accelerators play an important role in speed-
ing up the process of internalizing equip-
ment manufacturing needed by industries,” 
he said.Manouchehri said: “Despite the 
difficulties in the field of domestic manu-
facturing, I can confidently say that with the 
help of Iranian manufacturers we can finish 
the work and there will be no deadlock in 
this regard.”

NIOC Seeking Novel Financing Methods to Fund Petroleum Projects

PGPIC Ranked 2nd in Global Investment: ICIS

European Firms Keen on Resuming Ties with Iran Petchem Suppliers

The National Iranian Oil Compa-
ny (NIOC) CEO said his company 
was considering the use of a vari-
ety of securities and new methods 
of financing to attract public capi-
tals to accelerate implementation 

of oil and gas projects.
According to NIOC, Masoud 
Karbasian stated: “The National 
Iranian Oil Company, as the larg-
est economic enterprise in the 
country, has always tried to design 
and develop new methods for 

raising capital, such as reforming 
contracts and attracting public 
partnership by issuing securi-
ties and tapping capital attraction 
capacities in order to make up for 
the absence of foreign investors 
and financiers, and provide the 
necessary funds for the implemen-
tation of oil and gas projects.”He 
said the potentialities and capabili-
ties of the private sector needed 
to be tapped in order to exploit 
the small and large-scale public 
and private sector resources in 
upstream oil industry.The NIOC 
CEO said that oil resources 
belonged to the Iranian nation so 
public participation could be used 
in order to bring the sub-surface 
riches to the ground to be enjoyed 
by all the people.Karbasian further 

said that NIOC was in talks with 
operating banks regarding issu-
ance of various forms of securities 
in order to attract capital for oil 
and gas projects. He also voiced 
NIOC’s readiness to provide the 
required guarantees in this regard. 
He added that in the past few 
months about $8 billion had been 
financed through capital market 
for oil projects, adding: “The stock 
market has come to our aid with 
the possibility of offering ex-
changeable securities and we can 
use various kinds of bonds, project 
funds, fixed-rate bonds, and Salaf 
bonds for financing.”According 
to the official, issuance of partner-
ship bonds would be considered 
commensurate with the physical 
progress of the projects.

The CEO of the Persian Gulf 
Petrochemical Industries Com-
pany (PGPIC) said the company 
was ranked second in terms of 
investment in the ICIS list of ma-
jor chemical companies for 2018, 
despite the US sanctions.
Jafar Rabiei told the annual PG-
PIC assembly that the imposed 
sanctions on Iran were incompa-
rable with previous embargoes 
on the country, adding that the 
sanctions had created problems 
in the way of exports and sale of 
petrochemicals.“The sanctions 
on the petrochemical industry 
have fully failed but did cause 

us trouble,” he said.He said the 
company had raised its opera-
tional income by 53% in the fis-

cal year of 1397 which ended on 
March 20, adding PGPIC realized 
a 110% growth in operational 

profits, 99% in investment profits 
and 137% rise in net profits in 
the same year.The official further 
said that the holding was the larg-
est and most lucrative company 
in Iran and was ranked 35th in 
the ICIS list of top chemical 
companies in 2018.PGPIC is 
also ranked third in the regional 
companies in terms of size and 
profit making.Rabiei went on 
to add that the holding’s output 
would rise by 6 million tons per 
year by the end of the current 
calendar year to March 20 after it 
launches several major projects 
across Iran.

European companies are looking 
to resume ties with Iranian pet-
rochemical companies, the CEO 
of Tondgouyan Petrochemical 
Company said.
According to the National Petro-
chemical Company (NPC), Seyed 
Reza Ghasemi Shahri, referring to 
Iranian petrochemical companies’ 
participation in Germany’s K-
Show, the largest exhibition in the 
plastics and polymer industries in 
the world, said: “The Persian Gulf 
Petrochemical Industries Company 
has also been represented in the 
showcase as a major polymer pro-
ducer, despite the fact that it is sub-

ject to extensive US sanctions.”He 
emphasized that in recent days 
very good negotiations had been 
held at PGPIC stand at K-Show 
and preparations were made for 
concluding several agreements with 
different companies, especially Eu-
ropean ones.He also underlined the 
eagerness of European companies 
to communicate effectively with 
Iranian petrochemical companies, 
and noted: “Many European com-
panies have invited us to visit their 
factories for the purpose of getting 
acquainted with new technologies 
and their products. They have also 
voiced their readiness to transfer 

technologies to Iran. They are seek-
ing to resume relations and coop-

eration with Iranian petrochemical 
companies.”
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل 
گفتمان

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران اعالم کرد:

توسعه صنعت دریامحور اهمیت راهبردی دارد
مدیریت  مدیرعامل سازمان 
بیست  خبری  نشست  در  صنعتی 
و یکمیــن نمایشــگاه بین المللی 
این  گفــت:  ایــران،  دریایــی 
نمایشــگاه با مشــارکت وزارت 
صنعت و هم چنین شــورای عالی 
دریایی، سازمان مدیریت صنعتی، 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی و 
ســازمان صمت استان هرمزگان 
در بندرعباس که پایتخت دریایی 

کشور است، برگزار خواهد شد.
بــه گزارشــدانش نفت به 
عمومی ســازمان  روابط  از  نقل 
ابوالفضل  صنعتــی،  مدیریــت 
کیانــی بختیاری افــزود: هدف 
از برگزاری این نمایشــگاه ارائه 
توانمندی هــای  و  دســتاوردها 
هم چنین  و  دریامحــور  صنعت 
توجه به مقوله توســعه صادرات 
ســرمایه گذاری های  جــذب  و 
خارجــی اســت.وی در ادامه با 
توســعه صنعت  اینکه  بر  تاکید 
دریامحور باید جدی گرفته شود، 
بیان کرد: رهبــر معظم انقالب 
اهمیت صنعت  در خصوص  نیز 
دریا محــور فرموده اند که دریا 
برای کشورها فرصت بزرگی در 
راســتای پیشرفت و حفظ منافع 
ملی کشــورها اســت و اهمیت 
مهمی دارد.کیانی  و  راهبــردی 
اینکه  بیان  با  ادامه  بختیاری در 

بر اســاس آمار بانک جهانی از 
5۴ کشــور فقیر دنیا محصور در 
خشــکی  ۲۰  کشــور در زمره 
هســتند،  کشــورها  فقیرترین 
آمار نشــان می دهد  این  گفت: 
در خشــکی  بودن  که محصور 
مشــکالت و معضالت بسیاری 
برای اقتصاد کشــورها به وجود 
می آورد. برخــورداری از 5۰۰۰ 
کیلومتر خط ساحلی و حاکمیت 
جزایر متعدد و نیروی توسعه یافته 
و ذخایــر متعدد نفــت و گاز در 
عمــق دریا، ضــرورت اهمیت 
توســعه دریامحور را دو چندان 

می کند و از اینــرو مقام معظم 
رهبری تدوین سیاست های دریا 
محــور را با هــدف توجه دادن 
مردم و مسئولین به اقتصاد دریا 
ابالغ نمــوده اند.وی در ادامه با 
اشاره به اینکه کشورهای توسعه 
یافته به زنجیره تامین و اقتصاد 
دریا شــامل:طراحی، ســاخت، 
نصب و تعمیر شناور و سازه های 
فراساحلی و تجهیزات، توجه به 
بندر، امور دریــا و دریا نوردي، 
توجه بــه فناوری های دریایي و 
دانش بنیاني، حاکمیت یکپارچه 
و مدیریــت کالن دریــا، حمل 

و نقــل دریایی، امــور دفاعی و 
ویژه  توجه  و...  آموزش  نظامی و 
دارند، گفــت: بخش خصوصی 
ایــن کشــورها برای توســعه 
بخش دانش بنیــان صنعت دریا 
ویــژه ای که در  نوآوری های  و 
اتفاق می افتد  این بخش دریــا 
نیز اهتمــام ویژه ای دارند.کیانی 
بختیاری در بخــش دیگری از 
ســخنان خود از برگزاری دوره 
آموزشی صنعت دریا در سازمان 
مدیریت صنعتی خبر داد و گفت: 
این ســازمان آمادگــی دارد تا 
دوره های تخصصی و آموزشــی 

کشور  دریامحور  صنعت  حوزه 
را بــرای عالقه مندان این حوزه 
برگزار کند.مدیرعامل ســازمان 
مدیریت صنعتی در پایان، اظهار 
داشت: سازمان مدیریت صنعتی 
در یک ماه گذشــته با همکاری 
دانشــگاه  اف اچ ام آلمــان، ۲ 
دوره های  برگــزاری  قــرارداد 
دانشگاه  مشــارکت  را  آموزشی 
بیــن المللي چابهار و دانشــگاه 
علــوم و فنون دریانــوردي چاه 
بهار منعقد کرده  اســت که این 
دوره ها در آینــده ای نزدیک در 
منطقه آزاد چابهار برگزار خواهد 

شد.

یادداشت

مدل اقتصادی محتوای دیجیتال
حمید جعفری

مدل کســب و کار]۱[ یا مدل اقتصادی یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد است. مدل اقتصادی یک ساختار 
یا چارچوب ســاده ای اســت که فرایندهای بعضا پیچیده اقتصادی را با استفاده از متغیرها و مجموعه ای از روابط 
منطقی یا ریاضی بین آنها نشــان می دهد. هدف از مدلسازی، رسیدن به سطح بهینه متغیرها برای اختصاص منابع 

محدود به نیازهای نامحدود است. اهداف مدلهای کسب و کار بطور خالصه عبارتند از:
۱- شناخت بازار، احصاء نیاز و میزان عرضه و تقاضا

۲- برنامه ریزی، تخصیص منابع و محاسبه ارزش محصول
۳- پیش بینی فعالیتهای اقتصادی و مقابله با بحرانها

ســال ۱۳۹۸ با تدبیر رهبر معظم انقالب به نام ســال »رونق تولید« نامگذاری شــده اســت. تولید می تواند 
کلید واژه حل بســیاری از مشکالت اقتصادی کشور مانند بیکاری، وابســتگی و...  باشد. درآمدزایی و کسب سود 
بیشــتر صرفا با تولید حســاب شده و منطبق با مدلهای کســب و کار حاصل خواهد شد. استقبال بیشتر مخاطبین 
از محصوالت و کاالهای تولیدی، منجر به تولید و عرضه بیشــتر آنها خواهد شــد و در نتیجه فرد یا شرکت تولید 
کننده می تواند به ســود بیشتری دست یابد. در همین راستا تولید کنندگان از تقاضای بیشتر استقبال کرده و درآمد 

