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دانش نفت به بهانه آغاز خصوصی سازی شرکت نفت سعودی منتشر می کند؛

بزرگ ترين خصوصی سازی های جهان 
کدامند؟

نگاهی به کتاب 
 »گذری بر خصوصی سازِی 
 صنایع پتروشیمی در 
ایران و خاورمیانه«
 تالیف خانم رفعت فرزادفر و 
عبدالرسول دشتی

شماره 697

وزیر نفت پس از بازدید از اوتی سی عنوان کرد:
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2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور اعالم کرد:

»نفت« موفق ترین وزارتخانه کشور در مقابله با
 حمله های سایبری دشمن

هشــتمین همایــش ملــی پدافند 
آبان ماه   ۱۴ روز سه شنبه،  غیرعامل صبح 
با حضور ســیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه، ســردار غالمرضا جاللی، رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور و چند 
نفر از اســتانداران و مسئوالن کشوری و 
لشــکری در مرکز همایش های بین المللی 
سازمان صداوسیما برگزار و از بیژن زنگنه 
به دلیل موفقیــت وزارت نفت در مقابله با 

حمله های سایبری قدردانی شد.
در همیــن حــال، معــاون انرژی 
اعالم  غیرعامل کشور  پدافند  ســازمان 
کــرد: وزارت نفت با دســتورهای آقای 
زنگنــه، حداکثر اقدام هــا را در مقابله با 
داده  انجام  دشــمن  سایبری  حمله های 
و در ایــن زمینه بهتریــن عملکرد را در 
میان وزارتخانه های کشــور داشته است. 
به گزارش خبرنگار دانش نفت، ســردار 
محمدعلی مطیعی با اشــاره به برگزاری 
هشــتمین همایش ملی پدافند غیرعامل 
که صبح روز سه شــنبه، ۱۴ آبان ماه در 
مرکــز همایش های صداوســیما برگزار 
شد، گفت: به دلیل موفقیت وزارت نفت 
در مقابله با حمله های ســایبری از بیژن 

زنگنه، وزیر نفت در این همایش قدردانی 
شد. وی با بیان اینکه به دلیل تهدیدهای 
چندالیه از ســوی آمریــکا و گروه های 
تروریســتی در تمام ابعاد کشور از جمله 
رویکرد  امنیتی  مسائل  اقتصاد،  سیاست، 
جدیــد دفاعی  با دســتور مقــام معظم 
رهبری و فرمان رئیس جمهوری در پیش 

گرفته شــد، تصریح کرد: خوشبختانه با 
همراهی و تالش وزارتخانه ها، سازمان ها 
و نهادهای کشــور، شــاهد موفقیت در 
بازدارندگــی تهدیدهــا در بخش هــای 
اجرایی  و  دفاعــی  اقتصــادی،  مختلف 
هســتیم.معاون انرژی ســازمان پدافند 
غیرعامل کشور در تشریح دلیل قدردانی 

از وزیر نفت در همایش پدافند غیرعامل 
یادآور شــد: پس از ابالغ دســتور مقام 
معظم رهبری و رئیس جمهوری به رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح در مقابله با 
حمالت سایبری دشمن و در جلسه ویژه، 
دســتورات الزم از سوی سردار سرلشکر 
محمــد باقری برای مقابلــه با تهدیدها 

در ســواحل خلیج فارس به آقایان زنگنه 
)وزیــر نفت(، صالحی )رئیس ســازمان 
انرژی اتمی( و ســردار سالمی )فرمانده 
کل ســپاه( داده شــد. مطیعی در ادامه 
گفت: وزیر نفت مدیری بود که بیشترین 
فعالیت را در مقابله با حمله های سایبری 
داشته است.وی از تشــکیل کارگروهی 
برای پیگیری دســتورهای ارائه شده در 
مراکــز انرژی هم به عنــوان دیگر اقدام 
انجام شده از ســوی زنگنه اشاره کرد و 
افزود: همچنین آقای زنگنه درباره مسئله 
امنیت عسلویه توافق های خوبی با وزیر 
کشور داشته است.معاون انرژی سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور بــا بیان اینکه 
پس از بررســی های انجام شده از سوی 
پدافند غیرعامل کشور، گزارش  سازمان 
اقدام هــا و فعالیت هــای وزارت نفت به 
سرلشــگر باقری و ســپس مقام معظم 
رهبری ارائه و وزیر نفت شایســته تقدیر 
شــد، گفت: جلوگیری از غفلت در مقابل 
دشــمن و کاهش تاثیر تهدید در مقابل 
حملــه احتمالی دو محــور اصلی مورد 
به وزارتخانه ها و  تاکید پدافند غیرعامل 

سازمان ها بوده است.

تک خرب

توسط رئیس جمهوری؛

قانون اصالح بند )هـ( تبصره )۱( بودجه سال 
۱۳9۸ برای اجرا به وزارت نفت ابالغ شد

رئیــس جمهوری قانون اصالح بند )هـ( تبصره )۱( قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۸ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و 

بودجه ابالغ کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، دکتر حسن روحانی، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 
قانون اساسی، سه قانون مصوب مجلس شورای اسالمی را که به تایید 
شورای نگهبان رسیده است برای اجرا به وزارتخانه های مربوطه ابالغ 
کرد.قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین 
دولت جمهوری اســالمی ایران و دولت مجارستان و قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان، قوانینی اســت که از ســوی رئیس 
جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد.رئیس 
جمهوری همچنین قانون اصالح بند)هـ( تبصره )۱( قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه 
کشور ابالغ کرد.نمایندگان در نشست علنی ۲۱ مهرماه مجلس شورای 
اســالمی به منظور تامین نظر شــورای نگهبان با طرح استفساریه بند 
»هـ« تبصره )۱( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موافقت کردند.

در طــرح استفســاریه بند »هـ« تبصره )۱( قانون بودجه ســال 
۱۳۹۸ کل کشور آمده است:

آیا شــرکت ملی نفت ایران می تواند در اجرای بند »هـ« تبصره 
)۱( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ کل کشور به هر دلیلی از جمله افزایش 
قیمــت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مــواد اولیه قیر یا کاهش 

حجم آن از ۴ میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر کند؟
پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین 
۴ میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند »هـ« تبصره )۱( قانون بودجه 

سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام کند.
بر اساس این گزارش عنوان طرح و متن آن به  شرح زیر اصالح 

شد:
ماده  واحده- بند »ه ـ« تبصره )۱( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ کل 

کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ به  شرح زیر اصالح می شود:
۱- فراز اول به  شرح زیر اصالح شد:

شــرکت ملی نفت ایران مکلف اســت مبلغ شصت هزار میلیارد 
)۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال از منابــع دریافتی بابت خوراک مایع 
تحویلی به پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها را به  صورت ماهانه به حسابی 
که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند. سازمان برنامه 
و بودجه کشــور موظف اســت ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی را به صورت 
ماهانه به دستگاه های اجرایی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای 
خرید قیــر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آســفالت اختصاص 
دهد.خزانه داری کل کشــور مکلف اســت مبلغ واریزی شرکت ملی 
نفت ایران به حســاب مربوطه را به  صورت کامل بر اساس درصدهای 
مشخص شــده به حساب دستگاه های اجرایی مربوط واریز و با شرکت 

مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۲- فــراز چهارم این بنــد از عبارت »تهاتــر هزینه های اجرای 
آســفالت، قیراندود )ایزوالســیون(« تا عبارت »به صورت ۱۰۰درصد 

تحویل شود« حذف شد.
۳- یک جزء به  شرح زیر به این بند اضافه شد:

تامین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است 
و دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد 

نیاز سایر امور پس از تامین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.

مديرعامل شرکت متن تاکيد کرد:

ضرورت تکميل به موقع طرح انتقال نفت گوره-جاسک

فاز نخست طرح های کالن پژوهشی در حوزه اکتشاف به زودی آغاز می شود

و  مهندســی  مدیرعامــل شــرکت 
توســعه نفت )متن( در نشست مشترک با 
پیمانکاران طرح راهبردی انتقال نفت گوره 
به جاسک، بر ضرورت انجام کار جهادی و 

تکمیل به موقع طرح تاکید کرد.  
به گــزارش دانــش نفت بــه نقل 
از شــرکت متن، تورج دهقانی روز ســه 
شــنبه، ۱۴ آبان در نشســت هم اندیشی 
با مشــاوران، تامین کننــدگان تجهیزات 
و پیمانــکاران طرح راهبــردی خط لوله 
انتقال نفت خام گوره-جاســک با اشــاره 
به ضــرورت و اهمیت برگــزاری چنین 
جلســاتی، گفت: نباید طرح ها به دلیل در 
دسترس نبودن تجهیزات و کاالها متوقف 
شوند؛ اگر می توانیم تجهیزی را در درون 

کشــور تولید کنیم نبایــد لحظه ای برای 
انجام ایــن کار درنگ کــرد.وی با تاکید 
بر اینکــه باید متخصصــان را در جریان 
نیازهایمان بگذاریم و به آنان اعتماد کرده 
و فرصت دهیم تــا تجهیزات را در داخل 
کشور تولید کنند، تصریح کرد: خوشبختانه 
طرح خط لوله گوره- جاســک نیز با اتکا 
بــه همین تــوان داخلی پیــش می رود.
دهقانی با یــادآوری اینکه طرح خط لوله 
انتقال نفت خام به پایانه جاســک، طرحی 
عظیم، ملی و راهبــردی بوده و با عوامل 
متعددی مواجه است، افزود: نباید با ایجاد 
محدودیت های  بر  اضافی  بروکراسی های 
این طرح بیفزاییم بلکه باید تا جای ممکن 
موانــع را از ســر راه برداریم.مدیرعامــل 

شرکت مهندســی و توسعه نفت گفت: ما 
با دغدغه های مشــاوران، تامین کنندگان 

تجهیــزات و پیمانــکاران بیگانه نبوده و 
تالش می کنیم تا راه حل های مناســبی 

در زمــان کوتــاه پیدا کنیــم.وی با بیان 
اینکه اگر در زنجیــره این طرح راهبردی 
حلقه ای درســت کار نکنــد، به طور قطع 
نتیجــه نهایی مطابق میــل و زمان تعهد 
شــده محقق نخواهد شد، اظهار کرد: هر 
پیمانکار یا سازنده، حلقه ای از زنجیره این 
طرح مهم اســت و جدا از شــرح وظایف 
قراردادی، تعهدی ملی همســو با کاهش 
هزینه هــای مقاومت در برابــر اقدام های 
ظالمانه دشــمنان این مرز و بوم بر دوش 
انتقال  دارد.محمد ســقایی، مجری طرح 
نفت خام گوره به جاســک هــم در این 
نشست گفت: در این طرح تکلیف کرده ایم 
که پیمانکاران در رشته های مرتبط، نیروی 

انسانی بومی بکار گیرند.

فاز نخســت اجرای طرح های کالن پژوهشــی در 
حوزه اکتشــاف به زودی با همکاری پنج دانشگاه مرجع 
خوارزمی، شهید بهشــتی، شهید چمران اهواز، فردوسی 

مشهد و دانشگاه صنعتی شاهرود کلید می خورد.
نشســت هم اندیشــی آغاز فاز نخست طرح های 
کالن پژوهشــی عصــر روز دوشــنبه )۱۳ آبان ماه( به 
میزبانی دانشــگاه شــهید بهشــتی و با حضور مدیران 
ارشــد شــرکت ملی نفت ایران، روســا، مدیران ارشد، 
مجریــان طرح های پژوهشــی و اســتادان برجســته 
دانشگاه های طرف قرارداد برگزار شد.سیدصالح هندی، 
مدیراکتشاف شــرکت ملی نفت ایران در این نشست، 
ضمــن ابراز خرســندی از گردهمایــی نقش آفرینان و 
ذی نفعان طرح های اکتشافی اظهار کرد: خوشبختانه در 
کمتر از پنج ماه موفق شــدیم فاز نخست طرح توسعه 
فناوری های حوزه اکتشاف را با تأیید وزیر نفت و هیئت 
مدیره و همــکاری صمیمانه و جدی طرف های مربوط 

در شرکت ملی نفت ایران تصویب کنیم.
وی بر مســئولیت دانشــگاه ها بــه عنوان طرف 
قــرارداد تاکید کرد و پاســخگویی و مســئولیت اصلی 
در طول بازه زمانی ۱۰ ســاله ایــن قراردادهای کالن 
پژوهشی را متوجه دانشــگاه دانست و گفت: مسئولیت 
اصلی اجرای طرح به عهده دانشگاه است، زیرا استادان 
به هر دلیلی ممکن اســت دانشــگاه را ترک کنند. این 
قراردادهــا بلندمدت و ۱۰ ســاله اســت، از این رو به 
هیچ وجه نمی خواهیم به شــخص وابســته باشیم.مدیر 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه پروژه هایی 
که قرارداد آنها با دانشــگاه ها امضا شــده پروژه هایی 
صنعتی  هســتند که با دقت و حساسیت بر روند اجرای 
آنها نظارت می شــود، گفت: بهتر است به طور مناسب 

تقســیم کار شــود، در ضمن توصیه ما این است که از 
همه ظرفیت دانشــگاه ها استفاده شود.هندی ادامه داد: 
در مراحل اجرای طرح های پژوهشی توجه به نقشه راه 
اهمیت بســیار زیادی دارد، زیرا هم عنصر هدایت گر و 
هم یکپارچه سازی اســت. استفاده از تخصص مدیریت 
کنترل پروژه و مدیریت فناوری بر مدیریت قرارداد هم 

مورد توجه و تاکید است.
E&P اجرای ۱۴ مگاپروژه پژوهشی باالدستی در حوزه

در ادامه ابراهیم طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تعریف ۱۴ پروژه بزرگ 
در حوزه اکتشــاف و تولید، اظهار کرد: از این تعداد پنج 
پروژه به حوزه اکتشاف و ۹ پروژه به حوزه تولید مربوط 
می شــود که هدف از انجام این پروژه ها و قراردادهای 
بلندمدت، اســتفاده از ظرفیت شبکه ای از دانشگاه ها در 

داخل و خارج کشــور است.وی با بیان اینکه فردگرایی 
در اجرای پروژه های پژوهشی از سوی دانشگاه ها دیگر 
جایی ندارد، اظهار کرد: این موضوع ضمن اینکه رسوب 
دانشی در دانشــگاه ها به همراه ندارد، سبب می شود با 
رفتن، جابه جایی و بازنشستگی عضو هیئت علمی یا اگر 
از سوی دانشــجویان انجام می شود با فارغ التحصیلی 
آنها کار نیمه تمام رها شــود.وی افزود: خواسته و میل 
شــرکت ملی نفت ایران این اســت که دانشــگاه ها و 
دانشــکده ها درگیر انجام پروژه باشند،  زیرا این پروژه ها 
تنها یک پروژه اکتشافی نیســتند، بلکه با اجرای آنها، 
توانمندی فناوری در کشور ایجاد و پایه گذاری می شود.

به گفتــه طالقانی، هم اکنون پژوهــش و فناوری مورد 
تأیید همه مدیران ارشــد است، از این رو باید در اجرای 
ایــن طرح ها به گونه ای عمل کرد کــه فضای اتکا به 

توان داخل تقویت شــود.وی با تاکید بر اینکه خروجی 
باید متناســب با اهداف طرح و برنامه باشد، اظهار کرد: 
در پروژه های پژوهشی مدیریت اکتشاف و در پروژه های 
میدان محور مدیران عامل شرکت ها نظارت مستمر بر 
اجرا دارند و مدیریت پژوهش و فناوری هم بر خروجی 
کار متمرکز است.طالقانی هدف کلی از اجرای طرح های 
پژوهشی را ایجاد مراکز فناوری در حوزه های مختلف، 
ایجاد شبکه های علمی و فناوری در کشور، توانایی ارائه 
خدمات فناورانه و ســرانجام کسب درآمدهای فناورانه 

اعالم کرد.
ایران باید در حوزه پژوهش و فناوری سرآمد باشد

ســعداهلل نصیری قیداری، رئیس دانشــگاه شهید 
بهشــتی ضمن قدردانی از اقــدام مثبت وزارت نفت در 
مشارکت و همکاری با دانشگاه در حوزه اکتشاف و تولید، 
اظهار کرد: واقعیت این است که باید کمی تعجیل کنیم. 
کشوری که در حوزه ذخایر هیدروکربوری رتبه نخست 
جهان را دارد باید در حوزه پژوهش نیز ســرآمد باشــد.
وی با بیان اینکه فاز صفر پروژه های پژوهشی در حوزه 
اکتشاف به پایان رسیده است، گفت: دانشگاه های طرف 
قرارداد با شــرکت ملی نفت ایران از همه ظرفیت خود 
برای تحقق فاز نخســت این طرح ها استفاده می کنند.
چالش های موجود در اکتشــاف منابع هیدروکربنی در 
سال ۱۳۹۶ از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران احصا و متعاقب آن پنج موضوع در قالب پنج طرح 
کالن پژوهشی به پنج دانشگاه مرجع ایران واگذار شد. 
این قراردادها در تاریخ ۲۱ اســفند ۱۳۹۶ بین شــرکت 
ملی نفت ایران و رؤسای دانشگاه های خوارزمی، شهید 
بهشتی، شهید چمران اهواز، فردوسی مشهد و دانشگاه 

صنعتی شاهرود امضا شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس:

ایجاد فرهنگ خودکنترلی در سازمان ها 
ضرورت دارد

مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس بر 
ضــرورت ایجاد فرهنگ خودکنترلی در ســازمان ها به منظور کاهش 

تخطی از قانون تاکید کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس، سیدپیروز موســوی در نشست شناسایی مجراهای 
فساد و تخطی اداری این سازمان اظهار کرد: کنترل داخلی عاملی 
موثر در جلوگیری از تخلفات اداری است و قبل از ورود دستگاه های 
نظارتی خارج از سازمان، باید کنترل داخلی فرآیندها در دستور کار 
مدیریت های ســازمان قرار گیرد.وی افزود: فقدان قانون در عمل 
به فرآیندهای سازمانی، محدوده تصمیم گیری شخصی را افزایش 
می دهد که این عامل می تواند یکی از گلوگاه های فساد و تخطی 
اداری باشد.مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
ادامه داد: باید »ناظرین هوشــمند« مســلط به قانون، در فرآیند 
انجام کارها گمارده شــوند تا امکان تخطــی از قانون به هر نحو 
کاهش یابد.موســوی همچنین با اشــاره به اینکه اکثر تخلفات و 
تخطی ها از قانون، ســهوی و ناشــی از نبود آموزش و آگاهی به 
قانون اســت، بر ضرورت ایجاد فرهنگ خودکنترلی در ســازمان 
تاکید کرد.مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
همچنین ایجاد دســتورعمل شــفاف اجرای پروژه ها و خدمات در 
کنار نظارت دقیق عمل به مفــاد آن، جابه جایی دوره ای کارکنان 
در پســت های کلیدی، نبود امکان تفســیر به رأی مواد قانونی و 
نظارت هوشمند بر فعالیت پیمانکاران را از مواردی برشمرد که در 
کاهش موارد تخطی از قانون تاثیرگذارند.موسوی گفت: هر پست 
و مســئولیت ســازمانی در کنار خود لزوم پاسخگویی را به همراه 
دارد و افراد مســئول در مقابل سازمان های نظارتی داخل و خارج 
سازمانی و همچنین مردم و ارباب رجوع باید پاسخگوی فعالیت ها 

و تصمیم های خود باشند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

وزیر نفت پس از بازدید از اوتی سی عنوان کرد:

حمایت از سازندگان داخلی با ایجاد بازار کار
وزیــر نفــت بهتریــن حمایت از 
شرکت ها و ســازندگان داخلی را فراهم 
کردن بــازار کار برای آنهــا عنوان کرد 
نیازمند  اشــتغال  ایجاد  بــرای  گفت:  و 

سرمایه گذاری هستیم.
زنگنــه روز دوشــنبه، ۱۳ آبان ماه 
پس از بازدید از شــرکت توربوکمپرسور 
نفت )OTC(، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: این شرکت در سال ۱۳۷۹ تاسیس 
شــد و از برکاتی اســت که جمهوری 
اســالمی ایران بــه آن دســت یافته و 
برای کشــور و بخش صنعت نفت و گاز 
بســیار مهم بوده است.وی با بیان اینکه 
توربین و کمپرســور قلــب صنعت نفت 
اســت، افزود: هم اکنون بیش از نیمی از 
گاز کشــور با کمپرسورها و توربین هایی 
 )OTC( این شرکت منتقل می شود که 
ساخته است. خوشبختانه در این سال ها 
هم توانســته بخش اصلی توربین را که 
پیچیده ترین بخش آن به شــمار می آید 
و تعداد ســازندگان آن نیز محدود است، 
بســازد.وزیر نفت درباره اینکه چه مقدار 
از نیاز کشــور در این بخش تامین شده، 
گفت: در بخش ساخت توربین های ۲٥ 
مگاواتی داخلی ســازی صــورت گرفته 
اســت.زنگنه بــا بیان اینکه اســتاندارد 
توربین ۲٥ مگاواتی در ســال ۷۹ انجام 
شــد، گفت: دلیل ایــن تصمیم این بود 
از تنوع بســیار زیاد در حجم توربین ها 
جلوگیــری کنیم تــا هنــگام تعمیر و 
نگهداری توربین ها دچار مشکل نشویم.

وی افزود: هم اکنــون نیز نزدیک ۲۰۰ 
توربین و کمپرسور از این نوع در کشور 
تولید و اســتفاده شــده است و شرکت 
OTC در این مجموعه در حال همکاری 

است.
OTC واگذاری ۳.۶ میلیارد یورو پروژه به

وزیر نفت با اشاره به اینکه از همان 
ابتدای تاســیس شرکت OTC نیز اصل 
بر این بود تا جای ممکن از ظرفیت های 
موجود سخت افزاری کشــور استفاده و 
در بخش هایی ســرمایه گذاری شود که 
تصریح  دارد،  وجــود  مفقوده  حلقه های 
کرد: تاکنون نزدیــک ۳.۶ میلیارد یورو 
به این شــرکت پروژه واگذار شده است 
که همگــی تحویل شــده اند و نزدیک 
به ۲۰۰ میلیون یورو نیز از ســوی این 
شرکت ســرمایه گذاری شده است. این 
مجموعه در شــهرک صنعتی شمس آباد 
و استان های یزد و قزوین فعالیت دارد، 
ضمن اینکه در شــاهرود نیز شــرکتی 
دانش بنیان بــا OTC همکاری می کند.
زنگنــه با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ هزار 
نفــر در زنجیــره گــروه OTC فعالیت 

می کننــد، درباره کیفیــت تولیدات این 
شــرکت گفت: از همــکاران نفتی، چه 
آنها کــه در پاالیشــگاه های گاز و چه 
انتقــال گاز فعالیت می کنند  در خطوط 
و درباره کیفیت اجرای پروژه ها بســیار 
ســخت گیر هســتند، در مــورد کیفیت 
اجــرای کار این شــرکت جویا شــدم؛ 
هیچ کدام  از کیفیت ســاخت توربین ها و 

توربوکمپرسورها ناراضی نبودند.
انتقال صحیح فناوری از سوی زیمنس

زنگنه OTC را یکی از نمونه هایی 
دانســت که انتقال فناوری در آن اتفاق 
افتاده اســت و گفــت: زیمنــس ابتدا 
شــریک OTC در اجرای پروژه ها بود. 
از نظر من هــم باید در این باره انصاف 
انتقال فناوری را  داشــت، زیرا زیمنس 
به خوبی انجام داد و آموزش های خوبی 
به نیروهــای OTC داد؛ گرچه زیمنس 
در دوران تحریم نیامــد و این موضوع 
همت متخصصان و فنــاوران OTC را 
بیشــتر کرد و سبب شد خودشان بتوانند 
توربین ها و توربوکمپرســورها را طراحی 
کننــد و بســازند.وزیر نفــت ادامه داد: 
به گفته مدیــران OTC، پس از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( و بازگشت 
زیمنس به ایــران و ارزیابی دوباره این 
شــرکت، همه کارهای انجام شده آن را 
تاییــد و اذعان کــرد OTC در کالس 

جهانی کار کرده است.
OTC یک برند است

امکان صــادرات  زنگنــه دربــاره 
کاالهای OTC با اشــاره به اینکه چنین 
امکانی در این شــرکت وجود دارد، گفت: 
از نظر من OTC  برند است، زیرا شرکتی 
است که بیش از ۲۰۰ توربین و کمپرسور 
ساخته اســت و شبکه گاز و پاالیشگاهی 
ما نیز از تجهیــزات آن که هرکدام بیش 

از ۳۰ تــا ۴۰ هزار ســاعت کار کرده، 
استفاده می کنند و این تجهیزات مطلوب، 
موفق و قابل ارزیابی هم بوده اســت.وی 
با بیان اینکه در نشســت امروز پیشنهاد 
فعالیت در زمینه های جدید را به مدیران 
OTC ارائه دادیم، افزود: ساخت پمپ های 
جمع آوری  کمپرســورهای  درون چاهی، 
گازهای ارسالی به مشعل، کمپرسورهای 
کمپرســورهای  و  ال ان جــی   مینــی 
فشارافزایی سکوها )قرار بود توتال انجام 
دهد و به دلیل تحریم ها متوقف شــد( را 
به آنها توصیه کردم. البته به شرکت نفت 
و گاز پارس به عنوان کارفرما نیز پیش از 
این گفته بودم روی این مسئله کار کنند و 
کمپرسورهای فشارافزا را در ایران بسازند.

وزیر نفت گفت: آینده OTC را همچون 
گذشــته آن درخشان می بینم و ان شاءاهلل 
با توجــه به همت جوانــان فعال در این 
شرکت و مدیرانی جوان با میانگین سنی 
۴۴ سال، آینده درخشانی پیش روی این 
را   OTC می شــود.وی مشاهده  شرکت 
جزو افتخارهای جمهوری اسالمی دانست 
و تصریح کرد: خدا را شکر می کنم چنین 
نهادهایی در کشور داریم که برای عزت و 

سربلندی ایران کار می کنند.
ترکیه طبق قرارداد عمل می کند

وزیر نفت در پاســخ به پرسشــی 
درباره خبرهای اعالم شده درباره کاهش 
صــادرات گاز ایران به ترکیــه، یادآور 
شــد: این کشــور در تابســتان و فصل 
گرم گاز کمتــری دریافت می کند و در 
فصل ســرد هم طبق قــرارداد می تواند 
گاز بیشــتری دریافت کند و این کار را 
نیز انجــام می دهد.زنگنه در پاســخ به 
این پرســش که حمایت عملی وزارت 
نفت از شرکت های داخلی به چه نحوی 
اســت، گفت: بهترین حمایتــی که ما 
می توانیم از این شرکت ها داشته باشیم 
ســفارش کار است. ما کار با OTC را با 
واگذاری ساخت ٥۰ توربین و کمپرسور 
۲٥ مگاواتــی در ســال ۷۹ آغاز کردیم 
و ایــن کار ادامه یافــت و هم اکنون نیز 
عمده ساخت توربوکمپرسورهای گاز در 
پارس جنوبی به این شرکت واگذار شده 
است، ضمن اینکه این شرکت خواستار 
پتروشیمی است که  مشارکت در صنعت 

ما هم حمایت می کنیم.
تداوم عرضه نفت و فرآورده های نفتی 

در بورس
وزیر نفت به پرسشی درباره دلیل 
توقــف یا تاخیر عرضــه نفت در بورس 
این گونه پاســخ داد: نه تاخیری رخ داده 
و نه توقفی بوده اســت؛ مــا نفت خام و 
میعانات گازی و نیز فرآورده های نفتی را 
در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه 
صادراتی  رینگ  در  افــزود:  کردیم.وی 
بــورس انرژی در بخــش فرآورده های 
نفتی بیش از آنچه فکر می کردیم موفق 
بودیم. هم تقاضا بســیار خوب بود و هم 
قیمت ها بســیار بهتر از قیمت هایی بود 
که خارج از بورس داشتیم، اما در بخش 

نفت خام، به آن شــکل موفق نبودیم و 
دلیل آن هم تفــاوت ماهیت فرآورده و 
نفت خام اســت.زنگنه ادامه داد: فعاالن 
ایرانــی هم اکنون با ظرفیت های موجود 
خود با احجام کوچک تر صادراتی آشناتر 
هستند؛ با این حال ما عرضه )نفت خام و 
میعانات گازی( را ادامه می دهیم و سعی 
می کنیم مشکالتی را که می گویند، حل 

کنیم.
هر چه تالش می شود قیمت نفت 

باالتر نمی رود
وزیر نفت درباره وضع بازار نفت با 
توجه به بازگشت تولید شرکت سعودی 
آرامکو و عرضه سهامش نیز اظهار کرد: 
بازار همان طور است. قیمت نفت در بازار 
در محدوده ۶۰ دالر برای هر بشــکه در 
نوسان اســت و با وجود تالش ها برای 
افزایــش قیمت نفت، قیمــت این کاال 
از ۶۰ دالر باالتر نمــی رود و در همین 
احتمال  درباره  باقی می ماند.وی  سطوح 
تمدید توافق کاهش تولید در نشســت 
پنجم دســامبر )۱۴ آذرماه( وزیران نفت 
انرژی سازمان کشورهای صادرکننده  و 
نفــت )اوپک( در وین هــم اظهار کرد: 
بحث هایی درباره کاهش بیشــتر تولید 

نفت در نشست پیش رو مطرح است.
زنگنه درباره خواســته برزیل برای 
پیوســتن به اوپــک پاســخ داد: برای 
پیوســتن برزیل به اوپک مشکلی ندارم، 
امــا دیگر بــا پیوســتن تولیدکنندگان 
کوچک به اوپــک موافقت نمی کنم.وی 
در واکنــش به انتشــار خبرهای مثبت 
مبنــی بر نزدیکی ایران و عربســتان و 
تاثیر آن بر بازار نفت، گفت: این موضوع 
فعال جنبه روانــی دارد و تاثیری بر بازار 

نفت ندارد.
عمده مشکل کمبود بنزین سوپر حل 

شده است
زنگنه درباره کمبود بنزین ســوپر 
هــم گفت: در تامین بنزین ســوپر چند 
روزی بــه دلیل تعمیرات و نگهداری در 
پاالیشگاه نفت امام خمینی)ره( شازند و 
مشــکلی دیگر، مقداری کمبود داشتیم 
که تاکید کردم حتما تامین شــود؛ البته 
به من گفته اند مشکل عمده این موضوع 
حل شده اســت.وزیر نفت درباره تامین 
مالی طرح فراگیر پاالیشی سیراف گفت: 
بخش مالی این طرح برای دریافت وام 
با کمــک بانک مرکــزی و بانک های 
عامل تقریبا نهایی شــده، به طوری که 
ما بتوانیم برای این شرکت ها نزدیک به 
۲۰ هزار میلیارد تومــان از بانک ها وام 
بگیریم و محل تامین منابع ارزی آن هم 

مشخص شده است.

یادداشت

سرمایه گذاری خارجی در راستای برون رفت 
از شرایط تحریم

امیر فراهی
OIECمشاور تأمین مالی شرکت

ســرمایه گذاری خارجی طی دهه های اخیر جایگاه مهمی در اقتصاد 
بین المللــی پیدا کرده و حجم ســرمایه گذاری های بین المللی در جهان با 
شــتاب زیادی در حال افزایش اســت. یکی از مهمترین اهداف ســرمایه 
گــذاری در خــارج از مرزها، کاهش تهدیدات و خطــرات بالقوه از طریق 
درگیر ســاختن و مشارکت دادن سایر شــرکت های چند ملیتی در پیشبرد 

برنامه ها است.
امروزه اتحادیه های فراملیتی بخش مهمی از تجارت بین المللی را به 
خود اختصاص داده اند، بزرگترین شــرکت های جهان دست اندرکار ایجاد 
شــبکه های گسترده ای از اتحادیه های اســتراتژیک هستند و شکل های 
جدیدی از ساختار صنعتی در حال تکوین است و بازارهای دنیا که روزگاری 
در اســتیالی انحصارات معدودی قرار داشــت، اینک ساختار پیچیده تر و 
متشــکل از خوشه شرکت های متعدد پیدا کرده اند، در جهان امروز برتری 
رقابتی شرکت ها، نه از دارایی های اســتراتژیک و اقتصادی آنها، بلکه به 
شکل روز افزون از توانایی شرکت ها در آفرینش، تملک و ایجاد هماهنگی 

در بهره برداری ار منابع در فراسوی مرزهای ملی نشات می گیرد.
بطور کلی علل و انگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای مختلف 
تا حد زیادی به علل و انگیزه های ســرمایه گــذاری در بازارهای مختلف 
داخلی نزدیکند. ســرمایه گذاری و انتقال ســرمایه تابع انگیزه های متعدد 
از جمله اقتصادی )نظیر ســود، اختالف نرخ بهره، نرخ ارز، تورم و غیره(، 
انگیزه های مالی )ماننــد: مالیات، بدهی خارجی( و انگیزه های فنی )نظیر: 
انتقال تکنولوژی و حق ثبت( اســت. که در شــرایط تحریم، انگیزه های 
مورد اشــاره، نقش پر رنگ تری را جهت سرمایه گذاری در خارج از مرزها 

ضروری می نماید.
در شرایط تحریم افزایش قیمت ها )بدون توجه به دالیل آن ها( باعث 
کاهش ارزش دارایی های داخلی می گردد، که برای حفظ ارزش دارایی ها، 
شرکت های بزرگ باید تدابیر ویژه ای در جهت ترکیب دارایی های خود به 

نفع دارایی های خارجی اقدام نمایند، 
از سوی دیگر توسعه صادرات به عنوان یکی از عوامل مهم محرک 
رشــد اقتصادی و از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها محسوب می شود، 
در این میان، صادرات متکی بر صنایع فناوری محور با رویکرد مزیت های 
نســبی کشور )نفت، گاز و پتروشــیمی( به علت ارزش اقزوده باال و موثر 
بودن بر دیگر بخش های اقتصادی از مهمترین بخش های صادراتی است. 
در این بین، صادرات خدمات فنی و مهندسی که در راستای سرمایه گذاری 
در خــارج از مرزها صــورت می پذیرد، رونق اقتصادی را به شــرکت های 
فعال در این عرصه موجب می شــود، امروزه عرضه توان فنی و مهندسی 
و اجــرای طرح های مختلــف در صنایع گوناگون نقــش قابل توجهی در 
مبادالت کشــورها و تحکیم روابط اقتصادی آنها یافته اســت. در هزاره 
ســوم، صادرات خدمات فنی و مهندســی در مبادالت جهانی سهم عمده 
ای خواهد داشت، زیرا در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور 
برخوردارند و علم، دانش و تجربــه بیش از پیش تبدیل به یک محصول 

ارزنده قابل تبادل شده است.
در سالیان اخیر سرمایه گذاری های خارجی ایران با استفاده از منابع 
بانکی داخلی و عواید حاصل از ســرمایه گذاری های قبلی، در کشورهای 
همســایه در زمینه تولید انرژی الکتریکی نمونه بســیار موفق در صادرات 
خدمات فنی و مهندســی بوده است که این ســرمایه گذاری ضمن حفظ 
ارزش دارایی ها درآمدهای پایدار ارزی را برای شرکت سرمایه گذار فراهم 

نموده است.
در شــرایط تحریم و به جهت برخورداری کشور از موقعیت ویژه در 
منطقه و توان تکنولوژیک پایین کشــورهای منطقه نســبت به کشور ما، 
سرمایه گذاری در خارج از مرزها، ضمن کمک به تشکیل زنجیره صادراتی 
با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندســی، ضمن حفظ ارزش دارایی و 
ایجاد درآمدهای پایدار ارزی،به برون رفت از شرایط تحریم و سست شدن، 
پایه های تحریم که اقتصاد کشور را هدف قراداده، کمک شایانی می نماید.