بیشتر را انتظار دارند.
در فضــای فیزیکی با شــناخت دقیق از محیط بازار و میزان تقاضا و نیــاز مخاطبین،می توان با تولید کاالی 
مناسب و تعیین بهای بهینه و متناسب با منابع صرف شده، همواره رضایت مشتریان را برای سالیان طوالنی همراه 
داشــت. دولتها جهت حمایت و پشــتیبانی از اقتصاد خرد و بخش خصوصی ســعی نموده اند زمینه های فعالیتهای 
اقتصادی و زیرســاختهای مربوطه را فراهم نمایند. توسعه ارتباطات ترانزیتی، ریلی و هوایی،  ایجاد بستر تبادالت 
مالی، ارائه انشــعابات، ایجاد شهرکهای صنعتی و...  می تواند بخشی از خدمات و پشتیبانی دولتها از کسب و کارها 

و شرکتهای خصوصی در قبال اخذ عوارض و مالیات باشد.
در ســالهای اخیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات منجر شده است که مدلهای اقتصادی تغییرات اساسی 

نمایند. در این عرصه دیدگاههای مختلفی نسبت به فضای مجازی وجود دارد:
دیدگاه اول، عده ای از تولید کنندگان که از فضای مجازی صرفا به عنوان یکی از درگاهها و کانالهای فروش 
محصول یاد می کنند. دیدگاه دوم، فضای مجازی را بســتر و زیســت بوم جدیدی برای عرضه و تقاضا می دانند به 
عبارتی بخشی از فرایند تولید و عرضه کاال را با مدلهای اقتصادی متناسب با فضای مجازی تنظیم می کنند. مدل 
اقتصادی در این دو دیدگاه تغییرات اساسی و کالن نداشته و می تواند بازدهی و سود بیشتری را برای تولیدکنندگان 
به همراه داشــته باشد. چرا که فضای مجازی به عنوان مکمل و کاتالیزور مدل اقتصادی آنها نقش داشته و آنها را 

برای دستیابی به هدف پیش بینی شده، کمک می کند.
دیدگاه سوم، با ظهور فضای مجازی، ایجاد کسب و کار نو و جدید به همراه تولید محصوالت کامال دیجیتالی 
است؛ که قبل از این سابقه نداشته اند. با توجه به شرایط و ویژگیهای فضای مجازی و ایجاد شرکتهای نوپا]۲[ در 
این عرصه می توان مدل اقتصادی آنها را برای دســتیبای به ســود و درآمد ناشی از تولید، به سه بخش زیر تقسیم 

نمود:
مدل اقتصادی شــرکتهایی که با استفاده از خال موجود در عدم تقارن عرضه و تقاضا و با ارائه خدمت بدنبال 
درآمد و سود کالن هستند و از تبادل مالی بین طرفین مبادله، قدر و  سهم خود را از کاربران اخذ میکنند. به عبارتی 
حق کمیسیون و واسطه  گری خود را بدون نظر کاربران و صرفا با اخذ تعهد در توافقنامه اولیه بهره برداری از سامانه، 
برداشــت می کنند. همچنین در بعضی از مدلهای اقتصادی با فروش حق بهره برداری یا پرداخت درون برنامه ای 
سعی در کسب درآمد اقتصادی هستند. لذا سرمایه گذاری برای اینگونه سامانه ها در فضای مجازی، با تعیین مدل 
اقتصادی مشــخص، منجر به سود کالن برای ســهام داران آن خواهد شد. سامانه های مرتبط با تاکسی اینترنتی، 

فروشگاههای اینترنتی، بازیها و سرگرمی های اینترنتی و...  از این مدل تبعیت می کنند.
مدل اقتصادی ســازمانهای جاسوســی، که برای رســیدن به اهداف خاصی، اقدام به راه اندازی سامانه های 
خدمت محور نموده و با بهره برداری از داده های عظیم و تحلیل محتوا بدنبال اهداف و مقاصد خود هســتند. این 
مدل که بیشــتر در سامانه های خارجی شاهد آن هستیم؛ بدنبال دســتیابی به دادههای کالن]۳[ و تجمیع شده و 
همچنین درآمد اقتصادی هنگفت ناشــی از فروش داده اســت. مانند پیام رســانهای خارجی، مسیریابهای خارجی 
و...  که با فروش یا تحلیل داده های تجمیع شــده، بدنبال اهداف و مقاصد اقتصادی و امنیتی ســازمانهای متبوع 

خودشان هستند.
مدل اقتصادی فرهنگی، که بدنبال دغدغه های مذهبی و فرهنگی و در راستای اهداف و سیاستهای حاکمیت، 
عده  ای اقدام به راه اندازی سامانه های خدمت محور و محتوا محور می نمایند. مانند سایتهای اینترنتی، پیام رسانها و 
شبکه های اجتماعی داخلی)آپارات، سروش، ایتا، هورسا ( و...  که با تولید سامانه های خدماتی و محتوایی باکیفیت، 
منجر به افزایش مخاطبان)مشــتریان( می شــود و درنتیجه باید درآمد اقتصادی بیشــتری را متوجه آنان کند؛ در 
حالیکه گسترش مخاطبین منجر به ایجاد چالشهای فراوان )ارتقاء زیرساخت، افزایش پهنای باند و... ( و در نتیجه 
ورشکستگی را برای آنها به ارمغان خواهد داشت. در این مدل اقتصادی، تولیدکنندگان سامانه به تنهایی باید حریف 
همه مشکالت در حوزه های زیرساختی، خدماتی، اقتصادی و محتوایی سامانه بوده و نیازمند سرمایه گذاری کالن 
می باشــد. امروزه اتخاذ این مدل اقتصادی در بســیاری از سامانه های خدمت محور ایرانی باالخص در عرصه های 

فرهنگی، علت اصلی ورشکستگی آنها بوده است.
با توجه به سه مدل اقتصادی مزبور، راهکار اساسی برای تقویت و توسعه سامانه های فرهنگ محور چیست؟ 
دولتها موظف به بسترسازی برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی در محیط جامعه هستند و باید در راستای 
ماموریت نظام جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی از محتوای دیجیتال فرهنگی حمایت کرده و درصدد توسعه 
و پشتیبانی آن باشند. اگر دولت در قبال سالمت جامعه، آموزش و سواد جامعه نقش دارد؛ برای فرهنگ و تولیدات 
آن نیــز باالخص در فضای مجازی باید ایفای نقش نماید. ســامانه های خدمت محــور فرهنگی، دارای کاالهایی 
نیســتند که مانند سایر سامانه ها)درخواست تاکســی، خرید لوازم و... ( در ظاهر برای مشتریان، صرفه اقتصادی به 
همراه داشته باشند. به همین دلیل است که امروزه سبد خانوارها از بسته ها و محتواهای فرهنگی باالخص در حوزه 

فضای مجازی بسیار فقیر شده است.
درآمد هنگفت دولت از فروش بی ضابطه اینترنت باعث شده است تا وزارت ارتباطات از درآمدهای حاصله به 
صالحدید و سلیقه خودشان به بعضی از سامانه ها مانند آپارات، فیلمو، روبیکا یا بعضی از پیام رسانهای داخلی، ارائه 
خدمات و پشــتیبانیهای موردی یا مالی داشته باشد. متاسفانه هیچگونه چارچوب الزام آوری برای حمایت عادالنه 
توســط وزارت ارتباطات از تولید محتواهای دیجیتال فضای مجازی بخاطــر درآمدهای حاصل از فروش اینترنت 
وجود ندارد. پرواضح است چنانچه این حمایتهای سلیقه ای از سامانه های مزبور در فضای اینترنت برداشته و حذف 

شود؛ شاهد همین حضور اندک سامانه های خدمت محور ایرانی)همراستا با سیاستهای دولت( نیز نخواهیم بود.
برخالف سیاســتهای نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه فضای مجازی، وزارت ارتباطات همواره اینترنت 
جهانی را بدون توجه به پیوســت فرهنگی آن توسعه داده و بدنبال افزایش سهم داللی وزارتخانه از فروش پهنای 
باند اســت. آمارها نشــان می دهد بخش اعظمی از پهنای باند اینترنتی، اختصاص به محتواهای فرهنگی)در قالب 
فیلم و ویدئو( داشته و باید سهم تولید محتوای فرهنگی توسط این وزارتخانه و از درآمدهای حاصله پرداخت شود. 
همانطور که در بســیاری از کشورها خدمات پزشکی، آموزشی، فرهنگی و...  در قبال عوارض، مالیتها و درآمدهای 
دولتی ارائه می شود.متاســفانه با توســعه اینترنت جهانی صرفا درآمد دولت افزایــش یافته و برای مقابله با تهاجم 
فرهنگ بیگانه ناشی از این اقدام، هیچ برنامه و حمایتی از سوی دولتمردان مشاهده نمی شود؛ در حالیکه آسیبها و 
تهدیدهای فرهنگی در فضای مجازی ارتباط مستقیم با سیاست افزایش فروش اینترنت دارد. معاون وزیر ارتباطات 
می فرمایــد:« در مقیاس های جهانی، ایران ارزان تریــن قیمت اینترنت را دارد.« باید اذعان نمود، با فرض بر صدق 
فرمایش حضرتعالی، این اینترنت نیست که شما ارزان می فروشید؛ بلکه ایمان و اعتقادات مردم است که چوب حراج 
زده و در حال فروش و به آتش کشیدن آن هستید. حداقل انتظار جامعه ایرانی از دولتمردان کشورمان ایفای نقش 
آنها در حمایت و پشــتیبانی از فرهنگ و تولیدات فرهنگی در بســتر فضای مجازی است که با ایجاد زیرساختها و 
بسترهای الزم و ارائه حمایتهای مادی و معنوی بتوانند تولیدکنندگان انقالبی را در تولید، نشر و بازنشر محتواهای 
دیجیتال فرهنگی یاری نمایند. حفظ و تقویت ســرمایه های فرهنگی اجتماعی جامعه اسالمی، تنها هدف و انتظار 

دغدغه مندان فرهنگ اسالمی-ایرانی است.
پی نوشت:

Business model ]۱[
Start-up ]۲[
Big Data ]۳[

نگاهی به فناوری جديد که قادر به تشخيص دما، نور، صدا، گرما و...  است؛

  )IoE( اينترنت انرژی
طبق پیش بینی آژانــس بین المللی 
انــرژی، تقاضای انرژی بــرق در جهان تا 
ســال ۲۰۳5 به بیش از دو ســوم افزایش 
می یابــد. چنین افزایش زیــاد در تقاضای 
انــرژی الکتریکی، بــار غیرقابل تحمل را 
بر زیرساخت های منسوخ کنونی برق وارد 
خواهــد کرد. در آینــده ای نزدیک با بکار 
گیری فناوری اینترنت انرژی، سیستم های 
هوشــمند، منبــع تغذیــه توزیع شــده و 
شــبکه های هوشــمند؛ آینده سیستم های 
برقی محســوب می شــوند. این، یکی از 
اینترنت  دگرگونی هایی اســت که انقالب 
اشیاء در صنعت فناوری به ارمغان می آورد. 
قابلیت همکاری بین سیســتم های انرژی 
هوشمند، که از طریق وب تحقق می یابد، 
امــکان بهینه ســازی خــودکار مصرف، 
افزایــش راندمــان شــبکه ها و مدیریت 

هوشمند را فراهم می آورد.]۱[ 
اینترنت انــرژی، یک موضوع جذاب 
است که در ارتباط نزدیک با اینترنت اشیاء، 
ارتباطی، شبکه های هوشمند،  سیستم های 
الکتروموبیلیتی )یک اصطالح عمومی برای 
توسعه موتورهای برقی است که برای تغییر 
طراحی خودرو از اســتفاده از سوخت های 
فسیلی و انتشار گازهای کربن طراحی شده 
اســت( و فن آوری های کم کربن )توسعه 
محیط زیســت سبز( اســت. با استفاده از 
سنســورهای هوشــمند مبتنی بر اینترنت 
اشیاء در شبکه های برق، می توان مدلهای 
تجــاری کاماًل جدیدی را برای بازار انرژی 
طراحی کرد. این امر مســتلزم برخورداری 
از امنیت اینترنت انرژی و همچنین تمایل 
برای ســرمایه گــذاری دائمی در توســعه 

شبکه های هوشمند است.]۲[ 
اتحادیه اروپا برای اولین بار با تعریف 
یک پروژه ســه ساله )ســپتامبر ۲۰۱۷ – 
آگوست ۲۰۲۰(، با هدف جهانی حمایت از 
استفاده از اینترنت فن آوری های انرژی در 
شرکت ها و متخصصان در برخورد اینترنت 
انرژی قرار داده اســت که آقای پروفسور 
دکتر حمید دوســت محمدیان، مدیر پروژه 
علمی این پروژه از دانشــگاه FHM آلمان 
به همراه هشــت همکار دیگر اروپایی که 
شامل سه دانشگاه و پنج شرکت و موسسه 

اروپایی از کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، 
پرتغال، یونان و لیتوان می باشند مسئولیت 

اجرای پروژه مزبور را بعهده دارند.]۲[ 
حوزه های  در  انرژی  اینترنت  فناوری 

مختلف انرژی به شرح ذیل کاربرد دارد:
۱. منابع تجدید پذیر

۲. بازرگانی مقیم و مصرف کنندگان 
صنعتی

۳. بهره برداری از شبکه توزیع خرده 
فروشان

۴. شبکه
5. نفت و گاز

۶. تعمیم تولید انرژی
حوزه های  در  می توانــد  فناوری  این 
مختلف انرژی های فسیلی از جمله نفت و 
گاز نیز بســیار مفید و کاربردی باشد تا در 
کنترل و باال بردن بهره وری اســتفاده از 
این انرژی ها با ابزارهای فناروی اطالعات 

به نتایج اجرایی برسد.
از جمله موضوعاتی که نقش اینترنت 
انــرژی را در حــوزه نفت و گاز مشــخص 

می کند می توان به شرح ذیل نام برد:
۱.  تهیه انرژی هوشمند

۲. اکتشاف

۳. عملکردهای خوب و صحیح
۴. استخراج و تولید

5. پروژه های خط لوله
۶. پروژه های استقرار

۷. ذخیره سازی و حمل و نقل
 شکل ۱: تهیه انرژی هوشمند

ایــن فناوری ها، ارتباط هوشــمندانه 
ای بین کاربــران و تأمین کنندگان، تأمین 
کننــدگان بــا محیــط مصرف انــرژی و 
می کنند. عالوه  ایجاد  نظارت  سیستم های 
بر این، رفتارهای کاربران و الگوهای رفتار 
مصــرف آنها را می توان پیــش بینی کرد. 
فناوری اینترنت انرژی، قادر به تشــخیص 
دما، نور، صدا، گرما و رطوبت مناســب در 
محیــط، مدیریت انــرژی در یک محیط 
هوشــمند، کاهش گاز دی اکســید کربن 
و جلوگیری از آســیب محیطی است؛ فلذا 
رفتارهای کاربران و الگوهای رفتار مصرف 
آنها می تواند پیش بینی و سپس با استفاده 
از توانمندسازهای این فناوری اصالح شود.

 ]۳[
برای اطالعات بیشــتر به لینک این 

پروژه مراجعه کنید:
www.ioe-edu.eu
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برخورداری از 5000 
کیلومتر خط ساحلی و 
حاکمیت جزایر متعدد 
و نیروی توسعه یافته و 

ذخایر متعدد نفت و گاز 
در عمق دریا، ضرورت 

اهمیت توسعه دریامحور 
را دو چندان می کند و از 
اینرو مقام معظم رهبری 
تدوین سیاست های دریا 
محور را با هدف توجه 
دادن مردم و مسئولین 

به اقتصاد دریا ابالغ 
نموده اند

پروفسور دکتر حمید دوست محمدیان، مدیر پروژه علمی این پروژه از دانشگاه FHM آلمان 
به همراه هشت همکار دیگر اروپایی که شامل سه دانشگاه و پنج شرکت و موسسه اروپایی 
از کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان و لیتوان می باشند، مسئولیت اجرای پروژه 

اینترنت انرژی را بعهده دارند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

در مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مشخص شد؛

کدام بخش بیش ترین بنزین را می سوزاند؟
طبق مطالعات و ارزیابی های صورت 
گرفتــه خودروهای ســواری بیش ترین 
میــزان مصرف بنزیــن را دارند و این در 
شرایطی اســت که میزان مصرف بنزین 
در کشــور طی سال های 1۳۹۰ تا 1۳۹۷ 
داشــته  افزایش  درصد  از ۵۰  کمی کمتر 

است.
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین 
ایران حدود ۱۱۰ میلیــون لیتر در روز و 
متوسط میزان مصرف حدود ۹۴ میلیون 
لیتر در روز اعالم شــده اســت که این 
میزان مصرف با تعداد خودروهای موجود 
سازگاری ندارد و این عدد را می توان در 
گینس بــه عنوان آماری منفی ثبت کرد. 
تعداد خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر، ۲۴۰ دســتگاه و متوســط مصرف 
روزانه بنزین در ســال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ 
میلیون لیتر بوده اســت. این در شرایطی 
است که سال گذشــته ایران از فهرست 
کشــورهای وارد کننده بنزین خارج شد 
که همین مســاله لزوم توجــه به میزان 
مصرف را بیش تر کرده اســت؛ بسیاری 
از کارشناســان بر این باورنــد که برای 
کاهش مصرف بنزین می توان در مرحله 
اول به تولید و استفاده از خودروهای کم 
مصرف روی آورد، سیاست بعدی با توجه 
به حجم ذخایر گاز کشور می تواند برنامه 
جایگزینی سوخت CNG با بنزین باشد، 
هم چنین گسترش حمل و نقل عمومی و 
یــا سیاســت های قیمتی نیــز می تواند 
باعــث کنترل و کاهــش مصرف بنزین 
در کشور باشــد. براساس مطالعات مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و 
طبق آمار موجود، حدود ۶۱ درصد بنزین 
توســط خودروهای ســواری، ۲۱ درصد 
توسط وانت ها، ۸ درصد توسط تاکسی ها، 
۶ درصد توسط موتورسیکلت ها و ۴ درصد 
توســط کامیــون و کامیونت ها مصرف 
می شــود و حــدود ۶۰ درصــد گازوئیل 
مصرفی کشور در بخش حمل ونقل )5۷ 
درصد جاده ای، ۸.۱ درصد دریایی و ۲.۱ 
می شود.میانگین  اســتفاده  ریلی(  درصد 
سنی ناوگان دیزلی هم باالست که خود 
یکی از عوامل افزایش مصرف ســوخت 

است. هم اکنون میانگین سنی کامیون ها، 
اتوبوس ها و مینی بوس های برون شهری 
به ترتیب ۱۷.5، ۹.۹، ۲۳.5 ســال است. 
بخش حمل ونقل بعــد از بخش خانگی، 
عمومی و تجــاری، در رتبه دوم مصرف 
انرژی قــرار دارد و حدود یک چهارم )۲۴ 
انــرژی را به خود  درصد( مصــرف کل 
مجموع  می دهد.همچنیــن  اختصــاص 
یارانــه پنهان بــرای بنزیــن، گازوئیل، 
سی ان جی و ســوخت هوایی مصرفی در 
بخش حمل ونقل در ســال ۱۳۹۷ حدود 
۲۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ 
حــدود ۲۳۲ هزار میلیــارد تومان برآورد 
می شود. فرآورده های اصلی مورد استفاده 
در این بخش شــامل بنزیــن، گازوئیل، 
ســی ان جی و ســوخت هوایی است و با 
افزایش جمعیت و تعداد خودروها، مصرف 
بنزین همواره ســیر صعودی داشته، اما 
در دو مقطع ســیر نزولی یافته است. در 
سال ۱۳۸۶، اجرای طرح کارت هوشمند 
سوخت و سهمیه بندی و در سال ۱۳۸۸، 
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها علت 

اصلی کاهش مصرف بنزین بوده است.
ایران پایین ترین قیمت عرضه بنزین را 

در دنیا دارد
پــس از کشــور ونزوئــال، ایران 

پایین ترین قیمت عرضه بنزین را در دنیا 
دارد، اما با در نظر گرفتن ســهم هزینه 
بنزین از میانگین درآمد، برای یک ایرانی، 
بنزین گران تر از برخی کشورهاســت و 
این موضوع مهم باید در بحث آزادسازی 
یا افزایش قیمت حامل ها از جمله بنزین، 
گیرد.قاچاق  قــرار  تصمیم گیران  مدنظر 
ســوخت یکی از چالش های کشور بوده 
و دلیل آن اختالف قیمت با کشــورهای 
همسایه است، به طوری که قیمت بنزین 
در ترکیه حدود ۱۴ برابر ایران، در عراق 
۷ برابر، در امارات متحده عربی ۶.5 برابر، 
در قطر 5.۴ برابر، در پاکســتان ۸ برابر، 
در افغانســتان ۷.۲ برابر، در ترکمنستان 
و آذربایجان هم حــدود پنج برابر ایران 
است.عالوه بر این مصرف گاز طبیعی در 
جهان به ســرعت در حال توسعه است و 
اگر میزان توسعه آن با روند رشد کنونی، 
یعنــی ســاالنه ۲ تا ۲.5 درصد رشــد، 
ادامه داشته باشــد تا سال ۲۰۳5 حدود 
۲۸ درصد از ســبد انرژی دنیا را به خود 
اختصاص خواهد داد و به تبع آن مصرف 
گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( هم رو به 
رشد است و برخی از شرکت های بزرگ 
خودروســازی دنیا ســهمی از تولید خود 
را به خودرو دوگانه ســوز )مانند شرکت 