برگزاری نشست هايی با محور مهار آسيب های اجتماعی در مناطق نفت خيز جنوب
موضــوع مهــار آســیب های اجتماعی، 
طی روزهای اخیر در نشســت هایی در ســطح 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و بعضی از 

شرکت های تابعه آن بحث و بررسی شد.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نشست 
مشــترک کمیته پیشگیری و مهار آسیب های 
اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس 
جنوبی روز شــنبه، ۱۱ آبان ماه برگزار شد که 
منوچهر بارانی، مدیر منابع انســانی شــرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در این نشســت 
اظهار کــرد: این کمیته اهمیــت و جایگاهی 
ویژه در پیشــگیری از آسیب های اجتماعی در 
محیط کار دارد و سالم ســازی محیط از جمله 
اهداف این کمیته اســت.وی بــا بیان اینکه 
در کنترل آســیب های اجتماعی، پیشــگیری 
مقدم بر درمان اســت، گفت: فرهنگ سازی، 
 آمــوزش و اقدام های انگیزشــی می تواند در 
کاهش آســیب های اجتماعی موثر واقع شود.
بارانــی با اشــاره به اقدام های شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در زمینه پیشــگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی گفت: این شرکت 
آمادگــی دارد تجربیات و دســتاوردهای خود 
را در این زمینه در اختیار دیگر شــرکت های 
نفتی قــرار دهد.ســعید کوتی، مدیــر تولید 
شــرکت ملی مناطق نفت خیــز جنوب نیز در 
این نشســت با ابــراز خرســندی از برگزاری 
نشست های مشــترک میان شرکت های نفتی 
برای کاهــش آســیب های اجتماعی تصریح 
کرد:  باید اثربخشــی اقدام های صورت گرفته 
در حــوزه کنترل آســیب های اجتماعی مورد 

پایش مســتمر قرار گیرد تــا در صورت لزوم 
و به منظور اثربخشی بیشــتر آنها، روش های 
نوروزی نژاد،  شــود.تاتیانا  به کارگیــری  نوین 
رئیس بهبــود روابط کار و امــور اجتماعی و 
دبیر کمیته پیشــگیری و کنترل آســیب های 
اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
نیز گزارشــی از عملکرد این کمیته  ارائه داد و 
گفت: دستورعمل تشکیل کمیته پیشگیری و 
کنترل آســیب های اجتماعی در سطح شرکت 
ملی نفت ایران در ســال ۸۶ صادر و در همان 

ســال این کمیته در مناطــق نفت خیز جنوب 
تشکیل شد. این کمیته با تشکیل نشست های 
منظــم و بررســی مهم تریــن آســیب های 
اجتماعی، تصمیم هــای الزم را در دو بخش 
پیشــگیری و درمان اتخاذ کرده اســت و بر 
پیامنی، مدیر  آنها نظارت دارد.یــداهلل  اجرای 
منابع انسانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون نیز در نشســتی که با محوریت کنترل 
آســیب های اجتماعی در این شــرکت برگزار 
شــد، از پیگیری طرحی با عنوان »پیشگیری 
و کنتــرل آســیب های اجتماعــی کارکنان« 
به منظور صیانت از ســرمایه های انســانی در 
این شــرکت خبر داد.وی با اشــاره به اینکه 
زمینه های بروز آســیب های اجتماعی همواره 
در جامعــه و محیط کار وجود دارد، گفت: این 
طرح با محوریت پیشگیری از سوءمصرف مواد 
مخدر، قانون گریزی، ســرقت و... برنامه ریزی 
شده است تا با اســتفاده از ابزار و دانش نوین 
علوم اجتماعی و مددکاری بتوان سرمایه های 
انســانی شــرکت را حفظ و از هرگونه آسیب 
بالقــوه مصون نگه داشــت. مدیریــت منابع 
انسانی راهبری این طرح جامع را با همکاری 

واحدهای مختلف ســتادی و عملیاتی به عهده 
داشــته و الزم اســت بــرای دســتیابی به 
بهترین نتیجــه، از تجارب، تخصص و دانش 
برون ســازمانی نیز در این زمینه بهره گرفت.
پیامنی بــر همکاری دیگر کارکنان شــرکت 
پیاده ســازی راهبردهای موردنظر و  به منظور 
اســتقرار یک نظام جامع و کارا تاکید و اظهار 
کرد: در روش اجرایی این طرح، ارکانی چون 
پیشــگیری، شناســایی، درمــان، برنامه های 
حمایتــی و برخوردهــای انضباطی پیش بینی 
شده است که امید می رود کارساز باشد و سبب 
عاری شدن جامعه هدف از آسیب های مذکور 
شــود.وی برگزاری ســمینار و نشســت های 
مددکاری،  کارگروه های  تشــکیل  تخصصی، 
با حضــور خانواده های  برگزاری نشســت ها 
آســیب دیده، افزون بر ترویج تورهای زیارتی/ 
ســیاحتی و علمی را از مهم تریــن برنامه های 
پیشــگیرانه برشــمرد و اذعان کرد: شناسایی 
افراد آســیب پذیر از مهم ترین و حساس ترین 
مراحل اجرای طرح اســت که باید بر اساس 
استانداردهای موجود و رعایت مسائل مربوط 

به حریم خصوصی افراد اجرا شود.

توسعه آموزش های فنی و تخصصی در 
دستور کار شرکت نفت خیز جنوب

توسعه آموزش های فنی و تخصصی در دستور کار مجتمع 
آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفت.

سعید کوتی، مدیر تولید این شرکت در بازدید از امکانات 
و توانمندی هــای مجتمع آموزش فنون شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنــوب اظهار کرد: آموزش جزو وظایف ســازمانی 
کارکنان اســت و با توجه به تغییر شرایط و پیشرفت کارکنان 
در همــه رده ها باید بــرای آموزش و فراگیــری دانش روز 
وقت بگذارند.وی با بیان اینکه شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب یک دانشــگاه است، گفت: مجتمع آموزش فنون اهواز 
توانمندی هــای قابل توجهی دارد که بایــد از آنها به صورت 
بهینه اســتفاده کرد.در ادامه، علی صفی خانی، رئیس مجتمع 
آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با تشریح 
امکانات و ظرفیت های آموزشــی این مجتمع اظهار کرد: در 
ایــن مجتمع آموزش های عمومــی و تخصصی در حوزه های 
مدیریت، ایمنی، باالدســتی نفــت و گاز و فنی و تخصصی 
ارائه می شــود و افزون بر مناطق نفت خیز جنوب بســیاری از 
شــرکت های نفتی متقاضی بهره مندی از این دوره ها هستند.
وی بر لزوم توســعه آموزش های فنی و تخصصی در مجتمع 
آموزش فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاکید کرد و 
گفت: با توجه به امکانات موجود در نظر داریم دوره های فنی 
و تخصصی از جمله کنترل فوران چاه و شبیه ســاز حفاری و 
ایمنی را ارتقا دهیم.مجتمع آموزش فنون اهواز در سال ۱۳۸۱ 
احداث شد و دارای حدود ۳٥ هزار متر مربع فضای آموزشی و 

خدماتی، آزمایشگاه ها و کارگاه های متعدد است.

تاکنون نزدیک ۳.6 

میلیارد یورو به این 

شرکت پروژه واگذار 

شده است که همگی 

تحویل شده اند و نزدیک 

به ۲٠٠ میلیون یورو 

نیز از سوی این شرکت 

سرمایه گذاری شده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

چرا دیدگاه ترامپ درباره تصاحب نفت سوریه اشتباه است؟
نویسنده: پُل پیالر*
منبع: مجله نشنال اینترست 
حضـور  اهـداف  مـورد  در 
نظامیـان آمریکایی در خاک سـوریه 
شـده  اعـالم  اهـداف  آیـا  اینکـه  و 
از سـوی واشـنگتن در ایـن رابطـه 
سردرگمی شـدیدی  هسـتند،  واقعـی 
حاکـم شـده اسـت. در اصـل، هدف 
در  آمریکایـی  نظامیـان  حضـور  از 
اعـالم  داعـش  بـا  مبـارزه  منطقـه، 
مخصوصـا  امـر  ایـن  بـود.  شـده 
پـس از آنکـه داعـش، دولتـی را در 
بخش هـای وسـیعی از خـاِک عـراق 
اهمیـت  از  داد،  تشـکیل  سـوریه  و 
اسـتقرار  از  پـس  بـود.  برخـوردار 
تندرو هـای  آمریکایـی،  نظامیـان 
خـوِد  همچنیـن  و  ترامـپ  دولـِت 
وی )در چهارچـوب رونـد کالسـیک 
کـه  آمریـکا  خارجـی  سیاسـت 
دسـتور  در  را  ماموریـت  گسـترش 
کردنـد  اعـالم  می دهـد(  قـرار  کار 
کـه نظامیـان آمریکایـی بـرای رصد 
نیـز در سـوریه  ایـران  فعالیت هـای 
تغییـرات  ادامـه،  در  دارنـد.  حضـور 
آمریـکا  ماموریـت  در  نیـز  دیگـری 
حاصـل شـد و نـه فقـط رصـِد ایران 
در سـوریه، بلکه وادار سـاختن ایران 
خـود  مواضـع  تـرِک  بـه  روسـیه  و 
در خـاک سـوریه )از طریـق برخـی 
غیرقابـل  و  مبهـم  مکانیسـم های 
ماموریت هـای  بـه  هـم  توضیـح( 
در  مسـتقر  آمریکایـِی  نظامیـان 
ترامـپ  شـد.دونالد  افـزوده  سـوریه 
اخیـرا از طـرف طیف هـای مختلـف 
سیاسـی به شـدت تحت فشـار بوده 
تـا حضـور نظامی آمریـکا در خـاک 
سـوریه را حفـظ کنـد. ایـن امـر در 
تناقـض بـا هـدف اعـالم شـده وی 
نظامیـان  کـردن  خـارج  بـر  مبنـی 
آمریکایـی از سـوریه و منتقل کردن 
آن دسـته از نظامیـان آمریکایـی )به 
عـراق منتقـل شـدند( می باشـد کـه 
در مناطـق کردنشـین شـمال شـرق 
فشـار های  بودنـد.  مسـتقر  سـوریه 
سیاسـی و گرایشـات متناقـض، بـه 
وضـوح بـر ابهام هـا )در مقایسـه بـا 
گذشـته( در مـورد اینکـه ماموریـت 
یـا  و  چیسـت  آمریکایـی  نظامیـان 
چـه باید باشـد، افزوده اسـت. دونالد 
ترامـپ کـه سـعی می کنـد تـا جای 
ابوبکـر  شـدن  کشـته  از  ممکـن 
سیاسـی  بـرداری  بهـره  البغـدادی 
کنـد و مدعـی اسـت به دلیـل مرگ 

جهـان  حاضـر  حـال  در  البغـدادی، 
مـکاِن امـن تـری اسـت، در مقابـل 
ایـن دیـدگاه کـه ماموریـِت مبـارزه 
بـا داعـش همچنـان ضروری اسـت 
ماهیـت  اکنـون،  مقاومـت می کنـد. 
در  آمریکایـی  نظامیـان  ماموریـت 
خـاک سـوریه تغییـر کـرده و منطق 
جدیـدی کـه حتـی قبـل از کشـته 
شـدن البغـدادی مطرح شـده بود، بر 
آن حاکم شـده اسـت. بر اسـاس این 
منطـق جدیـد، شـماری از نظامیـان 
باقـی  سـوریه  شـرق  در  آمریکایـی 
خواهنـد مانـد تـا از منابـع و میادین 
کننـد. ایـن کشـور حفاظـت  نفتـی 
هنـوز هـم در ایـن منطـق ردپـای 
ایـن  می خـورد.  چشـم  بـه  داعـش 
گـروه، هنگامی کـه دولت خـود را در 
عـراق و سـوریه مسـتقر کـرده بـود، 
از طریـق اسـتخراج نفـت در مناطق 
درآمـد  مقـداری  کنترلـش،  تحـت 
کسـب می کـرد. بـا ایـن حـال، نباید 
بـرای  داعـش  کـه  کـرد  فرامـوش 
انجـام ایـن کار نیاز دارد تـا بار دیگر 
دولـت باشـد. هـر سـناریویی کـه بر 
بـه  دیگـر،  بـار  داعـش  آن  اسـاس 
جای وارد آوردن خسـارت به میادین 
نفتـی سـوریه، اقـدام بـه اسـتخراج 
نفـت این کشـور بکنـد نیازمنـد این 
اسـت که ایـن گروه مجـددا خالفت 
مشـخص  قلمـرو  یـک  در  را  خـود 
مسـتقر سـازد. موضوعی کـه به این 
معناسـت کـه جهـان بار دیگـر برای 
مقابلـه با تهدیـدی بزرگتـر و کلی تر 
از جانب داعش، مسـوولیت سـنگینی 
بـر عهـده خواهـد داشـت. داعش در 
وضعیـت کنونـی خـود، که بـه جای 

بیشـتر،  باشـد،  دولـت  یـک  اینکـه 
شورشـی  و  تروریسـتی  گروهـی 
اسـت، در وضعیتی نیسـت که بتواند 
نفت اسـتخراج کنـد. در ایـن رابطه، 
ایـن گـروه فقط بـه شـکلی محدود، 
آن هـم بـه شـیوه شورشـیان راهزن 
لوله هـای  از  می توانـد  نیجریایـی، 
راسـتا،  ایـن  کنـد.در  دزدی  نفتـی 
می شـود  مطـرح  مهمی کـه  سـوال 
ایـن اسـت: دولـت ترامـپ بـا نفتـی 
طریـق  از  سـوریه،  خـاک  در  کـه 
نظامی کسـب می کنـد، چـه  اشـغال 
نوبـه  بـه  امـر  ایـن  کـرد؟  خواهـد 
را  آزاردهنـده دیگـری  خـود سـوال 
اسـت  ایـن  آن  و  می کنـد  مطـرح 
کـه آیـا ایـاالت متحـده آمریـکا، بـا 
حـال  در  بین الملـل  حقـوق  نقـض 
غـارت نفـت سـوریه اسـت )غـارت 
و  جنـگ  زمـان  در  سـوریه  نفـت 
نـزاع در ایـن کشـور تبدیل بـه رویه 
عـادی شـده بود(؟پیامـد آزاردهنـده 
بـه  توجـه  بـا  بویـژه  نیـز  دیگـری 
وارد  بـر  مبنـی  ترامـپ  ادعا هـای 
آوردن ضربـات سـنگین بـه داعـش 
اینکـه  و  البغـدادی(  کشـتن  )نظیـر 
را  بیشـتری  امنیـت  اقدامـات،  ایـن 
بـرای جهـان بـه ارمغـان آورده انـد، 
خودنمایـی می کنـد. از منظـر مبارزه 
گرفتـن  دسـت  بـه  تروریسـم،  بـا 
کنترل منابـع نفتـی، بدترین منطقی 
توجیـه  بـرای  می تـوان  کـه  اسـت 
حضـور نظامیـان آمریکایـی در یـک 
کشـور خارجـی به آن متوسـل شـد. 
ترامـپ نیـز در سـخنرانی یکشـنبه 
صبـح خـود )٥ آبان ماه(، بـه بدترین 
شـیوه ممکن بـه این موضوع اشـاره 

در  دیربـاز  از  مهمی کـه  کرد.مسـاله 
گروه هـای  تبلیغـاِت  و  ایدئولـوژی 
ریشـه  )گروه هایـی کـه  تروریسـتی 
در مسـلمانان جهـان عـرب دارنـد( 
برجسـته  داعـش  و  القاعـده  نظیـر 
می شـود این نکته اسـت کـه ایاالت 
متحـده آمریـکا و غـرب می خواهنـد 
را  مسـلمانان  امکانـات  و  منابـع 
غـارت کننـد. ایـن گروه ها به شـدت 
حضـور  بـا  خشـونت(  بـا  البتـه  )و 
کشـور های  در  آمریکایـی  نظامیـان 
زیـرا  می کننـد،  اسـالمی مخالفت 
کـه  نیرو هایـی  مثابـه  بـه  آن هـا 
تشـدید  را  مسـلمان  غـارت  رونـد 
می کننـد، ارزیابـی می شـوند. اسـامه 
بـن الدن مکـررا از ایـن موضـوع در 
خطابه هـای خـود اسـتفاده می کـرد. 
بـن  در سـال ۲۰۰۴،  مثـال،  بـرای 
شـده  ضبـط  پیـام  یـک  در  الدن 
دلیلـی  »مهمتریـن  کـرد:  اعـالم 
آن  واسـطه  بـه  مـا  دشـمنان  کـه 
دارنـد،  تسـلط  سـرزمین هایمان  بـر 
ایمـن  ماسـت«.  نفـت  دزدیـدن 
الظواهری جانشـین اسـامه بن الدن 
جریـان  در  و   ۲۰۰٥ سـال  در  نیـز 
یـک پیـام ویدئویـی از پیـروان خود 
خواسـت تـا »حمالتشـان را بر نفت 
دزدیـده شـده ِی مسـلمانان متمرکز 
بزرگتریـن  دزدی،  ایـن  سـازند. 
اسـت.  بشـریت  تاریـخ  در  سـرقت 
دشـمنان اسـالم ایـن منبـع حیاتـی 
را بـا طمعـی وصـف ناپذیـر مصرف 
می کننـد«. تمرکـز تروریسـت ها بـر 
انجـام  مـورد  در  نگرانی هـا  نفـت، 
حمـالت تروریسـتی علیه تاسیسـات 
نفتـی را افزایش داده اسـت، اما ایده 

)بـه  نفتـی کـه  منابـع  دزدیـدن  ِی 
حـق( متعلـق بـه مسـلمانان اسـت، 
انگیزه هـا بـرای حملـه به آمریـکا را 
در هرجایـی کـه ایـن حمـالت قابل 
انجـام باشـند، تقویـت کـرده اسـت.

برابـر  در  ترامـپ  سـخنرانی 
خبرنـگاران، بـه وضوح مبیـن همین 
دیـدگاه اسـت. ترامـپ بـا اشـاره به 
جنـگ عـراق، دیدگاه شـخصی خود 
در مـورد حملـه آمریـکا بـه عـراق 
را توضیـح داد و گفـت: آمریـکا در 
از  بایـد  جنـگ  ایـن  ایـن  جریـان 
نفـت محافظـت می کـرد. در رابطـه 
بـا نفـت سـوریه نیـز ترامـپ گفـت: 
سـوریه  نفـت  گرفتـن  دسـت  »بـه 
می توانـد بـه کرد هـا کمک کنـد، اما 
ایـن امـر می توانـد به ما هـم کمک 
کنـد. مـا بایـد بتوانیم مقـداری نفت 
نیـز بـرای خـود برداریـم. آنچـه که 
ایـن  دهـم  انجـام  دارم  قصـد  مـن 
اسـت کـه با شـرکت اکسـون موبیل 
بـزرگ  شـرکت های  از  یکـی  یـا  و 
کنـم  امضـا  قـراردادی  مـان  نفتـی 
تـا آن هـا بـه سـوریه برونـد و فرآیند 
اسـتخراج نفـت را بـه نحو احسـنت 
پیـش برنـد«. در ایـن رابطـه، یـک 
غ داعـش یـا القاعده، به سـختی  مبلِـّ
خواهـد توانسـت بـه نحـو متفاوتـی 
در مقایسـه بـا ترامـپ، غـارت گری 

آمریـکا را بـه تصویـر بکشـد.
حتـی اگـر جنگجویان داعشـی 
وجـود داشـته باشـند کـه از عقاید و 
دیدگاه هـای داعـش بـه دلیـل آنچه 
آخـر  لحظـات  توصیـف  در  ترامـپ 
زندگـی البغـدادی بـه کار بسـته بود 
)از وی بـه عنـوان فـردی بـزدل که 
ضجـه می زد یـاد کـرده بـود(، روی 
برگردانـده باشـند، بدون شـک افراد 
بیشـتری از ایـن گـروه کـه اکنـون 
درسـتِی عینی سـخنان رهبران خود 
جهـت  آمریـکا  قصـد  بـر  مبنـی  را 
مسـلمانان  منابـع  کـردن  غـارت 
تـازه ای  جـان  می کننـد،  مشـاهده 
گرفتـه انـد. بـا ایـن حـال، اولویـت 
بـا  مثـل همیشـه صحبـت  ترامـپ 
بـه  وی صرفـا  بلکـه  نبـوده  آن هـا 
پایگاه سیاسـی خود اندیشـیده است.

ارشـِد  عضـو  پیـالر،  پـل   *
غیرمقیـم در مرکـز مطالعـات امنیتـی 
بـا  او  اسـت.  تـاون  جـرج  دانشـگاه 
انیسـیتو بروکینگـز نیز همـکاری دارد. 
نشـنال  سـردبیران  جملـه  از  پیـالر 

اسـت. اینترسـت 

یادداشت

زمینه آماده برای تغییر روش ساخت و نصب واحدهای 
فرآورش نفت 

امید شاکری
مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح های وزارت نفت

دســتورعمل تغییــر روش ســاخت و نصــب واحدهــای 
پیش ســاخته بهره برداری و نمک زدایی نفت که تیرماه امسال از 
ســوی وزیر نفت ابالغ شــد، با انجام اقدام هایی از جمله تدوین 
چارچوب همســان قــراردادی، تدوین مجموعــه الزامات فنی و 
اچ اس یی، تدوین الگوی ارزیابی صالحیت شــرکت های متقاضی 
و برگزاری نخســتین فراخوان مربوطه، وارد فاز اجرا شده است. 
دســتورعمل »الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای سیار 

)Skid Mounted( بهره برداری و نمک زدایی«، تیرماه امســال از سوی بیژن زنگنه، وزیر 
نفت به شرکت ملی نفت ایران و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابالغ 
و بر اساس آن، معاونت مهندسی مکلف شد با همکاری تنگاتنگ شرکت ملی نفت ایران، 
ضمن تعیین ظرفیت های استاندارد این واحدها، نسبت به تهیه اسناد نمونه برای برگزاری 
مناقصه ســاخت/ تامین، نصب و بهره برداری از واحدهای یادشــده و مطالعه، ارزیابی و 
معرفی شــرکت های داخلی صاحب صالحیت برای ســاخت و بهره برداری از این واحدها 
اقدام کند، همچنین تاکید شــد که در اسناد مناقصه، الزام های فنی و اچ اس یی که باید از 

سوی طرف قرارداد مراعات شود به صراحت بیان شود.
تدوین چارچوب قرارداد

»با توجه به ابالغ این دســتورعمل به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت، این تکالیف در دســتور کار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح ها قرار 
گرفت و در گام نخســت، تدوین الگوی همسان پیمان برای انعقاد قرارداد با شرکت های 
ذی صــالح مدنظر واقع شــد. در این زمینه با برگزاری نشســت های کارگروه تخصصی 
متشــکل از کارشناسان و خبرگان مدیریت ها و شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران، 
تجارب داخلی و خارجی بررســی و الگوهای اســتاندارد مبتنی بر مشــارکت عمومی - 
خصوصــی )PPP( ارزیابی و با انجام بالغ بر۴۰۰ نفرســاعت کار کارشناســی، چارچوب 
همســان قراردادی با عنوان موافقت نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست های 
همسان پیمان ســاخت، مالکیت و بهره برداری )BOO( واحدهای پیش ساخته فرآورش 
نفت تدوین و نســخه نهایی این اســناد بــا اخذ نظرات اصالحی تکمیلی شــرکت ها و 

مدیریت های ذی ربط آماده شد«.
چرا BOO؟

در دستورعمل ابالغی از سوی زنگنه، وزیر نفت، تاکید شده است که اساس کار باید 
بر سرمایه گذاری تاسیسات توسط طرف قرارداد و بهره برداری از آنها در دوره زمانی مورد 
توافق در ازای پرداخت دســتمزد به وی به ازای هر بشــکه نفت تحویلی به شرکت ملی 
نفت ایران و واحدهای تابع آن تنظیم شــود و انتقال مالکیت و بهره برداری از تاسیسات 
احداثی به شــرکت نفت هم مگر در موارد استثنایی با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی 
نفت ایران مجاز نیســت. شاکری با اشــاره به این بند از دستورعمل می گوید: »پرداخت 
دستمزد به ازای هر بشکه نفت به سرمایه گذار، تعریف تیپ قراردادی مقتضی با این رویه 
را اجتناب ناپذیر ساخت و از آنجا که تاکید شده است مالکیت نباید به شرکت نفت واگذار 
شــود، بنابراین مدل BOT )ساخت، بهره برداری و واگذاری( هم نمی توانست پاسخگوی 

نیاز ما باشد«.
تعیین ظرفیت استاندارد

»پس از هماهنگی های الزم با شــرکت ملی نفت ایران، اعضای کمیته تخصصی 
تدوین استانداردهای تولید و بهره برداری مشخص شدند و متعاقبًا این موارد با قید فوریت 
در دستور کار قرار گرفت. پس از بازدید میدانی از تاسیسات پیش ساخته در میدان آزادگان 
جنوبی و برگزاری هفت نشست تخصصی کمیته تخصصی تدوین استانداردهای تولید و 
بهره برداری )بالغ بر هزار نفرســاعت( و هفت نشست تخصصی و بازدید مجزای میدانی 
کمیته تخصصی اچ اس یی )بالغ بر۱۲۰ نفرســاعت(، ظرفیت استاندارد بهینه و مجموعه 
الزام های فنی و اجرایی برای واحدهای مذکور تدوین شــد«. ظرفیت های اســتاندارد )با 
درنظر گرفتن قابلیت افزایش و توســعه ظرفیت به صورت ترکیبی در طرح ها و پروژه ها( 
معادل ۱٥ هزار و ۲٥ هزار بشــکه در روز تعیین و در پیوست الگوی همسان پیمان ابالغ 

شده است.
ارزیابی صالحیت شرکت ها

بــه مرحله ارزیابی صالحیــت و تعیین ظرفیت کاری شــرکت های ایرانی صاحب 
صالحیت به منظور حضور و ســرمایه گذاری در پروژه های ســاخت، نصب و بهره برداری 
واحدهای پیش ساخته فرآورش نفت می رسیم که نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها 
در ایــن مرحله، پــس از تدوین مدل ارزیابی صالحیت شــرکت های متقاضی )از طریق 
مطالعه تجارب داخلی و خارجی و با مشارکت کارشناسان شرکت ملی نفت ایران با صرف 
بالغ بر ۳۰۰ نفرســاعت کار کارشناسی( نسبت به انتشار آگهی فراخوان ارزیابی صالحیت 
اقدام کرد. پایان شهریور به عنوان مهلت پایانی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری برای 
انجام موارد مشخص شــده در دســتورعمل ابالغی وزیر نفت، اعالم شده بود. »به منظور 
پیشــبرد کارها در مهلت تعیین شــده، فرصت شــرکت در فراخوان نخست تا تاریخ ۲۳ 
شهریور تعیین و متعاقب آن با تشکیل و برگزاری نشست های کارگروه تخصصی ارزیابی 
صالحیت با حضور متخصصان شــرکت ملی نفت ایران درخواســت های واصله در مدت 
یک هفته ارزیابی شد که تهیه فهرست اولیه شرکت های ذی صالح را به دنبال داشت«.

فراخوان دوم؛ به زودی
با انجام اقدام هایی مانند در نظر گرفتن مهلت بیشــتر برای تهیه و ارســال اسناد و 
مدارک شرکت های متقاضی در آگهی نوبت دوم فراخوان و برگزاری نشست های توجیهی 
و ســمیناری یک روزه  با انجمن ها و شــرکت های ذی نفع، ظرفیت های جدیدی شناسایی 
و به فهرســت شــرکت های صاحب صالحیت در این حوزه افزوده شــود. به این ترتیب 
پیش بینی می شود به زودی دومین فراخوان شرکت های متقاضی برای حضور در پروژه های 
ساخت، نصب و بهره برداری واحدهای پیش ساخته فرآورش نفت اعالم و سمیناری با این 
محوریت برگزار شود.آنچه مســلم است بر اساس دستورعمل ابالغی از سوی وزیر نفت، 
برگــزاری مناقصه یا امضای قرارداد به هر ترتیب بــرای اجرای واحدهای بهره برداری یا 
نمک زدایی نفت در خشــکی نباید به روش متعارف گذشته انجام شود، البته با این توضیح 
که نخســت، در طرح هایی که قراردادهای آنها بــه روش الگوی جدید قراردادهای نفتی، 
بیع متقابل یا دیگر روش های ســرمایه گذاری امضا شــده یا می شود لزومی به تغییر روش 
نیســت و بهره گیری از واحد ســیار Skid Mounted به نظر طرف دوم قرارداد بســتگی 
دارد و دوم، در طرح های EPC/EPD که قراردادهای آنها امضا شــده نیز لزومی به تغییر 
روش نیســت.به نظر می رسد نهادینه شدن این رویکرد در صنعت نفت، همان گونه که در 
دستورعمل ابالغی از سوی وزیر نفت نیز مورد اشاره قرار گرفته، مزیت هایی از جمله رفع 
تنگناهــای موجود در عملیات بهره برداری، تســریع در اجرای طرح های مصوب و تحقق 
به موقع اهداف، حمایت از ســاخت داخل و توســعه فناوری ملی، کاهش تصدی شرکت 
ملی نفت ایران و استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.

عضويت برزيل در اوپک و موانع اقتصادی پيشرو
 ۳۰ روز  برزیل  رئیس جمهــوری 
در  ســرمایه گذاری  کنفرانس  در  اکتبر 
ریاض عربســتان، اعالم کــرد که این 
کشور تمایل دارد تا به عضویت سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 

آید. 
ایــن موضوع بــرای اوپک خبر 
خوبی به نظر می رســد. اوپک از یک 
ســو طی ۱۸ ماه گذشــته بــه دلیل 
تحریم هــای آمریکا بر ایران و ونزوئال 
شــاهد کاهش روزانه حدود ۲ میلیون 
و ٥۰۰ هزار بشکه این دو تولید کننده 
مهم خود بوده است )در سال های اخیر 
اندونزی و قطر از عضویت اوپک خارج 
شــدند و اکوادور نیز اعالم کرده است 
که از ابتدای ســال ۲۰۲۰ دیگر عضو 
اوپک نخواهد بود. در مجموع این سه 
کشــور نیز حدود ۲ میلیون بشــکه در 
روز  از تولید نفت اوپک را کاهش داده 
اند.( و از ســوی دیگر تنها سه کشور 
تولیدکننده کوچک گابن، گینه استوایی 
و کنگو به عضویــت اوپک در آمده اند 
که در مجموع حدود ۶۰۰ هزار بشــکه 
ظرفیــت تولید دارند.با احتســاب این 

موضوع اضافه شدن تولیدکننده بزرگی 
ماننــد برزیل به اوپک که تقریبا دارای 
تولید ۳ میلیون بشکه  نفت خام است، 
سبب خواهد شد تا سهم از دست رفته 
اوپک در بــازار جهانی نفت تا حدودی 
جبران شــود. افزون بر این با توجه به 

تالش اوپک در ســال های اخیر برای 
تثبیت بــازار و حفظ قیمت ها از طریق 
کاهش تولید و جبــران افزایش تولید 
نفــت شــیل در بازار نفــت، عضویت 
برزیل در اوپک و مشارکت این کشور 
در مدیریت بازار نفت بســیار مطلوب 

ارزیابی می شــود.اما پرسش اصلی این 
است که برزیل با چه منطق اقتصادی 
قصــد عضویت در اوپک را دارد؟ تولید 
نفــت برزیل پس از ســال ها در حال 
افزایش است. پیش بینی می شود تولید 
نفت این کشــور در سال جاری روزانه 

۲۰۰ هزار بشــکه افزایش داشته باشد 
و در ســال آینده نیز شاهد رشد ۳۰۰ 
هزار بشــکه ای  باشد. بر اساس همین 
برآوردها مقدار افزایش تولید نفت خام 
برزیل در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ برابر 
۱٥۰ هزار بشــکه خواهد بود.بنابراین 
چرا کشوری که در مسیر افزایش تولید 
نفت اســت باید بــا عضویت در اوپک 
تن به محدودیت های تولید نفت دهد؟ 
به عالوه، تولید نفت برزیل بر اســاس 
قراردهای امضا شــده با شــرکت های 
داخلــی و بین المللی رخ داده اســت و 
دولت برزیل نمی تواند در فرآیند تولید 
نفت خام کشــور خود دخالتی داشــته 
باشــد. با این تفســیر به نظر می رسد 
هدف اصلی رئیس جمهوری برزیل از 
ادعای عضویت در اوپک جذب سرمایه 
گذاری ۱۰ میلیارد دالری عربستان در 
اقتصاد کشورش و جلب نظر مسئوالن 
عربستانی باشد، تا یک اقدام جدی در 

این باره.
امور اوپک و روابط  منبع: مدیریت 

با مجامع انرژی وزارت نفت

يادداشت تحليلی

يادداشت تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

پشت پرده نمایش های ترامپ و اقتصاد رفتاری ایاالت متحده چیست؟

جنگ ها برای نفت برپا می شوند!
دنیــای امــروز در حــال تجربه 
کردن پیش بینی هــای الوین تافلر در 
مــورد ترامپ و نمایــش او برای تولید 
محصــول و ســود اســت. نقش های 
مختلفی برای افــراد مختلف در بازی 
معامالتی و تجاری ترامپ تعریف شده 
اســت. از قدرتهای نوظهور مانند چین 
که هژمونــی آمریکا را برای کســانی 
بلندپروازانه  که مخالــف سیاســتهای 
وی هســتند، تهدید می کند. همه اینها 
بازتاب بازی ایاالت متحده برای حفظ 
تسلط جهانی است و رفتارهای متفاوتی 
اســت که در نقاط مختلف جهان ظاهر 
می شــود. رفتارهایی برای خرید زمان 
با هدف دســتیابی به قــدرت جهانی 
باالترین ســطح دسترســی  از طریق 

انرژی....  
پروفســور دکتــر حمید دوســت 
در  متخصص  عنــوان  بــه  محمدیان 
مدیریت پایداری فرهنگی ســبز و آبی 
و مدیریت بین المللی معتقد است که در 
پشت پرده این ماجرا نکاتی وجود دارد!

براساس تصمیم اخیر ترامپ مبنی 
بر کنار گذاشتن توافق بین المللی، برخی 

احتماالت رخ می دهد:
۱. اجبــار کردن انزوا بر روی یک 
کشــور، آشــکارا برای مردم آن کشور 
مضر اســت - به طور موثــر بر روی 
افرادی کــه وی ادعا می کنــد از آنها 
محافظت می کنــد! همچنین این یک 
خطر بــزرگ برای صلــح در منطقه و 

جهان میباشد.
۲.  هماهنگــی بین المللی به این 
بستگی دارد که کشورهایی با یکدیگر 
بــه توافق برســند و اینکــه بتوانند به 
یکدیگر اعتماد کنند تا روی حرف خود 
بایستند و به تعهدات خود پایبند باشند. 
بنابراین فســخ یک جانبه توافق، این 
اعتماد و هماهنگی را به وجود نمی آورد. 
این اولین مورد از چنین رفتاری از سوی 

ایاالت متحده آمریکا نیست!
۳. اقتصاد رفتاری میگوید، منطق 
آمریکایی ها ســاده اســت: اگر شما به 
اقتصاد ما کمک کنید ما شما را تحریم 

نمی کنیم!
 اقتصاد رفتاری:

است:  ســاده  آمریکایی ها  منطق 
اگر شــما به اقتصاد ما کمک می کنید، 

ما شما را تحریم نمی کنیم
به نظر خیلی کلیشه می آید. نفت 
عامــل اصلی بروز جنگ اســت. اما به 
این آسانی نیست که کشورهایی برای 
منابع طبیعی به یکدیگر حمله کنند، اما 
این اتفاق بســیار رخ داده است. هرچند 
برای پرداخت  آنچــه  قدرت واقعی در 
نفت اســتفاده می شود وجود دارد و چه 
اتفاقــی می افتد آنکه هــر آنچه برای 
پرداخت هزینه می باشد برای استفاده به 
شکل دیگری از پرداخت، تغییر می کند.

- تهاجم
 -اشغال

- سرنگونی
مــن می توانــم ادامه دهــم، اما 
نمی شــود زیرا چیزی خیلــی کمتر از 
کلیشــه وجود دارد کــه قطعًا تصادفی 
نیســت و می تواند همه را به هم پیوند 

دهد.
۱( در ســال ۲۰۰۰، عراق اصرار 
داشــت که ارزش دالر را کاهش دهد. 

در سال ۲۰۰۳، عراق مورد حمله 
حرکت  بعد  و  گرفت  قرار 

لیبــی آغاز  به ســمت 
بر  مبتنی  ارز  شــد.یک 
طالی آفریقا از نظر فنی 
ناتو  توســط  عملی  و 
مورد حمله قرار گرفت 
ایاالت  از  شورشیان  و 

متحــده و ناتــو کمک 
گرفتنــد، در واقع بانــک مرکزی خود 
را فقط چنــد هفته پــس از آغاز قیام 

مســتقر کردند. آنها حتی دولتی برای 
این منظور نداشــتند اما در میانه جنگ 
اولویت های  از  بانکــداری  وحشــیانه، 
اصلــی بود. حاال بعدی! ســوریه،  اوه،  
باشد؟  آشــکارا  اینقدر  نمی کردید  فکر 
بدیهی اســت؟ که این آشکار است. در 
سال ۲۰۰۶ ســوریه دالر را به عنوان 
ارز خارجــی خود به یــورو تبدیل کرد. 
شما متوجه شده اید که من با این کجا 
می روم؟ بله دقیقا ایران! آوریل ۲۰۱۸: 
تهران نســخه دالر را پیچید و آنرا به 
یورو تبدیل کرد. ایــران از ارز دالر به 
یورو برای گزارشــگری رسمی ارز تغییر 
می کند ســربازان نشــانه گیری کنید! 
رئیس جمهور اســرائیل گفــت: ایران 
دروغ گفــت و میگویــد! ترامپ گفت: 
ایــن تعهد و قول ایرانی یک دروغ بود! 
رسانه ها: این اثبات این است که ایران 
دروغ گفته اســت،  - بله،  آنها )ترامپ 
و رژیم صهیونیستی( برای تقلب آماده 
می شــوند،  - می گوینــد: ایران دروغ 
می گوید. تقریبًا مثل این است که آنها 
امیدوار باشند که اینگونه باشد و کاماًل 
واضح و بدیهی اســت که آن کلیشــه 

نمی تواند خیلی ساده باشند.
استراتژی ها به سمت: استراتژی های 

تهاجمی دونالد ترامپ
۱. فشــار به ایران و شــاید سعی 
کنند بین ایران و عربســتان ســعودی 

جنگی رخ دهد.
۲. کمبود نفت و گاز در جهان

۳. رشد قیمت نفت و بنزین
۴.  بــرای آمریکا و کانادا بهترین 
روش برای استخراج نفت از ماسه های 

نفتی است که هزینه گرانی دارد
٥. اگــر بــه تاریــخ توافق های 
بین ایــاالت متحده و کره شــمالی و 
همچنین تاریخچه شکستن توافق های 
بین المللی ایاالت متحده )عهد شکنی( 
نگاه کنیــم، می توانیم نتایج شــگفت 

انگیزی را مشاهده کنیم:
بین المللی  توافقنامه  امضای   .٥.۱
و تفکیــک یک اســتراتژی بــرای به 
دســت آوردن منافع اســت. به عنوان 
مثال: ایاالت متحــده، اتحادیه اروپا و 
ایران توافق نامــه ای را برای موضوع 
هسته ای ایران به امضا رسانده اند و با 
می تواند  متحده  ایاالت  استراتژی،  این 
مسئله هسته ای را در ایران کند و بعد 

متوقــف کند و  همچنین بعد از آن 
ایــاالت 

متحــده گام بعدی اســتراتژی خود را 
برای فشــار بیشــتر به ایران به دلیل 
بهانه هــای واهــی دیگر آغــاز کرد تا 
بتواند یک قدم جلوتر برود و سیســتم 
موشــکی ایران را نیز کنــد و متوقف 
کند. و همچنین توافق نامه را بشکنند 
زیرا آمریکا نمی خواهد ایران در منطقه 

خاورمیانه قدرت داشته باشد.
٥.۲. دلیل دیگر اســرائیل است و 
همانطور که قبال اشاره کردم میخواهند 
قیمت نفت و گاز را باال ببرند تا هزینه 
باالی استخراج نفت از ماسه های نفتی 
که بــرای آمریکا هزینــه گرانی دارد 

مقرون به صرفه شــود و آمریکا دیگر 
نیازی بــه منابع فســیلی خاورمیانه و 

خلیج فارس نداشته باشد.
٥.۳. ایــن توافقنامــه مانند یک 
توقف ســاز بود که ایــران را در یک 
حلقه قرار دهد تا فرصت ها را بکشــد 

و همچنین برای آمریکا فرصت بخرد.
٥.۴. ایاالت متحــده وقت کافی 
برای سرمایه گذاری شرکت های عظیم 
انرژی در ماســه های نفتی را داشته و 
در مرحله بعد آمریکا می تواند توافقنامه 
با ایران را بشــکند و ضمنا شرکت های 
عظیم انرژی را مجبور کند تا همکاری 
خود را با ایران متوقف کنند و ســپس 
انرژی  پروژه  ایاالت متحده می توانــد 
را از آنجا شــروع کند و ایران را مجددا 

ســراغ  به  تا  کنــد  کند تحریم 
توقــف  و  کــردن 

ی  سیســتمها

موشــکی و نظامی دیگر ایران برود. به 
عنوان مثال با خــروج آمریکا از توافق 
هسته ای با ایران، شرکت انرژی توتال 
را مجبــور کرد تا بــازار انرژی ایران و 
پروژه های نیمــه کاره را رها کرده و از 
ایران خارج شــود. )در واقع این دلیلی 
است که رییس جمهور فرانسه به دنبال 
یافتن یک توافق بیــن آمریکا و ایران 
اســت تا منافع عظیم اقتصــادی بازار 
انرژی ایران برای فرانسه از دست نرود 
و ضمنــا مجددا بــرای آمریکا فرصت 
ســازی و برای ایران فرصت ســوزی 

کند.(
٥.٥. اتحادیــه اروپا  ۸۰۰ میلیارد 
دالر صادرات بــه آمریکا و ۳۰ میلیارد 
دالر به ایران داشــته است، لذا ایاالت 
متحده آمریکا نیز اتحادیه اروپا را تحت 
فشــار قرار داده و گفته اگر می خواهید 
بــا ایران همکاری کنیــد، پس دالر و 

بانکهای آمریکایی را فراموش کنید.
٥.۶. از ۳۰ ســال پیش تا کنون 
دونالد ترامــپ در کســب و کارهای 
دیگری که داشــته از اســتراتژی های 
تهاجمی اســتفاده کرده و امروز هم در 
این بازی معامالتی از این استراتژی ها 

استفاده می کند.
٥.۷. ترســاندن کشورهای عربی 
از ایــران و فروش میلیاردی ســالح 
به عربســتان و امارات و عنوان اینکه 

عربستان مثل گاو شیرده است.
٥.۸. تالش برای جنگ بین ایران 

و عربستان با چند هدف؛
٥.۸.۱. باال بردن قیمت نفت و گاز 
برای مقرون به صرفه شدن تولید نفت 

درون ماسه های نفتی
٥.۸.۲. شروع یک جنگ و استفاده 
و اتمــام منابع و انبارهــای تجهیزات 
نظامی و موشکی ایران که در طول ۴۰ 
و اندی سال تحریم، تولید شده است. 

٥.۸.۳. ایجاد فشــار همــه جانبه 
تحریم های فــروش نفت و وخیم کردن 
وضعیت اقتصادی مردم برای ایجاد فشار 

از درون به ایران برای تضعیف ایران.
٥.۹. شــرکت های انرژی ای که 
می توانستند با ایران قرارداد ببندند حاال 
آنها نیز اکنون ایران را ترک کرده اند و 

این  ســت مسئله  ا

که همه اطالعــات مربوط به بخش 
انرژی ایران به ویژه پارس جنوبی را در 
اختیار دارند و این اطالعات را به عنوان 
رقیب به قطــر، امارات متحده عربی و 

عربستان سعودی می فروشند.
٥.۱۰. بــه دنبــال اینکــه ایران 
تمرکز امنیتی و اقتصادی را از دســت 
دهد کــه البته اینگونه نشــده و امروز 
ایران با تغییر استراتژی خود به تمرکز 
و وابســتگی اقتصادی به صادرات غیر 
نفتی توانسته موضوع را مدیریت کند و 
همانطوریکه در طول هشت سال جنگ 
تحمیلی و ۴۰ ســال تحریم توانست با 
نوآوری، کشــور را مدیریت کند، حال 
نیز با همه فشارها شاهد رشد اقتصادی 

ایران هستیم.
خرید زمان برای رسیدن به باالترین 

سطح هژمونی با انرژی
آمریکا،  انــرژی  انقالب  زمان  تا 
دولت ترامپ به طور خاص سعی خواهد 
کرد سیستم اوپک را تحت هر شرایطی 
تضعیــف یا فروپاشــی کنــد. در این 
شــرایط، ممکن است نوسان در قیمت 

نفت یا شوک باالی بازار رخ دهد.
رویکرد واگرایانه کاخ ســفید به 
اتحادها و تعهدات بین المللی که طی 
یک سال گذشــته مورد انتقاد داخلی 
و بین المللی قرار گرفت )عدم حمایت 
کشــورهای عربــی، تنها گذاشــتن 
کردهای شمال سوریه در مقابل حمله 
ترکیه و  موارد زیادی که می توان نام 
برد(، بخشی از یک استراتژی ایاالت 
متحده است که انتظار می رود حداقل 
تا سه ســال آینده ادامه یابد. برداشت 
پیمان ترانــس اقیانوس آرام و پیمان 
پاریس بخشــی از تعهد آشکار است 
که رئیس جمهــور آمریکا در تعریف 
اســتراتژی امنیت ملی خــود به آن 
اشــاره کرده و از آن حمایت می کند.

ســتون اصلی اســتراتژی سیاســت 
خارجی کشــورش. شکنجه در زمینه 
سیاســت های خارجی از پاکســتان، 
ایران و کره شــمالی گرفته تا روسیه 
و چین. نفوذ ایاالت متحده در جهان.
ایران و کره شمالی در مرکز سیاست 
ترامپ و اســتراتژی امنیت ملی این 
کشور قرار داشــتند.پس از روی کار 
آمــدن رئیس جمهور تــازه منتخب، 
تالش های زیادی صورت گرفته است 
تا این دو کشــور به جبهه بروند، در 
حالی که جهــان از تفاوت در اهداف 
چند منظوره ای کــه ایاالت متحده 
دنبــال می کند، آگاه اســت. رویکرد 
آمریکا به کشــورهای عربی و فروش 
اسلحه آن به این کشــورها از جمله 
اهداف سیاســت ضد ایرانی واشنگتن 
است. در همین حال،  با چنین حرکتی 
حضور جدی تری در خاورمیانه دارد. 
تنش با کره شــمالی برای توجیه 
در  متحــده  ایاالت  حضــور 
مورد  شرقی  جنوب  آسیای 
نیاز اســت و بــا حمایت 
همپیمانانشــان مانند کره 
جنوبــی و ژاپــن، آنها با 
به  چین  جهانــی  توســعه 
عنوان قدرتمندترین رقیب خود 

روبرو خواهند شد.

یادداشت

انجام فعالیت های حفاری با تکیه بر توان داخلی
سید عبداله موسوی
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

فعالیت های این شرکت با تکیه بر توان داخلی و همسو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، پاســخگویی و تامین نیازهای 
صنعت نفت صورت می پذیرد. شرکت ملی حفاری 
سرشار از تجربیات فنی و مهندسی است و کار در 
آن منطبق با آنچه در صنعت نفت برای پست های 
سازمانی  تعریف شده، انجام می شود. این شرکت 
بــه عنوان یکی از شــرکت های زیــر مجموعه 
شــرکت ملی نفت ایران نهایت تالش خود را بر 
محور اســتفاده از داشته های علمی، تخصصی و 

تجهیزات موجود شرکت و اســتفاده از توانمندی ها و امکانات شرکت ها و 
مجموعه های صنعتی داخلی به ویژه در زمینه ســاخت قطعات و تجهیزات 
متمرکز کرده است. بر همکاری های مســتمر و هم افزایی با مجتمع های 
بزرگ و شــهرک های صنعتی، شرکت های ســازنده و دانش بنیان، مراکز 
علمی و پژوهشــی و همچنین تبادل تجربیــات و دانش فنی در خصوص 
ساخت قطعات و تجهیزات تاکید دارم و این امر در اولویت های کاری شرکت 
تعریف شده اســت. عملکرد مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت 
در این ارتباط  بســیار موثر و مهم است و در این رابطه بخش های مختلف 
این مدیریت وظایف ســنگینی بر عهده دارند و باید در تعامل با بخش های 
عملیاتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی به نحو مطلوب در جهت تامین به موقع 
نیازها و طراحی، ساخت و بومی سازی هر چه بیشتر قطعات و تجهیزات با 
در نظر گرفتن استانداردهای صنعت نفت و ضوابط HSE با اولویت قطعات 

پرمصرف اقدام کنند.
ضرورت استفاده از تجرب های متخصصان حفاری

محتوای پایان نامه های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا 
که مورد حمایت شــرکت قرار می گیرد باید با نیازهای شرکت مرتبط باشد 
و یکی از بخش های مهم در حوزه پژوهش، فناوری و مهندســی ساخت، 
مدیریت دانش اســت که این بخش باید به جد در ســازمان نهادینه شود. 
مدیریــت دانــش در مجموعه زمانی موفق اســت که در نخســتین گام 
تمام ســوابق حوزه ها را در بخش های فنی مهندســی، عملیاتی و ستادی 
مستندســازی کند تا با پیاده ســازی و پایش، به دانش تبدیل و در جهت 
اســتفاده کارکنان ارایه شــود. همکاران ما در بخش های سطح االرضی و 
تحت االرضی میدان ها و مخازن هیدروکربوری از دانش فنی و تخصصی 
باالیی برخوردار هســتند که مناسب است این تجارب و دانش فنی به نحو 
شایســته مورد استفاده قرار گیرد. برنامه های نرم افزاری باید منطبق با نیاز 
هر بخش طراحی و ضمن پایش اطالعات، خروجی منتج به نتیجه داشته 
باشــد. در این ارتباط  الزم است به بخش های مختلف مجموعه )عملیاتی 
و ســتادی( به صورت یکپارچه نگاه شود  و همه بخش ها به هم متصل تا 
بتوان آنها را رصد و پایش کرده و از اطالعات استخراج شده در تصمیم گیری 
اســتفاده به عمل آید. هزینه ها و ســرمایه گذاری در شرکت باید در جهت 
درآمدزایی و خودگردانی سازمان باشد و بخش های ذیربط از جمله مهندسی 
مجموعه باید فعالیت ها را رصد، تحلیل و عیب یابی کند و راهکار مناســب 
برای رفع اشــکاالت و تکرار نشدن آن داشته باشد، برنامه ریزی، انجام کار 
بموقع و درآمدزایی در اولویت کار شــرکت اســت و ضــرورت دارد در هر 
پروژه ای، نگاه اجرایی و عملیاتی به مبحث درآمدزایی برای شرکت معطوف 

و نظارت بر هزینه ها به شدت اعمال شود.

تالش مجلس برای اختصاص ۲5 درصد از 
ارزش افزوده در فیش برق برای توسعه 

تجدیدپذیرها
حسین امیری خامکانی
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس

در تالش هســتیم منبعی درآمدی برای 
ایجاد کنیم  انرژی های تجدیدپذیــر  توســعه 
و تــالش می کنیم ۲٥ درصــد از محل ارزش 
افزوده در فیش برق به تجدیدپذیرها تخصیص 
یابد. مجلس تــالش می کند منبع درآمدی به 
تجدیدپذیرها و توسعه آنها انجام دهد، بنابراین 
اگر بتوانیم ۲٥ درصد از محل ارزش افزوده در 

فیش برق به تجدیدپذیرها تخصیص دهیم، گام بزرگی برای توســعه 
تجدیدپذیرها برداشــته ایم. همچنین تالش خواهیــم کرد مالیات در 
زمانی گرفته شــود که پول کاال به تولیدکننده پرداخت شــده است و 
باید بتوانیم پرمصرف هــا را از بدمصرف ها جدا کنیم و بدمصرف ها در 
حوزه انرژی را با هوشمندســازی شبکه مدیریت کنیم. دولت و بخش 
خصوصی اقتدار خود را در مدیریت بحران ســال گذشــته و مدیریت 
بار امســال و جنگ اقتصادی نشــان داده اند، موضع مجلس در مقابل 
فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق روشن است، چرا که تالش ما 
حل مشکالت بخش خصوصی اســت. زمانی که الیحه برنامه ششم 
توســعه ارائه شــد، بســیاری از موارد در برنامه نیامده بود، اما اکنون 
ســعی خواهیم کرد در زنجیره تولیــد و توزیع برق و مدیریت مصرف 
در زمینه تجدیدپذیرها و توســعه آن خواســته های بخش خصوصی و 
ســایر بخش ها را درنظر بگیریم. باید فشــار قیمتی را از دوش بخش 
خصوصی برداریم، بنابراین این موضوع چند بار در مجلس مطرح شده 
که قیمت ها تکلیفی شود و ســازمان حمایت، مابه التفاوت قیمت ها را 
بپردازد. قانون حمایت صنعت برق همچنین تأکید می کند در نقاطی که 
انشعابات تخصیص می خواهد، دولت بار را به دوش بکشد، اما مجلس 
اعالم کرد باید این موضوع به صورتی محاســبه شود که میانگین آن 

بیشتر از هزینه نشود.

امروز ایران با تغییر استراتژی 

خود به تمرکز و وابستگی 

اقتصادی به صادرات غیر نفتی 

توانسته موضوع را مدیریت 

کند و همانطوریکه در طول 

هشت سال جنگ تحمیلی و 4٠ 

سال تحریم توانست با نوآوری، 

کشور را مدیریت کند، حال 

نیز با همه فشارها شاهد رشد 

اقتصادی ایران هستیم

از ۳٠ سال پیش تا کنون 
دونالد ترامپ در کسب 
و کارهای دیگری که 

داشته از استراتژی های 
تهاجمی استفاده کرده 

و امروز هم در این 
بازی معامالتی از این 
استراتژی ها استفاده 

می کند

یادداشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

استفاده از شرکتهای داخلی برای ادامه کار در میدان گازی بزرگ پارس جنوبی؛

ایران ابرقدرت جدید در بازار گاز طبیعی؟
پــس از کنــار کشــیدن چین از 
مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی 
بزرگ پارس جنوبــی، وزارت نفت ایران 
درصدد استفاده از شرکتهای داخلی برای 

ادامه کار برآمده است.
به گزارش ایسنا، با در نظر گرفتن 
محدودیتهای تکنیکی و مالی شرکتهای 
بزرگی  پروژه های  انجــام  برای  داخلی 
ماننــد هر کدام از ۲۴ فاز پارس جنوبی، 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران سه فاز ۱۱، 
۱٥ و ۲۱ را تقسیم کرده و سه فاز دیگر 
شــامل ۲٥، ۲۶ و ۲۷ اضافه شده اند. از 
آنجا که عمده کار فازهای جدید زمانی 
که بخشــی از فازهای اصلــی بودند، 
انجام شــده بود اظهــارات اخیر زنگنه 
مبنی بر این که بخشــهای فراساحلی 
تمامی فازهــای پــارس جنوبی در نیمه 
اول ســال ۲۰۲۰ به طور کامل ساخته 
خواهند شــد، کامال واقع گرایانه است.
حتی با وجود این که تحریم های آمریکا 
همچنــان به قوت خود باقی هســتند، 
میــدان گاز طبیعی پــارس جنوبی در 
قلب استراتژی ایران برای تولید هر چه 
ســریعتر حداقل یک میلیارد متر مکعب 
در روز در مقایســه با ۸۷٥ میلیون متر 
مکعب در روز فعلی قرار دارد. این بخش 
۳۷۰۰ کیلومتر مربعی از حوزه گازی به 
مســاحت ۹۷۰۰ کیلومتر مربع که ایران 
با قطر در آن سهیم است، ۱۴.۲ تریلیون 
متــر مکعب ذخایر گاز )معادل هشــت 
درصد از کل ذخایــر گاز جهان( بعالوه 
۱۸ میلیارد بشــکه میعانات گازی دارد. 
همچنین برای برنامه ایران برای تبدیل 
شدن به یکی از بزرگترین بازیگران بازار 
گاز طبیعی مایع )LNG( کلیدی به شمار 
می رود. در واقع پارس جنوبی حدود ۶۰ 
درصد از کل تولید گاز ایران را تشکیل 
پروژه  اصلی  فازهای  کار  می دهد.عمده 
توسعه پارس جنوبی نزدیک به تکمیل 
است و تنها تعداد انگشت شماری هنوز 
به نرخ تکمیل ۹۰ درصد نرســیده اند. از 
میان فازهایی که هنوز کامال توســعه 
پیــدا نکرده اند زنگنه تاکید کرده که فاز 
۱۴ تــا پایان ســال ۱۳۹۸ )۲۰ مارس 
ســال ۲۰۲۰( به مرحله بهــره برداری 
می رســد. این اظهارات پــس از اعالم 
آماده شــدن نصب سومین سکوی این 
میدان فراساحلی در نقطه تعیین شده از 

سوی شــرکت نفت و گاز پارس مطرح 
شده است. این سکو زمانی که به مرحله 
بهره برداری برســد، ۱۴.۱ میلیون متر 
مکعــب در روز گاز طبیعی تولید خواهد 
کرد. دو ســکوی بی و دی فاز ۱۳ که 
تولید ٥۷ میلیون متر مکعب در روز گاز 
طبیعی را هدف گرفته اســت، درســت 
پیش از توســعه فاز ۱۴ بــرای فعالیت 
آماده می شــوند.به این ترتیب در زمان 
راه انــدازی، زمینه برای تولید حدود ۲۸ 
میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی به 
عالوه ۷٥ هزار بشکه در روز میعانات و 
سایر محصوالت مرتبط فراهم می شود. 
در بخــش فراســاحلی SP۱۳ کــه در 
بخش شــمال غربی این میدان گازی 
وجود دارد، ۳۸ چاه فراســاحلی حفاری 
شده اند و تحویل گاز به پاالیشگاههای 
واقع در ســاحل قرار اســت پس از این 
که یک خط لوله فراساحلی آماده انتقال 
گاز برای تولید گاز شیرین، اتان، پروپان، 
بوتــان، میعانــات گازی و محصوالت 
سولفور شد، آغاز شود. برای این منظور 
یک واحد چهارم اکنون آماده اســت که 
امکان فــرآوری حداکثر ٥۷ میلیون متر 
مکعــب در روز ظرفیــت گاز را فراهم 
می کند و این گاز به سیســتم ایران گاز 
ترانک الین تزریق می شود. تولید هدف 
گذاری فاز ۱۱ که ٥۷ میلیون متر مکعب 
در روز گاز طبیعی و ۷۰ هزار بشــکه در 
روز میعانات و ســایر محصوالت مرتبط 
اســت، اکنون با فاز ۲٥ تقسیم می شود 

که هــر دو تا زمان بازگشــت چین، تا 
جای ممکن توسط شــرکتهای داخلی 
ســاخته خواهند شد.پیش از اعالم اخیر 
آمادگی این فازهای جدید، تاکید شــده 
بود کــه فازهــای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و 
۲۱ تــا پایان ســال ۱۳۹۸ ) ۲۰ مارس 
ســال ۲۰۲۰ ( به طور کامل راه اندازی 

خواهند شد. توسعه این فازها در جریان 
بــود تا این که آمریکا در ماه مه ســال 
میالدی گذشته از برجام خارج شد. قرار 
بود فاز ۲۱ به همراه فاز ۲۰ مشترکا ٥۱ 
میلیون متر مکعب در روز گاز تولید کنند 
و در حــال حاضر حدود ۳۰ میلیون متر 
مکعب در روز تولید می کنند. یک سوم 
از این میزان در تاسیســات پاالیش فاز 
۲۰ و ۲۱ فــرآوری می شــود و باقی در 
پاالیشــگاههای فاز ۱٥ و ۱۶ شــیرین 

می شــود. زمانی که واحدهــای دوم و 
سوم پاالیشگاه فاز ۲۰ و ۲۱ راه اندازی 
شــوند، در این صورت همه ٥۱ میلیون 
متر مکعب در روز گاز این دو فاز در این 
تاسیسات فرآوری می شود تا در سیستم 
ایران گاز ترانک الین ۸ برای اســتفاده 
توســط بخش نیرو تزریق شود و منابع 
دیگر نفت و گاز برای صادرات آزاد شود. 
با افزوده شــدن پلتفرم ۱۹ بی، فاز ۱۹ 
اکنــون حدود ۴٥ میلیون متر مکعب در 
روز گاز طبیعــی تولید می کند در حالی 
کــه هدف کلی تولیــد، ٥۷ میلیون متر 
مکعــب در روز گاز طبیعــی بعالوه ۸۰ 
هزار بشکه در روز میعانات گازی، ۴۰۰ 
تن در روز ســولفور، ۱.٥ میلیون تن گاز 
نفتــی مایع )LPG( و یــک میلیون تن 
اتان در ســال تولید مانده اســت.با این 
حال روند توسعه فازهای ۱۷، ۱۸ و ۲۰ 
بــا وجود این که بیش از ۹٥ درصد آنها 
آماده شــده، آهسته بوده است. مجموع 
تولید فازهای ۱۷ و ۱۸ حدود ۳۹ تا ۴۱ 
میلیون متر مکعب در روز است و تولید 
 ۷ IGAT آنها از تاسیسات فراساحلی به
تزریق می شــود که برای بخش نیروی 
داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. حدود 
۶.۷٥ میلیارد دالر تاکنون برای توســعه 
آنها صرف شــده و افزودن شدن پلتفرم 
۱۸ بی مجموع تولید روزانه پاالیشــگاه 
آنهــا را به میزان ٥۰۰ تــن اتان و ۲۰ 
هزار بشکه میعانات گازی تقویت کرده 
است. زمانی که ســاخت فازهای ۱۷ و 

۱۸ تکمیل شود، هدف تولید آنها ٥۱ 
میلیون متر مکعــب در روز گاز طبیعی، 
۸۰ هزار بشــکه در روز میعانات گازی، 
۴۰۰ تن در روز سولفور، ۱.٥ میلیون تن 
گاز نفتی مایع )LPG( و یک میلیون تن 
اتان در ســال تولید خواهد بود.در ابتدا 
قرار بود فازهای ۲۲ تا ۲۴ تا پایان سال 
۱۳۹۸ مجموعــا ٥۱ میلیون متر مکعب 
در روز گاز طبیعــی تولیــد کنند اما به 
دلیل کمبود منابــع ارزی که در نتیجه 
تحریم های آمریکا به وجود آمد، باعث 
شــد در میزان آماده بــرای تولید تا آن 
زمان تغییراتی داده شــود. پس از خروج 
آمریــکا از برجام و ابهامــات در زمینه 
مشــارکت شــرکتهای غربی، استفاده 
بیشــتر از فناوری روسیه و چین مطرح 
شــد اما در زمانی که خود روسیه هدف 
تحریمهــای غربی قرار گرفته اســت، 
وضعیت مشارکت روسیه روشن نیست. 
چین برای حضــور در فازهای مختلف 
وعــده داده بود تا زمانــی که جزییات 
میزان مشارکت این کشور مشخص شد 
و منابع ایرانی اظهار کرده اند با توجه به 
محدودیت های جدید، فازهای ۲۲، ۲۳ و 
۲۴ با ظرفیت کامل راه اندازی نخواهند 
شــد بلکه ظرفیتشــان حدود ٥۰ تا ٥٥ 
درصد خواهد بود. و ســهم فاز ۲۴ با فاز 
جدید ۲۷ تقسیم شــده است.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، تاکنون حدود ۳۳ 
میلیارد دالر برای فازهای پارس جنوبی 
که راه اندازی شده اند، هزینه شده است 
و حداقل ۹۰ میلیارد دالر دیگری برای 
راه اندازی فازهای باقی مانده و افزایش 
ظرفیــت همــه فازها بــه تولید هدف 

گذاری شده برای آنها الزم است.  

یادداشت

اخبار گاز

مرگ خاموش را جدی بگیریم
احمد دارابی
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران

هر ســال با آغاز فصل سرما، تعدادی از 
هموطنان به دلیل بی توجهی به مسائل ایمنی 
مرتبط با استفاده از گاز طبیعی، جان خود را از 
دست می دهند. دقت نکردن در نصب صحیح 
وسایل گازســوز، توجه نداشــتن به باز بودن 
مســیر دودکش، نداشتن کالهک H دودکش، 
استفاده از وســایل گرمایشــی غیراستاندارد، 
دقت نکردن در استفاده از تهویه مناسب هوا و 

کمبود اکسیژن مورد نیاز وسایل گازسوز در ساختمان های فاقد سامانه 
گرمایش مرکزی، اســتفاده از وســایل غیرگرمایشی نظیر اجاق گاز و 
پلوپز برای گرمایش و اســتفاده نکردن از شیلنگ و بست استاندارد از 
مهم ترین عوامل بروز حوادث مربوط به گاز اســت. از مشــترکان گاز 
طبیعی در اســتان تهران درخواســت داریم پیش از راه اندازی وسایل 
گازسوز، از باز بودن مسیر دودکش و وجود کالهک H اطمینان یابند و 
با استفاده از شیلنگ و بست استاندارد اقدام به اتصال بخاری استاندارد 
به شــیر گاز کنند و محل های اتصال را برای اطمینان از نبود نشــت 
گاز، بــا کف صابون امتحان کنند. درباره رعایت نکات صرفه جویی در 
مصرف گاز طبیعی بایســتی اظهار کرد: استفاده از روش های مختلف 
از قبیل اســتفاده از پرده های ضخیم بــرای ورودی منازل و اتاق ها، 
پوشیدن لباس مناسب فصل سرما و تنظیم دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ 
درجه سانتی گراد از مواردی است که می توان با به کارگیری آن ضمن 
صرفه جویی در مصرف و کاهش هزینه مصرف گاز، امکان بهره مندی 
دیگر هموطنان از این نعمت خدادادی را در نقاط سردسیر کشور فراهم 
کرد. روابط عمومی شرکت گاز استان تهران با شماره های ۸۱۹۷۲۲٥٥ 
و ۸۱۹۷۲۰۰۸ آماده ارائه هرگونه راهنمایی به مشــترکان گاز طبیعی 
است. افزون بر این، مردم در صورت بروز هرگونه حادثه ای مانند نشت 
گاز، برخورد و شکســتگی علمک، آتش سوزی یا انفجار باید به صورت 

فوری با شماره ۱۹۴ )امداد گاز( تماس بگیرند.