فیــات در ایتالیا( اختصــاص داده اند.در 
این باره علیرضــا صادق آبادی - معاون 
وزیر نفــت و مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده هــای نفتی 
ایران - تاکید دارد که سیاســت گزاران 
باید همیشــه نســبت به مصرف بنزین 
در کشور حساس باشــند و تا زمانی که 
در بودجه کشــور محلی بــرای واردات 
بنزیــن یا درآمدی بــرای ایران از محل 
صادرات آن در نظر گرفته نشــده باشد، 
سیاســت گزاران نســبت به هشدارهای 
افزایش مصرف واکنشی نشان نمی دهند 
و در واقع نسبت به آن حساسیت ندارند.
به گفته وی، سیاســت گذار حساسیتی بر 
افزایــش مصرف ندارد و ایــن به دلیل 
تأمین ســوخت از داخل اســت چراکه 
تولیــد داخلی بنزین نه بر واردات و نه بر 

صادرات اثری ندارد.
روند صعودی مصرف بنزین

 - دالویــز  محســن  همچنیــن 
مدیرعامل شــرکت بهینه سازی مصرف 
ســوخت - به ایسنا گفته بود که مصرف 
انــرژی در ســال ۱۳۹5 معادل  نهایی 
۱۳۴۸.۶5 میلیون بشکه معادل نفت خام 
بوده است که حدود ۲۴ درصد آن معادل 
۳۲۰ میلیون بشــکه معادل نفت خام در 

بخش حمل و نقل مصرف شده است. 
)۴۸ درصد بنزین، ۳۴ درصد نفت گاز و 
۱5 درصــد گاز طبیعی( که از این میزان 
مصــرف انرژی در بخــش حمل و نقل 
حدود ۲۷۳ میلیون بشــکه معادل نفت 
خام آن در بخش فرآورده های نفتی بوده 
است.وی در ادامه با بیان این که متوسط 
مصــرف روزانه بنزین در ســال ۱۳۹۶ 
حدود ۸۰.۷ میلیون لیتر و در سال ۱۳۹۷ 
حــدود ۸۷.۷ میلیون لیتر بوده اســت، 
تصریح کرد: در این راســتا رشد مصرف 
بنزین در ســال ۱۳۹۷ نســبت به سال 
۱۳۹۰، معــادل ۴۶.5 درصد و هم چنین 
رشــد مصــرف بنزین در ســال ۱۳۹۶ 
نســبت به ســال ۱۳۹5 بیش از هشت 
درصد بوده اســت.به گفتــه مدیرعامل 
شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در 
سال ۱۳۹۶ به طور متوسط روزانه 5۱.۷ 
میلیون دالر یارانــه )۱۳.۱ میلیون دالر 
یارانه بابت بنزیــن و ۳۸.۶ میلیون دالر 
یارانه بابت نفت گاز( پرداخت شده است.
ایران به  دلیل داشــتن ذخایر بزرگ گاز 
و شبکه توزیع گســترده، قابلیت زیادی 
برای اســتفاده از این ســوخت دارد که 
بــا برنامه ریزی و مدیریــت می تواند آن 
را توســعه دهد و جایگزین سوخت های 
دیگــر کند. هم اکنــون روزانه حدود ۲۰ 
تا ۲۱ میلیون مترمکعب ســی ان جی در 
کشــور مصرف می شــود که جایگزین 
 ۲۰ میلیــون لیتــر بنزین در روز شــده

 است.

یادداشت

خرب

ضرورت هم اندیشی مشترک بازار انرژی و 
نظام مالی کشور

علی مبینی دهکردی
رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی

هم اندیشــی و همکاری مشــترک میان 
نظام مالی و بازار انرژی کشــور ضرورت دارد 
و برگزاری کنفرانس توســعه نظــام مالی در 
صنعت نفت می تواند گره گشای توسعه کار در 
صنعت نفت باشد. این کنفرانس درصدد است 
همفکری و هم اندیشــی مشــترکی بین بازار 
انرژی و نظام مالی کشــور ایجــاد کند تا هم 

صنعت نفت نیازهای توســعه ای خود را برای بهره برداری پروژه های 
متعدد شــکوفا کند و هم صنعت مالی توســعه یابــد. در همین حال، 
خوشبختانه زیرساخت های مناســبی در حوزه  نیروگاه ها، پاالیشگاه ها 
و پتروشــیمی ها در کشــور وجود دارد که همه ایــن حوزه ها نیازمند 
فعالیت های مالی در کشــور است. دســت درکاران بازار سرمایه، نظام 
بانکی و صنعت مالی کشــور ظرفیت های داخلی را به درستی شناسایی 
کرده و ارزیابی های مناســبی انجام داده انــد. امروزه نقدینگی فراوانی 
در جامعه وجود دارد که باید به درســتی هدایت شود، جریان نقدینگی 
رها شده در داخل به ســمت صنعت انرژی باید به گونه ای هدفمند و 
با تمرکز بر سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی انجام شود تا 
مشــکلی ایجاد نکند. امروزه موانع توسعه کار در صنعت نفت در سطح 
نگهداشت نیست، بهره برداری از ظرفیت های موجود کم و بیش انجام 
می شود، اما باید تاکیدمان بر دانش بنیان کردن روش های بهره برداری 
باشــد که هم اکنون صنعت نفت در پی فراهم کردن یک اکوسیســتم 
فناورانــه برای پاســخگویی به این نیاز اســت. امیدواریــم با فراهم 
شدن زیرســاخت های الزم در منطقه ری، شــاهد حضور هوشمندانه 
شــرکت های بخش خصوصی که به دنبال حل مسئله هستند، باشیم. 
کنفرانس پیش رو در حقیقت می خواهد به این پرســش پاســخ دهد 
که چگونــه می توانیم در همــکاری بین دو صنعــت، مالی و انرژی 
فعالیت های مشترک را ســامان دهیم، به گونه ای که توسعه از سوی 
نظام مالی به سمت صنعت نفت و انرژی کشور جریان یابد. در دو دهه 
گذشته سرمایه گذاری الزم در صنعت نفت و گاز کشور صورت نگرفته 
اســت، بنابراین باید سرمایه گذاری قابل توجهی هم به لحاظ تغییرات 
تکنولوژی و هم به لحاظ تغییراتی که در بازارهای جهانی ایجاد شــده 
است، انجام شــود. تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی 
فروش نفت را با دشواری های زیادی همراه ساخته است به گونه ای که 
ســرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور ناممکن شده است. 
باید دید که در چنین شرایطی چگونه می توان این تهدید را به فرصت 
تبدیل کرد و در شــرایطی که امکانات بین المللی محدود است چگونه 

می توان مشکالت تامین مالی را حل و فصل کرد.

 جابه جایی 67 دستگاه حفاری خشکی
 در نیمه نخست امسال

سرپرست مدیریت خدمات شرکت ملی حفاری ایران از جابه جایی ۶۷ 
دستگاه حفاری در نیمه نخست امسال در مناطق عملیاتی خشکی استان های 

نفت خیز کشور خبر داد.
حمید باران گر در تشــریح عملکرد ترابری ســنگین شــرکت ملی 
حفاری ایران به عنوان مهم ترین بخش پشتیبانی عملیات حفاری، گفت: 
جابه جایی ۱۱ دکل در این مدت با استفاده از امکانات لجستیک شرکت و 
5۶ مورد از طریق پیمانکاران بخش خصوصی طرف قرارداد انجام شد.وی 
افزود: عملیات جابه جایی اعم از ســازه دکل، تجهیزات و ماشین آالت و 
متعلقات دســتگاه حفاری در مدت یاد شده با کاربست خودروهای سبک 
و ســنگین در قالب ۹ هزار و 5۷۸ محموله در ســطح محورهای اصلی 
و جاده هــای دسترســی به میدان هــای نفت و گاز براســاس ضوابط و 
استانداردهای ویژه تخصصی انجام شد.سرپرست مدیریت خدمات شرکت 
ملی حفاری اظهار کرد: در عملیات جابه جایی هر دســتگاه حفاری به طور 
میانگین ۱۲۰ دســتگاه تریلر کفی و کمرشکن های هفت و ۱۱ محور به 
کار گرفته می شــود و در اجرای هر عملیات بخش های مختلف از جمله 
واحد مهندســی حمل ونقل برای تعیین مسافت و بررسی مسیر جابه جایی 
دستگاه مشارکت می کنند.باران گر به ۴۳ هزار و ۱۳ کیلومتر بررسی مسیر 
و دریافت یک هزار و 5۱۹ پروانه گذر اشاره و مدت زمان جابه جایی تعداد 
دستگاه حفاری یادشــده را 55۰ روز کاری عنوان کرد.وی با بیان اینکه 
کل مســافت طی شده در عملیات جابه جایی در ۶ ماه اخیر ۹ هزار و ۷۹۷ 
کیلومتر بوده اســت، ادامه داد: بر اســاس ضوابط در عملیات جابه جایی 
دستگاه های حفاری سه گروه فنی همراه با دستگاه در مسیر تردد، نصب 
تجهیزات دســتگاه و پیاده کردن آن پس از ترخیص، نیروهای عملیات 
ماشین آالت ویژه )هیدرولیک( که مشتمل بر جرثقیل های ۲5، ۳۰، 5۰ و 
در موارد خاص ۷۰ تن هم می شود  و گروه کامل تعمیرات خودروها حضور 
دارند.باران گر مقاصد مورد نظر در جابه جایی دستگاه های حفاری در نیمه 
نخست امسال را استان های خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر 
احمــد و فارس عنوان کرد و گفت: نقل وانتقال دســتگاه های حفاری در 
زمان های مشخص شده در عملیاتی شــدن به موقع دستگاه های حفاری 
و شتاب بخشــی در اجرای عملیات حفر چاه های نفت و گاز تاثیر مستقیم 
می گذارد.سرپرســت مدیریت خدمات شــرکت ملی حفاری ایران اظهار 
کرد:  همسو با جابه جایی دکل های حفاری، بخش ترابری آزاد نیز تامین 
نیازهای دســتگاه ها از نظر تجهیزات و ملزومات در حین عملیات حفاری 
را به عهده دارد که در این خصوص نیز در مدت مورد اشــاره در مجموع 
۷ هــزار و 5۲۳ محموله با کاربســت کامیون ها و تریلرهای شــرکتی و 

پیمانکاری به مناطق عملیاتی انتقال داده شد.

ثبت رکوردی تازه در ستاره پااليشی ايران؛

توليد روزانه گازوئيل يورو 5 پااليشگاه ستاره خليج فارس به 20 ميليون ليتر رسيد

مديرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران منصوب شد

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
از افزایش روزانه ۹۰ هزار بشــکه ای ظرفیت 
پاالیش و رســیدن به رقم روزانه ۴۵۰ هزار 
بشکه و تولید روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل 

یورو ۵ در این پاالیشگاه خبر داد.
محمدعلی دادور ضمن اعالم این خبر 
به خبرنگار شــانا گفت: هم اکنون با افزایش 
ظرفیت پاالیشــی این پاالیشگاه به روزانه 
۴5۰ هزار بشــکه میعانــات گازی، به طور 
میانگین ۱۷ تــا ۲۰ میلیون لیتــر گازوئیل 
یورو 5 و ۴۷ میلیــون لیتر بنزین یورو 5 در 
این پاالیشــگاه تولید می شــود.وی با تاکید 
بر اینکه بــا توزیع رقم ظرفیت  پاالیشــی 
فاز ۴ پاالیشــگاه میان ســه فاز موجود که 
برنامه ریزی برای احداث آن انجام شده بود، 
هم اکنون در هر فاز این پاالیشــگاه به طور 
میانگیــن روزانه ۱5۰ هزار بشــکه میعانات 
گازی پاالیــش و به فرآورده های ســبک و 
با ارزش تبدیل می شــود، گفت: هم اکنون از 
طریق این بهینه سازی در سه فاز موجود، در 

مجموع ۹۰ هزار بشکه به ظرفیت پاالیشی 
ســتاره خلیج فارس افزوده شــده اســت و 
قرار اســت تا پایان امسال با دریافت مجوز 
خوراک، ۹۰ هزار بشــکه دیگــر نیز به این 

ظرفیت افزوده شود.
صرفه جویی ۹۰۰ میلیون یورویی در ستاره 

خلیج فارس
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت ستاره 
خلیج فارس با اشــاره بــه اینکه پیش از این 
مقرر شده بود ماموریت فاز چهارم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس پاالیش روزانه ۱۲۰ هزار 
بشــکه میعانات گازی باشــد، اما با تغییرات 
انجام شــده این فاز به نام فاز بهینه ســازی 
ظرفیت و رفع گلوگاهی فازهای موجود تغییر 
یافت، گفت: ســرمایه مورد نیاز برای احداث 
فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۹۸۰ 
میلیون یورو برآورد شــده بود که با اجرای 
طرح بهینه ســازی و رفع تنگناهای  فازهای 
موجود بــا هزینه ای معادل ۹۰ میلیون یورو، 
۹۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی محقق 

شد که می توان آن را برای سرمایه گذاری در 
دیگر بخش ها به کار گرفت.

تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه نفتای شیرین 
در ستاره

محمدعلــی دادور همچنین از افزایش 
تولید روزانه نفتای این پاالیشــگاه به ۴۰ تا 
5۰ هزار بشکه در روز خبر داد و گفت: نفتای 
تولید شــده از نوع شیرین است و به عنوان 
خوراک بــه پتروشــیمی های اراک و تبریز 

ارســال می شــود.وی پیش از این از حذف 
تولید محصول نفتای ترش این پاالیشگاه با 
تغییر مشخصات فنی خوراک خبر داده بود. 
خلیج فارس  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
به عنــوان بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات 
گازی دنیا که می توان آن را به لحاظ استفاده 
از توانمندی متخصصــان داخلی در اجرا و 
استفاده از تجهیزات تولید داخل، ایرانی ترین 
پاالیشگاه کشور نامید، با تبدیل روزانه ۴5۰ 

هزار بشــکه میعانات گازی با ارزش میدان 
مشترک پارس جنوبی به فرآورده های سبک 
و باکیفیت، کشــور را در مسیر خودکفایی در 
تامین بنزین مورد نیاز قرار داده است.ساخت 
با ظرفیت  خلیج فارس  پاالیشــگاه ســتاره 
دریافت روزانه ۳۶۰ هزار بشــکه خوراک از 
میدان مشــترک پارس جنوبی در قالب ۳ فاز 
۱۲۰ هزار بشــکه ای از سال ۱۳۸5، با هدف 
حفظ و استمرار عملیات برداشت گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی، کاهش آالیندگی های 
محیط زیســتی و کمک به خودکفایی کشور 
در تامین فرآورده های راهبردی انرژی آغاز 
شد.فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
بهمن ماه ۹۷ با حضور دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری افتتاح شد و با تولید روزانه 
۴5 میلیون لیتر بنزین، ســقف تولید بنزین 
کشــور به روزانه ۱۰5 میلیون لیتر رســید و 
کشــور در شــرایط باثباتی به لحــاظ تولید 
فرآورده های باکیفیت قرار گرفت و از واردات 

بنزین بی نیاز شد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، سعید ستاری نایینی را به 
عنوان مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 

ایران منصوب کرد.

در حکم انتصاب ستاری نایینی آمده است: »نظر 
به تخصص، تعهد و تجــارب جنابعالی به موجب این 
حکم، به ســمت مدیرعامل شــرکت ملی مهندسی و 
ســاختمان نفت منصوب می شوید.امید است با اتکال 

به نیروی الیزال الهی و بهره گیری از تجارب کارکنان 
و کارشناســان متعهد آن شــرکت و تعامل مناسب با 
مدیران پرتالش آن مجموعه در انجام وظایف محوله 
موفق و موید باشــید.«علیرضا صادق آبادی همچنین 

در این حکــم از خدمات حمیدرضــا کریمی جعفری، 
مدیرعامل پیشین شــرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفت تشــکر و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی 

توفیق کرد.

در حال حاضر ظرفیت تولید 

بنزین ایران حدود ۱۱0 میلیون 

لیتر در روز و متوسط میزان 

مصرف حدود 9۴ میلیون لیتر 

در روز اعالم شده است که 

این میزان مصرف با تعداد 

خودروهای موجود سازگاری 

ندارد و این عدد را می توان 

در گینس به عنوان آماری 

منفی ثبت کرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

پیش بینی روسیه از مرگ نفت شیل آمریکا
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، 
پیش بینــی کرد روند رشــد تولید نفت 
آمریکا در چند ســال آینده محدود خواهد 
شــد زیرا قیمت های فعلــی نفت، روند 

توسعه را محدود کرده است.
روند رشــد تولید نفت آمریکا که 
اکنون بزرگترین تولیدکننده جهان است، 
در چند ســال آینده عامل ضعف نسبی 
قیمتهــای نفت بوده اســت با این حال 
آهنگ رشد تولید این کشور اکنون آهسته 
شده است.الکساندر نواک به خبرنگاران 
گفت: ما شــاهد افت فعالیت حفاری در 
تولید نفت شــیل آمریکا هستیم. اگرچه 
تولیــد این بخش رشــد داشــته اما در 
مقایســه با چند ســال پیش کمتر است 
و روند مذکــور همچنان ادامه دارد.وزیر 
انرژی روســیه گفت: اگــر پیش بینی ها 
به واقعیت بپیوندند، تا چند ســال دیگر 
شاهد یکنواخت شدن تولید نفت آمریکا 
خواهیــم بود.بانــک آمریکایی گلدمن 
ساکس نیز از پیش بینی خود برای رشد 
تولید نفت شــیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
عقب نشینی کرده و همچنین دورنمای 
رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال 
میالدی آینده بازنگری کرده اســت و از 
۱.۴ میلیون بشــکه در روز گزارش قبلی 

خود به ۱.۳ میلیون بشــکه در روز کاه 
داد.این بانک آمریکایی انتظار دارد تولید 
نفت شیل در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۷ 
میلیون بشکه در روز رشد کند که کمتر 
از پیش بینی قبلی یک میلیون بشــکه 
در روز و پایین تــر از رشــد ۱.۱ میلیون 
بشــکه در روز تولیــد در ســال ۲۰۱۹ 
خواهد بود.بر اســاس گــزارش رویترز، 
رشد عرضه  گلدمن ســاکس  همچنین 

تولیدکنندگان نفت بزرگ خارج از اوپک 
و شیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ را به میزان 
۱.۴ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد 
و اعالم کــرد میزان رشــد عرضه این 
تولیدکنندگان در ســال ۲۰۲۱ به شدت 
کاهش پیدا کرده و به ۰.۲ میلیون بشکه 
در روز و در ســال ۲۰۲۲ به ۰.۳ میلیون 
بشــکه در روز خواهد رسید.پیش از این 
چهار شــرکت تحقیقاتی انرژی و دولت 

بینــی کرده اند حدود ۱.۳  آمریکا پیش 
میلیون بشــکه در روز تولید جدید نفت 
شیل آمریکا امسال وارد بازار می شود که 
در مقایســه با حدود ۱.5 میلیون بشکه 
در روز در ســال ۲۰۱۸ کمتر است. نرخ 
رشد ســریع صنعت نفت شــیل آمریکا 
احتمااًل سال گذشته به پیک خود رسید 
و به دلیل درخواست سود مالی از سوی 
ســرمایه گذاران بر ســر افزایش تولید، 

آهســته شده اســت.نرخ رشد سریع 
شیل در یک دهه گذشته، جریان تجارت 
را تغییر داده و اوپک را وادار کرده است 
برای تقویــت قیمت ها، تولیــد خود را 
محدود کند. رشد تولید نفت شیل آمریکا 
به میزان ۱.5 میلیون بشــکه در روز در 
سال گذشته، غیرمنتظره و فراتر از پیش 
بینی بود و تولیــد نفت آمریکا را به ۱۱ 
میلیون بشکه در روز رساند. این افزایش 
تولید باعث افت قیمت های جهانی نفت 
در اواخر سال گذشته شد و صادرات نفت 
آمریکا را به رکورد ۳.۸ میلیون بشکه در 

روز افزایش داد. 