معرفی ۲ طرح ابتکاری پاالیشگاه تبریز در 
حوزه تولید محصول

دو طرح فناورانــه و ابتکاری متخصصان پاالیشــگاه تبریز در 
هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری رینوتکس این شهر معرفی شدند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پاالیش نفت تبریز، 
دو طرح فناورانه و ابتکاری کارشناسان خبره پاالیشگاه تبریز درباره 
تولید بنزین یورو ٥ و روغن پایه گروه ۲ با حضور معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( و اســتاندار آذربایجان شــرقی در هفتمین 
نمایشــگاه فناوری و نــوآوری رینوتکس تبریز معرفی شــدند.این 
نمایشــگاه تا ۱۷ آبان ماه ۹۸ ادامه دارد و پاالیشگاه تبریز از ساعت 
۱۶ لغایت ۲۱ در ســالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی تبریز میزبان 
بازدیدکنندگان، صنعتگران، شــرکت های دانش بنیان و ســازندگان 

داخلی است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی:

گازرسانی به روستاهای کردستان طنین انداز 
زنگ عدالت و توسعه اجتماعی است

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس طی بازدید از 
پروژه های گازرسانی در این دو شهرستان، عملکرد شرکت گاز استان 

کردستان در گازرسانی به روستاهای استان را بی نظیر توصیف کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محسن 
بیگلری در این بازدید که با حضور مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
کردســتان انجام شد، گفت: در گذشــته های دورتر دسترسی به گاز 
برای روستاها غیرقابل تصور بود، آن هم روستانشینان مرزی کشور 
که با بریدن شاخه های درختان، اجاق های خانه هاشان را روشن نگه 
می داشــتند. مردم این مناطق تا پیش از پیروزی انقالب اســالمی، 
سوخت مورد نیاز خود را با قطع درختان تامین می کردند و هیزم جمع 
کردن در جنگل ها با آن همه ســختی و مشقت کار هر روزشان بود. 
پس از آن نیز نفت ســفید سوخت خانه ها شد، اما با تاسیس شرکت 
گاز استان کردستان و اجرای پروژه های عظیم گازرسانی، شعله های 
آبی گاز طبیعی، گرمابخش خانه های مردم روســتاها شد.وی افزود: 
به راســتی گازرسانی به ســخت گذرترین نقاط اســتان کردستان و 
دیگر نقاط کشــور همتی مضاعف می خواهد که این هدف با تالش 
کارکنان شرکت گاز استان کردستان محقق شده است.نماینده مردم 
شهرستان های سقز و بانه در مجلس با بیان اینکه روشن شدن شعله 
گاز در هر روستا از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری می کند، اظهار 
کرد: خدمت رســانی بدون منت به مردم موجب افزایش سطح رفاه 
و آسایش آنان می شود و احســاس رضایت شان را افزایش می دهد 
بنابراین هر اقدامی از سوی ســازمان ها و شرکت های خدمت رسان 

برای ارتقای آسایش و رفاه مردم ستودنی است.
برای توفیق مدیریت و کارکنان شرکت گاز کردستان دعا می کنم

بیگلری با قدردانی از کارکنان شــرکت گاز اســتان کردستان 
به ســبب ارائه مطلوب خدمات گازرســانی، گفــت: اکنون عملیات 
گازرســانی به پنج مجتمع روستایی و ۱۷ واحد صنعتی در شهرستان 
سقز و گازرســانی به مجتمع های روستایی در شهرستان بانه شامل 
۳۰ روســتا در حال اجراست.وی یادآور شد: گازرسانی به روستاهای 
شهرستان های سقز و بانه و دیگر روستاهای استان کردستان، تالش 
مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان کردستان را نشان  می دهد که 
در عمل، طنین انداز زنگ عدالت و توســعه اجتماعی در سطح استان 

کردستان شده است.

با هدف حفظ و ارتقای سطح آمادگی در مواجهه با شرايط اضطراری صورت گرفت؛

برگزاری رزمايش نشت گاز ترش در پااليشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد

ايران و ارمنستان درباره صادرات گاز مذاکره کردند

رزمایش نشــت گاز ترش در شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد در منطقه خانگیران سرخس برگزار 

شد.
بــه گــزارش دانش نفــت بــه نقــل از روابط 
عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، مسئول 
پدافند غیرعامل این مجتمع گازی در این خصوص گفت: 
این رزمایش با هدف افزایش سطح آمادگی کارکنان در 
مقابله با حوادث، به خصوص نشت گاز ترش و مقابله با 
شرایط اضطراری در مجموعه پاالیشگاه برگزار گردید.
مجید اشــتاد تصریح کرد: در این رزمایش نشــت گاز 
تــرش در یکی از واحدهای تصفیه گاز بوقوع پیوســت 
که پیامدهای آن سایر واحدهای پاالیشگاه را نیز در بر 
می گرفت، لذا در ســطح پاالیشگاه وضعیت اضطراری 
اعالم گردیــد و متعاقب آن ســتاد مدیریت شــرایط 
اضطراری در پاالیشگاه تشــکیل شد. وی اضافه کرد: 
 HSE در این رزمایش که با حضور مرتضوی مدیر کل

وزارت نفت و ســردار مطیعی معاونت انرژی ســازمان 
پدافند غیرعامل برگزار گردید، سیســتم های پشتیبان 
پاالیشــگاه در بخش مخابراتــی و همچنین عملکرد 
نیروهای بســیج نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.اشتاد بیان 
کرد: در این رزمایش، بدلیل نشت گاز سمی کلیه نیروهای 
غیر عملیاتی از واحدها خارج و به محل های تجمع امن 
منتقل شدند و پس از پایان یافتن نشت گاز و ایمن شدن 
محوطه های عملیاتی، پایان وضعیت اضطراری اعالم و 
کلیه کارکنان مجدداً به محل کار خود بازگشتند.شــایان 
ذکر است: پس از اتمام رزمایش، اعضای کمیته مدیریت 
شرایط اضطراری اقدام به بررسی رزمایش و بررسی نقاط 
قوت و قابل بهبود آن نمودند.گفتنی اســت که با توجه 
به ابالغ دســتورالعمل جدید مدیریت شرایط اضطراری 
از سوی وزارت نفت، پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به 
عنــوان پایلوت برای برگزاری رزمایش با حضور فرمانده 

صحنه انتخاب شده است.

ــه ارمنســتان  ــر نفــت، صــادرات گاز ایــران ب وزی
ــره  ــور مذاک ــور را مح ــن کش ــرق از ای ــت ب و دریاف
زیرســاخت های  و  منطقــه ای  مدیریــت  وزیــر  بــا 

ــرد. ــوان ک ــتان عن ارمنس
در  آبان مــاه  یکشــنبه،۱۲  روز  زنگنــه  بیــژن 
دیــدار بــا ســورن پاپیکیــان، وزیــر مدیریــت منطقــه ای 

انــرژی  بخــش  از  ارمنســتان  زیرســاخت های  و 
ــادالت  ــط و مب ــش در رواب ــن بخ ــوان مهم تری به عن
ــاد کــرد و گفــت: صــادرات گاز  ــران و ارمنســتان ی ای
ــر  ــرق )تهات ــت ب ــتان در ازای دریاف ــه ارمنس ــران ب ای
ــران و ارمنســتان( بخشــی از همــکاری  ــرق ای گاز و ب
دو کشــور اســت.ایران و ارمنســتان ســال  ۲۰۰۴ 

میــالدی )۱۳۸۳( قــرارداد تهاتــر گاز و بــرق را بــرای 
ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــد ک ــا کردن ــال امض ــدت ۲۰ س م
گاز صادراتــی ایــران بــه مصــرف نیروگاه هــای تولیــد 
ــران از  ــوض، ای ــد و در ع ــتان می رس ــرق در ارمنس ب
ــط  ــتان از اواس ــد. ارمنس ــرق وارد می کن ــتان ب ارمنس
ایــران را آغــاز کــرده  از  ســال ۲۰۰۹ واردات گاز 

ــه ای  ــت منطق ــر مدیری ــان، وزی ــورن پاپیکی است.س
و زیرســاخت  ارمنســتان هــم در ایــن دیــدار بــا 
ــکاری  ــه هم ــت در زمین ــر نف ــای وزی ــد حرف ه تایی
امیــدواری  ابــراز  انــرژی  بخــش  در  کشــور  دو 
ــش  ــرژی افزای ــش ان ــور در بخ ــط دو کش ــرد رواب  ک

یابد.

تاکنون حدود ۳۳ میلیارد دالر 

برای فازهای پارس جنوبی 

که راه اندازی شده اند، هزینه 

شده است و حداقل 9٠ میلیارد 

دالر دیگری برای راه اندازی 

فازهای باقی مانده و افزایش 

ظرفیت همه فازها به تولید 

هدف گذاری شده برای آنها 

الزم است

با در نظر گرفتن 
محدودیتهای تکنیکی و مالی 
شرکتهای داخلی برای انجام 

پروژه های بزرگی مانند 
هر کدام از ۲4 فاز پارس 
جنوبی، بیژن زنگنه، وزیر 
نفت ایران سه فاز ۱۱، ۱5 و 
۲۱ را تقسیم کرده و سه فاز 
دیگر شامل ۲5، ۲6 و ۲7 

اضافه شده اند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

لزوم نقش آفرینی مؤثر روابط عمومی در صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
روابــط عمومی با توجه به نقش مهــم و تاثیرگذار 
خــود می تواند در مســیر توســعه و تعالی صنعت 

پتروشیمی ایران نقش آفرین باشد.
آییــن تکریــم و معارفه سرپرســت روابط 
عمومی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با حضور 
بهزاد محمــدی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد 
این شرکت روز دوشنبه، ۱۳ آبان ماه برگزار شد.وی 
در این آیین، با تأکید بر نقش مهم روابط عمومی در 
روند توســعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: روابط 
عمومی رخ و چهره ســازمان است و باید به نقش و 
فعالیت های ارزنده و تاثیرگذار این واحد توجه ویژه 
پتروشیمی با  صنایع  ملی  شــرکت  شود.مدیرعامل 
قدردانی از زحمات رضا خلج، رئیس پیشــین روابط 
پتروشیمی گفت: وی  ملی صنایع  عمومی شــرکت 
از همکاران پرتــالش در طول حضور اینجانب در 
این شرکت بودند و تغییر آقای خلج نیز با توجه به 
ابالغیه وزارت نفت مبنی برعدم تصدی گری یک 
پست بیش از چهار سال انجام شد.محمدی افزود: 
هرچه روابط عمومی به بدنه سازمان نزدیک تر باشد، 
پویایی و رشــد مجموعه نیز با روندی پرشــتاب تر 
محقق خواهد شــد و باید بر ایــن نکته تأکید کرد 
که روابط عمومی بطن سازمان است.وی ادامه داد: 
برگزاری موفق سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست 
تجربه بســیار ارزنده ای بود و روابط عمومی موفق 
باید در همه عرصه ها چه در داخل ســازمان و چه 
در بیرون از ســازمان حضور جدی داشته باشد و با 
توجه به سرعت تحوالت مختلف در سطح  جهان  
ضرورت دارد روابط عمومی با استفاده و بهره گیری 
از فناوری هــای روزآمد جهــان فعالیت کند.معاون 
وزیر نفت در امور پتروشــیمی، همکاری هم افزا و 
مثبت کارکنان را یکی دیگر از راهکارهای موفقیت 
یک سازمان برشــمرد و عنوان کرد: رشد و تعالی 
ســازمان در ســایه هکاری و تفاهــم میان ارکان 

مختلف محقق خواهد شد.
ضرورت تقویت نقش حاکمیتی روابط 
عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایوب بنوی، سرپرســت روابط عمومی شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی نیز در این مراسم با تشکر از 

حسن اعتماد معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در 
انتصاب خود تصریح کرد:  آقای خلج از دوســتان 
و همــکاران قدیمی من در صنعت نفت اســت که 
اقدام ها و تالش های بســیار خوبــی را در دوران 
حضور خود در روابط عمومی شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی رقم زده و امیــد اســت در دوره جدید 
نیز  بتوانیم با حمایت های مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی و دیگر همــکاران این روند را 

تداوم بخشــیم.وی ادامه داد: تالش خواهیم کرد 
دستاوردهای صنعت پتروشــیمی را در عرصه های 
ملی و بین المللی به نحو فراگیری اطالع رســانی و 
معرفی کنیم تا فعالیت های مهمی که در این صنعت 
در حال انجام اســت سبب تقویت جایگاه کشور در 
این صنعت عظیم شــود.بنوی از ارائه ســند جامع 
روابط عمومی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در 
آینــده ای نزدیک خبر داد و یادآور شــد: طراحی و 

تدوین برنامه راهبردی روابط عمومی شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در چارچوب سندی جامع و کارآمد 
در دستور کار قرار می گیرد که در این سند مجموعه 
رویکردهــا و برنامه های نوین روابــط عمومی در 
ارتباطات،  انتشــارات،  تبلیغات،  حوزه های مختلف 
امور نمایشــگاهی و ســمعی و بصری و همچنین 
حوزه رســانه و اطالع رسانی متناسب با راهبردها و 
ماموریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تدوین 
می شود.سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی ها، 
هلدینگ ها و شــرکت های پتروشــیمی در پیشبرد 
اهــداف صنعت پتروشــیمی گفت: باید روابط میان 
هلدینگ ها و این شــرکت ها با شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی تقویت و مطابق یک برنامه هدفمند شود 
و افزایش یابــد که این مهم با همکاری مطلوب و 
هم افزایی روابط عمومی ها محقق خواهد شد.بنوی 
اظهار امیدواری کرد کــه با به کارگیری روش ها و 
رویکردهای نوین در این بخــش، همکاری میان 
واحدهــای مختلف در درون ســازمان و همچنین 
ارتبــاط مجموعــه صنایع پتروشــیمی با نهادهای 
برون ســازمانی به نحو مطلوبی بهبود یابد و تقویت 

شود.
نقش مهم روابط عمومی در همکاری و انسجام 

یکپارچه صنعت پتروشیمی
رضــا خلج نیز در این آیین حضور ایوب بنوی 
در صنعت ارزش آفرین پتروشــیمی و شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی را خوشامد گفت و از برخی وقایع 
و رویدادهای مهــم در دوره فعالیت خود در روابط 
عمومی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی یاد کرد.وی 
افزود: روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی ما 
را با یــک پدیده جدیــد غیرقابــل پیش بینی رو 
به رو کرد که به ســبب این موضوع شــرکت ملی 
صنایــع پتروشیمی توانســت با نقــش حاکمیتی و 
با تکیــه بر تجربه هــای بیش از نیــم قرن خود، 
زمینه ای از همکاری و انسجام یکپارچه در صنعت 
پتروشــیمی ایجاد کند و در راستای نقش حاکمیتی 
و وظایف جدید شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
روابط عمومی نیز همگام با ارکان سیاســت گذار و 
راهبردهای نوین، درصدد ایجاد و انطباق دوســویه 

و تعامل گرانه در برون سازمان و ذی نفعان است.

خرب

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی؛

با همکاری پتروشیمی پارس طرح ملی محیط 
یار در استان بوشهر آغاز شد

برای اولین بار در اســتان بوشــهر طرح ملی محیط یار با هدف ارائه 
آموزش محیط زیســتی به دانش آموزان مقطع ابتدایی با مشارکت حفاظت 

محیط زیست، آموزش و پرورش و شرکت پتروشیمی پارس آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی پارس، در آییــن اجرای این 
طرح فرهاد قلی نژاد،مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر گفت: 
یکــی از گروه های مخاطب و تاثیرگــذار در همراه کردن مردم با اقدامات 
محیط زیستی، کودکان و دانش آموزان هستند که در مدرسه ها می توان با 
برنامه ریزی و آموزش های الزم در افزایش و ارتقا شــاخص های فرهنگی 
محیط زیست موثر باشیم.وی افزود:این طرح برای نخستین بار در استان 
بوشهر برنامه ریزی شده تا در سال های تحصیلی ۹۸ و ۹۹ اجرایی شود که 
در گام نخست ۲۰ مدرسه منتخب انتخاب شده است.قلی نژاد خاطر نشان 
کرد: در سال آینده تمام مدارس استان بوشهر تحت این برنامه آموزشی قرار 
می گیرند تا از بین دانش آموزان آموزش دیده محیط یاران افتخاری انتخاب 
شــود.. محمود شریفي کیا رئیس HSE شرکت  پتروشیمي پارس هم در 
آیین اظهار داشــت: خوشــحالیم که این طرح در استان بوشهر با حمایت 
شرکت پتروشــیمی پارس آغاز شد.وی با اشــاره به اینکه این یک طرح 
پیشنهادی از سوی محیط زیست استان به منظور کمک به محیط زیست 
در استان بوشهر اســت، تصریح کرد: هدف از اجراي این طرح شناسایی 
معضالت زیست محیطی و ارایه گزارش مشکالت موجود به شهرستان ها 
بوده اســت. او ضمــن اظهار امیدواری درمورد تاثیر اجــرای این طرح در 
بهبود فعالیتهاي زیســت محیطي در سراسر استان و کشور، گفت: شرکت 
پتروشیمی پارس در گام اول اجرای این طرح به شناسایی۳ تا ٥ مدرسه به 
عنوان نمونه طرح می پردازد. به گفته شریفي کیا، پتروشیمی پارس با کمک 
آموزش و پرورش در راســتای انجام مســئولیتهای اجتماعی خود، با بهره 
گیری از خیرین پیمانکار متخصص در مسیر پرورش مربیان این طرح اقدام 
خواهد کرد. رئیــس HSE پارس با تأکید بر اینکه این آموزش ها بصورت 
کارگاهی ٥ ساعته با هماهنگی اداره آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار 
خواهد شد، خاطر نشان کرد: شرکت پتروشیمی پارس در این خصوص به 
عنوان حامی و پشتیبان این طرح طی قراردادی که بدین منظور منعقد کرده، 

در خدمت این عزیزان خواهد بود.

مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس تاکيد کرد:

ورود پتروشيمی تندگويان به بورس در دستور کار قرار گيرد
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس 
با اشاره به سوددهی پتروشــیمی تندگویان، خواستار 

تالش برای ورود این شرکت به بورس شد.
مهندس جعفر ربیعی روز دوشنبه، ۱۳ آبان ماه 
در آیین گشــایش پروژه افزایش ظرفیت و راه اندازی 
دوباره واحد »POLY H« با اشاره به اینکه هم اکنون 
در جنگ اقتصادی هســتیم، اظهار کرد: امروز کسی 
که تولید و صادرات انجام می دهد، بدون شک نقش 
بزرگی در جنگ اقتصادی دارد.وی با تأکید بر اینکه 
اولویت شرکت های پتروشیمی کشور تأمین بازار داخل 
اســت، افزود: هیچ شرکت پتروشیمی در کشور وجود 
ندارد که تنها به فکر صادرات باشد.مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به آرامش بازار داخلی 
اشاره و تصریح کرد: هم اکنون بعضی از روزها عرضه 
در بــورس کاال بیش از تقاضاســت. ربیعی با بیان 
اینکه صادرات ضدارزش نیســت، گفت: شرکت های 
زیرمجموعه شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
مازاد تولیدات خــود را پس از تأمین نیاز داخل صادر 
می کنند.وی با اشــاره به اینکــه تولید محصوالت 
پتروشیمی باید اقتصادی و براســاس نیاز بازار باشد، 

اظهار کرد: اســتفاده از توانمندی های داخلی را فشار 
مدیریتی ندانید و اعتقاد درونی به آن داشــته باشید.
ربیعــی با بیان اینکه پتروشیمی شــهید تندگویان به 
شرکتی ســودده تبدیل شده است، افزود: باید تالش 
شــود این شرکت نیز وارد بورس شــود، زیرا بورس 

شفافیت را باال می برد.
پروژه افزایــش ظرفیت و راه انــدازی دوباره 

پتروشیمی شــهیدتندگویان،   »POLY H« واحــد 
بزرگ ترین تولیدکننده PET کشــور روز دوشــنبه، 
۱۳ آبان مــاه بــا حضــور جعفر ربیعــی، مدیرعامل 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس افتتاح شد. 
ایــن واحد تولیدکننده مواد اولیه صنایع نســاجی در 
پتروشیمی شهید تندگویان است که با بهینه سازی و 

اصالح واحــد، ظرفیت تولید آن از  ۲۰۰ تن به ۴۸۰ 
تن در روز افزایش خواهد یافت.در پایان این آیین از 
تالشگران اجرای پروژه افزایش ظرفیت و راه اندازی 
دوباره واحد »POLY H« پتروشیمی شهیدتندگویان 

قدردانی شد.
تحقــق ۱۰۳ درصــدی برنامــه تولیــد در 

پتروشیمی تندگویان
با  هم  پتروشیمی شــهیدتندگویان  مدیرعامل 
اشاره به افزایش تولید این مجتمع در هفت ماه امسال 
گفت: در ایــن دوره زمانی با ثبــت رکورد باالترین 
میزان تولید مجتمع، ۱۰۳ درصد برنامه مصوب تولید 
در شرکت محقق شده است. سیدرضا قاسمی شهری 
در آییــن افتتاح پروژه افزایــش ظرفیت و راه اندازی 

دوباره واحــد »POLY H« این مجتمع اظهار کرد: 
ایــن پروژه با هدف رفع تنگناهای اســتمرار تولید و 
بهینه سازی کّمی و کیفی این واحد انجام شده است، 
به طــوری که ظرفیت این واحــد را از ۱۳۲ هزار تن 
به ۱٥۸ هزار تن در ســال می رساند.وی با اشاره به 
اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفرســاعت در این پروژه کار 
انجام شده است، افزود: این شرکت با وجود تحریم ها 
در هفت ماه امسال نســبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش تولید داشته است.قاسمی شهری با بیان اینکه 
امســال روند تولید در بیشــتر ماه ها باالتر از برنامه 
هلدینگ خلیج فارس بوده، به طوری که سال ۹۸ ثبت 
رکورد باالترین میــزان تولید مجتمع و تحقق ۱۰۳ 
درصد برنامه مصوب تولید در پتروشــیمی تندگویان 
محقق شده است، ادامه داد: انتظار می رود با راه اندازی 
واحد »POLY H«، این میــزان تولید افزایش یابد.

به  پتروشیمی شــهیدتندگویان  مدیرعامل شــرکت 
تعریــف و انجام بیش از ۲٥ پروژه زیســت محیطی 
برای این شرکت اشاره و اظهار کرد: امیدواریم سال 
آینده جزو صنایع غیرآالینده محســوب شویم و به 

سمت صنعت سبز شدن حرکت کنیم.

سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی طی حکمی ایوب بنوی را به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.
بهزاد محمدی با صدور حکمی، ایوب بنوی که پیش از این رئیس روابط عمومی شرکت نفت فالت 
قاره ایران بود را به عنوان سرپرســت روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزید.در حکم معاون 
وزیر نفت در امور پتروشــیمی خطاب به ایوب بنوی آمده اســت: »نظر به تعهد و تجربیات مفید جنابعالی 
به موجب این حکم به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شوید، امید 
است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تمام عناصر کارآمد و تعامل موثر با کلیه ارکان سازمان 
در تحقق اهداف شــرکت موفق و پیروز باشــید.«ایوب بنوی متولد ۱۳٥۷ بوشهر است و سابقه ریاست 
روابــط عمومی و امور فرهنگی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مدت چهار ســال، ریاســت روابط 
عمومی شــرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( به مدت چهار سال، نماینده روابط عمومی های منطقه سه 
)اســتان های جنوبی( صنعت نفت کشور، مســئولیت روابط عمومی منطقه عسلویه در شرکت نفت و گاز 
پارس را در طول ۱۸ ســال کارنامه کاری خود در صنعت نفت دارد.دبیر شــورای فرهنگی و عضو کمیته 
تحول اداری شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن(، دبیر شورای فرهنگی، دبیر هیئت اسکی شرکت ملی 
نفت ایران )حدود ۱۰ ســال( از دیگر مســئولیت های بنوی به شمار می رود.وی که دانش آموخته مقطع 
کارشناســی علوم اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبایی و کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی است، 
در هشتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی های کشور، به عنوان مدیر روابط عمومی برتر برگزیده شد.

پروژه افزایش ظرفیت 
و راه اندازی دوباره 
 »POLY H« واحد

پتروشیمی شهیدتندگویان، 
 PET بزرگ ترین تولیدکننده
کشور با حضور جعفر ربیعی، 

مدیرعامل شرکت صنایع 
 پتروشیمی خلیج فارس 

افتتاح شد

پتروشیمی شهید 
تندگویان به شرکتی 
سودده تبدیل شده 

است و باید تالش شود 
این شرکت نیز وارد 

بورس شود، زیرا بورس 
شفافیت را باال می برد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت به بهانه آغاز خصوصی سازی شرکت نفت سعودی منتشر می کند؛

بزرگ ترین خصوصی سازی های جهان کدامند؟
شرکت ملی نفت عربستان )آرامکو( 
قصد دارد تا با عرضه عمومی سهام خود 
در بورس نخســتین گام را به ســمت 
خصوصــی شــدن بردارد.بــه گزارش 
دانش نفت بــه نقل از یورونیــوز، ایده 
واگذاری عمومی ســهام آرامکو حدود ۳ 
ســال پیش و اول بار توسط بن سلمان، 
ولیعهد عربستان مطرح شد ولی طی این 
از سوی دولت  با عقب نشینی هایی  مدت 
عربستان همراه بوده است.اما در نهایت 
بــورس ریاض)تداول( اعــالم کرد که 
شرکت آرامکو را در بازار سهام عربستان 
پذیرش کرده و عرضه اولیه ســهام آن 
پس از مشخص شــدن تعداد و درصد 
سهام قابل واگذاری تا ماه دسامبر انجام 
خواهد شد.آرامکو که در حال حاضر حدود 
۱۰ درصد نفت جهان را تولید می کند در 
سال ۲۰۱۸ میالدی عنوان سوده ده  ترین 
شــرکت جهان را کســب کرد و با ثبت 
درآمد خالــص ۱۱۱ میلیارد دالری باالتر 
قرار گرفت. اپل و سامسونگ  از شرکت 

بر همین اســاس کارشناســان ارزش 
این شــرکت را حدود ۲هزار میلیارد دالر 
دولت  گفته می شود،  ولی  می کنند  برآورد 
عربســتان به منظور اجرای موفق روند 
خصوصی سازی این شرکت حاضر است 
میلیارد  تــا ۱.۸ هزار  ارزش گذاری ۱.۶ 

دالری بورس این کشور را بپذیرد.

خصوصی سازی غول نفتی با اقتصاد 
عربستان چه می کند؟

شرکت ملی نفت عربستان)آرامکو( 
در حالــی قصــد دارد تــا بــا عرضه 
عمومی ســهام خود در بورس نخستین 
گام را بــه ســمت خصوصی شــدن 
بردارد کــه این اتفاق یکی از بزرگترین 
تاریخ  در  خصوصی ســازی  برنامه های 
جهان است. ایده واگذاری عمومی سهام 
آرامکو حدود ســه سال پیش و اول بار 
توســط بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
مطرح شــد ولی طــی این مــدت با 
دولــت  ســوی  از  عقب نشــینی هایی 
عربستان همراه بوده است اما در نهایت 
بــورس ریاض )تداول( روز یک شــنبه 
اعالم کرد که شرکت آرامکو را در بازار 
سهام عربستان پذیرش کرده و عرضه 
اولیه ســهام آن پس از مشخص شدن 
تعداد و درصد سهام قابل واگذاری تا ماه 
دسامبر انجام خواهد شد. آرامکو که در 
حال حاضر حدود ۱۰ درصد نفت جهان 
را تولید می کند در سال ۲۰۱۸ میالدی 
عنوان ســوده ده  ترین شرکت جهان را 
کسب کرد و با ثبت درآمد خالص ۱۱۱ 
میلیارد دالری باالتر از شــرکت اپل و 
سامسونگ قرار گرفت.بر همین اساس 
کارشناسان ارزش این شرکت را حدود 
دو هزار میلیارد دالر برآورد می کنند ولی 

گفته می شود، دولت عربستان به منظور 
اجرای موفق روند خصوصی سازی این 
شرکت حاضر اســت ارزش گذاری ۱.۶ 
تا ۱.۸ هــزار میلیارد دالری بورس این 
کشور را بپذیرد. در اینصورت اگر مطابق 
اخبار غیر رســمی یک درصد سهام این 
شرکت در عرضه اولیه واگذار شود، این 
واگذاری به یکی از بزرگترین خصوصی 
سازی جهان منجر خواهد شد.هلدینگ 
چینی علــی بابا که در حــوزه فروش 
آنالین کاال فعال است، در عرضه اولیه 
ســهام خود در سال ۲۰۱۴ رقمی معادل 
۲٥ میلیــارد دالر واگذاری موفق انجام 
داد و رکورد خصوصی سازی در جهان را 
شکســت. بدین ترتیب واگذاری آرامکو 
در صورتی می تواند بدل به بزرگ ترین 
خصوصی ســازی تاریخ شود که حداقل 
دو درصــد ســهام آن در عرضه اولیه 
واگذار شــود. عربســتان پیشــتر قصد 
داشت پنج درصد سهام آرامکو را واگذار 
کند و از ایــن محل درآمد ۱۰۰ میلیارد 
تامین مالــی اجرای  بــرای  را  دالری 
برنامه ولیعهد این کشــور با هدف قطع 
وابستگی اقتصاد این کشور از صادرات 
انداز  برنامه چشــم  تامین کند.در  نفت 
۲۰۳۰ عربســتان سعودی که با حمایت 
بن ســلمان در حال اجراســت، اقتصاد 
عربســتان به بیش از دو هــزار میلیارد 

یادداشت

تدوین ۲۲ دستورعمل اچ اس یی  در شرکت ملی  نفت ایران
اسماعیل عبدی
رئیس اچ اس یی معاونت امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران

۲۲ دستورعمل بهداشت، ایمنی و محیط زیست به 
صورت درون سازمانی و برون سازمانی به همت اچ اس یی 
معاونت امور پشــتیبانی شــرکت ملی نفت ایران تدوین 
شده است. ۳٥ ساختمان مشتمل بر ساختمان های اداری 
و ســتادی شــرکت ملی نفت و مجموعه های ورزشی، 
تفریحی و آموزشی را زیر پوشــش داریم و از این تعداد 
در ۲۷ ســاختمان، واحد اچ اس یی مستقر است که بیش 

از ۳ هزار خاموش کننده و ۱۱ هزار ســامانه اعالم حریق داریم که پیوســته پایش 
می شــوند. نظارت بر عملکرد پیمانکاران، تجهیزات و سیستم های اعالم و اطفای 
حریق، ممیزی ایمنی ساختمان ها و شناســایی مخاطرات، اطمینان از آماده به کار 
بودن همه تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات، انجام تمرین های مستمر کارکنان 
برای ارتقای ســطح آمادگی در مقابله با شــرایط اضطراری، تهیه دستورعمل ها و 
روش های اجرایی درباره اچ اس یی، بررسی دالیل حوادث در ساختمان ها، بازدیدهای 
شــبانه روزی از اماکن و ســاختمان های زیر پوشش برای شناسایی سریع خطرها، 
پیاده سازی دستورعمل های ابالغی از اهم وظایف این امور پشتیبانی شرکت ملی 
نفت ایران اســت. در همین حال، ۲۴ مانور و تمرین در ۶ ماه نخســت امسال اجرا 
شــده که از این تعداد، یک مانور عمومی و بقیه تخصصی بوده اســت. مهار آتش، 
جســت وجو و حمل مصدوم، نشت گاز شــهری، امداد و نجات در آسانسور، تخلیه 
ساختمان، کمک های اولیه و...  از جمله رزمایش های انجام شده بوده و تا پایان سال 
رزمایش های دیگری مانند مهار آتش در سایت کامپیوتر و مانور تخلیه عمومی برای 
ساختمان های بلندمرتبه در دستور کار معاونت پشتیبانی اچ اس یی شرکت ملی نفت 
قرار دارد. نیروها به صورت مســتمر و ماهانه بررسی و ارزیابی عملیاتی و تخصصی 
می شوند و نیروهای شاغل در این واحد از آمادگی فنی و عملیاتی مناسبی برخوردارند 
و به تازگــی موفق به کســب رتبه چهارم در چهارمیــن دوره ارزیابی تخصصی - 

عملیاتی آتش نشانان وزارت نفت شده اند.
برگزاری ۱۲ هزار نفرساعت دوره آموزشی

بیش از ۱۲ هزار نفرســاعت آموزش برون سازمانی و درون سازمانی از سوی 
واحد آموزش اچ اس یی شرکت ملی نفت انجام شده است و از مهم ترین محورهای 
آموزشی می توان به دوره ایمنی آسانسور، کمک های اولیه، کار در ارتفاع، دسترسی 
با طناب، مدیریت آتش نشــانی، فرماندهی حریق، واکنش در شــرایط اضطراری، 
سامانه های اعالم حریق، آموزش های صدور مجوز کار و... اشاره کرد. کارکنان در 
سطح ساختمان های زیر پوشش در نوبت های مختلف کاری حضور مستمر دارند و 
بر اســاس چک لیست های تعیین شده در طول شبانه روز، هشت نوبت از تاسیسات، 
پشت بام ها و نقاط مختلف ساختمان ها بازدید می شــود. برای ارتقای توانمندی و 
آمادگی بیشتر نیروها هنگام بروز شرایط اضطراری، مانورها و تمرین های مختلفی 
برگزار می کنیم. در نظر داریم دوره های آموزشی تخصصی نیز در این زمینه برگزار 
کنیــم، ضمن آنکه تهیه تجهیــزات و لوازم موردنیاز نیز در دســتور کار قرار دارد. 
جمع آوری و تفکیک ضایعات در همه ساختمان های تحت پوشش واحد اچ اس یی، 
به عنوان اقدام های زیســت محیطی معاونت پشتیبانی اچ اس یی شرکت ملی نفت 
ایران است و در این میان ضایعات تر و خشک از یکدیگر جدا می شوند که ضایعات 
تر از ســوی شهرداری منتقل می شــود، همچنین تفکیک ضایعات کاغذ را داریم 
و از امحای آن بــا ضایعات تر جلوگیری می کنیم. همچنین به منظور صرفه جویی 
در مصــرف آب و کاهش هزینه ها، از خروجــی تصفیه خانه فاضالب برای آبیاری 
و شست وشــو استفاده می شــود. درباره برنامه های پیش روی حوزه اچ اس یی این 
شــرکت بایستی اظهار کرد: در همه ساختمان ها ارزیابی ریسک را انجام می دهیم 
و بر اســاس آن یکسری مشکالت شناسایی می شــود و در راستای پیشگیری و 
به حداقل رســاندن آنها گام بر می داریم.: بهبود ســامانه های اعالم و اطفا، روزآمد 
کردن آنها و رفع نواقص تجهیزات را در دستور کار داریم تا توان عملیاتی کارکنان 
ایمنی و آتش نشانی را ارتقا دهیم، ضمن آنکه سیستم های مدرن تر و کاربردی تر را 
برای مراکز حســاس تر مانند سایت های کامپیوتر و سرورها در نظر داریم. در زمینه 
مطالعاتی نیز پایش ریسک حریق در ساختمان ها را در حال اجرا داریم تا مشکالت 

را شناسایی و به سمت به حداقل رساندن حوادث حرکت کنیم.