اخبار

تأخیر در واگذاری سهام آرامکو برای جذب 
سرمایه گذاران محوری

سـه منبـع اعـالم کردنـد کـه واگـذاری سـهام شـرکت آرامکـو 
عربسـتان بـار دیگر بـه تأخیـر افتاده اسـت، زیرا مشـاوران ایـن معامله 
اعـالم کرده انـد بـه زمان بیشـتری بـرای جـذب سـرمایه گذاران محوری 

دارند. نیـاز 
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از دوبـی، پـس از ناکامی واگذاری 
امسـال  تابسـتان  میـالدی،  جـاری  سـال  آغـاز  در  آرامکـو  سـهام 
پیشـرفت هایی بـه دسـت آمـد و بـرای سـرمایه گذاری در این شـرکت، 
بـا صندوق هـای ثـروت ملـی، عربسـتانی های ثروتمنـد و مؤسسـه های 
سـرمایه گذاری خارجـی تمـاس گرفتـه شـد، امـا بـاز هـم برنامه هـا به 
هـم ریخت.قـرار بـود هفتـه گذشـته یـک تـا ۲ درصـد سـهام آرامکـو 
در بـازار سـهام داخلـی ایـن کشـور واگـذار شـود، امـا نگرانی هـا درباره 
ارزش گـذاری سـعودی آرامکـو بـه دلیل حملـه اخیر به تأسیسـات نفتی 
آن در بقیـق و خریـص سـبب شـد یافتـن مشـتریان بـزرگ بـرای این 
واگذاری دشـوار شـود.یک سـرمایه گذار حاشـیه خلیج فارس اعالم کرد 
کـه آرامکـو در مذاکـره بـا سـرمایه گذاران، نتوانسـت بـه پرسـش های 
مربـوط بـه ارزش گـذاری پاسـخی قانع کننـده دهـد.وی همچنین اعالم 
کـرد صندوق هـای سـرمایه گذاری در کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس 
به طـور معمـول از سـرمایه گذاری در زمینـه انـرژی خـودداری و تالش 
می کننـد بـه مجموعـه سـهام خـود تنـوع بخشـند.با توجـه بـه مـوارد 
یادشـده، هفتـه گذشـته کمیتـه دولتـی ناظـر بر برنامـه واگذاری سـهام 
آرامکـو بـه محمد بن سـلمان، ولیعهد عربسـتان، پیشـنهاد داد واگذاری 
سـهام آرامکـو بـه تأخیـر بیفتد.شـرکت سـعودی آرامکـو از اظهارنظـر 
دربـاره این مسـئله خـودداری کرد و دفتر رسـانه ای دولت عربسـتان به 

درخواسـت بـرای اظهارنظـر، پاسـخ نداد.
روسیه پمپاژ گاز به خط لوله ترکیش استریم را 

آغاز کرد
گازپـروم روسـیه عملیات پمپـاژ گاز طبیعی به اولیـن بخش دریایی 
خط لولـه ترکیش اسـتریم را آغـاز کـرد. ایـن آخریـن مرحلـه تسـت این 

خط لولـه، قبـل از عملیاتـی شـدن کامل آن در ادامه امسـال اسـت. 
گازپـروم  راشـاتودی،  از  نقـل  بـه  نفـت  دانـش  گـزارش  بـه 
روسـیه عملیـات پمپـاژ گاز طبیعـی بـه اولیـن بخـش دریایـی خط لوله 
ترکیش اسـتریم را آغـاز کـرد. ایـن آخریـن مرحله تسـت ایـن خط لوله، 
قبـل از عملیاتـی شـدن کامل آن در ادامه امسـال اسـت. »سوزاسـتریم 
ترنسـپورت«، اوپراتـور ایـن خـط لولـه، اعـالم کـرد: پر کردن سیسـتم 
خط لولـه بـا گاز طبیعـی، یـک گام مهم بـرای آغاز صـادرات گاز طبیعی 
بـه ترکیه و شـمال شـرقی اروپا، از طریـق این سیسـتم خط لوله دریایی 
جدیـد اسـت. قرار اسـت طبـق برنامـه زمان بنـدی، اولیـن محموله گاز 
طبیعـی در اواخـر ۲۰۱۹ تحویـل داده شـود. خط لولـه تورکیش اسـتریم 
کـه توافـق آن رسـما در اکتبـر ۲۰۱۶ امضـا شـد، از دو بخش تشـکیل 
می شـود کـه ظرفیـت هـر کـدام از آنهـا ۱5.۷5 میلیـارد متـر مکعـب 

می باشـد. 
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الکساندر نواک: ما شاهد 

افت فعالیت حفاری در 

تولید نفت شیل آمریکا 

هستیم. اگرچه تولید این 

بخش رشد داشته اما در 

مقایسه با چند سال پیش 

کمتر است و روند مذکور 

همچنان ادامه دارد

چرا غول های نفتی از خزر می روند؟
غول های نفتی دو پروژه دریای خزر در قزاقستان 
را بــه دلیل هزینه هــای باال و ســودآوری پایین ترک 

می کنند.
انرژی قزاقســتان اعالم کرد شــرکت  وزارت 
شــل تصمیم گرفته اســت از میدان خزر خارج شود 
و کنســریوم شرکت نورث کاسپین که شل نیز در آن 
حضور دارد پروژه کاالم کاس را ترک می کند.شرکت 
شــل در پروژه خزر ۹۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
کرده امــا در حالی که ســرمایه گذاری باالیی انجام 

داده، با شــرایط اقتصادی چالش برانگیز مواجه شده 
اســت.رویترز به نقل از مقامات شرکت کازمونای گاز 
نوشــت: تصمیم شرکای ما بر مبنای سودآوری پایین 
این پروژه ها با توجه به مخارج باالی ســرمایه بوده 
است.به گفته اشلی شرمان، تحلیلگر شرکت وود مک 
کنزی، هزینه های پروژه کاالم کاس خزر پنج میلیارد 
دالر و آغــاز تولید در اواخر دهه ۲۰۲۰ برآورد شــده 
است.ســهامداران در شــرکت نورث کاسپین شرکت 
نفت و گاز دولتی کازمونای گاز، توتال فرانســه، انی 

ایتالیا، رویال داچ شل، اکســون موبیل، شرکت ملی 
نفت چین )CNPC( و اینپکس ژاپن هستند.قزاقستان 
امیدوار بود که این کنسرسیوم با شل در توسعه میدان 
خزر که نزدیک میدان نفتی عظیم کاشــاگان است، 
همکاری کند.اما از نظر هزینه های باال که دامن گیر 
توسعه میدان کاشــاگان نیز شده بود، شل اکنون در 
حال بازنگری مشارکت خود در میدان خزر است زیرا 
غول های نفتی همچنان هزینه سر به سر پروژه ها را 
در مقابل ســود و بازدهی سرمایه گذاری خود بررسی 

می کنند.تولید نفت در میدان کاشاگان در سال ۲۰۱۶ 
آغاز شــد و اکنون حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت 
تولید می کند که این میدان قزاقســتانی را به یکی از 
بزرگترین میدان های نفتی فراساحلی در جهان تبدیل 
کرده است.براســاس گزارش اویــل پرایس، ذخایر 
کاشــاگان ۱۳ میلیارد بشکه نفت است اما توسعه آن 
به دلیل شرایط جوی و جغرافیایی ویژه و هزینه بیش 
از حــد که باعث دو برابر شــدن بودجه نهایی به 5۰ 

میلیارد دالر شده، چالش برانگیز بوده است. 

آژانس بين المللی انرژی خبر داد:

رشد 50 درصدی انرژی تجديدپذير تا پنج سال ديگر

اوپک و متحدانش تشديد کاهش توليد نفت را بررسی می کنند

افت قيمت نفت بيش از هر موضوعی نتيجه جنگ تجاری است

آژانــس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد 
ظرفیت نیروی تجدیدپذیــر جهانی تحت تاثیر 
نصب تاسیســات فوتوولتائیک خورشــیدی در 
خانه ها، ساختمان ها و صنعت، تا پنج سال دیگر 

۵۰ درصد رشد خواهد کرد.
مجمــوع ظرفیــت تولید نیــرو از منابع 
تجدیدپذیر در مقایســه با ۲.5 تراوات در سال 
گذشــته، به میزان ۱.۲ تراوات تا ســال ۲۰۲۴ 
رشــد خواهد کرد که معــادل مجموع ظرفیت 
نیروی نصــب شــده در آمریکا اســت.طبق 
گزارش ســاالنه IEA  از انرژیهای تجدیدپذیر 
جهانــی، فوتوولتائیک خورشــیدی حدود ۶۰ 
درصــد و نیروی بادی در خشــکی ۲5 درصد 

از ایــن رشــد را تشــکیل خواهد داد.ســهم 
تجدیدپذیرهــا در تولید نیرو از ۲۶ درصد فعلی 
به ۳۰ درصد در ســال ۲۰۲۴ رشد خواهد کرد.
کاهش هزینه های فناوری و سیاستهای موثرتر 
دولتی، باعث شــده است از زمان گزارش سال 
گذشــته IEA، پیش بینی هــای باالتری برای 
بکارگیری ظرفیت تجدیدپذیرها مطرح شــود.
فاتح بیــرول، مدیراجرایــی IEA اظهار کرد: 
تجدیدپذیرهــا در حــال حاضــر دومین منبع 
بزرگ برق در جهان هســتند اما اگر بخواهیم 
به اهداف جوی بلندمدت دست پیدا کنیم، باید 
بکارگیری آنها تســریع شــود. با ادامه کاهش 
هزینه هــا، انگیزه روزافزونی بــرای بکارگیری 

فوتوولتائیک خورشیدی وجود دارد.هزینه تولید 
برق از فوتوولتائیک خورشــیدی توزیع شده در 
خانه ها، ساختمان ها و صنعت، اکنون پایین تر از 
قیمت فروش برق در بیشتر کشورها است.طبق 
هزینه های  پیش بینی می شــود   ،IEA گزارش
تولید فوتوولتائیک خورشــیدی تا سال ۲۰۲۴ 
بــه میزان ۱5 تا ۳5 درصــد دیگر کاهش پیدا 
کند و بکارگیری این فناوری جذاب تر شــود.بر 
اســاس گزارش رویترز، در گزارش IEA آمده 
است: اصالحات تعرفه و سیاست برای تضمین 
رشد پایدار فوتوولتائیک خورشیدی و اجتناب از 
اختالل در بازارهای بــرق و هزینه های باالتر 

انرژی، ضروری است.