دالیل تاخیر واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی
محمد حسن متولی زاده
مدیرعامل توانیر

برنامه ای برای بازگرداندن نیروگاه هایی که قبال واگذار شــده اســت نداریم، 
۶۰ درصد نیروگاه های کشــور در حال حاضر غیردولتی هستند، بنابراین متناسب 
با شرایط روند واگذاری های نیروگاه ها به بخش خصوصی ادامه می یابد. شاید روند 
کند واگذاری ها به این دلیل باشد که تغییر نرخ ارز در قیمت گذاری ها و تفاوت های 
حاصل شده باعث زمان بر شدن واگذاری ها شده است. بزرگ ترین چالشی که در حال 
حاضر صنعت برق با آن مواجه است، اقتصاد برق است؛ چراکه درآمدها و هزینه ها 
با یکدیگر همپوشانی ندارند، لذا شاید یکی از دالیل تاخیر واگذاری نیروگاه ها همین 
موضوع باشد. تمام نیروگاه های کشور که زیر نظر وزارت نیرو هستند، امکان استفاده 
از مصرف ســوخت گاز را دارند؛ بنابراین طی سال های اخیر وزارت نفت با توجه به 
اقدامات خوبی که در تولید گاز داشــته است، سهم بخش گاز نیروگاه ها را با شیب 
خوبی افزایش داده است. امسال با مدیریت مصرف ۳ میلیون مشترک امسال مصرف 
خود را زیر الگو برده اند و مشــترکان خانگی حدود ۳۰ میلیون هستند که ۸ میلیون 
مشترک نسبت به ســال قبل زیر الگو مصرف کردند و مشمول پاداش شدند. ۸٥ 
درصد مردم که ۲٥ میلیون مشترک بودند، در حد الگو مصرف کردند. تالش ما این 
است بدون اینکه سطح رفاه خانوار کاهش یابد، بیش از ۳۰ درصد مشترکین بتوانند 
مدیریت مصرف را اعمال کنند. امسال ۳۸۰۰ مگاوات برق در زمان پیک، مدیریت 
مصرف شد. سال آینده نیز با توجه به تجربیات موفق سال ۹۸ روش های تشویقی 
ادامه خواهد یافت، به طوری که امسال بالغ بر ۳٥۰ میلیارد تومان پاداش همکاری 
برای مدیریت مصرف برق به مشترکان پرداخت شد. روش تشویقی برای مشترکان 
خانگی سال آینده اجرا خواهد شد تا بتوانیم ۱۰۰۰ مگاوات مدیریت مصرف داشته 
باشــیم؛ بنابراین از اســتارت آپ ها کمک خواهیم گرفت و به زودی فراخوان آن را 

خواهیم داد. تا استارت آپ ها به ما برای مدیریت مصرف برق کمک کنند.

گاز طبيعی چقدر تلفات می دهد؟
به طور معمول در عملیات روزانه انتقال گاز برحســب شرایط عملیاتی 
مقداری از گاز در ایســتگاه های تقویت فشار یا به علت پارگی خطوط لوله 
و یا عملیات تعمیرات در خطوط انتقال، تخلیه می شــود که به عنوان تلفات 
شبکه انتقال گزارش می شود. هدرروی گاز از طریق تخلیه در ایستگاه های 
تقویت فشــار و اشکاالتی که در مســیر خط لوله به وجود می آید، در دوره 
زمانی ۹٥-۱۳۸٥ دارای رشــد کاهشی تقریبا ۱٥ درصدی بوده اما در سال 

۱۳۹٥ نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، مصارف نامشــخص گاز طبیعی، از اختالفات آماری 
در مبادی مختلف ارســال و تحویل گاز طبیعی نشــأت می گیرد. برای این 
اختالفات آماری در صنعت گاز،  اصطالحات شــناخته شــده ای نظیر »گاز 
قرائت نشده«، »گاز محاسبه نشده« یا »گاز گمشده« وجود دارد.وجود »گاز 
محاسبه نشده« در آمارهای عرضه گاز طبیعی، لزومًا به معنای وجود نشت 
یا تخلیه در سیستم های گازرسانی نیست، چرا که نشت فقط یکی از عواملی 
است که موجب ایجاد مصارف نامشــخص می شود، مطابق استانداردهای 
صنعت گاز شــرایط بســیاری )حداقل تا ۱۷ عامل مختلف( وجود دارند که 
ممکن اســت منجر به اختالفات آماری و گازهای محاسبه نشده شوند که 
تنها یکی از آن ها نشــت گاز است.براین اساس، دالیل عدم محاسبه گاز را 
می توان به دو دســته تقســیم بندی کرد. یکی نشت ها و دیگری که عامل 
مهمتر در ایجاد این پدیده اســت، وجود اشکاالت در سامانه های میترینگ 
و اندازه گیری گاز است. نشــتی ها یا همان تخلیه گاز به جو، معمواًل دارای 
نرخ یکنواختی هســتند که به فشار و اندازه محل نشت بستگی دارد.به طور 
معمول، نشت گاز در سیســتم ها در نرخ نسبتا ثابت باقی خواهد ماند و اگر 
تعمیر نشود، به تدریج افزایش خواهد یافت. اما محاسبه گاز گمشده ناشی از 
خطای اندازه گیری )و یا عدم اندازه گیری( بسیار پیچیده تر است و با توجه 
به تغییرات زمانی آن بسیار دشوار است، چرا که به پارامترهای متغیر و مؤثر 
در اندازه گیری جریان گاز نظیر فشار، دمای گاز و دمای محیط اندازه گیری 

و غیره وابسته است.

بر اساس آنچه که گفته شــد، مصارف نامشخص ناشی از اختالفات 
آماری، بطور مشــخص در دو مرحله در سیســتم عرضه گاز کشور بخوبی 
نمایان می شود، در مرحله اول در باالدستی و میزان گاز غنی برداشت شده 
جهت تحویل به پاالیشــگاه ها و در مرحله دوم در مصــارف نهایی پایین 
دســتی که اختالفات آماری بین گاز فروخته شده و گاز تحویل شده جهت 

مصارف نهایی مشخص می شود.
همچنیــن در بخش مصارف، دو گروه عمده از اختالفات آماری وجود 
دارد، اختالفات آماری در مصــارف نهایی گاز طبیعی با آمار تجزیه فروش 
گاز به زیربخش هــای مختلف خانگی/تجاری و صنعتی و اختالفات آماری 
در گاز تحویل شده به نیروگاه ها براساس مراجع مختلف آماری وزارت نفت 

و وزارت نیرو است.
اختالفات آماری در باالدستی

هر ســاله به خصوص در ســال های اخیــر، اختالف آمــاری قابل 
مالحظه ای بین مقادیر برداشت گاز که توسط مدیریت برنامه ریزی شرکت 
ملی گاز ایران )در چارچوب گزارش ســاالنه و گزارش های ماهانه( منتشر 
می شــود و گزارش تولید و تحویل گازغنی که توسط مدیریت برنامه ریزی 
تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعالم می شود، وجود داشته است.کارشناسان 
در بررســی ها این مقادیر از گاز محاسبه نشــده را ناشی از مواردی از قبیل 
خطا در اندازه گیری مقادیر گاز، گازهای هدررفته و محاسبه نشده بخصوص 
ناشــی از مصارف عملیاتی در مراحل اولیــه راه اندازی فازهای جدید پارس 
جنوبی و انشــعابات غیرمجاز در کل چرخة عملیات از منابع تولید تا تحویل 
به مصرف کننده می دانند. با افزایش برداشــت گاز از منابع مختلف در کشور 
و بخصوص افزایش برداشت از میدان پارس جنوبی، میزان اختالف آماری 

در برداشت گاز طبیعی از این منابع نیز افزایش داشته است.

اختالفات آماری در مصارف نهایی
در تراز گازطبیعی گزارش شده توســط مدیریت برنامه ریزی شرکت 

ملی گاز ایران و ارقام نهایی تجزیه فروش بخشــی و اســتانی این شرکت، 
اختالف آماری ناشــی از گازهای محاسبه نشده مشــاهده می شود که در 
بخش مصرف به عنوان گازهای قرائت نشده مورد بررسی قرار گرفت. این 
اختالفات آمــاری که معمواًل از اختالف ارقام فــروش در انبوه کنتورهای 
مختلف مصرف کنندگان و اندازه گیری گاز تحویل شــده به شــرکت های 
منطقه ای توزیــع گاز یا مصرف کنندگان عمده نشــأت می گیرد نیز لزومًا 
تلفات گاز در عملیات توزیع را نشــان نمی دهد، لیکن بخشی از چالش های 
عملیات آمارگیری توزیع و مصارف نهایی گاز بوده اســت. در سطح جهانی 
نیز، اغلب شــرکت های توزیع گاز برای کاهش خسارات مالی ناشی از این 
موضوع همواره ســعی در کاهش گازهای قرائت نشده و گم شده را دارند.
در دوره زمانی ۹۱-۱۳۸۸ مقدار مصارف نامشخص گاز در محدوده ٥۰-۶۰ 
میلیون بشــکه معادل نفت  خام )در حدود ۱۰-۸ میلیارد مترمکعب در سال( 
متغیر بوده است در حالی که در سال های ۹٥-۱۳۹۲ علیرغم افزایش حجم 
عملیات توزیع و فروش گاز طبیعی به مشــتریان، سهم مصارف نامشخص 
از مجموع مصارف نســبتًا ثابت مانده یا کمتر شــده است و بنابراین سهم 

مصارف نامشخص از مجموع مصارف گازرسانی کاهش یافته است. 

 هر ســاله مصارفــی به عنوان مصــارف نامشــخص گاز در چرخه 
عملیات گازرســانی وجود دارد که عمدتًا براســاس اختالفات آماری ناشی 
از اندازه گیری بوده و بخشــی از آن نیز نمایانگر مقدار قابل توجهی گازهای 
گم  شــده در سیستم عرضه گاز است. افت و خیز این اختالف در سال های 
مختلف ممکن اســت ناشــی از موارد مختلفی باشــد که عدم دقت کافی 
در آمار و اطالعات تولید، عرضه و مصرف گاز یکی از آن هاســت.اقدامات 
کنترلی شــرکت ملی گاز ایران در مورد شــدت برخــورد با تخلفات گازی 
و مکانیزم هایــی که برای شناســایی و جریمه متخلفــان تعریف و اجرایی 
می شود، تشــکیل کمیته هایی به منظور شناسایی نقاط هدرروی و راه های 
پیشــگیری از آن در شــرکت ملی گاز ایــران و اندازه گیری دقیق و مرتب 
خروجی پاالیشــگاه ها و ورودی شــهرها و عالوه بر آن نصب کنتورهای 

هوشمند برای مشترکان پرمصرف است.
 مقادیر استاندارد گازهای محاسبه نشده در کشورهای پیشرو و صنعتی 
در حدود چهار درصد است و شرکت ها سعی در کاهش گازهای قرائت نشده 
و گم شده به این مقدار را دارند. از آنجا که سهم اختالفات آماری و گازهای 
قرائت نشــده در مصارف نامشخص گاز در سیستم عرضة گاز کشور بیشتر 
از نرم های جهانی اســت، برنامه های آتــی وزارت نفت راهکارهایی جهت 

رسیدن به مقادیر مطلوب در این زمینه در نظر گرفته شده است. 

یادداشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت به بهانه آغاز خصوصی سازی شرکت نفت سعودی منتشر می کند؛

بزرگ ترین خصوصی سازی های جهان کدامند؟
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد. همچنین 
کارشناسان معتقد عربستان از واگذاری 
ســهام آرامکــو دو هدف دیگــر را نیز 
دنبال می کنــد. بهره منــدی از تجربه 
هیات مدیــره ای بین المللــی با حضور 
نمایندگان شــرکت های بزرگ نفتی و 
مالی جهان و نیز تقسیم ریسک فعالیت 
این شرکت در زمان اوج گیری تنش ها 
در منطقه خاورمیانه با شــرکای صاحب 
عربی- است.شــرکت  بین المللی  نفوذ 
آمریکایی نفت آرامکو در ســال ۱۹۴۴ 
و با تغییر اسم شــرکت استاندارد اویل 
کالیفرنیا-عربی تاســیس شد و در سال 
۱۹۷۶، دولت عربستان تمامی سهام آن 

را به تملک خود درآورد.
اشانتیون آرامکو برای جذب سهام 

داران سعودی
در همین حال، شرکت نفت دولتی 
آرامکوی عربســتان امروز گزارش داد 
که در ۹ ماه نخســت ســال جاری و تا 
پایان روز ۳۰ ســپتامبر ۶۸ میلیارد دالر 
سود خالص داشته است.در گزارش این 
شرکت ســعودی آمده است: این میزان 
ســود از محل فروش ۲۴۴ میلیارد دالر 
نفت و فرآورده های نفتی حاصل شــده 
است.این شــرکت همچنین در تالش 
برای ترغیب شــهروندان عربستان در 
عرضه اولیــه خود اعالم کــرد که به 

ســرمایه گذاران ســعودی کــه 
سهام آرامکو را می خرند سهام تشویقی 

تخصیص خواهد داد.
در این صورت اگــر مطابق اخبار 
غیر رســمی ۱ درصد سهام این شرکت 
در عرضه اولیه واگذار شــود، بر خالف 
اخبار منتشر شده این واگذاری به بزرگ 
ترین خصوصی ســازی جهــان منجر 
نخواهد شــد.چرا کــه هلدینگ چینی 
علــی بابا که در حوزه فــروش آنالین 
کاال فعال اســت، در عرضه اولیه سهام 
خــود در ســال ۲۰۱۴ رقمی معادل ۲٥ 
میلیارد دالر واگــذاری موفق انجام داد 
و رکورد خصوصی ســازی در جهان را 
شکســت.بدین ترتیب واگذاری آرامکو 

در صورتی می تواند بدل به بزرگ ترین 
تاریخ شود که حداقل  خصوصی سازی 
۲ درصد ســهام آن در عرضــه اولیه 
قصد  پیشــتر  شود.عربســتان  واگذار 
داشت ٥ درصد سهام آرامکو را واگذار 
کند و از این محل درآمد ۱۰۰ میلیارد 
دالری را بــرای تامیــن مالی اجرای 
برنامــه ولیعهــد این کشــور با هدف 
قطع وابســتگی اقتصاد این کشــور از 
صادرات نفــت تامین کنــد.در برنامه 
چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که 
با حمایت بن سلمان در حال اجراست، 
اقتصاد عربســتان به بیــش از ۲ هزار 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز دارد.

همچنین کارشناسان معتقد عربستان از 
واگذاری سهام آرامکو دو هدف دیگر را 
نیز دنبــال می کند. بهره مندی از تجربه 
هیات مدیــره ای بین المللــی با حضور 
نمایندگان شــرکت های بزرگ نفتی و 
مالی جهان و نیز تقسیم ریسک فعالیت 
این شرکت در زمان اوج گیری تنش ها 
در منطقه خاورمیانه با شــرکای صاحب 
عربی- است.شــرکت  بین المللی  نفوذ 
آمریکایی نفت آرامکو در ســال ۱۹۴۴ 
و با تغییر اسم شــرکت استاندارد اویل 
کالیفرنیا-عربی تاســیس شد و در سال 
۱۹۷۶، دولت عربستان تمامی سهام آن 

را به تملک خود درآورد.

یادداشت
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برنامه ریزی نفت خزر برای افزایش اطالعات 
مخزنی از »سردارجنگل«

احمد شیرزادی
مدیر اکتشاف شرکت نفت خزر

 بررســی و آزمایش بلندمدت چاه های نفتی 
موجود در آب هــای عمیق ضرورت دارد. با هدف 
کســب اطالعات مخزنی بیشتر و کاهش ریسک 
تولید نهایی، برنامه ای برای آزمایش بلندمدت دو 
حلقه چاه میدان نفتی ســردار جنگل تدوین شده 
اســت. جزئیات برنامه ریزی شرکت نفت خزر در 
اجرای دو طرح کالن اســت که طرح نخســت، 

آزمایش بلندمدت میدان نفتی ســردار جنگل و طرح دوم، تداوم عملیات 
اکتشافی ساختارهای اولویت دار در بخش میانی حوضه خزر جنوبی است.

 پــس از حفر دو حلقه چاه در میدان نفتی ســردار جنگل، آزمایش 
انجام شــده در این دو چــاه تنها به مدت کوتاه )حدود یــک هفته( ادامه 
داشت که براساس اســتانداردهای متداول در آب های عمیق، الزم است 
ایــن دو چاه به مدت طوالنی ۶ تا ۸ مــاه مورد آزمایش و تولید قرار گیرند 
تا اطالعات بیشــتری از مخزن به دست آید و برنامه تولید نهایی میدان، 
ریســک های کمتری داشته باشــد. کارگروهی متشــکل از کارشناسان 
اداره های حفاری، مهندســی نفت و مهندسی و ســاختمان، برای بررسی 
فنــی و برنامه ریزی این موضوع تعیین شــده اند که پــس از جمع بندی، 
شــرح کار انجام آزمایش طوالنی مدت میدان نفتی ســردار جنگل تدوین 
و برای دریافت اعتبار و تصویب خواهــی، به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت ایران ارائه خواهد شد. الزام های این فعالیت وجود شناور 
ذخیره سازی و همچنین شناورهایی برای انتقال نفت به ساحل است و البته 
الزام های فنی این عملیات، بسیار فراتر از این موضوعات است که ضرورت 
دارد طی مطالعه مقدماتی و به کارگیری یک شــرکت مشــاور متخصص 
در آب های عمیق، تحلیل و طراحی شــود. با توجه به ضرورت استفاده از 
تجهیزات ویژه با فنــاوری باال برای آزمایش طوالنی مدت و تولید در آب 
عمیق خزر، هم زمان بررســی و امکان سنجی تامین تجهیزات مربوطه نیز 
از ســوی کارشناسان شــرکت نفت خزر در حال انجام است و در مجموع 
پس از تایید هیئت مدیره شــرکت ملی نفــت ایران، وارد مراحل عملیاتی 
و اجرایی خواهیم شد. با بررســی روند توسعه میدان های آب های عمیق 
در دنیا و با توجه به فعالیت های توســعه ای سایر کشورهای حاشیه دریای 
خزر، مواردی قابل تامل است، از جمله آنکه به دلیل هزینه های سرمایه ای 
بسیار باال، برای حفاری و توســعه میدان های آب های عمیق، الزم است 
برنامه های کالن به شــکلی پایدار و همه جانبه دیده شــود. همچنین به 
دلیل ریســک های فنی و اقتصادی توســعه میدان های آب های عمیق، 
تشکیل کنسرسیوم با شــرکت های سرمایه گذار بین المللی ضروری است. 
در همین حال، وجود ۴۶ ســاختار ژئوفیزیکی در حوضه خزر جنوبی که در 
یک مورد آنها نفت )میدان ســردار جنگل( کشــف شده است، باید جدی 
گرفته شــود، زیرا سایر کشورهای حوضه خزر بیکار نخواهند نشست و در 
بهره برداری حداکثری از این حوضــه، از تمامی توانمندی های بین المللی 
اســتفاده می کنند. ارتقــای دانش آب های عمیــق از طریق آموزش های 
موثر و مراودات بین المللی، ضروری اســت و امید اســت بهره برداری از 
منابع عظیم هیدروکربوری حوضه خزر جنوبی به منظور بهره مندی بیشــتر 
اقتصادی کشــور، با برنامه ریزی منســجم و پایدار و نیز بهبود شــرایط 

بین المللی حاصل شود.

تشکیل صندوق بیمه، راهی برای حمایت 
سازندگان داخلی

علی حسینی
کارشناس انرژی

 ترجیح در صنعت نفت اســتفاده از تجهیزات تولیدکنندگانی است 
که پوشش بیمه ای برای کاال و خدمات خود در نظر می گیرند.  در وهله 
نخست باید دید صنعت نفت برنامه ای برای چگونگی حمایت از حضور 
بخــش داخلی در این صنعت دارد؛ به این معنا که باید برنامه ای تدوین 
شــود که حمایت بخش خصوصی در بخش هــای کلیدی صنعت نفت 
را تبیین کند؛ چراکه بخش هایی که ســازندگان داخلی می توانند در آن 
حضور داشته باشند، شامل مواردی است که وزارت نفت تعیین می کند و 
به آن نیاز دارد، پس اینها همان بخش های اولویت دار و کلیدی به شمار 
می روند. وزارت نفت زمانی می تواند به سازندگان داخلی تکیه کند که این 
سازندگان در بخش های کلیدی ورود کرده و توانمند باشند، کشورهایی 
نظیــر ژاپن و چین، هیچگاه ســرمایه گذاری خارجــی را به بخش های 
کلیدی صنعــت خود وارد نمی کنند. باید ســطح فنــاوری و توانمندی 
ســازندگان داخلی را تعمیق کرده و بخش های کلیدی را شناسایی کرد 
و توســعه داد؛ چراکه تنها در چنین حالتی است که بخش های ثانویه و 
فرعی نیز رشــد می کنند. تولیدات داخلی باید به نحوی باشد که ریسک 
خریــدار تجهیز داخلی را تا حد ممکــن کاهش دهد، صنعت نفت همان 
طور که سودآوری کالن برای اقتصاد دارد، آسیب هایی دارد که می تواند 
دامنه بسیار گسترده و خطرناکی داشته باشند؛ به نحوی که این صنعت از 
حساسیت باالیی برخوردار بوده و همواره از تجهیزات و خدماتی استفاده 
می کند که کمترین ریســک پذیری را دارد؛ بنابراین ترجیح صنعتگران 
نفتی استفاده از تجهیزاتی است که آزموده شده و از کیفیت باالیی بهره 
می برنــد. هرگونه خلل در بخش های مختلف صنعت نفت می تواند حتی 
روند تولید را دچار خلل کند و ترجیح در صنعت نفت استفاده از تجهیزاتی 
اســت که کاال و خدمات خود را پوشش بیمه می دهند؛ پس برای اینکه 
چنین پوششی ایجاد شود می توان صندوقی را طراحی کرد که خسارات و 
ریسک بیمه تجهیزات داخلی را پوشش داده و از این طریق از تجهیزات 

ساخت داخل حمایت کند.

روزنامه »حريت« ترکيه مدعی شد؛
توافق سری آمريکا و روسيه بر سر نفت سوريه!؟

سـوریه،  نفـت  چاه هـای  بـر  تسـلط 
یکـی از مناقشـه برانگیز تریـن مسـائل در 
یـک ماه گذشـته بـوده اسـت. در یک طرف 
ایـن مناقشـه نفتـی، ایـاالت متحـده قـرار 
دارد و بـه دنبـال تسـلط بـر چاه هـای نفتی 
سـوریه اسـت و در سـوی دیگـر، روسـیه و 
دولت سـوریه قـرار دارند که تسـلط آمریکا 
بـر چاه هـای نفتـی را دزدی و قاچـاق نفـت 

سـوریه قلمـداد کـرده اند.
بـا ایـن حـال، روزنامـه ترکیـه ای 
کـه  مدعـی شـد  مطلبـی  در  »حریـت« 
آمریـکا و روسـیه بـر سـر نفت سـوریه به 
یـک توافـق پنهانی دسـت یافتـه اند.این 
روزنامـه تـرک در ادامـه نوشـت: تردیدی 
نیسـت کـه توافقی میان آمریکا و روسـیه 
حاصـل شـده اسـت. ایـن توافـق احتمااًل 
شـامل توزیـع منابع نفتـی یافته شـده در 
اسـتان های شـمال شـرقی سـوریه دیـر 
الزور و حسـکه اسـت.این روزنامـه افزود: 
ایـاالت متحـده اکنـون توجـه خـود را به 
بـه  ایـن  اسـت.  کـرده  جلـب  قامیشـلی 
دلیـل ذخایـر نفتی اسـت کـه در نزدیکی 
قامشـلی یافـت شـده کـه رئیـس جمهور 
ترکیـه رجب طیـب اردوغـان تخمین زده 
می توانـد نیمـی از نیازهـای انـرژی ترکیه 
را تأمین کند.ترامپ در همین راسـتا حتی 
از اسـتقرار برخـی شـرکت های آمریکایی 
در مناطـق شـرق سـوریه بـرای سـرمایه 
گـذاری و بهـره بـرداری از میادیـن نفتی 
ایـن کشـور سـخن گفتـه اسـت.با ایـن 
حـال و بـر خـالف خبـر توافـق محرمانه 
میات واشنگتن-مسـکو، سرگئی الوروف 
وزیـر خارجـه روسـیه در همیـن ارتباط با 
بیـان ایـن کـه نفـت سـوریه مرکـز توجه 
آمریکاسـت، افـزود: واشـنگتن می خواهد 
میادیـن نفتـی سـوریه را تصـرف کنـد تا 
دولـت این کشـور نتوانـد به آن ها دسـت 
یابـد.وی خاطرنشـان کـرد: نفـت سـوریه 
از سـوی آمریـکا قاچـاق و از ایـن کشـور 
خـارج شـده و بـا درآمدهـای حاصـل از 
فروش آن، واشـنگتن از گروه های مسـلح 
وفـادار بـه خـود حمایـت می کند.»ایگـور 

کوناشـینکوف« سـخنگوی وزارت دفـاع 
روسـیه هـم در همیـن زمینه اعـالم کرد 
نفـت  آمریـکا  دولتـی  آژانس هـای  کـه 
سـوریه را قاچـاق کـرده و ماهانـه بیـش 
از ۳۰ میلیـون دالر از ایـن راه بـه دسـت 
می آورنـد؛ موضوعـی که در سـخنان اخیر 
ترامـپ نیـز به وضـوح ولی بـا ۱٥ میلیون 
دالر  میلیـون   ۴٥ رقـم  یعنـی  اختـالف 
اعـالم شـده اسـت.وزارت دفـاع روسـیه 
تصاویـر  اخیـر  هفته هـای  در  همچنیـن 
سـوریه  مناطـق  برخـی  از  ماهـواره ای 
منتشـر کـرد کـه نشـان مـی داد، نظامیان 
قاچـاق  بـرای  امنیتـی  چتـر  آمریکایـی 
پیشـتر  و  کرده انـد  ایجـاد  سـوریه  نفـت 
نیـز تصاویـری از مناطق شـرقی سـوریه 
منتشـر شـده بـود کـه کامیون هـای نفت 
را در حـال تـردد در مرزهـای این کشـور 
بـا ترکیـه نشـان مـی داد که همگـی آنها 
بیانگـر برخـی اهـداف عامـالن و حامیان 
تروریسـت ها در سـوریه است.پیشـتر نیـز 
یـک هیـأت امنیتی ـ اقتصـادی از آمریکا 
در جریـان سـفر محرمانـه بـه دمشـق، با 
مقام هـای امنیتـی سـوریه دیـدار و برخی 

دوران  بـرای  را  خـود  شـرط های  پیـش 
پسـابحران از جملـه سـهیم شـدن آمریکا 
در سـرمایه گذاری هـا در سـوریه اعـالم 
کـرده بودنـد که بـا مخالفت شـدید دولت 
ایـن کشـور مواجـه شـد. مقامات دمشـق 
فرسـتادگان  درخواسـت  بـه  پاسـخ  در 
واشـنگتن تأکید کرد، اولویت اول سرمایه 
کشـورهای  بـا  سـوریه  در  گذاری هـا 
دوسـت اسـت که در طول بحـران آنها را 

همراهـی کـرده اند.سـوریه از نظـر ذخایر 
نفتـی بـا ۲ میلیـارد و ٥۰۰ میلیون بشـکه 
بـا  بیـن کشـورهای مختلـف جهـان  در 
سـهم ۱٥ دهـم درصد در جایـگاه ۳۲ بعد 
از مالـزی و قبـل از آرژانتیـن قـرار دارد و 
مهـم تریـن حوزه هـای نفتـی این کشـور 
در بخش هـای شـرقی و اسـتان دیرالـزور 
از  بعـد  سـوریه  بـزرگ  اسـتان  دومیـن 
حمـص در مرکـز ایـن کشـور قـرار دارد 
و بخـش کمتـری نیـز در مناطـق دیگـر 
نظیـر حمـا، الرقـه و حمـص اسـت.قبل 
از آغـاز بحـران در سـال ۲۰۱۱ میـالدی 
سـوریه سـاالنه ۳۸٥ هـزار بشـکه نفـت 
سـبک بـه ارزش تقریبـی ۳ میلیـارد یورو 
اسـتخراج و از طریـق خـط لوله به حمص 
ارسـال می کـرد کـه از ایـن میـزان نفـت 
اسـتخرج شـده ۱۸۹ هزار بشـکه پاالیش 
و بـه مصـارف داخلـی ماننـد نیروگاه های 
بـرق می رسـید و مابقـی از طریـق بنـدر 
بانیـاس صـادر می شـد.عالوه بـر ایـن در 
مناطـق شـرقی سـوریه گاز طبیعـی نیـز 
کشـف شـده اسـت و می تـوان گفـت که 
بـا توجـه به وجـود برخـی ذخایـر نفتی و 

لبنـان  کـه  مدیترانـه  در  به گازی 
آنهـا دسـت یافته، سـوریه نیـز در صورت 
سـرمایه گذاری در این بخش از سـرزمین 
خـود و بـا توجـه بـه سـواحل طوالنی در 
ایـن دریا نیـز می توانـد به آنها دسترسـی 
داشـته باشد.سـوریه دارای پنـج بندر مهم 
و  ارواد  جبلـه،  بانیـاس،  الذقیـه،  شـامل 
اسـت  مدیترانـه  سـواحل  در  طرطـوس 
کـه پایـگاه روسـیه نیز در بنـدر طرطوس 
دومیـن بندر بزرگ سـوریه قـرار دارد و در 
طـول بحـران سـوریه پایـگاه »حمیمیم« 
قـرار  روسـیه  نیروهـای  اختیـار  در  نیـز 
گرفـت.از زمـان آغـاز بحـران در سـوریه 
بـه خاطـر سیاسـت های تحریمی آمریـکا 
بـه  ایـن کشـور  اروپـا علیـه  اتحادیـه  و 
خصـوص در ارتبـاط بـا نفـت و صـادرات 
سـوریه  صنایـع  از  بخـش  ایـن  نفتـی، 
متحمـل ضـرر و زیان هـای زیادی شـده 
نفـت  وزارت  اعـالم  اسـاس  بـر  اسـت. 
سـوریه خسـارات مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـه صنعـت نفـت ایـن کشـور در هشـت 
سـال یعنـی از ۲۰۱۱ تـا ۲۰۱۹ میـالدی 

بـه حـدود ۸۲ میلیـارد دالر می رسـد.

آرامکو که در حال حاضر 

حدود ۱٠ درصد نفت جهان را 

تولید می کند در سال ۲٠۱۸ 

میالدی عنوان سوده ده  ترین 

شرکت جهان را کسب کرد و با 

ثبت درآمد خالص ۱۱۱ میلیارد 

دالری باالتر از شرکت اپل و 

سامسونگ قرار گرفت.

سوریه از نظر ذخایر نفتی با ۲ 

میلیارد و 5٠٠ میلیون بشکه در 

بین کشورهای مختلف جهان با 

سهم ۱5 دهم درصد در جایگاه 

۳۲ بعد از مالزی و قبل از 

آرژانتین قرار دارد و مهم ترین 

حوزه های نفتی این کشور 

در بخش های شرقی و استان 

دیرالزور دومین استان بزرگ 

سوریه بعد از حمص در مرکز 

این کشور قرار دارد و بخش 

کمتری نیز در مناطق دیگر 

نظیر حما، الرقه و حمص است

بر اساس اعالم وزارت نفت 

سوریه خسارات مستقیم و 

غیرمستقیم به صنعت نفت 

این کشور در هشت سال 

یعنی از ۲٠۱۱ تا ۲٠۱9 

میالدی به حدود ۸۲ 

میلیارد دالر می رسد
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بهداشت و 
درمان

جلسه ستاد طب صنعتی و بهداشت با مدیران HSE و منابع انسانی صنایع 
تحت پوشش اصفهان برگزار شد 

این جلســه با حضور رئیس بهداشــت و درمان،  
معاونت پشــتیبانی، رئیس HSE و ســالمت کار منطقه و 
شرکت رؤسای منابع انسانی و HSE  صنایع نفت اصفهان، 
چهار محال و بختیاری و یزد در سالن سبز شرکت پاالیش 

نفت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت 
نفت اصفهان؛  دکتر نومهــر امامی رئیس این مرکز  در 
ابتدا هدف از تشــکیل این جلســه را بررســی اقدامات 
راهبردی مشترک حوزه سالمت کار با HSE و مدیریت 
بحــران و اورژانس هــای صنعتی عنــوان کرد و گفت: 
ســالمت جســمی ، روانی  و اجتماعی کارکنان و ایجاد 
محیط کاری ســالم و پویا از طریق شناسایی مخاطرات 
شــغلی، عوامل اجتماعی و فردی ایجاد می گردد  و نه 
تنها در ســالمت و ایمنی کارکنان و خانواده های ایشان 
مهم است بلکه برای بهره وری و توسعه پایدار شرکت ها 

و در نهایت اقتصاد کشور حایز اهمیت است.
وی در ادامه به نگاه های ویژه ســازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت در این حوزه مذکور اشــاره کرد و 

افزود: برنامه خود مراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی 
تحول سالمت طراحی و ابالغ شده است، سازمان بر آن 
شــده تا عالوه براقدامات اختصاصی حوزه سالمت کار 
و HSE،  برنامه های مشــترک با حوزه سالمت خانواده 
و مدیریت منابع انسانی شــرکت ها داشته باشد. رئیس 
بهداشت و درمان اصفهان بیان کرد:  اقدامات راهبردی 
ایــن برنامه از طریق بهداشــت ودرمان صنعت نفت به 
شــرکت ها ارسال شده تا با اســتفاده از خرد جمعی این 

برنامه بومی سازی و اجرا شود.
نامبرده اقدامــات راهبردی ایــن برنامه را  طب 
پیشگیری،  افزایش سواد ســالمت و حفاظت سالمت 
دانســت و گفت:  طب پیشــگیری شامل پوشش کامل 
معاینات ســالمت کارکنان می شود و حفاظت سالمت 
نیز برنامه هــای کنترل مصرف دخانیات،افزایش فعالیت 
بدنی، تغذیه ســالم،   ســالمت روان، خدمات حمایت 
اجتماعی،  برنامه های نظارتی و تشــویقی در راســتای 

ارتقاء سالمت را در بر میگیرد.
 این مقام مســئول خواستار تشــکیل کمیته های 

ســالمت در شــرکت های صنعتی با حضــور نماینده 
بهداشت و درمان شد و موضوعات مداخله ای مشترک 
مانند شــاخص ها و گزارش های سالمت شغلی، گزارش 
کارکنان دارای ریسک ســکته های قلبی عروقی باالتر 
از ۲۰%،  گــزارش وضعیت امکانات ورزشــی و میزان 
دسترســی کارکنان بــه برنامه های ورزشــی،  گزارش 
پیشــرفت انجام معاینــات دوره ای  و گزارش فعالیت 
واحدهــای مددکاری،ورزش،آموزش و روابط عمومی در 
حوزه ســالمت  را مطرح کرد.دکتر امامی با عنوان اینکه 
اخیراً  قانون مدیریت بحران کشــور در مجلس شورای 
اســالمی تصویب و به هیات محترم دولت ابالغ شــده 
اســت گفت:  هم اندیشی در جلســه امروز می تواند در 
ساماندهی به مدیریت شرایط اضطرار در صنعت منطقه 
اصفهــان منجر گردد زیرا  این ســاماندهی بر اســاس 
ابالغیه مقام عالی وزارت اســت و هــدف جلوگیری از 
آســیب پذیری و آمادگی یک پارچه در پاسخ  مؤثر و به 
موقع به مخاطرات صنعتی  و تقویت تاب آوری می باشد. 
رئیس بهداشت ودرمان اصفهان مدیریت بحران را 
نیازمند کار گروهی و مشــارکت بین بخشی عنوان کرد 
و گفت:  از جمله  اقداماتی که در حال حاضر در منطقه 

صورت گرفته  مانورهایی مشترک بین بهداشت و درمان 
با شرکت ها است که در آینده ای نزدیک مانور مشترک 
دو شرکت اصلی و بهداشت و درمان برگزار خواهد شد. 
دکتر نیازی اصفهانی نیز در این جلسه ضمن ارائه 
آمار ســه ماه اول سال در  پیشگیری از سکته های قلبی 
عروقی و مغزی)ASCVD(کارکنان به تفکیک شرکتها 
گفت: الزم است برای پیشبرد اهداف سازمانی در جهت 
ارتقاء سطح سالمت کارکنان در امر پی گیری مراجعات 
ایشــان به مراکز سالمت کار،  واحدهای HSE و منابع 
انسانی همکاری شایســته ای را با واحدهای تحت امر 

ستاد طب صنعتی بنمایند.
ایشــان اظهار داشت:  بهداشت و درمان به عنوان 
یاری رســان، هماهنگ کننده معتمد و تسهیل گر توانا 
می تواند در بحرانها به صنایع خدمت رســانی کند.  لذا 
الزم اســت در جلسات کمیته بحران نماینده بهداشت و 

درمان حضور داشته باشد. 
 رئیس HSE و ســالمت کار اصفهــان در پایان 
خواستار تشکیل کمیته های سالمت در صنایع به منظور 

تبادل نظر برای ارتقاء خدمات به کارکنان شد.

گزارش

پرستاری يعنی
 تعهد و عالقه 

والدت حضـــرت زینـــب و روز پرســـتار بهانـــه 
ای اســـت کـــه هرســـال بـــه ســـراغ ایـــن قشـــر 
ـــان  ـــات آن ـــاس زحم ـــه پ ـــم ب ـــش بروی ـــت ک زحم
ـــه گفتگـــو  ـــار بهان ـــا اینب ـــی داشـــته باشـــیم ام گفتگوی
ـــای  ـــی از روزه ـــه در یک ـــود بلک ـــتار نب ـــا روز پرس م
ـــه  ـــم ک ـــی بودی ـــان بانوی ـــز میزب ـــل پایی ـــن فص اولی
ــن  ــت و ایـ ــتگی اسـ ــار بازنشسـ ــه افتخـ ــل بـ نائـ
ـــود در  ـــرات خ ـــاب خاط ـــف کت ـــال تالی ـــا بدنب روزه

ـــت. ـــو اس تکاپ
وارد    ۱۳٥۶ ســـال  در  فالحـــی  مهـــری 
آموزشـــکده پرســـتاری در صنعـــت نفـــت آبـــادان 
ــرد  ــل کـ ــتار عمومی تحصیـ ــته پرسـ ــد در رشـ شـ
جراحـــی،  داخلـــی،  تمامی بخش هـــای  در  و 
روان و اطفـــال دوره گذرانـــد. تـــا ســـال  ۶۳ در 
ـــورت  ـــادان بص ـــا آب ـــوب خصوص ـــق جن تمامی مناط
ـــی  ـــن ویژگ ـــت. وی مهم تری ـــت داش ـــاری فعالی اقم
ـــوان  ـــدان کاری عن ـــگ وج ـــان جن ـــتاران در زم پرس
کـــرد و افـــزود:  در زمـــان جنـــگ تمـــام شـــیفت 
ـــی  ـــان اســـتراحت برایمـــان معن حضـــور داشـــتیم و زم

نداشـــت. 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــتاری ب ـــه پرس ـــوت حرف پیشکس
ــان  ــت:  در زمـ ــگ گفـ ــان جنـ ــختی های زمـ سـ
محاصـــره آبـــادان بســـیار شـــرایط ســـخت بـــود و 
ـــه  ـــرای ارائ ـــراد ب ـــا تمامی اف ـــم ام ـــنل ک ـــداد پرس تع
خدمـــات آمـــاده بودنـــد و حتـــی میتـــوان گفـــت 

ـــد ـــبقت میگرفتن س
فالحـــی بـــا اشـــاره بـــه بدتریـــن و بهتریـــن 
خاطرنشـــان  خـــود،  کاری  دوران  از  خاطـــره 
ــه  ــن وجـ ــت مهمتریـ ــیار اسـ ــرات بسـ کرد:خاطـ
ـــت. ـــی اس ـــی و همراه ـــس همدل ـــا ح ـــترک آنه مش
ـــازمان  ـــوری س ـــه کش ـــته نمون ـــتار بازنشس پرس
ـــئولیت کاری را  ـــد و مس ـــی، تعه ـــن وظیفه شناس حس
ـــرد و  ـــوان ک ـــه ویژگی هـــای پرســـتار خـــوب عن ازجمل
ـــد  ـــر داری ـــر صب ـــت، اگ ـــق اس ـــتاری عش ـــت: پرس گف
ـــه شـــوید.خیلی مهـــم اســـت همزمـــان  وارد ایـــن حرف
در کنـــار پرســـتاری،  دانـــش خـــود را بروزرســـانی 

ـــد. کنی
ـــاره  ـــود اش ـــرات خ ـــاب خاط ـــف کت ـــه تالی وی ب
ـــنهاد  ـــتگی پیش ـــل از بازنشس ـــه داد:  قب ـــرد و ادام ک
ــتاری از ســـوی  یادداشـــت خاطـــرات زمـــان پرسـ
ـــاب  ـــه کت ـــم ک ـــم گرفت ـــن تصمی ـــکاران شـــد و م هم
ـــده  ـــدوارم در آین ـــم،  امی ـــف کن خاطـــرات خـــود را تالی

ـــود.  ـــاپ ش ـــاب چ ـــن کت ـــک ای نزدی
ـــتار  ـــر پرس ـــه اگ ـــه اینک ـــخ ب ـــی در پاس فالح
نمی شـــدید، چـــه شـــغلی را انتخـــاب می کردیـــد، 
تصریـــح کرد:عالقـــه بـــه رشـــته پرســـتاری را از زمـــان 
ـــم  ـــادرم ه ـــدر و م ـــه پ ـــا ک ـــتم خصوص ـــی داش کودک
حامی بودنـــد، یـــادم هســـت کـــه خواهـــر و بـــرادر 
کوچکتـــرم در بیمارســـتان بســـتری بودنـــد و مـــن 

ـــم. ـــک کن ـــان کم ـــتم در کنارش ـــت داش دوس
وی ادامـــه داد:  همـــواره توصیـــه مـــن بـــه ســـایر 
پرســـتاران مبنـــی بـــر خوش رویـــی و لبخنـــد بـــا 
بیمـــار بـــوده اســـت و همیشـــه بـــر ایـــن مهـــم تأکیـــد 
ـــار  ـــه بیم ـــن اســـت ک ـــر ای ـــادم ب ـــه اعتق ـــرا ک دارم؛ چ
ـــی  ـــد اخالق ـــان اســـت و نبای ـــواده خودم ـــی از خان جزئ

ـــد. ـــا نباش ـــایند آن ه ـــه خوش ـــود ک ـــده ش ـــا دی از م
ـــد  ـــتار بای ـــک پرس ـــرد:  ی ـــح ک ـــی تصری فالح
عالقـــه منـــد باشـــد و بتوانـــد بـــا بیمـــار ارتبـــاط 
برقـــرار کنـــد مثـــل یـــک مـــادر بـــرای فرزنـــد،  
ــه  ــختی هایی را بـ ــتاری سـ ــغل پرسـ ــد شـ هرچنـ
ـــی  ـــغل راض ـــن ش ـــن از ای ـــی م ـــت ول ـــراه داش هم

بـــودم.
ــان  ــت و درمـ ــته بهداشـ ــوپروایزر بازنشسـ سـ
ـــر  ـــا و پ ـــتاری را طاقت فرس ـــت  کار پرس ـــت نف صنع
ـــانی  ـــی خدمت رس ـــت:  گاه ـــت و گف ـــت دانس زحم
بـــه بیمـــاران بـــا دشـــواری های زیـــادی همـــراه 
ـــا،  ـــت،همه م ـــمندی اس ـــیار ارزش ـــا کار بس ـــت ام اس
در نقطـــه ای از زندگـــی مـــان، بـــه پرســـتار نیـــاز 

ـــم. داری

عملکرد شش ماهه تيم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران اعالم شد
مســئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچساران عملکرد شش ماهه نخست سال جاری تیم 
پزشــک خانواده بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 

را اعالم کرد.  
به گزارش پایــگاه روابط عمومی بهداشــت و درمان 
صنعت نفت گچساران؛  دکتر عباس بزرگی در نشست تیم 
پزشک خانواده گفت:  از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور 
ماه ۴٥ هزار و ۷۷۴ نفر به پزشکان عمومی این مرکز مراجعه 
کردند که از این تعداد ۲٥ هزار و ۱۷۹نفر در شیفت صبح و 
۱۷هزار و ۴۸۷ نفر در شــیفت عصر خدمات دریافت کردند.
وی اظهار داشت:  از تعداد کل مراجعه کنندگان به پزشکان 
عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران افزون بر 
٥۸ درصد معادل ۲۶ هزار و ۶۶۷نفر توســط تیم پزشــک 
خانواده خدمات رســانی شــدند. وی با اشاره به اینکه طرح 
پزشک خانواده از سال ۸۲ در بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران شروع به کار کرده است گفت:  زمان فعالیت تیم 
پزشــک خانواده صبح روزهای غیر تعطیل می باشــد. دکتر 
بزرگی غربالگری،  آزمایشــات معمول،  معاینات پزشکی،  
تکمیل پرسشنامه در زمینه ی غربالگری های روانشناختی،  
دخانیات،  میزان فعالیت بدنی،  بررسی مراجعه کننده از نظر 
بیماری هــای طبی و الگوی تغذیــه،  پیگیری بیماری های 
خاص شامل دیابت،  فشار خون باال،  اختالل چربی و اضافه 
وزن،  چاقی و آســم،  تشخیص،  درمان و کنترل بیماری ها 
را خدمات اساســی تیم پزشــک خانواده بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچســاران عنوان کرد. به گفته این مسئول در 
طرح پزشــک خانواده عالوه بر ارائه خدمات پزشکی،  هر 
بیمار یک پرونده ســالمت خواهد داشت که تمام بیماری ها 
و ســوابق دارویی و بیماری فرد مورد نظر در آن ثبت دکتر 
بزرگی ادامه داد:  هدف کلی تیم پزشک خانواده ارتقاء سطح 

سالمت جامعه خانواده صنعت نفت می باشد. 
مســئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچساران با بیان اینکه در طرح پزشک خانواده پزشک،  
پرســتار و بهداشــت خانواده فعالیت می کننــد،  افزود:  ۶ 
پزشک،  ۱۰ پرستار و ۲ ماما در تیم پزشک خانواده بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچســاران به کارکنان و خانواده های 

صنعت نفت خدمات رسانی می کنند. 
فراخوان ۴هزار و 7۴7نفر توسط واحد پرستار خانواده 

جهت معاینات دوره ای
مســئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت 

نفت گچساران در ادامه از فراخوان ۴هزار و ۷۴۷نفر توسط 
واحد پرســتار خانواده جهت معاینــات دوره ای و پیگیری 
مراقبت هــا خبــر داد و افزود:   یکهــزار و ۷۸۳ نفر در پی 
فراخوان واحد پرستار خانواده جهت انجام معاینات دوره ای 

خود مراجعه نمودند. 
دکتــر بزرگــی تصریح کــرد:  یکهــزار و ۲۷٥ نفر 
از مراجعــه کننــدگان جهــت انجــام معاینــات دوره ای 
زن و ٥۰۸ نفــر مــرد بــوده انــد. وی افــزود:  ۳۶٥ نفر 
 از مراجعــه کنندگان نیز در رده ســنی  ۸ تا ۱۷ســال قرار 

دارند. 
شناسایی۴۳۱بیمار مشکوک به اختالالت روان شناختی

دکتر بزرگی یادآور شد:  در زمان انجام معاینات دوره 
ای پرسشنامه ای با عنوان روانشــناختی در اختیار مراجعه 
کننــدگان قرار می گیرد کــه  از یکهــزار و ۷۸۳نفری که 
معاینات دوره ای خود را انجام داده اند ۴۳۱ نفر مشــکوک 
به اختالالت روان شناختی هستند که به روانشناس و روان 

پزشک ارجاع شده اند. 
این مسئول در ادامه آمار مبتالیان به بیماری های غیر 
واگیر را ۱۱هزار و ۹۸۹ نفر عنوان کرد و گفت:  از این تعداد 
۳ هــزار و ۷٥۰ مورد دارای اضافه وزن،  ۲هزار و ۸۰۰ مورد 
دارای چاقــی،  ۲ هزار و ۳٥۰ مــورد دارای اختالل چربی 
خون،  ۲هزار و ۱٥۰مورد دارای فشارخون باال و ۹۳۹ مورد 

دارای بیماری دیابت هستند. 

محاسبه ریسک )ASCVD خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
عروقی در طی ۱۰سال آینده(

دکتــر بزرگی همچنیــن از درج اطالعــات مراجعه 
کنندگان به تیم پرســتار خانواده در ســامانه محاســبه گر 
ASCVD خبــر داد و گفــت:  ایــن نرم افــزار اطالعاتی 
ماننــد جنس،  ابتال به بیماری دیابت،  اســتعمال دخانیات،  
فشــارخون باال،  مصرف دارو و...  را دریافت و میزان خطر 
ابتال به بیمار ی های قلبی و عروقی را برای فرد در ۱۰سال 

آینده مشخص می کند. 
وی با اشاره به اینکه محاسبه ریسک ASCVD برای 
افراد ۴۰ تا ۷٥ سال صورت می گیرد افزود:  تاکنون اطالعات 
۸۲۰ نفر در این ســامانه وارد که ۱۸۲ نفر ASCVD باالی 

۲۰درصد داشته اند. 
دکتر بزرگی تصریح کرد:  انجام معاینات دوره ای ویژه 
و رویکرد خانــواده محور به صورت ویژه برای این افراد در 

دستور کار قرار می گیرد. 
رویکرد خانواده محور  و معاینات دوره ای ویژه 

مســئول تیم پزشــک خانــواده بهداشــت و درمان 
صنعت نفت گچســاران گفت:  تیم سالمت خانواده،  افراد 
و خانواده های که دارای بیماری ایسکیمی شــناخته شــده،  
شــاغلینی که ریسک ابتال به ســکته های قلبی و عروقی 
بــاالی ۲۰درصد دارند،  شــاغلین دارای BMI  )شــاخص 
تــوده بدنی ( بــاالی ۳٥ درصد،  افراد مبتــال به ناتوانی و 

معلولیت،  دیابت و فشار خون باالی کنترل نشده و عارضه 
دار،  افرادی که دارای اختالالت روانی حاد مانند ســایکوز 
)روان پریشــی(،  اختالالت اضطرابی حاد،  اسکیزوفرنی و 
افسرگی شدید )ماژور( و بیماری های واگیردار مانند هپاتیت 
و ایدز  هســتند را تحت برنامه ای با عنوان رویکرد خانواده 
محور قرار می دهد. دکتر بزرگــی افزود:  در برنامه رویکرد 
خانواده محور تیم سالمت خانواده بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچســاران از بیمار و خانواده وی دعوت می نمایند که 
به واحد پرســتار خانواده مراجعــه و آموزش های الزم را در 

زمینه بیماری ببینند. 
وی ادامه داد:  در واقع خانواده بیمار در جریان بیماری 
فرد و چگونگی برخورد با وی قرار می گیرند و خانواده نقشی 
فعال در نگهداری و مراقبت از بیمار را بر عهده می گیرند. 

دکتر بزرگی معاینات دوره ای ویژه را مختص بیماران 
خاص شامل MS،  هموفیلی،  تاالسمی ، اختالالت کلیوی 
)پیــون،  دیالیــز و.. (،  دیابت مبتال بــه عارضه و مصرف 
کننده انســولین،  ســرطانی،  جراحی قلب باز،  هپاتیت یا 
سیروز کبدی،  ســل،  پانیک )وحشت زدگی( و PTSD  و 

اسکیزوفرنی )سایکوز( ارجاعی از سایر واحدها برشمرد. 
۶۱۰بیمار مبتال به ایسکیمی شناسایی شد

وی جمعیت تحت پوشــش بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچســاران را ۱۴هزار و ۶۸۰نفــر اعالم کرد و گفت:  
تاکنــون۶۱۰ مورد دارای بیماری ایســکیمی قلبی IHD  در 

جمعیت تحت پوشش شناسایی شده است. 
دکتــر بزرگی تصریح کرد:  افراد دارای ایســکیمی به 
همراه خانواده به واحد پزشک و پرستار خانواده دعوت شده 
و آموزش هــای الزم از لحاظ رژیــم غذایی،  فعالیت بدنی،  
کنترل داروئی و مراقبت های الزم بیماری به بیمار و خانواده 

وی آموزش داده می شود. 
وی یادآوری کرد:  ۱۲هزار و ۱٥۴ نفر از جمعیت تحت 
پوشــش بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران باالی 

۱۸سال هستند. 
دکتر بزرگی همچنین شــیوع فشارخون باال و دیابت 
را در جمعیــت باالی ۳۰ســال به ترتیــب ۲۴.٥ درصد و  

۱۰.۷درصد عنوان کرد. 
مســئول تیم پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچساران نرخ شیوع اضافه وزن در جمعیت باالی ۱۸ 

سال را ۳۰.۸ درصد و چاقی را ۲۳ درصد اعالم کرد.
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تحلیل
گفتمان

از ارزیابی توانمندی ها تا اثرگذاری در فرآیند انتصابات؛

بذر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به بار می نشیند
گفتگو: هانیه موحد

بیــش از چهــار ســال از ایجــاد 
ــت  ــت نف ــت صنع ــعه مدیری ــز توس مرک
می گــذرد و در ایــن مــدت از ســوی 
ــددی در  ــای متع ــز فراخوان ه ــن مرک ای
ــای  ــالم، دوره ه ــف اع ــای مختل حوزه ه
حرفــه  هــر  بــا  متناســب  آموزشــی 
صالحیــت  گواهــی  حتــی  و  برگــزار 
ــت  ــا )مدیری ــی از حرفه ه ــان یک منتخب
ــا  ــه ب ــت. اگرچ ــده اس ــا ش ــروژه( اعط پ
ــت  ــی صالحی ــدور گواه ــه ص ــه ب توج
حرفــه ای بــرای منتخبــان نخســتین 
مرحلــه فراخــوان حرفــه مدیریت پــروژه، 
دســتورعملی ناظــر بــر ترجیــح انتصــاب 
منتخبــان ایــن مرحلــه به عنــوان مدیــران 
ــده،  ــالغ ش ــت اب ــت نف ــروژه در صنع پ
ــتر  ــبرد بیش ــا پیش ــت ب ــی اس ــا بدیه ام
ــز  ــای مرک ــش خروجی ه ــداف و افزای اه
توســعه مدیریــت صنعــت نفــت، اســتناد 
ــز در  ــن مرک ــان ای ــت منتخب ــه فهرس ب
فرآینــد انتصــاب مدیــران بــه یــک الــزام 
ــاون  ــه مع ــد؛ کمااینک ــد ش ــدل خواه ب
توســعه  مرکــز  و ســنجش  ارزیابــی 
می گویــد  نفــت  صنعــت  مدیریــت 
»در دو ســال اخیــر نتایــج حاصــل از 
تکلیــف  مرکــز،  ایــن  ارزیابی هــای 
ــطح  ــدی را در س ــت های کلی ــی پس برخ
ــت«.  ــرده اس ــخص ک ــت مش وزارت نف
ــیر  ــن مس ــد ای ــد بدانی ــر عالقه مندی اگ
ارزیابــی چگونــه و بــا چــه مکانیزم هایــی 
ــا  ــانا ب ــوی ش ــود، گفت وگ ــی می ش ط

ــد: ــوزاد را بخوانی ــد عم محم
ــس از  �� ــال ۹۴ پ ــت در س ــرم هس خاط

ارزیابــی مشــاغل صنعــت نفــت، ۱۶ حرفــه 
شناســایی و حــدود نیمــی از ایــن حرفه هــا 
در اولویــت کاری مرکــز توســعه مدیریــت 
صنعــت نفــت قــرار گرفــت. در ایــن مــدت 
ــای  ــا حرفه ه ــط ب ــی مرتب ــه فرایندهای چ

اولویت دار اجرایی شده است؟
ــعه  ــز توس ــی مرک ــت اصل ماموری
مدیریــت صنعــت نفــت، تربیــت نســلی 
نــو از مدیــران اســت. آقــای زنگنــه 
مدیریــت  حرفه هــای  بــر  ابتــدا  از 
تاکیــد  پــروژه  مدیریــت  عمومــی و 
بیشــتری داشــتند و فعالیت هــای مرکــز 
هــم مبتنــی بــر اولویت هــای کاری 
ــه  ــن دو حرف ــژه ای ــه وی ــده، ب تعیین ش
دنبــال می شــود. تــا کنــون ســه مرحلــه 
فراخــوان مدیریــت پــروژه اعــالم شــده 
اســت کــه مرحلــه نخســت آن تکمیــل و 
بــه صــدور گواهــی صالحیــت حرفــه ای 
ــا  ــتورعمل ارتق ــی دس ــد، حت ــی ش منته
ــالغ  ــم اب ــروژه ه ــران پ و انتصــاب مدی
شــد. کارهــای اجرایــی مرحلــه دوم 
فراخــوان مدیریــت پــروژه رو بــه پایــان 
اســت و ســومین فراخــوان هــم اعــالم 
ــم  ــت عمومی ه ــه مدیری ــده. در حرف ش
دو مرحلــه ارزیابــی ســپری و مــدل 
شــده،  ســاخته  مربوطــه  شایســتگی 
گواهینامــه  صــدور  بــه  هنــوز  امــا 
صالحیــت حرفــه ای منتــج نشــده اســت. 
همچنیــن فراخــوان حرفــه مدیریــت 
مالــی و فرماندهــان صحنــه اعــالم 
ــی و  ــت حقوق ــوان مدیری ــده و فراخ ش
قراردادهــا نیــز بــه زودی اعــالم خواهــد 
شــد. بــرای اعــالم فراخــوان حرفــه  
سرپرســتی پژوهــش و فنــاوری و حرفــه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات هــم 
برنامه هایــی داریــم. همان طــور کــه 
حــوزه  در  فراخوان هایــی  می دانیــد 
دســتیاران دفاتــر هــم داشــتیم کــه 
ارزیابی هــای مربــوط بــه آن نیــز انجــام 

ــد. ــی ش و نهای
ــر  �� ــا مدنظ ــه در ارزیابی ه ــواردی ک م

قرار می دهید، کدام اند؟
ــدد  ــا درص ــه م ــای اولی ارزیابی ه
در  فــرد  مهارت هــای  ســنجش 
ــان  ــه و زب ــل رایان ــای عمومی مث حوزه ه
و  ذهنــی  توانمندی هــای  انگلیســی، 
ســالمت روان اســت و در مراحــل بعدی، 

تخصصــی  مهارت هــای  ســنجش 
ــرار  ــز ق ــتور کار مرک ــم در دس ــرد ه ف

. د می گیــر
قابلیــت  �� چقــدر  ارزیابی هــا  ایــن 

اطمینان دارد؟
ــرای پیشــبرد اهــداف مرکــز  ــا ب م
توســعه مدیریــت صنعــت نفــت بــه 
ــی  ــه بخش ــتیم ک ــاز داش ــی نی ابزارهای
از آن را از خــارج کشــور تامیــن کردیــم 
ــص و  ــه تخص ــکا ب ــا ات ــی را ب و بخش
دانــش داخلــی ســاختیم کــه حتــی 
قالــب مالکیــت  ثبــت در  قابلیــت  از 
ــه  ــرای نمون ــوردار اســت. ب فکــری برخ
در ایــن مرکــز مطالعــات بســیار عمیــق 
تدویــن  منظــور  بــه  گســترده ای  و 
الگــوی ســطح بندی مدیریــت انجــام 
امــروز  مــا  آن،  نتیجــه  در  و  شــد 
به خوبــی می دانیــم کــه چــه تعــداد 
از مشــاغل صنعــت نفــت در ســطوح 
عالــی یــا چــه تعــداد در حوزه هــای 
ــه  ــر آنک ــد و مهم ت ــرار دارن ــردی ق راهب
ــه  ــوان ب ــی می ت ــه مدل ــا چ ــم ب می دانی
بهره منــدی از مدیرانــی متناســب بــا 
مشــاغل تعریف شــده دســت یافــت. 
بــه جــرات می تــوان گفــت یکــی از 
کشــورهای  ویژگی هــای  مهم تریــن 
عبارتــی  بــه  یــا  توســعه نیافته، 
ایــن  مدیریت نشــده،  کشــورهای 
ــاز اجــرا  ــن کشــورها در ف اســت کــه ای
ــدون  قــوی هســتند، امــا از آنجــا کــه ب
رویکــرد و راهبــرد مشــخصی وارد اجــرا 
ــی  ــج پیش بین ــه نتای ــب ب می شــوند، اغل
شــده نمی رســند. در گام بعــدی نســبت 
ــدام  ــتگی اق ــوی شایس ــن الگ ــه تدوی ب
ــرده باشــید در کشــور  ــت ک ــم. دق کردی
مــا در قالــب بخشــنامه ها و ســخنرانی ها 
و... بســیار بــر ضــرورت شایسته ســاالری 
ــن رویکردهــای  ــا ای ــد می شــود، ام تاکی
ــم  ــدازه نی ــه ان ــا ب ــا در دنی ــا زیب صرف
درصــد هــم اعتبــار نــدارد و آنچــه مهــم 
اســت تعریــف راهبــرد و مدل ســازی 
ــز  ــت. مرک ــداف اس ــق اه ــرای تحق ب
توســعه مدیریــت صنعــت نفــت بــا 
ــی از انجــام  ــا ترکیب ــن مهــم، ب درک ای
بهره منــدی   ،R&D فعالیت هــای 
و  بین المللــی  موفــق  الگوهــای  از 
پیشــنهادهای  و  نظــرات  از  اســتفاده 
نخبــگان و خردمنــدان صنعــت نفــت در 
ــتگی  ــای شایس ــور، مدل ه ــل کش داخ
ــن  ــا تدوی ــوع حرفه ه ــا ن ــب ب را متناس
ــرای ۶  ــدل ب ــن م ــون ای ــا کن ــرد و ت ک
ــن  ــن شــده اســت. در تدوی ــه تدوی حرف
رویکردهــای شایســتگی و ارزیابــی از 
ــه  ــکا ک ــت آمری ــن مدیری ــع انجم مناب
به عنــوان مرجــع در تمــام دنیــا اســتفاده 
ــای  ــر مبن ــم و ب می شــود اســتفاده کردی
ــت،  ــازی، جذابی ــل ب ــی مث آن، المان های
متدولــوژی تحلیــل مقایســه زوجــی 
ــرار  ــر ق ــی مدنظ ــد ارزیاب و... را در فرآین
 GESIP نماینــدگان  بعدهــا  دادیــم. 
فرانســه بــه مــا اعــالم کردنــد رویکــرد 

ارزیابــی مرکــز توســعه مدیریــت صنعــت 
نفــت بی نظیــر اســت. منظــور آنکــه 
یک شــبه  اســتفاده،  مــورد  متدهــای 
ــی  ــی و تحقیقات ــتوانه علم ــدون پش و ب
پژوهشــی  بــار  و  نگرفته انــد  شــکل 
ــک از  ــی و ســودمندی پشــت هــر ی غن

ــرار دارد. ــز ق ــای مرک متده
دربــاره فرآینــد ارزیابــی توضیــح  ��

دهیــد. ارزیابی هــا تــا چــه حــد بــا 
ظرفیت هــای موجــود در صنعــت نفــت 

تناسب دارد؟
دربــاره آزمون هــا بایــد بگویــم 
بخــش  در  مرکــز  آزمون هــای 
توانمندی هــای ذهنــی بســیار پیشــرفته 
ــون  ــز آزم ــدرت تمیی ــا ق ــت. طبیعت اس
 )IELTS( آیلتــس  ســطح  در  زبــان 
باالســت. در ارزیابــی ســالمت روان 
روان شناســی  روش هــای  بهتریــن  از 
بخــش  در  و  می شــود  اســتفاده 
تخصصــی  و  فنــی  مصاحبه هــای 
چهره هــای  همراهــی  و  حضــور  از 
نفــت  باســابقه و درخشــان صنعــت 
بــه  وقتــی  می شــویم.  بهره منــد 
دنیــا نــگاه می کنیــم کــه تــا چــه 
ــه  ــدور گواهینام ــرد ص ــدازه در رویک ان
صالحیــت حرفــه ای جــدی برخــورد 
ایــن  در  نبایــد  می بینیــم  می کننــد، 
فرآینــد ســهل انگارانه برخــورد کــرد. 
ــه در  ــای زنگن ــخنرانی آق ــم س نمی دان
ــت  ــه صالحی مراســم اعطــای گواهینام
منتخبــان مدیریــت پــروژه را بــه خاطــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه. ایش ــا ن ــد ی داری
مدیریــت  حرفــه  منتخــب  فــرد   ۳۲
ایــن  از  »افــرادی  گفتنــد  پــروژه 
ــران  ــت ای دســت، کــره مشــک دوغ مل
توســعه  مرکــز  عملکــرد  هســتند«. 
مدیریــت صنعــت نفــت بایــد بــه نحوی 
ــار  ــندیت و اعتب ــوان از س ــه بت ــد ک باش
دفــاع  آن  اعطاشــده  گواهینامه هــای 
ــم  ــه کن ــه را هــم اضاف ــن نکت ــرد. ای ک
کــه شایســتگی رفتــاری فــرد بــه انــدازه 
ــت و  ــت اس ــز اهمی ــل حائ ــر مراح دیگ
مــا بــرای ســنجش شایســتگی رفتــاری، 
از  قبــل  را  بین المللــی  اســتاندارد   ۴۶
تحریم هــا خریــداری کردیــم کــه ۹ 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــتاندارد آن ترجم اس
ــز  ــی مرک ــون ارزیاب ــر کان ــال حاض ح
توســعه مدیریــت صنعــت نفــت یکــی از 
ــه  ــدود مراکــزی در کشــور اســت ک مع
شایســتگی های رفتــاری را بــا اعتبــاری 
ــد.  ــاوت می کن ــه قض ــی و ن ــاال ارزیاب ب
مــا هم اکنــون ۴٥ ارزیــاب خبــره در 
اختیــار داریــم کــه بخــش قابل توجهــی 
از آنــان در آســتانه اخــذ گواهینامــه 
موسســه بین المللــی AC-DC هســتند.