برخـی منابـع اعـالم کردنـد کـه بـه دلیل 
نگرانـی دربـاره ضعـف تقاضـای نفـت در سـال 
۲۰۲۰ میـالدی، اوپـک و متحدانش در نشسـت 
آینده خود در ماه دسـامبر امسـال مسـئله تشدید 

کاهـش تولیـد نفـت را بررسـی می کنند.
از  رویتـرز  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
دوبـی، منابـع یادشـده اعـالم کردنـد عربسـتان 
می خواهـد پیـش از متعهـد شـدن بـه کاهـش 
بیشـتر تولیـد، بـر پایبنـدی دیگر اعضـای توافق 
جهانـی کاهش تولید نفت به سـهمیه تولیدشـان 

تمرکـز شـود.عراق و نیجریـه از جملـه اعضـای 
سـازمان کشـورهای صادرکننـده نفـت )اوپـک( 
هسـتند کـه به خوبـی بـه تعهدشـان در کاهـش 
تولیـد نفـت عمـل نکرده اند.یـک منبـع اوپکـی 
از  تـا  آن هسـتند  پـی  در  گفـت: عربسـتانی ها 
افـت قیمـت نفـت پیشـگیری کننـد، امـا اکنون 
می خواهنـد مطمئن شـوند کشـورهایی همچون 
نیجریـه و عـراق، همان طـور کـه قـول داده اند، 
نخسـت بـه پایبنـدی ۱۰۰ درصـدی می رسـند.
یـک منبـع اوپکـی دیگـر گفـت: اگـر عـراق و 

نیجریـه پایبنـدی ۱۰۰ درصدی نداشـته باشـند، 
دیگـر اعضـای اوپـک و غیراوپک تولیـد خود را 
عمیـق کاهـش نمی دهنـد.دو منبـع در اوپـک و 
غیـر اوپـک اعـالم کردنـد کمیته فنی مشـترک 
توافـق کاهـش عرضه تولیـد اوپـک و غیراوپک 
در نشسـت خـود در مـاه آینـده میـالدی ممکن 
اسـت احتمال هـای مربـوط بـه تشـدید کاهـش 
بـه  را  خـود  پیشـنهادهای  و  بررسـی  را  تولیـد 
نشسـت اوپـک و متحدانش در ماه دسـامبر ارائه 

. کند

۷۰ درصــد از افت کنونی قیمت نفت نتیجه 
جنگ تجاری میان آمریکا و چین است و تنها ۳۰ 

درصد از این افت به عرضه نفت مربوط می شود.
بلومبرگ، قیمت نفت  به گزارش شــبکه 
از ماه آوریل امســال تاکنــون، حدود یک پنجم 

کاهــش یافتــه اســت.طبق برآورد مؤسســه 
بلومبرگ اکنامیکس، ضعــف تقاضای نفت در 
ارتباط بــا جنگ تجاری میــان آمریکا و چین، 
۷۰ درصد افت قیمت نفت را به خود اختصاص 
داده اســت،۳۰ درصد دیگر از افت قیمت نفت 

نیز نتیجه عرضه فراوران این کاال بوده اســت.
به احتمال زیاد سال آینده میالدی نیز این روند 
ادامه خواهد یافت و این مســئله برای سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 

چالش ایجاد می کند.
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حضور موفقیت آمیز شرکت بازرگاني پتروشیمي در بزرگترین گردهمایي 
صنایع پالستیک دنیا در نمایشگاه K-۲0۱9 دوسلدرف آلمان

شــرکت بازرگاني پتروشــیمي در بزرگترین گردهمایي صنایع پالستیک دنیا در 
نمایشگاه K-۲۰1۹ دوسلدرف آلمان حضوری چشمگیر داشت. 

شرکت بازرگاني پتروشیمي با شعار؛ ســه دهه تجربه موفق در 
عرضه و صــادرات فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشــیمي در بزرگترین 
گردهمایي صنایع پالســتیک دنیا در نمایشگاه K-۲۰1۹ دوسلدرف 
آلمان حضوری موفقیت آمیز داشت و توانســت رایزنی ها و توافقات 

بسیار خوبی را با مشــتریان محصوالت پتروشیمی ایران داشته باشد. 
حضور موفق شرکت بازرگاني پتروشیمي در حالی صورت می گیرد که 
صنعت پتروشــیمی ایران با تحریم های ظالمانه آمریکا مواجه است و  
حضور امسال شرکت بازرگاني پتروشــیمي در این نمایشگاه یکی از 
 ۲۰1۹-K بهترین حضورهای این شرکت در دوره های اخیر نمایشگاه

دوسلدرف آلمان ارزیابی می شود.  

نویسنده: علی فاتح
دکترای حقوق بین الملل اقتصادی–دانشگاه لوزان

OIEC کارشناس ارشد مدیریت تأمین مالی شرکت

با توجه به گســترش فزاینده استفاده از گاز طبیعی در دنیا 
و اهمیت راهبــردی آن در اقتصاد جهانی، مجمع کشــورهای 

   )GECF( صادرکننده گاز
از سال ۲۰۰۸ رسماً شروع به کار کرده است. در این نوشتار، 
فعالیت این نهاد بین المللی در حوزه تجارت گاز با مقررات تجارت 
کاالیی سازمان جهانی تجارت )WTO(  در حوزه تجارت کاالیی 
مورد بررســی اجمالی قرار می گیرد. گاز طبیعی به عنوان یکی از 
عمده ترین منابع انرژی در دنیا به شــمار می رود. پیشینه تجارت 
گاز طبیعی برای نخســتین بار به قرارداد صــادرات گاز طبیعی 
الجزایر به انگلســتان در دهه ۶۰ میــالدی بر می گردد. در دهه 
۷۰ میالدی اندونزی شــروع به صــادرات گاز طبیعی به ژاپن و 
کــره جنوبی نمود. از این زمان به بعد بود که تجارت بین المللی 
گاز طبیعــی به تدریج جای خود را در بازار جهانی تجارت انرژی 
   ،۲۰۱۹ Natural Gas Overviewپیدا نمود.  بر اساس گزارش
تولید جهانی گاز طبیعی در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال قبل آن 
شاهد افزایش چهار درصدی بوده است. این موضوع در خصوص 
اعضای GECF در کل نشان دهنده افزایش ۲.۷ درصدی است 
که بطور خاص کشورهای روسیه، ایران، چین و قطر در مقایسه با 
سال ۲۰۱۷ هر یک به ترتیب در تولید گاز طبیعی ۲.۹ درصد، ۴.۴ 
درصد، ۸.۳ درصد و ۱.۶ درصد افزایش تولید داشــته اند. واردات 
گاز طبیعی در سطح جهان نیز با یک رشد ۲.۹ درصدی روبرو بوده 
است که چین به عنوان عمده ترین وارد کننده این محصول در 
جهان به شمار می رود. بر اساس برآوردهای انجام شده در گزارش 
World Energy Outlook ۲۰۱۸، پیش بینی می شود که میزان 
مصرف جهانی گاز طبیعی در سال ۲۰۴۰ تقریباً ۴5 درصد بیش 
از میزان مصرف در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.  این شواهد بر اهمیت 
تأثیرگذار و راهبردی تجارت جهانی گاز طبیعی در سالهای آتی به 
ویژه نقش محوری GECF در امکان سنجی سهیمه بندی این 
محصول با توجه ویژه به مقررات WTO در مورد محدودیتهای 
مقداری و حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر صحه می گذارد. 

GECF کارکرد
ایده اولیه تأســیس ســازمانی در راســتای تأمین منافع 
کشــورهای صادر کننده گاز، در اجالس وزراء به میزبانی تهران 
در ســال ۲۰۰۱  و به پیشنهاد ایران کلید خورد. در وهله نخست، 
تأمین منافع مشــترک تولیدکنندگان و مصــرف کنندگان گاز 
طبیعی، پژوهش و تبادل نظرات، ترویج یک بازار با ثبات و شفاف 
انرژی از جمله اهداف مد نظر بود. بحث همکاری های مشترک 
بین کشورهای صادرکننده گاز همواره از مبانی بنیادین بیانیه های 
پایانی اجالس وزرا بوده است. GECF به عنوان یک سازمان بین 
المللی به رسمیت شناخته شده سرانجام در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ آغاز 
به فعالیت کرد. کشورهای الجزایر، امارات متحده عربی، بولیوی، 
مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و 

توباکو و ونزوئال به عنوان اعضای مؤســس اساسنامه و موافقت 
نامه این مجمع را امضا نمودند. کشــورهای آنگوال، آذربایجان، 
عراق، قزاقســتان، پرو، عمان و نروژ نیز به عنوان اعضای ناظر 
پذیرفته شــده اند  و شــهر دوحه به عنوان مقر دائمی دبیرخانه 
GECF انتخــاب گردید.  اهداف تعیین شــده برای GECF را 
می توان در تبادل اطالعات، تجربیات، دیدگاهها و مشــارکت و 
همــکاری در مواردی از قبیل توازن کنونی و پیش بینی شــده 
عرضه و تقاضای گاز، ســاختار و توســعه بازارهای منطقه ای و 
جهانی گاز و ارتباط متقابل محصوالت گازی و نفتی، زغال سنگ 

و سایر منابع انرژی  خالصه نمود. 
در GECF فعاًل اثری از ســهمیه بندی تولید یا صادرات 
گاز طبیعی نیســت بلکه هدف اصلی همکاری و مشارکت بین 
صادرکنندگان با هدف متمرکز و منسجم نمودن بازار گاز طبیعی 
اســت. با این حال بررســی روند طرح بحث قیمت گذاری گاز 
جالب توجه است. مسأله قیمت گذاری گاز طبیعی و بررسی ساز 
و کارهــای مرتبط و مؤثر بر چرخه عرضه و تقاضا بطور مکرر از 
ســومین اجالس وزیران در سال ۲۰۰۳ در صدر دستور کار قرار 
گرفته است. این امر نشان دهنده اهمیت موضوع قیمت گذاری 
گاز طبیعی به شــیوه ای در راســتای تضمین منافع کشورهای 
صادرکننده گاز است. پس از بوجود آمدن رسمی GECF، در سال 
۲۰۱۰ طی اجالس وزیران که در الجزایر برگزار شد، وزرا از جمله 
توافق نمودند که تضمیــن ذخایر کافی و مطمئن گاز به قیمتی 
برابر با قیمت نفت یک چالش اســت. این مساله را باید با لحاظ 
این موضوع که گاز طبیعی بخش اساسی سوخت ترکیبی است 
و نقش مهمی در تأمین نیازهای جهانی یک منبع انرژی دوستدار 
طبیعت بازی میکند مورد بررســی قرار داد.  موضوع قراردادهای 
دزار مدت و قیمت گذاری منصفانه گاز طبیعی بر اساس الزامات 
بازار همســان با قیمت نفت در دوازدهمین اجالس وزیران مورد 

تأیید قرار گرفته است. 
بر اساس اساسنامه GECF، بررسی توازن عرضه و تقاضا 
گاز طبیعی از جمله اهداف اصلی این مجمع به رسمیت شناخته 
شده است که به طور تلویحی به بحث قیمت گذاری آن می تواند 
منتهی شــود.  در این راستا، در بند پنجم بیانیه پایانی چهارمین 
اجالس سران کشــورهای عضو GECF، بحث سازوکار قیمت 
گذاری منصفانه گاز طبیعی در راســتای تأمین منافع کشورهای 
صادرکننده مورد تأکید قرار گرفته است.  از مباحث باال چنین به 
نظر می رســد که بحث تنظیم بازار گاز طبیعی از طریق سهمیه 
بندی و به دنبال آن اثرگــذاری بر قیمت این محصول از جمله 
اهداف کارکردی GECF است که با توجه به شرایط بازار جهانی 