ــا  �� ــطح ارزیابی ه ــد س ــر می رس ــه نظ ب
از متوســط توانمندی هــا و قابلیت هــای 
موجــود در صنعــت کمی فاصلــه دارد. هرچــه 
ایــن فاصلــه کمتــر باشــد، عملکــرد مرکــز 

واقع گرایانه تر نخواهد شد؟
ــه  متوجــه منظــور شــما هســتم. ب

خیرالموجودیــن  می گوییــد  عبارتــی 
ــدگاه  ــم دی ــن ه ــم. ای ــت را دریابی صنع
ــم  ــن می گوی ــا م ــت، ام ــتباهی نیس اش
رویکردهــای  تقویــت  راهــکار، 
ــد  ــردن ق ــاه ک ــه کوت ــت، ن ــعه اس توس
ــه  ــه همیش ــن اینک ــا. ضم گواهینامه ه
ایــن فاصلــه زیــاد نیســت و توانمندی هــا 
و قابلیت هــای ســرمایه انســانی صنعــت 
ــه  ــل توج ــات قاب ــیاری جه ــت از بس نف

ــت. اس
ــاب  �� ــا و انتص ــتورعمل ارتق ــاره دس درب

مدیــران پــروژه کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره 
کردید، بیشتر توضیح دهید.

ــی  ــتورعمل ابالغ ــاس دس ــر اس ب
ــر  ــرار ب ــر نفــت، هــرگاه ق از ســوی وزی
انتصــاب مدیــر پــروژه در مجموعــه 
تابعــه  شــرکت های  و  نفــت  وزارت 
گواهینامــه  دارای  منتخبــان  باشــد، 
ــروژه  ــت پ ــه ای مدیری ــت حرف صالحی
ــتورعمل  ــن دس ــتند. ای ــت هس در اولوی
ــج  ــتاوردها و نتای ــتفاده از دس ــی اس یعن
کار مرکــز، و بــرای مــا هیــچ چیــز 
مهم تــر از آن نیســت کــه دســتاوردهای 
ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــز م مرک

ــده  �� ــم ش ــل ه ــه عم ــن ابالغی ــه ای ب
است؟

مجمــوع  نیمــی از  حــدود  بلــه. 
ــه  ــروژه ک ــت پ ــه مدیری ــان حرف منتخب
مدیریــت  توســعه  مرکــز  گواهینامــه 
صنعــت نفــت را دریافــت کرده انــد، 
منصــوب  مدیریتــی  ســمت های  بــه 
ــم  ــن رق ــان ای ــه نظرت شــده اند. شــاید ب
ــح را  ــن توضی ــد ای ــا بای ــد، ام ــم بیای ک
ــت  ــه مدیری ــان حرف ــه منتخب ــم ک بده
پروژه هایــی  مدیریــت  بــرای  پــروژه 
بــا ارزش بیــش از ۳٥۰ میلیــون دالر 
می شــوند  شــناخته  صاحب صالحیــت 
ــمار  ــی بی ش ــن پروژه های ــداد چنی و تع

ــت. نیس
پــس می تــوان گفــت رونــد اثرگــذاری  ��

ایــن مرکــز در فرآینــد انتصابــات صنعــت 
نفت آغاز شده.   

صالحیــت  گواهینامــه  بلــه. 
برخــورداری  نشــان دهنده  حرفــه ای 
از حداقل هــای مــورد نیــاز مدیریتــی 
رفتــاری،  شایســتگی  زمینــه  در 
دانــش  ذهنــی،  توانمندی هــای 
و  انگلیســی  زبــان  عمومی رایانــه، 
ــت  ــی اس ــوزه تخصص ــی ح ــش فن دان
ارشــد  مدیــران  طبیعــی  به طــور  و 
افــراد  از  فهرســتی  بــا  کــه  زمانــی 
ــش  ــتگی  و دان ــن شایس ــوردار از ای برخ
می دهنــد  ترجیــح  شــوند،  مواجــه 
انتصاب هایشــان را بــر همیــن مبنــا 
ــم  ــه گفت ــور ک ــد. همان ط ــام دهن انج
ارزیابی هــای ایــن مرکــز در انتخــاب 
اثرگــذار  برخــی پســت های کلیــدی 

بــوده اســت.
ارزیابی هــای فراخــوان فرماندهــان  ��

صحنه در چه مرحله ای است؟
پتروشــیمی  حادثــه  از  بعــد 

ــر  ــد وزی ــا تاکی ــه ب ــود ک ــینا ب  بوعلی س
نفــت بــر ضــرورت تربیــت فرماندهانــی 
در  حــوادث  اداره  بــرای  کارآزمــوده 
صنعــت نفــت، ایــده تربیــت فرماندهــان 
ــام  ــن پی ــد. مهم تری ــرح ش ــه مط صحن
ایــن اقــدام ایــن بــود کــه مدیــران 
ــد  ــت بای ــت نف ــوادث صنع ــه ح صحن
افــرادی باشــند کــه بــرای ایــن کار 
ــه  ــنا ب ــرادی آش ــد؛ اف ــرورش یافته ان پ
ــبت  ــه نس ــا ک ــوادث و بحران ه اداره ح
بــه موقعیــت محیطــی و تجهیــزات 
ــد و  ــناخت دارن ــط ش ــات مرتب و تاسیس
ــل  ــش عم ــظ آرام ــردی و حف ــا خونس ب
می کننــد و تصمیــم  می گیرنــد. بــه ایــن 
ــجمی در  ــای منس ــور برنامه ریزی ه منظ
ــت  ــت نف ــت صنع ــعه مدیری ــز توس مرک
مدل ســازی های  و  گرفــت  صــورت 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــام ش ــه انج مربوط
ایــن  در  انگلســتان  کشــور  تجــارب 
و  پــرورش  عرصــه، دســتورعمل های 
ــت و  ــه دریاف ــان صحن ــت فرمانده تقوی
ــن  ــه تدوی ــن حرف ــتگی ای ــدل شایس م
شــد. ســرانجام ۴٥ نفــر انتخــاب شــدند 
ــعه  ــز توس ــل مرک ــال تعام ــه دنب ــه ب ک
مرکــز  بــا  نفــت  صنعــت  مدیریــت 
ــراد  ــن اف ــه، ای ــوزش GESIP فرانس آم
دوره هــای آموزشــی الزم را در ایــران 
ــه زودی  ــد و ب ــپری کردن ــه س و فرانس
حرفــه ای  صالحیــت  گواهینامه هــای 
آنــان اعطــا می شــود. همچنیــن بــا 
ــتورعمل شــورای ســالم  ــه دس ــه ب توج
تمامی سرپرســتان  اینکــه  بــر  مبنــی 
گواهینامــه  صالحیــت  بایــد   HSE
حرفــه ای داشــته باشــند، مرکــز توســعه 
مدیریــت صنعــت نفــت در برگــزاری 
ــراد  ــن اف ــرای ای ــی ب ــای آموزش دوره ه
هــم مشــارکت کــرد و بــه ایــن ترتیــب، 
افــزون بــر ۴٥ گواهینامــه یادشــده، 
ــه  ــا ب ــرای اعط ــه ب ــدادی گواهینام تع

سرپرســتان HSE آمــاده اســت.
ــای  �� ــا و ارزیابی ه ــی فراخوان ه خروج

حرفه دستیاران دفاتر چند نفر بود؟
ــا دوره ای  ــن دوره، تنه ــر. ای ۶۷ نف
ــدت  ــراردادی م ــان ق ــه کارکن ــود ک ب
معیــن و مــدت موقــت هــم مجــاز 

بودنــد در آن شــرکت کننــد.
مرکــز توســعه مدیریــت صنعــت نفــت  ��

بــه خــارج از صنعــت نفــت هــم خدماتــی 
ارائه می دهد؟

ــور  ــا به ط ــه، ام ــات ن ــه خدم ارائ
ســازمان ها  درخواســت های  مســتمر 
بــرای  را  مختلــف  دانشــگاه های  و 
ــای  ــز و فعالیت ه ــن مرک ــا ای ــنایی ب آش
ــث  ــن حی ــم و از ای ــت می کنی آن دریاف
تعامــل بســیار خوبــی بــا نهادهــای خارج 
ــال،  ــرای مث ــم. ب ــت داری ــت نف از صنع
ــاد  ــرو، بهداشــت، جه ــای نی وزارتخانه ه
کشــاورزی، بیمــه مــا، بیمــه ملــت، 
ــتی  ــهید بهش ــران، ش ــگاه های ته دانش
ــران و دانشــجویان از  و... در ســطح مدی

ــته اند. ــد داش ــز بازدی ــن مرک ای

یادداشت

یادداشت

اجرای ۳٠ پروژه  زیست محیطی 
در نفت و گاز کارون 

غالمرضا مفیدی ��
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

۳۰ پروژه زیســت محیطی با اعتبار حدود 
۸ هزار میلیارد ریال در حوزه عملیاتی شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون به منظور حفاظت 
از محیط زیســت و کاهــش آالینده ها اجرایی 
می شــود. فعالیت هــای زیســت محیطی این 
شرکت در حوزه های جلوگیری از نفت سوزی و 
انتشــار گازهای همراه نفت در هوا، دفع پساب 

کارخانه های نمک زدایی،  اجرایی کردن مدیریت انرژی و بهینه ســازی 
مصرف حامل هــای انرژی در همه فرآیندها و توســعه فضای ســبز 
انجام می شــود. به منظور جلوگیری از نفت ســوزی و آلودگی محیط، با 
به کارگیری دستگاه های سیار فرآورش نفت و انجام ۲۴ عملیات فنی در 
هفت ماه امســال، از سوزاندن بیش از ۴٥ هزار بشکه نفت و رها شدن 
مقادیر قابل توجهی گاز دی اکسید کربن )CO۲( در محیط، پیشگیری 
و نفت ســوزی در این شرکت حذف شده اســت. درباره اقدام های این 
شــرکت برای کاهش آالیندگی واحدهای نمک زدایی بایستی توضیح 
داد: اولویت این شــرکت تزریق پســاب کارخانه هــای نمک زدایی به 
چاه های دفعی اســت که با اهتمام مدیریت و همکاران شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیز جنوب و شــرکت کارون، میزان تزریق پســاب این 
واحدها در هفت ماه امســال حدود ۸٥ هزار بشکه در روز محقق شده 
اســت. به موازات این فعالیت، ساماندهی و پاکسازی زمین های اطراف 
تاسیســات نمک زدایی نیز به طور مستمر پیگیری شده و با رهنمودها و 
همکاری با سازمان محیط زیســت استان، تاکنون حجم قابل توجهی 
از محوطه مجاور حوضچه های تبخیر نیز بهســازی شده است. شرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز کارون به منظور کاهش آثار پســماندها و مواد 
زائد، مدیریت پســماند صنعتی در همه فرآیندهــا را اجرایی کرده که 
بر همین اســاس پســماندهای حاصل از فرایندهای جاری سازمان در 
قالب روش ها و الزام های زیســت محیطی مانند انتقال به سیستم های 
استاندارد و مورد تائید سازمان محیط زیست امحا شده است. در راستای 
مدیریت پســماندهای صنعتی و ویژه در هفــت ماه، حدود ٥ تن فیلتر 
مصرفی واحدهای عملیاتی برای امحا به دستگاه زباله سوز و همچنین 
برای دفن به لندفیل پتروشیمی ارســال شده که این اقدام ها با مجوز و 
تحت نظارت ســازمان محیط زیست بوده است. مدیریت و بهینه سازی 
مصرف انرژی بخش دیگری از فعالیت های این شرکت در حوزه محیط 
زیســت اســت و در این زمینه اقدام هایی برای بهبود مصرف انرژی از 
جمله تعامل با ســازمان توزیع برق به منظور کاهش و مدیریت مصرف 
در ســاعات اوج مصرف، استفاده حداقلی از ماشــین آالت دوار برقی، 
نصب پنجره های دوجداره، تعویض سیستم های روشنایی و سرمایشی 
پرمصرف انجام شــده است. شرکت کارون از استاندارد تکلیفی فضای 
سبز تاسیسات عبور کرده اســت و هم اکنون حدود ۳۲ درصد مساحت 
تأسیســات و اطراف آن بــه میزان حدود ۲۴۰ هــزار مترمربع فضای 
ســبز دارد که این امر افزون بر حدود ۴٥۰ هزار مترمربع جنگل کاری 

انجام شده در حوزه عملیاتی این شرکت محقق شده است.

متناسب سازی فروش نفت با بازار، علت وقفه 
عرضه در بورس

امیرحسین تبیانیان
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 

وقفــه اخیرعرضه نفت در بــورس به دلیل 
متناسب سازی و روزآمد کردن فرآیند کار با شرایط 
بازار پدید آمده و به زودی اطالعیه های عرضه های 
بعدی اعالم می شــود. فرآینــد عرضه نفت خام و 
میعانات گازی طبق قانون به طور مستمر ادامه دارد 
و وقفــه اخیر نیز صرفا به دلیل متناسب ســازی و 
روزآمد کردن فرآیند کار با شرایط بازار پدید آمده و 

به زودی اطالعیه های عرضه های بعدی اعالم خواهد شــد. پیش از این نیز 
فرآیند عرضه در اردیبهشت ماه امسال و به منظور اعمال اصالحیه هایی در 
اطالعیه عرضه با وقفه کوتاهی همراه شد و این به روزرسانی اقدامی معمول 
اســت و شــرکت ملی نفت ایران مطابق تعهدات قانونی خود، عرضه نفت 
خام و میعانات گازی را در بورس انرژی با جدیت دنبال می کند. اعمال این 
مالحظات در شرایط عرضه، نیازمند اخذ برخی مجوزها و متعاقبا هماهنگی 
مجدد با ســازمان بورس است و شــرکت ملی نفت ایران با در نظر گرفتن 
الزام های قانونی، در صورت ضرورت، عرضه ها را حتی پیش از نهایی شدن 

اعمال مالحظات از سر می گیرد.
اثرپذیری بورس انرژی از محدودیت های بازار نفت خام کشور

از آنجا که عرضه نفت خام در بورس انرژی به طور طبیعی از شرایط 
بازار اثر می پذیرد، نمی توان نســبت به فروش نفت خام با استفاده از این 
ابزار، انتظاراتی غیرمعمول داشــت. در حال حاضــر بازار نفت خام ایران 
با محدودیت هایی مواجه اســت و این محدودیت هــا فارغ از نوع ابزار یا 
روش های عرضه، فروش نفت خام را با تنگناهایی مواجه کرده، شــرکت 
ملی نفت ایران همه توان خود را به کار گرفته است تا در چارچوب قوانین 
و مقررات، شــرایط را برای اســتقبال حداکثری خریداران فراهم کند، اما 
در این میان نباید اثرپذیری از شــرایط خاص حاکم بر بازار نفت کشــور 
را نادیــده گرفت. تاکنون از مجموع ۳۴ عرضه نفت خام و میعانات گازی 
شــرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی، یک میلیون و 
۱٥ هزار بشکه نفت خام سبک و ۷۰ هزار بشکه نفت خام سنگین معامله 
شده و عرضه های میعانات گازی تا کنون به معامله ای نینجامیده است. 
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Oil

Newsیادداشت

Wars are fought for oil

Abstract
The world experiences the cur-
rent Tofler’s forcastings about 
Trump and his show for crop 
production and profit now. Dif-
ferent roles have been defined 
for different people in his trad-
ing game!
From emerging powers like 
China, which threatens Amer-
ica’s hegemony to those who 
are opposed with his ambitious 
policies. All this reflects the play 
of the United States to maintain 
global dominance, different be-
haviours that appear in different 
parts of the world. Behaviours 
to buy time with the goal of 
achieving global power through 
the highest level of energy.
Professor Dr. Hamid Doost 
Mohammadian as an expert for 
Blue-Green Cultural Sustain-
ability and International Man-
agement believes that there are 
some points behind the curtain!
Some possibilities occur based 
upon the recent decision by 
Trump to throw away an inter-
national agreement:
1. Forcing isolation upon a 
country is obviously detrimental 
to the people of that country - 
effectively the people he claims 
to want to protect. It also has 
dangers for peace in the region 
and the world.
2. International harmony de-
pends upon countries reaching 
agreement with each other and 
being able to trust each other 
to keep their word and stick to 
their commitments. So unilateral 
cancellation of an agreement 
does not engender this trust and 
harmony. This is not the first 
instance of such behaviour!
3. Behavioural economy, Ameri-
cans’ logic is simple: If you help 
our economic we won’t boycott 
you!
• Behavioral economy
Americans’ logic is simple: 
‘’If you help our economic we 

won’t boycott you!’’
Sound so cliché. Oil is the lead-
ing cause of a war. But it’s not 
as simple as countries invading 
each other for natural resources, 
that s happened plenty.
The real power though is in 
what is used to pay for oil and 
what happens when whatever is 
used to pay changes to another 
form of payment
• Invasions
• Occupation
• Toppling
I can go on but I won’t because 
there’s something less cliché 
and definitely not a coincidence 
that ties it all together.
In 2000, Iraq insisted on dump-
ing the dollar. In 2003, it was 
invaded, next was Libya‘s move 
toward. An African gold-based 
currency.  Invaded.Technically 
by NATO.And the rebels getting 
help from the U.S. and NATO, 
actually setup their own central 
bank just weeks after the upris-
ing began.They didn’t even have 
a government in place.But in the 
middle of a brutal war banking 
was a top priority.Next!Syria 
oh, you didn’t think it was this 
obvious?Obvious?It’s this obvi-
ous.2006: Syria dropped the 
dollar as its foreign currency to 
euros.You see where I’m going 
with this?Exactly Iran! April 
2018: Tehran flipped the switch 
on the dollar.Iran switches 
from dollar to Euro for official 
reporting currency.Cue the 
troops!President of Israel said: 
Iran lied.Trump said: This Ira-
nian promise was a lie.Medias: 
This is proof that Iran has lied, - 
Yep, they prepare to cheat, - Iran 
is lying.It’s almost like they’re 
hoping it’s so obvious that it 
obviously can’t be that simple 
cliché.
• Strategies towards: Donald 
Trump’s aggressive strategies
1. Pressure to Iran and maybe 
try to make a war between Iran 
and Saudi Arabia 

2. Lack of oil and gas in the 
world
3. Growing up the price of oil 
and gas 
4. Best for USA and Canada to 
do the expensive procedure to 
produce the Oil sands 
5. If we look at the history of 
agreements between the US and 
North Korea and also history of 
the US breaking international 
agreements we can see some 
wonderful results:
5.1. Signing international agree-
ment and breaking down is a 
strategy to get benefit e.g. US, 
European Union and Iran has 
signed an agreement for Iran 
nuclear matter and with this 
strategy US could slow and then 
stop the nuclear issue in Iran and 
after sometimes US started the 
next step of their strategy to put 
more pressure to Iran because of 
other excuses and also break the 
agreement because US doesn’t 
want Iran has power in the 
middle east and also.
5.2. Another reason is Israel and 
as I said before putting the oil 
and gas price up  and then this 
is good for country like USA to 
cover the expensive procedure 
to produce the Oil sands
5.3. The agreement was like a 
stop maker to put Iran in the 
loop to kill the opportunities
5.4. US has enough time to 
invest for huge energy compa-
nies to Oil sands and then in 
the next step US can break the 
agreement with Iran and force 
the huge energy companies to 
stop their cooperation with Iran 
and then US can start the energy 
project there and boycott Iran 
e.g. TOTAL to apply for waiver 
if US withdraws from Iran deal 
5.5. European Union (EU) has 
800 billion dollar export to US 
and 30 billion dollar to Iran then 
…. And also USA put the Euro-
pean Union under the pressure if 
you want to cooperate with Iran 
then forget US dollar and US 

Banks.
5.6. Since 30 years ago Donald 
Trump Donald has been using 
the Tramp’s aggressive strate-
gies
5.7. Only energy companies 
could make contract with Iran 
and also they left Iran now and 
the thing is they have all infor-
mation about Iran energy sector 
especially south pars and sell 
these information to Qatar as a 
competitor.
5.8. Iran will lose the security 
and economic focus 
• Buying time to reach the high-
est level of hegemony by energy
Until the American Energy 
Revolution, the Trump govern-
ment will specifically attempt 
to undermine the OPEC system 
under any circumstances or to 
collapse. In this situation, there 
may be a fluctuation in oil prices 
or high market shocks.
The White House’s divergent 
approach to international alli-
ances and commitments that 
was criticized internally and 
internationally over the past 
year is part of a US strategy that 
is expected to continue for at 
least the next three years. The 
withdrawal of the Trans-Pacific 
pact and the Paris pact is part of 
the blatant commitment that the 
US President has been pointing 
to and supporting in defining its 
national security strategy.
the main pillars of his coun-
try’s foreign policy strategy; 
lay on  torture in the field of 
foreign policy from Pakistan, 
Iran and North Korea to Russia 
and China. and The National 
Security Strategy is about four 
pillars Protecting the homeland, 
protecting the welfare and secu-
rity of the US economy, guar-
anteeing peace through power 
and expanding US influence in 
the world.Iran and North Korea 
were at the center of Tramp 
policy and its national security 
strategy.
After the arrival of the newly-
elected president, much effort 
has been made to bring these 
two countries to the front, 
while the world is aware of 
the difference in the multi-
purpose objectives pursued by 
the United States. America’s 
approach to Arab countries and 
the sale of its weapons to these 
countries are among the goals of 
the anti-Iran policy of Washing-
ton. Meanwhile, there is a more 
serious presence in the Middle 
East with such a move. Tensions 
with North Korea are needed 
to justify US presence in the 
Southeast Asia and, with sup-
port from their allies, like South 
Korea and Japan, they will face 
the global development of China 
as their most powerful rival.

SZOGPC Localizes
 Technology to Construct 

Borehole Imager
Iran’s South Zagros Oil and Gas Produc-
tion Company (SZOGPC) has indigenized 
construction of borehole imagers which was 
previously monopolized by a few foreign 
companies.
According to the Iranian Central Oil Fields 
Company, Hamid Izadi, SZOGPC CEO, 
said localizing construction of the equip-
ment ended its production monopoly held 
by a few foreign companies.He said the 
imager was designed and built by local 
specialists over a three-year period.The of-
ficial said that the device had been success-
fully tested on one of the wells of Homa 
Gas Field and the images and data it had 
produced were used for repairing the well.
Borehole imaging refers to those logging 
and data-processing methods that are used 
to produce centimeter-scale images of the 
borehole wall and the rocks that make it up. 
Borehole imaging has been one of the most 
rapidly advancing technologies in wireline 
well logging. The applications range from 
detailed reservoir description through reser-
voir performance to enhanced hydrocarbon 
recovery.
NIDC Drills 73 Oil Wells 

Since March
The National Iranian Drilling Company 
(NIDC) has drilled 73 oil and gas wells 
over the first 7 months of the current calen-
dar year, which began on March 21.
According to the NIDC, the company’s 
director for consolidated planning said that 
it had carried out 99,349 meters of drilling 
operations during the period.Babak Zan-
geneh said most of the services offered by 
NIDC were ordered by the National Iranian 
South Oil Company (NISOC) which oper-
ates the oil and gas fields in southern Iran.
Of the 73 wells, 1 well was exploration, 30 
were development/appraisal and 42 were 
workover wells, said Zangeneh.

1st Olefin Furnace of 
Ilam Petchem Plans On-

line
The CEO of Ilam Petrochemical Company 
said that Furnace I of the olefin unit of the 
complex had come online.
According to the Persian Gulf Petrochemi-
cal Industries Company (PGPIC), Shapur 
Taghipour said the furnace was lit up by 
various operational teams in the facil-
ity and complementary operations were 
ongoing for fully operating the unit.He said 
this launch brought the olefin unit of the 
complex one step forward in its completion.
Completion of the complex will generate 
jobs in the western province of Ilam.

NIDC Experts Build 
Batch Mixer

Iranian experts at the National Iranian 
Drilling Company (NIDC) have success-
fully designed and built batch mixers which 
are used in well acidizing operations on 
offshore platforms.
According to NIDC, Abdul Majid Daqa-
yeqi, head of the technical maintenance 
department of the company, announced the 
achievement, saying domestic industrialists, 
supported by engineering management of 
NIDC were able to develop the part in only 
50 days.NIDC spent €250,000 for import-
ing each back mixer preciously which has 
now been indigenized, he said.
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ایدرو

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در راستای برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 

لزوم فرهنگ سازی در پذیرش تکنولوژی و صنعت 
بختیاری  کیانی  ابوالفضــل  دکتر 
در دومین همایش راهکارهای توســعه 
فرهنگ صنعتی بر همســویی توســعه 
فرهنگ صنعتی با سیاســت های کالن 
صنعت و برنامه های وزیر صنعت معدن 

و تجارت، تاکید کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، 
دکتر کیانی بختیاری در ادامه با اشاره به 
جایگاه فرهنگ در توسعه صنعت، اظهار 
داشــت: اگر برای پذیرش تکنولوژی و 
صنعت، فرهنگ ســازی نشود علی رغم 
نیروی انسانی کافی توفیق چندانی را به 
دست نخواهیم آورد.مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتی ضمن تشریح مانایی در 
صنعت، اظهار داشت: مانایی در صنعت 
یعنی توجه بــه فرهنگ توانمندی های 
توانایی  موضــوع  این  درنتیجــه  پویا، 
ســازمان برای دســتیابی به اشــکال 
جدیــد و نوآورانه را در وضعیت رقابتی، 
مؤثر می ســازد.وی ادامه داد: مانایی در 
صنعت یعنی تدوین و تبیین پیوســت 
فرهنگی و اجتماعی طرح ها و بررســی 
و ارزیابی آثــار و پیامدهای فرهنگی و 
اجتماعی آن ها که متناسب با مقتضیات 
و شــرایط جامعــه اســت. مدیرعامل 
ســازمان مدیریــت صنعتــی در پایان 
با اشــاره به ضرورت تغییر در پارادایم 
فرهنگــی ســازمان های صنعتی برای 
مانایی، اظهار داشــت: توجه و توســعه 
روامداری بــه عنوان اصــل زیربنایی 

توسعه فرهنگی صنعتی است و ضرورت 
ایجاد و توسعه سازمان های با فرهنگ 
دوســاحتی یــا هیبریدی در راســتای 
توسعه پایدار اســت و تحقیقات نشان 
داده کــه ۹۲ درصد از مصرف کنندگان 
تصویر مثبتی از شرکت هایی با فرهنگ 
هیبریدی دارند زیرا از مسائل فرهنگی 
اجتماعی و تالش های محیط زیســتی 
پشــتیبانی می کنند ۸۷ درصد مشتریان 
محصــول شــرکت های بــا فرهنگی 
را خریــداری می کننــد به ایــن دلیل 
که بــه دغدغه آنها توجــه می کند ۶۶ 
درصــد از مصرف کننــدگان حاضر به 
حمایت  برای  اضافــی  هزینه  پرداخت 
از شــرکت های هیبریدی هســتند که 
بــه CSR  متعهد هســتند همچنین 
افزایش اعتماد دو و ســه برابری برای 
شــرکت های هیبریدی بــه خاطر این 
 CSR نکته است که اغلب امتیازآنها در

از متوسط به عالی رسیده است.
قائم  مقام امور بازرگانی وزیر صمت 

در همایش راهکارهای توسعه فرهنگ 
صنعتی:برای ایرانی سازی فروش 
کاالها در شبکه های توزیع فرهنگ 

سازی شود

در همیــن حال، قائــم  مقام امور 
بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفــت: متوازن با توســعه صنعتی باید 
توســعه زیرساختها هم مورد توجه واقع 
ایرانی سازی  بشــود و همچنین برای 
فروش کاالها در شبکه های توزیع باید 

فرهنگ ســازی شــود . حسین مدرس 
خیابانی در همایش راهکارهای توسعه 
فرهنگ صنعتی در ســازمان مدیریت 
صنعتی بیان کرد: تحریم ها یک فرصت 
طالیی را برای فضــای صنعت، تولید، 
خودباوری و خودکفایی و قطع وابستگی 
به وجود آورده است که بخش تولید باید 
از این فرصت برای اثبات خود استفاده 
کنــد. او با تاکید بر اینکه باید بســمت 
ارتقای صــادرات کاالهــای غیرنفتی 
برویم، افزود: در دوره های قبل به دلیل 
صادرات نفت و منابع ارزی حاصل از آن 
صادرات کاالهای غیرنفتی در حاشیه و 
جزو مســایل فرعی قرار گرفت که به 
همین دلیل مشــکالت صادرکنندگان 
نیز به خوبی دیده نمی شــد، اما اکنون 
با وضع تحریم ها و مشــکالت فروش 
تفت فرصتی برای توجــه به صادرات 
غیرنفتی به وجود آمده است. قائم مقام 
وزیر صمت در امور بازرگانی با اشــاره 
به برخی ظرفیت های تولیدی کشورمان 
تشــریح کرد: حجم ذخایر مواد معدنی 
کشــورمان ٥۴ میلیارد تن اســت، ۶۴ 
نوع ماده معدنــی داریم، رتبه ۱۰ تولید 
فوالد، رتبه ۴ ظرفیت سیمان و رتبه ۱۲ 
تولید مس را داریم و در تولید آلومینیوم 
رتبه ۱۸ هستیم که با راه اندازی سالکو 
این رتبــه ارتقا می یاید. مدرس خیابانی 
با اعــالم اینکــه پنجمین کشــور به 
لحاظ متراژ و ســطح وسعت زمین های 
باید  کشاورزی هســتیم، تصریح کرد: 
از فرصــت تحریم هــا برای اســتفاده 
بهینه از ظرفیتها و شــکل دهی ابزارها 
و زیرســاختهای تولید استفاده کنیم. او 
در خصــوص تجارت بیان کرد: تجارت 
باید به حوزه تولیــد ملی چه در بخش 
بازرگانی داخلی و چه در صادرات کمک 
کند و تولید بدون تجارت مفهومی ندارد. 
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
با اشــاره به ممنوعیت و کنترل واردات 
۱۶٥۰ قلم کاال اضافــه کرد: در حوزه 
تولید و تجارت دولت عزم خود را جزم 
کرده است و برای حمایت از کاالهای 
داخــل و ممنوعیــت واردات کاالهای 
مشــابه برنامه دارد. مدرس خیابانی با 
اعالن اینکه برای رقابت پذیری کردن 
تولید به زمان و ســرمایه نیاز هســت، 
گفت: چون منابع نفتی داشتیم اجازه و 
فرصت بــرای ارتقای کیفیت کاالهای 
داخلــی را نمی دادیم و فوری کاالهای 
بــا کیفیت را با اســتفاده از منابع نفتی 
وارد می کردیــم، اما ایــن تحریم ها به 
ارتقای  فرصــت  داخلی  کننــده  تولید 
کیفیت داده است.او با اشاره به برگزاری 
نمایشــگاه فرصت های ساخت داخل و 
رونــق تولید، بیان کرد: این نخســتین 
نمایشــگاه تقاضا محور بوده اســت و 
نمایشــگاه دایمی به صورت پورتابل نیز 
در ســایت وزارت صمت موجود است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
در بخــش دیگری از ســخنان خود با 
اعالم اینکه امروز صادرات هســت که 
کشــور را می چرخاند، گفــت: به دلیل 
اختالف قیمت دالر و ارز امروز فرصت 

صادراتی خوبی برای صادرات کاالهای 
کشــورمان به وجود آمده است و در ۶ 
ماهه اول سال نیز وزن صادرات ۲۹.۷ 
درصد نســبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش داشته است.مدرس خیابانی در 
خصوص وضع عــوارض صادراتی نیز 
اضافه کرد: صــادرات مواد اولیه افتخار 
نیست و با وضع عوارض صادراتی روی 
ســنگ آهن در واقع فضــای صادرات 
محصــوالت با ارزش افزوده بیشــتر و 
تامین مــواد اولیه کارخانجات را فراهم 
کردیــم.او با اعالم اینکه ۳ برنامه تنوع 
سازی کاال و بازار و بنگاه ها را در حوزه 
صادرات دنبــال می کنیم، گفت: حدود 
۶٥ تا ۷۰ درصــد صادرات کاالها به ٥ 
کشــور انجام می شــود که برای ایجاد 
تنوع  بیشتر صادرکنندگان  مانور  قدرت 
صادراتی را دنبــال می کنیم.قائم مقام 
وزیر صمت در امور بازرگانی با اشــاره 
به برنامه صادرات به ۱٥ کشور همسایه 
برای  صــادرات  یکپارچگــی  گفــت: 
محافظت از برنــد ایرانی و قیمت های 
صادراتی و ارزآوری بیشتر مهم و حایز 
اهمیت اســت.مدرس خیابانی در ادامه 
سخنان خود با بیان اینکه حوزه تجارت 
و بازرگانــی در ارتقای زیرســاختهای 
تجاری نقش مهمی دارد، افزود: متوازن 
با توسعه صنعتی باید توسعه زیرساختها 
هم مورد توجه واقع بشــود و همچنین 
دســتورالعمل ها  و  ابالغ ها  یکپارچگی 
هم ضرورت دارد.او در ســخنان خود با 
تاکید بر ضرورت توجه به برند ســازی 
و الگوی مصرف کاالهای ایرانی گفت: 
برای ایرانی ســازی فروش کاالها در 
شــبکه های توزیع باید فرهنگ سازی 

شود .
اعتماد به برند و کاالی ایرانی باید 

نهادینه شود

در همیــن حال، معــاون طرح و 
برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز گفــت: حمایت ها و ســرمایه های 

مردمی به ســمت رشــد صنعت بیاید و 
نخبه هــا وارد حــوزه حمایت از صنعت 
شوند. سعید زرندی با اشاره به مدل های 
برنامه ریــزی در وزارت صمت افزود: 
 ٥ وزارت صمت  مدل هــای صنعتــی 
الیــه را در برمی گیرد کــه این الیه ها 
بنگاه های صنعتی، رشــته های صنعتی، 
محیط  تجاری،  و  سیاست های صنعتی 
کالن صنعت و الیه فراکالن هســتند 
کــه همه این الیه ها بایــد با هم دیده 
شوند.او در ادامه با تأکید بر این موضوع 
که حمایت های مردمی باید بسمت رشد 
صنعتی بیاید، گفت: رهبر معظم انقالب 
در خصوص مباحث صنعتی و اقتصادی 
تأکیدات ویــژه دارند و موضوع صنعت 
وارد فضای تصمیم گیری ها شده است، 
اگر می خواهیم صنعت کشــورمان  اما 
رشــد کند به پشتوانه مردمی نیاز داریم.
معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بــا بیان اینکه نخبه ها 
باید وارد حوزه حمایت از صنعت شوند، 
ادامــه داد: باید اعتماد به برند و کاالی 
ایرانی بیش از پیــش تقویت و نهادینه 
شــود.زرندی در خصــوص راه اندازی 
نهضت ســاخت داخل نیز اضافه کرد: 
کلمه نهضت فضای مردمی برای ساخت 
و تولید داخل ایجاد می کند و این کلمه 
به نوعی عرق و غیــرت مردمی ایجاد 
خواهد کــرد.او در خصوص رتبه بندی 
ســرمایه گذاران نیز گفت: سرمایه های 
مردمی باید به ســمت حمایت از صنعت 
سوق داده شود و در همین راستا، گرید 
بنــدی برای معرفی و شناســایی ۱۰۰ 
تولیــد کننده برتر به مردم و ســرمایه 

گذاران درست می کنیم.
اقتصاد مقاومتی زمینه الزم برای پویایی 

فرهنگ صنعتی

بانک  رییــس  قاســمی،  مجید 
پاســارگاد هــم در دومیــن همایش 
با  راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی 
بیان اینکــه در درون فرهنگ صنعتی 
مقاومت جــای گرفته اســت، گفت: 
در بحــث فرهنگ صنعتــی به خوبی 
می توان رد پای مقاومت را مشــاهده 
کرد. این در شــرایطی است که طی 
ورای  صنعتی  فرهنگ  اخیر  سال های 
میــراث صنعتی قرار گرفتــه و منابع 
معاصر و پیش روی مرتبط با فرهنگ 
و نیز منابع خالق را هم در بر می گیرد.
رئیس بانک پاســارگاد افزود: فرهنگ 
صنعتی به دارایی نامشــهود متکی بر 
میراث صنعتی تکیه می کند و در واقع 
پــل ارتباطی بین جامعــه و صنعت را 
می ســازد. به نحوی که مجموعه ای 

از میراث هــای ملمــوس و ناملموس 
در کنــار دارایی هایی از قبیل ذهنیت، 
مهارت و کارکــرد به عنوان مجموعه 
ای پایه ای، روال تحوالت صنعتی را 
تحت تاثیر قــرار می دهد.وی تصریح 
کــرد: مناطقی کــه زمانــی صنعتی 
محسوب می شدند قادر به تغییر ساخت 
و تبدیل شدن به مناطق جدید صنعتی 
هستند و در واقع فرهنگ، نیرو محرکه 
افزایش مقاومت در مناطق پساصنعتی 
خواهد شد. بنابراین مسئوالن و دست 
اندرکاران بایــد در این جوامع تالش 
کنند که فرهنــگ صنعتی را ایجاد و 
تقویت نموده تا بتوانند فضایی بی همتا 
و باز برای توسعه صنعتی به شکل پویا 
به وجود آورند.قاسمی در ادامه به مبانی 
و پایه هــای اقتصاد مقاومتی اشــاره 
مقاومتی  اقتصاد  کرد:  خاطرنشــان  و 
نوعی از اقتصاد اســت کــه با ایجاد 

مکانیزم هــای پویا و فعال می تواند در 
مقابل ضربه های مختلف کننده ساخت 
و هویت مقاومت کرده و ظرف کوتاه 
ترین زمان ممکن دوباره کشــور را به 
مسیر توسعه ای برگرداند پس اقتصاد 
مقاومتی قادر اســت ظرفیت متحول 
کــردن فرهنگ صنعتــی را در درون 
اقتصاد ایجــاد نماید.وی با بیان اینکه 
مقابله با ضربه ها و آسیب های منتهی 
از دســت دادن هویت، ســاختار،  به 
مقاومــت و قابل پیــش بینی کردن 
مقاومتی  اقتصــاد  خواســته  ضربه ها 
است، گفت: دغدغه های مقاوم سازی 
اقتصاد همواره وجود دارد اما برخی که 
مفهوم تــاب آوری اقتصاد را به جای 
اقتصــاد مقاومتی مطــرح می کنند در 
واقع اقتصاد ریاضتــی را مدنظر دارند 
در حالی کــه اقتصاد مقاومتی فراتر از 
تاب آوری است.قاســمی با برشمردن 
محورهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان 
کرد: در سیاســت های کلــی اقتصاد 
تغییرناپذیری  محورهــای  مقاومتــی 
وجود دارد که حفظ آن ضروری است. 
به نحوی که حفظ دستاوردهای کشور 
تداوم پیشــرفت، تحقــق آرمان ها و 
اصول قانون اساسی، تحقق سند چشم 
انداز ۲۰ ســاله و دســتیابی به اقتصاد 
متکی بر دانش و فناوری مدنظر است. 
ضمن اینکه تحقق عدالت بنیادین در 
اقتصاد، برون گرا بودن و پویایی نیز از 
دیگر شاخصه های آن به شمار می رود.