گاز، در آینده پررنگ تر خواهد شد. 
WTO معرفی

ســازمان جهانی تجارت )WTO( در ســال ۱۹۹5 رسمًا 
فعالیتش را آغاز کرده اســت. این سازمان بین المللی سه هدف 
عمده را دنبال می کند که عبارتند از کمک به جریان تجارت، آزاد 
سازی تدریجی تجارت بیشتر از طریق مذاکرات و ایجاد یک نهاد 
حل و فصل اختالفات بین المللی. WTO در واقع ادامه موافقت 
نامه عمومی تعرفه و تجارت )GATT( ۱۹۴۷  است با این تفاوت 
که از ســلف خود جامع تر و قاعده مند تر است و حوزه گسترده 
ای از مقررات متنوع تجاری از قبیل تجارت کاال، تجارت خدمات 
و جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری را شامل می شود. این 
سازمان دارای وظایفی از جمله اجرا و مدیریت موافقت نامه هاي 
خود و ضمائم آن؛ فراهم نمودن مجمعی برای مذاکره بین اعضا 
در خصوص مســائل مرتبط با موافقت نامه های تحت پوشــش؛ 
پیش بینی سازو کار حل و فصل اختالفات و مدیریت شیوه های 
بررسی سیاست تجاری اعضاست.  هدف WTO به  صراحت در 
مقدمه موافقتنامه تأســیس سازمان به این شرح بیان شده است: 
»[...] افزایش استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل، رشد 
گسترده و مستمر میزان درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، و گسترش 
تولید و تجارت کاال و خدمات  ضمن تجویز بهره برداری مناسب 
از منابع جهان طبق اهداف توســعه پایــدار[...]». عالوه بر این، 
ســازمان جهانی تجارت ســعی دارد تا از طریق تعیین یکسری 
قواعد که موانع تجاری را کاهش داده یا از بین می-برد نهایتاً به 

آزادسازی تجاری دست یابد. 
در موافقت نامه GATT ۱۹۴۷–به عنوان نخســتین سند 
حقوقی بین المللی ناظر بر تجارت کاالیی – و نســخه اصالحی 
آن یعنی GATT ۱۹۹۴ به عنوان ضمیمه ابتدایی موافقتنامه های 
ناظر بر تجارت کاالیی WTO– نشــانی کاالی راهبردی نفت 
و گاز طبیعی یافت نمی شــود.  دلیل ایــن موضوع می تواند این 
باشــد که بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز به جز 
ایاالت متحده در فرآیند مذاکرات موافقتنامۀ GATT ۱۹۴۷حضور 
نداشتند. شایان ذکر اســت که برخی از کشورهای دارای منابع 
نســبتاً غنی نفــت و گاز، مانند نروژ و انگلســتان از بنیانگذاران 
GATT ۱۹۴۷بوده اند، ولی منابع و ذخایر نفتی آنها ســالها بعد 
کشف شد. البته ذکر باید توجه داشت که نفت و گاز به عنوان دو 
محصول راهبردی در تجارت بین الملل بطور کلی تحت پوشش 
مقررات مرتبط در GATT ۱۹۹۴و برخی دیگر از موافقتنامه های 
WTO قرار می گیرند لیکن شــرایط خاص حاکم بر این دسته از 
کاالها از قبیل سهمیه بندی های اعمال شده ازOPEC  به عنوان 

مثال باعث شــده اســت تا مباحث زیادي در خصوص آنها فعاًل 
در ســطح WTO مطرح نباشــد. از مجموع اعضای دائم و ناظر 
GECF، کشورهای ایران، الجزایر، لیبی، عراق، گینه استوائی و 
آذربایجان اعضای ناظر WTO هســتند و بقیه عضو کامل آن 

سازمان هستند. 
حذف کلی محدودیت های مقداری:

1۹۹۴ GATT 11 بند اول ماده 
سهمیه ها بیانگر شــیوه های متعدد و ممکن برای محدود 
کــردن بازار و ایجــاد مانع در جریان عادی تجارت می باشــند. 
سهمیه ها مشخصاً می توانند تحت عنوان موانع غیرتعرفه ای در 
مقایسه با سایر روش های اصلی محدودیت تجاری یعنی تعرفه، 
می توانند به عنوان اقدامات غیرمالیاتی اتخاذ شده در روابط تجاری 
بین المللی در راستای محدودسازی کاالهای وارداتی یا صادراتی، 
دسته بندی شوند.  برخالف تعرفه، اعمال سهمیه بندی در نظام 
 ۱۹۹۴ GATT ۱۱ سازمان جهانی تجارت به موجب بند یک ماده

تحت عنوان حذف کلی محدودیتهای مقداری ممنوع است:
»هیچ ممنوعیت یا محدودیتی بجز تعرفه ها، مالیات یا سایر 
عوارض، خواه از طریق سهمیه ها، مجوزهای واردات یا صادرات 
یا سایر اقدامات، نباید توسط طرفین متعاهد در زمینه واردات کاال 
از قلمــرو طرف متعاهد دیگر یا صادرات یا فروش کاال به مقصد 

قلمرو طرف متعاهد دیگر، اجرا یا حفظ شوند«.
ســهمیه ها و محدودیتهای اعمالی در زمینــه تولید گاز، 
قطعــاً ناقض این ماده خواهد بود. بدون شــک، چنین اقداماتی 
»محدودیت صادراتی« قلمداد می شــوند چرا که به طور خاص 
برای کنترل عرضه گاز در بازارهای جهانی انجام شــده اند و آثار 
عملی بر کاهش میزان محصــول موجود در این بازارها خواهند 
داشت. اما به هرحال، حتی اگر سهیمه های تولیدی گاز را بتوان 
محدودیت صادراتی به حساب آورد، هیأت رسیدگی به اختالف یا 
رکن استیناف ســازمان جهانی تجارت می تواند ادعای مبتنی بر 
نقض بند اول ماده GATT ۱۱ را رد کند چراکه این ماده به طور 
مشخص به اقدامات »اتخاذ شده یا حفظ شده [...] بر واردات [...

]یا صادرات [...]» اشاره دارد و در صورتی که ما تفسیر مضیق ماده 
مذکور را بپذیریم، ســهمیه های تولید گاز از نظر فنی نمی توانند 
»سهمیه صادراتی« محسوب شــوند. در نتیجه، اعمال این نوع 

سهمیه بندی مغایرتی با این ماده ندارد.
حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر: 

1۹۹۴ GATT ۲۰ بند )ز( مادۀ
اعضای ســازمان جهانــی تجارت می تواننــد در مواردی 
مشــخص از اصول اولیه و بنیادی خود در چارچوب موافقتنامه 

GATT بر اســاس استثنائات مندرج در ماده ۲۰ عدول کنند. بند 
)ز( این ماده به طور خاص با بحث ما ارتباط دارد:

 )ز( تدابیر مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر، 
در صورتی که این چنیــن تدابیری به همراه محدودیت هایی بر 

تولید یا مصرف ملی اعمال شده باشد.«
کشورها در هنگام توسل به این استثناء باید الزامات مصرح 

در صدر ماده ۲۰ را رعایت کنند: 
»هیچ موردی در این موافقتنامه نباید به گونه ای تفســیر 
شــود که مانع تصویب یا اجرای تدابیر توسط هر یک از طرفین 
متعاهد شود، مشروط بر این که این تدابیر به صورت ابزار تبعیض 
خودسرانه یا غیرموجه بین کشــورهایی که دارای همان شرایط 
هستند، اعمال نشــود یا محدودیتی پنهان بر تجارت بین المللی 

ایجاد نکند.« 
پرسشــی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه 
اقدامات مندرج در بند مذکور توجیه کننده حفاظت از منابع طبیعی 
تجدیدپذیــر ) گاز طبیعی( خواهند بود. برای این که یک اقدام ) 
ســهمیه بندی تولید گاز طبیعی( در چارچوب مفهوم حفاظت از 
منابع طبیعی تجدیدناپذیر »مرتبط« قلمداد شود باید مبّین یک 
»ارتباط ماهوی« با حفاظت از منابع طبیعی تجدیدپذیر باشــند 
و اینکه هدف مبنایی تدابیر اتخاذ شــده باید حفظ این دســته از 

منابع طبیعی باشد. 
جمع بندی

رویه رکن حل اختالف  WTO نشــان دهندۀ این موضوع 
اســت که رویکــرد کلی این ســازمان بین المللــی، ارائه یک 
تفســیر نســبتاً موســعی از بند یک ماده GATT ۱۱ است.  در 
دعــوای موادخام چین، هیأت رســیدگی بیان نمود که اصطالح 
»محدودیت« شــامل همۀ اقداماتی است که عدم قطعیت ایجاد 
کرده و بر طرح های سرمایه گذاری تأثیرگذارند، دسترسی به بازار 
را بــرای کاالهای وارداتی محدود می کنند یا واردات را بســیار 
پرهزینه می کنند. بنابراین، استناد به این ماده برای توجیه سهیمه 
بندی گاز طبیعی با توجه به تفســیر موســع مذکورکأن لم یکن 

تلقی می شود. 
با ایــن وجود، در صورت احتمال طــرح دعوای آتی علیه 
اعضای ذیربط GECF در رکن حل اختالف WTO در خصوص 
سهمیه بندی گاز طبیعی، باید برخالف رویه OPEC که نیاز به 
کنترل قیمت جهانی نفت و محدودیت عرضه آن را مســتقیمًا 
به ســقوط قیمت جهانی نفت مرتبط می ساخت، اعضای ذیربط 
GECF باید بطور کلی در اتخاذ هرنوع سهیمه بندی و نهایتاٌ اقدام 
در جهت کنترل سطح قیمت گاز طبیعی به نوعی بحث حفاظت از 
منابع طبیعی تجدید ناپذیر را به عنوان یک توجیه قانونی در قالب 
استثناء بر قاعده مندرج در بند یک ماده GATT ۱۱ ارائه نمایند. 
در کنار این مقرره قانونی، کشــورهای عضو GECF همچنین 
می توانند اصل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود – به 
عنوان یک حق مســلم عرفی به رسمیت شناخته شده در حقوق 

بین الملل– را مستند ادعای خود قرار دهند.  

:WTO در رکن حل اختالف GECF توجيه حقوقی کارکرد

نگاهی به آينده
يادداشت تحليلی