قاســمی گفت: بحث مقاومت در واقع 
ایجــاد ظرفیت هایی اســت که عامل 
کاهــش دوره های زمانی نابســامانی 
بیــن زمان بروز ضربه و برگشــت به 
مسیر عادی بوده و به تضمین پایداری 
می انجامد. پس مقاومتی شدن اقتصاد 
به معنای از دســت دادن هویت ملی 
نیســت بلکــه مقاومت مشــارکتی و 

حضور آحاد مردم را دنبال می کند. 

اخبار

دیدار معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
دبیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو(

اعالم آمادگی یونیدو برای توسعه همکاری های 
صنعتی با ایران 

معاونت  گــزارش  بــه 
آمــوزش، پژوهــش و فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
برات  دکتــر  پیش،  ســاعاتی 
قبادیان، معاون آموزش، پژوهش 
و فناوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به اتفاق هیات همراه با 
لي یانگ، دبیر کل سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحــد )یونیدو( در 

حاشیه هجدهمین کنفرانس سازمان توسعه صنعتي ملل متحد)یونیدو(، دیدار و 
در خصوص همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. 

در این نشست، دبیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( ضمن 
تشریح ماموریت های این سازمان در جهت اجرای اهداف توسعه پایدار صنعتی 
ســازمان ملل متحد، آمادگی خود را برای اجرای پروژه های مشترک با ایران در 
این راستا اعالم نمود. وی در ادامه به برخی از پروژه های مشترک ایران و یونیدو 
همچون پروژه توســعه پایدار صنعت ســنگ در ایران، بهبود  کسب و کارهاي 
کوچک و متوسط در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات اشاره و اظهار کرد: عالوه 
بر این موارد، آمادگی یونیدو برای همکاری بیشتر با ایران در آینده ای نزدیک را 
اعالم می دارم. در این نشست همچنین، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت 
صنعت، معدن وتجارت گزارشی از پروژه های خاتمه یافته، در حال اجرا و در نوبت 
اجرا به صورت مشترک با یونیدو را ارایه و تصریح کرد: این پروژه ها در حوزه هاي 
حفظ محیط زیست،  کارآیي منابع، بهبود زنجیره ارزش در صنایع و کشاورزي، 
صنعت سبز و ایجاد اشتغال پایدار بوده اســت. قبادیان در ادامه اظهار کرد: این 
پروژه ها از جمله پروژه هاي اولویت دار توســعه صنعتي در »برنامه ششم توسعه 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ایران« طی سال هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هستند.وی 
همچنین پروژه های ظرفیت سازي تجارت، کارآیي و بهره وري انرژي در صنایع 
کلیدي انرژي بر، تعویض گازهاي مخرب کارخانجات یخچال ســازي و ایجاد 
اشتغال پایدار براي زنان، جوانان و افراد معلول را از جمله پروژه های در حال اجرا 
با همکاری یونیدو دانست. معاون آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به پروژه  توسعه زنجیره ارزش  ماهیگیري و صنایع وابسته در چابهار، 
پروژه توسعه سکونت پایدار مهاجرین افغاني در ایران و نوآوري در پروژه توسعه 
منطقه استان بوشهر اشاره و خواســتار تامین مالي پروژه  توسعه پایدار صنعت 
ســنگ از سوی یونیدو شــد تا این پروژه هرچه زودتر به مرحله عملیاتی برسد. 
قبادیان در ادامه خواستار کمک مالی ٥/۱ میلیون دالری »GEF«  برای تکمیل 
پروژه بهبود بهره وري و بهینه ســازي مصرف انرژي از ســوی یونیدو در ایران 
شد.در پایان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن وتجارت به 
نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیرکل توسعه صنعتي ملل متحد 
بــرای حضور در ایران و بازدید از پروژه های مشــترک با یونیدو دعوت به عمل 
آورد  و تصریح کرد: به زودي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مرجع ملي یونیدو در ایران  از دبیرکل توسعه صنعتي ملل متحد به صورت رسمي 

دعوت به عمل خواهد آمد.

اعالم امادگی ایران برای ارائه ظرفیت ها و 
فرصت های اقتصادی خود به سایر کشورها از 

طریق یونیدو
معاون  قبادیــان،  دکتــر 
وزیر صنعت، معــدن و  تجارت، 
با تشــریح وضعیت اقتصادی و 
حوزه صنعت در کشورمان در طی 
برگــزاری هجدهمین کنفرانس 
عمومی ســازمان توسعه صنعتی 
سازمان ملل  )یونیدو(، اظهار نمود 
ایران از قابلیت ها  و ظرفیت های 

بســیاری در حوزه های مختلف نظیر منابع انسانی، منابع طبیعی، و زیرساخت ها 
برخوردار است. معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ایران، کمک 
به شرکت های داخلی در صنایع مختلف برای همکاری با شرکت ها و سازمان های 
بین المللی به منظور تبادل فناوری اســت، از تمایل کشورمان برای همکاری با 

سایر کشورهای در حال توسعه در حوزه های صنعتی، فنی  و مهندسی خبر داد.
قبادیان، حوزه صنعت را یکی از کلیدی ترین حوزه های اقتصاد و اســاس 
رشــد و توســعه اقتصادی هر کشــور عنوان کرد، بطوریکه دستیابی به توسعه 

اقتصادی بدون دستیابی به توسعه صنعتی امکان پذیر نخواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای برجام، شرکت ها و سرمایه گذارن خارجی 
تمایل فراوانی برای حضور در حوزه صنعــت ایران ابراز کردند، عنوان نمود که 
متاسفانه این فرصت ها بدلیل رفتار غیرقانونی آمریکا و اقدامات زورمدارانه یکجانبه 
این کشور علیه ایران، تحت تاثیر قرار گرفتند. خروج یکجانبه آمریکا از برجام و 
اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی، اثر مخربی بر ســرمایه گذاری خارجی در 
حوزه صنعت ایران داشــته است. معاون وزیر صمت در این رابطه اعالم کرد که 
جمهوری اسالمی ایران از یونیدو انتظار دارد بطور کامل به مسئولیت خود برای 
توســعه صنعتی اعضای سازمان ملل عمل کرده و فعاالنه در پروژه های توسعه 
صنعتی ایران مشارکت نماید.هجدهمین کنفرانس عمومی سازمان توسعه صنعتی 
ملــل متحد )یونیدو( از تاریخ ۱۲ آبــان ۱۳۹۸ ) ۳ نوامبر ۲۰۱۹( به مدد پنج روز 
در شــهر ابوظبی امارات متحده عربی آغاز به کار کرد. کنفرانس عمومی اصلی 
ترین ارگان یونیدو به شــمار می رود که وظیفه تعیین خط مشی و سیاست های 
کلی این سازمان را بر عهده دارد و هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. این 
چهارمین بار از زمان تبدیل شــدن یونیدو به یک آژانس تخصصی ملل متحد 
است که کنفرانس عمومی در مکانی غیر از مقر اصلی یونیدو در شهر وین اتریش 
برگزار می گردد.جمهوری اسالمی ایران از اعضاء فعال یونیدو محسوب می شود و 
در ارگان های اصلی آن از جمله هیات مدیره، کمیته برنامه و بودجه و کنفرانس 
عمومی حضوری فعال دارد.هیاتی از جمهوری اسالمی ایران مرکب از کاظم غریب 
آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد دفتر سازمان ملل متحد در وین، برات 
قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید مهدی میرصالحی مدیرکل دفتر 

مالکیت معنوی وزارت صمت، در این اجالس حضور دارد.

ابوالفضل کیانی 

بختیاری: اگر برای 

پذیرش تکنولوژی و 

صنعت، فرهنگ سازی 

نشود علی رغم نیروی 

انسانی کافی توفیق 

چندانی را به دست 

نخواهیم آورد

مدرس خیابانی: برای رقابت 
پذیری کردن تولید به زمان و 
سرمایه نیاز است، چون منابع 
نفتی داشتیم اجازه و فرصت 
برای ارتقای کیفیت کاالهای 
داخلی را نمی دادیم و فوری 

کاالهای با کیفیت را با استفاده 
از منابع نفتی وارد می کردیم، 
اما این تحریم ها به تولید کننده 
داخلی فرصت ارتقای کیفیت 

داده است

سعید زرندی:

 باید اعتماد به برند و کاالی 

ایرانی بیش از پیش تقویت 

و نهادینه شود

مجید قاسمی:

 اقتصاد مقاومتی قادر است 

ظرفیت متحول کردن فرهنگ 

صنعتی را در درون اقتصاد 

ایجاد نماید
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش های مختلف در سال معادل بیش از 4٠٠ میلیون بشکه نفت خام است؛

معرفی بزرگترین مشتریان سوخت در ایران
میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش های مختلف در ســال 
معــادل بیش از ۴۰۰ میلیون بشــکه نفت خام اســت که در این میان 
بخش حمل و نقل، نیروگاه و مصارف خانگی بیش ترین ســهم را دارند 
و با مصرف معادل ۸۷ درصد بزرگترین مشتریان انواع سوخت در ایران 

هستند.
آخرین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت نفت نشان می دهد که 
میزان مصرف انواع فرآورده های نفتی در بخش های مختلف کشاورزی، 
صنعت، حمل ونقل، نیــروگاه، مصارف خانگی، تجاری و عمومی معادل 
۴۱۹.۶۴ میلیون بشــکه نفت در ســال ۱۳۹٥ بوده است که به ترتیب 
بخش هــای حمل نقل، نیروگاه ها، خانگی بــا مصرفی برابر با ۲۷۲.۶۱ 
میلیون بشــکه نفت، ۶۰.۶۶ میلیون بشکه نفت و ۳۱.۸۳ میلیون بشکه 
نفت در صدر مصرف کنندگان ســوخت کشــور قرار دارند.نکته جالب 
توجه این که بخش های تولیدی کشور )کشاورزی و صنعت( با مصرفی 
معادل ۴۶.۱۹ میلیون بشــکه نفت خام تنها ۱۱ درصد سوخت کشور را 
مصرف کرده اند و سهم ناچیزی در این حوزه داشته اند.بر اساس ترازنامه 
هیدروکربوری کشــور  در ســال ۱۳۹٥  فرآورده نفت سفید همچنان با 
ســهم ٥٥.۲۹ درصد و پس ازآن گاز مایع و نفت گاز با ســهم ۴۳.۱۴ و 
۱.٥٥ درصــد از مجموع انرژی مصرفی، بیش ترین مصرف را در بخش 
خانگی داشــته اند اما به  علت گسترش و توســعه گازرسانی در اقصی 
نقاط کشور و همچنین اعمال کنترل عرضه و اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها در ســال های اخیر، مصرف نفت سفید و نفت گاز در سال های 
۹٥-۱۳۸٥ با روند کاهشــی روبرو بوده اســت. با وجود این که مصرف 
متوســط فرآورده ها در این بخش در دوره ۹٥-۱۳۸٥ روند کاهشی ٥.۴ 
درصدی داشــته است ولی در سال ۱۳۹٥ نســبت به سال ۹۴، معادل 

۴.۸۳ درصد افزایش داشته است.

هم چنین در همین سال فرآورده های نفت گاز و گاز مایع به ترتیب 
با ســهم ۷۲.۶٥ و ۱۰.۶۴ درصد از مجموع انرژی مصرفی، بیش ترین 
مصرف را در بخش تجاری و خدمات عمومی به خود اختصاص داده اند 
که به علت گسترش و توســعه گازرسانی در کشور، روند مصرف نفت 
گاز در این بخش در ســال های ۹٥-۱۳۸٥ با نوساناتی به آرامی کاهش 
داشــته، به طوری که متوسط رشد ســالیانه مصرف در این دوره روند 
کاهشــی ۶.۲٥ درصدی را طی کرده، هرچند که نســبت به سال قبل، 
۱۴.٥۹ درصد افزایش نشان می دهد.روند مصرف نفت کوره که بیشتر در 
نانوایی ها و حمام های روستایی به  مصرف می رسد، با توسعه گازرسانی 
به روستاها با نوساناتی، رشد متوسط کاهشی۲۳.۹۶ درصدی را در دوره 
 مذکور به دلیل جایگزینی این فرآورده با گاز و یا انرژی های تجدیدپذیر 
)حمام خورشیدی( تجربه کرده و رشد کاهشی۲۶.٥۱ درصدی نسبت به 
سال قبل داشته است.مصرف گازمایع دراین بخش در دوره  زمانی ۹٥-
۱۳۸٥ کاهش ۴.۸۲ درصدی و نسبت به سال گذشته با کاهش۶۷.۳۷ 
درصد روبه رو بوده اســت. مصرف فرآورده هــا در این بخش به دالیل 
فوق الذکــر درمجمــوع در دوره ۹٥- ۱۳۸٥ کاهش ۱۰.۸۰ درصدی و 

نسبت به سال قبل کاهش ۱۹.۲۹ درصد داشته است.

عالوه بر این در ســال ۱۳۹٥ فرآورده های نفــت گاز و نفت کوره 
بــه  ترتیب با ســهم ۶۰.۳۲ و ۳۳.۲۹ درصد از مجمــوع انرژی مصرفی، 
بیش ترین مصرف را در بخش صنعت داشــته اند. در سال های ۹٥-۱۳۸٥ 
با گسترش و توسعه گازرســانی در کشور، روند مصرف نفت گاز با وجود 
محدودیــت و نوســانات در عرضه گاز به این بخش، با متوســط رشــد 
کاهشــی ۱.۶۰ درصد روبرو بوده اســت و در سال  ۱۳۹٥ نسبت به سال 
۱۳۹۴،   مصرف این فرآورده افزایش ۹.۰۸ درصدی داشــته اســت.  در 
همین دوره مصرف نفت کوره به علت گسترش گازرسانی به این بخش با 

رشــد کاهشی چشم گیر ۱۴.۳۳ درصدی مواجه شده و در سال ۱۳۹٥ این 
فرآورده، . ۶۷ درصد کاهش یافته اســت.مصرف گازمایع با جایگزینی این 
فرآورده با گاز در کارخانجاتی که از این ســوخت استفاده می کنند )نظیر 
کاشی ســازی ها و کارخانه های تولید چینی و بلور و …( در دوره ۱۳۹٥-

۱۳۸٥ با رشد کاهشــی۱.۴۸ درصدی در دوره مواجه بوده است. مصرف 
فرآورده ها در این بخــش در دوره ۹٥-۱۳۸٥ کاهش ۱۰.۸۰ درصدی و 

سال ۱۳۹٥ نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش ۷.۳۲ درصدی داشته است. 

از ســوی دیگر در ســال ۱۳۹٥ فرآورده های بنزین موتور و نفت 
گاز به ترتیب با سهم ٥۴.۷۷ و ۳۹.۴۸ درصد از مجموع انرژی مصرفی 
بیش ترین مصرف را در بخش حمل ونقل داشته اند. روند مصرف بنزین 
موتــور علی رغم ادامه اعمال قانون هدفمندی یارانه ها افزایشــی بوده 
اســت به دالیلی ازجمله افزایش ناوگان خــودرو، تثبیت قیمت و باال 
بودن نرخ تســعیر ارز و در نتیجه شکاف قیمتی زیاد با قیمت های رایج 
در کشــورهای همسایه که احتمال خروج این فرآورده را از مسیر توزیع 
غیر رســمی را ایجاد کرده است.مصرف نفت گاز که در دوره ۹٥-۱۳۸٥ 
با رشد میانگین ســاالنه ۰.۲۹ درصدی مواجه بوده، با اعمال کنترل و 
روش منطقی کردن عرضه نفــت گاز به بخش حمل ونقل در چارچوب 
مرحله نخست طرح پایش، از سال ۱۳۹۴ روند کاهشی ۲۶.۸ درصدی 
را تجربه کرده بود، در ســال ۹٥ رشد اندک ۰.۰۴ درصدی را نسبت به 
ســال ۹۴ داشته است.  مصرف ســوخت های هوایی در این بخش به 
دلیل افزایش پروازهای داخلی و خارجی با ســهم ۳.۷۸ درصدی،  رشد 
افزایشی ۱۲.۶٥ درصدی را نســبت به سال قبل تجربه کرده است. با 
توضیحات فوق به طورکلی در مجموع مصــرف فرآورده های نفتی در 
این بخش در دوره ۹٥-۱۳۸٥، به طور میانگین۰.۴۱ درصد رشد داشته 
و در سال ۱۳۹٥ نسبت به سال قبل کاهش ٥.۲۰ درصدی داشته است.

همچنین سوخت مهم و راهبردی بخش کشاورزی، نفت گاز با سهم 
تقریبًا ۹۹.۴۸ درصد از مجموع انرژی مصرفی اســت. مصرف این فرآورده 
در بخش کشــاورزی در سال ۱۳۹٥ نســبت به سال قبل به علت کنترل 
عرضه از طریق اعمال ســامانه تجارت آســان و اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها رشــد اندک ۰.۳۶ درصدی داشــته است و همچنین در سال های 
۹٥-۱۳۸٥ مصرف فرآورده در این بخش کاهشــی در حدود ۳.۸٥ درصد 
را تجربه کرده است.مصرف نفت سفید در این بخش با سهم ۰.۴۹ درصد 
کــه برای گرمایش گلخانه ها و کشــت های گلخانه ای و احتمااًل برخی از 
مرغداری ها مورد اســتفاده قرار می گیرد، است. در سال های اخیر با کنترل 
عرضه این فرآورده و اســتفاده از گاز در برخــی از فعالیت های مذکور، در 

سال های ۹٥-۱۳۸٥ به طور میانگین ۸.۲۷ درصد کاهش یافته است.

۶-۲-۸ عالوه بــر این در ســال ۱۳۹٥ فرآورده های نفت گاز و 
نفت کوره به ترتیب با ســهم ٥۴.۹۴ و ۴٥.۰۶ درصد از لحاظ محتوای 
انرژی عمده سوخت های مایع در بخش نیروگاه ها را تشکیل می دهند 
و علی رغم اینکه ســوخت اغلب نیروگاه ها گاز طبیعی است،  مصرف 
فرآورده های نفت گاز و نفت کوره به خصوص در سال های ۹٥-۱۳۸٥ 
در این بخش به علت جبران کمبود گاز در فصل سرد سال به ترتیب 
با رشــد متوســط ۱.۴۴ و ۶.٥۰- درصدی، روندی به ترتیب افزایشی 
و کاهشــی داشــته اند. در ســال ۱۳۹٥ به ترتیب مصارف نفت گاز و 
نفت کوره در این بخش با رشــدهای کاهشی ۴.۳۲ و ۴۸.٥۳ درصدی 
روبه رو گشــته اند. درمجموع مصرف فرآورده های نفتی در نیروگاه ها 
به دالیل جبران کمبود عرضه گاز به ویژه در فصل ســرد و در فصول 
اول سال به دلیل تعمیرات دوره ای پاالیشگاه های گازی در سال های 
۹٥-۱۳۸٥ بــا کاهش ۳.۹۴ درصدی کاهش یافته و در ســال ۱۳۹٥ 
نیز نسبت به سال قبل این رقم، کاهشی بالغ بر ۲۹.٥۹ درصد را نشان 

داده است.

پتانسیل صادرات ۶۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی در روز
این اعداد و ارقام درحالی است که سید حمید حسینی - سخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشــیمی - معتقد است که  روزانه 
۶۰۰ هزار بشــکه ظرفیت مازاد بر نیاز داخــل در بخش فرآورده های 
نفتی همچون مــازوت، گازوئیل و روغن پایه و قیــر داریم و با ایجاد 
یک ســازوکار درســت می توانیم روزانه حدود ۳۰ میلیون دالر درآمد 
از طریــق صادرات این فرآورده های مهم داشــته باشــیم.وی با بیان 
این که طبق برآوردهای صورت گرفتــه از صادرات فرآورده های نفتی 
می توانیم حداقل ۱۰ میلیارد دالر درآمد داشــته باشیم، به ایسنا گفت: 
این عدد میزانی اســت که پاالیشگاه ها قابلیت صادرات دارند و غیر از 
این ظرفیت، پتانســیل های دیگری نیز در بخش صادرات فراورده های 
نفتی داریم. ۳۰۰ واحد هیدروکربنی وجود دارد که این  واحدها امکانات 
پاالیشــی دارند و می توانند میعانات گازی را دریافت و برش هایی از آن 
را به کار گیرند که این برش ها قابل صادرات است.ســخنگوی اتحادیه 
صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشــیمی با تاکید بر این مســاله که تنها 
۱۰ درصد این بخش فعال اســت، گفت: با ایجاد سازوکاری به راحتی 
می توانیم ۱۰ میلیارد دالر را عاید کشــور کنیم؛ عالوه بر این ظرفیتی 
نیز وجود دارد که با توجه به افزایش ظرفیت پاالیشــگاهی ستاره خلیج 
فارس و رســیدن ظرفیت پاالیش کشــور  از یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
بشــکه، به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه می توانیم تحولی را در این 

حوزه به وجود آوریم.

گزیده

انتصاب های اخیر شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی

معــاون وزیر نفت در امــور پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی در 
احکامی، مدیران عامل جدید پاالیشــگاه  آبادان و امام خمینی )ره( شــازند 

را منصوب کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، علیرضا صادق آبادی در حکمی، علیرضا امین را به 
سمت مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان منصوب کرد.وی در این حکم  
همچنین از خدمات سیدعلی اکبر میرقادری که به افتخار بازنشستگی نائل 
شده، قدردانی کرد.علیرضا امین، لیسانس و فوق لیسانس مهندسی شیمی از 
دانشگاه های صنعت نفت و شــیراز و دارای ۲۸ سال سابقه در صنعت نفت 
اســت. وی پیش از این مسئولیت مدیرعاملی پاالیشگاه های اصفهان، امام 
خمینی )ره( شــازند، بندرعباس و مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه فارس را به عهده داشــته است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی، همچنین در حکمی غالمحســین رمضانپور را 
به ســمت مدیرعاملی شــرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند اراک 
منصوب کرد و از خدمات ارزنده علیرضا امین، مدیرعامل پیشین این شرکت 
قدردانی کرد.غالمحسین رمضانپور دارای تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس 
مهندســی شیمی از دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
اســت.وی پیش از این عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت بندرعباس، 
رئیــس واحدهای تقطیر و گاز مایع، رئیس بهره برداری و مدیر عملیات این 
شــرکت بوده است.وی در سال ۱۳۷۴ به استخدام وزارت نفت در آمد و ۲۴ 

سال سابقه در صنعت نفت کشور دارد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

هیچ محدودیتی در کارت سوخت شخصی ایجاد 
نشده است

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به خبر خبرگزاری 
خانه ملت مبنی بر آغاز بی ســر و صدای سهمیه بندی سوخت در وزارت نفت 
اعالم کرد: هیچ گونه سهمیه بندی و محدودیتی در کارت های هوشمند سوخت 

شخصی افراد اعمال نشده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایــران، در متن این جوابیه آمده اســت: »در پی درج خبری در روز شــنبه، 
یازدهم آبان ماه در خبرگزاری خانه ملت با عنوان »وزارت نفت بی ســروصدا 
ســهمیه بندی سوخت را آغاز کرده اســت« که در گفت وگو با مهرداد بائوج 
الهوتــی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 

شورای اسالمی تهیه شده است، توضیحاتی را به اطالع عموم می رساند:
در پی سوءاســتفاده از کارت های سوخت شخصی در کشور به دلیل 
اختالف قیمت قابل توجه با کشــورهای همسایه، مجموعه دولت و وزارت 
نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، طرح الزامی شدن استفاده 
از کارت ســوخت شخصی را از ۲۲ مردادماه ســال ۹۸ اجرایی کرد و پس 
از آن به مرور در میزان ســوخت گیری از طریق کارت سوخت جایگاه داران 
محدودیت هایــی را اعمــال و اعالم کرد. این طرح تنها با هدف تشــویق 
هم وطنان و دارندگان خودروها برای اســتفاده از کارت سوخت شخصی و 
جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی اجرایی شد، بنابراین الزم به تاکید 
است تیتر خبر از پایه و اساس کذب محض بوده و هم اکنون برنامه ای برای 
استفاده سهمیه ای از سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
ابالغ نشده است.در بخشــی از این خبر اشاره شده است که سوخت گیری 
برای افراد دارای کارت به میزان ۲۰ لیتر محدود شده است که این بخش نیز 
از اساس کذب است و هم اکنون هر فرد می تواند با استفاده از کارت هوشمند 
سوخت شخصی در هر تراکنش ۶۰ لیتر سوخت گیری کند.با وجود تاکیدهای 
پیشــین شخص وزیر نفت باز هم به اطالع می رساند، وزارت نفت و شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی تنها مجری طرح ســهمیه بندی بنزین بوده و 
هرگونه برنامه ریزی در این باره به عهده دولت و دستگاه های ذی ربط است.«

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

دولت تصمیم گیرنده نهایی تغییر قیمت یا 
سهمیه بندی بنزین است

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی گفت: درباره تغییر 
قیمت حامل های انرژی یا هرگونه ســهمیه بندی بنزین، در سطوح دیگری 

تصمیم گیری می شود و وزارت نفت تنها مجری قانون است.
جالل میرزایی در گفت وگو با خبرنگار شانا، با بیان اینکه برخی با نزدیک 
شدن به زمان انتخابات مجلس شــورای اسالمی اظهاراتی مطرح می کنند و 
درصدد جلب توجه افکار عمومی هستند، گفت: این افراد بهتر است در شرایط 
کنونی مســائل دیگری برای اظهارنظر پیدا کننــد.وی ادامه داد: وزارت نفت 
درباره افزایش قیمت بنزین و ســهمیه بندی آن تصمیم گیرنده نیست و تنها 
مجری و اجرا کننده قانون اســت.این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: بدون شــک دولت در این باره )تغییر قیمت بنزین یا 
سهمیه بندی آن( تصمیم می گیرد و البته یکی دو بار نیز در این باره با مجلس 
همفکری داشــته و مجلس نیز مخالفت خود را با افزایش قیمت اعالم کرده 
اســت.میرزایی عنوان کرد: بی تردید هر تصمیمی در زمینه قیمت حامل های 
انرژی گرفته شود مردم در جریان آن قرار خواهند گرفت و این تصمیم مربوط 
به وزیر نفت یا وزارت نفت نخواهد بود. این گونه تصمیم ها در سطوح دیگری 
اتخاذ می شود و فعال نیز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.سیدعلی ادیانی، 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اســالمی نیز در باره خبر منتشر شده 
با عنوان »وزارت نفت با محدود کردن ســوخت گیری به نوعی بی سر و صدا 
سهمیه بندی را آغاز کرده است«، گفت: چنین موضوعی به هیچ عنوان صحت 
ندارد، بنزین سهمیه بندی نشده، بلکه مالکان خودرو ملزم به استفاده از کارت 
سوخت شخصی خود هستند که روزانه ۶۰ لیتر بنزین نیز دریافت می کنند، اگر 
هم قرار باشد تغییری در این روند ایجاد شود وزارت نفت تنها اجراکننده قانون 
خواهد بود.چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عنوان کرد 
وزارت نفت با محدود کردن سوخت گیری به نوعی بی سر و صدا سهمیه بندی 
را آغــاز کــرده، در حالی که در طرح اصلی احیای کارت ســوخت، هیچ نوع 

محدودیتی برای دارندگان کارت هوشمند لحاظ نشده است
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بین امللل

 سیل عرضه نفت در راه است؛

چالش در تالش ها برای مقابله با گرمایش زمین
تهیه و تنظیم : محمود سیاوش آبکناری

ســیل عرضه 
و  است  راه  در  نفت 
این مسئله، تالش ها 
با  مقابلــه  بــرای 
گرمایش زمین را به 

چالش می کشد.
گــزارش  به 

روزنامــه نیویورک تایمــز، جهش تولید 
نفت در راه اســت، چه جهان به آن نیاز 
داشــته باشد، چه نداشته باشد. این سیل 
حتی با وجود نگرانی ها درباره تغییر آب 
و هوا و کند شــدن رشد تقاضای نفت، 
فرا خواهد رســید. این سیل عرضه، نه 
از ســوی تولیدکنندگان معمول، بلکه از 
سوی کشورهایی همچون برزیل، کانادا، 
نروژ و گویان اســت که در ســال های 
اخیر رشــد تولید چندانی نداشته اند.این 
جهش عرضه قریب الوقوع ممکن است 
مهم تریــن انگیزه برای عرضه ســهام 
آرامکو باشد. چهار کشور یادشده )برزیل، 
کانــادا، نروژ و گویان(، در ســال ۲۰۲۰ 
میالدی در مجموع یک میلیون بشــکه 
و در ســال ۲۰۲۱ میــالدی نیز نزدیک 
به یک میلیون بشــکه بــه عرضه نفت 
جهان اضافــه خواهند کرد. این افزایش 
تولیــد، در کنــار تالش جهانــی برای 
کاهش آلودگی ها، بی گمان ســبب افت 
قیمت نفت خواهد شد. افت قیمت نفت 
ممکن است برای شرکت سعودی آرامکو 
و دیگر شــرکت های نفتی مخرب باشد 
و موجــب افت ســوددهی و محدودیت 

اکتشاف جدید شــود، همچنین سیاست 
کشــورهایی را که بــه درآمدهای نفتی 

متکی هستند، تحت تأثیر قرار دهد.
دورنمای تقاضای نفت به نتیجه مذاکرات 

تجاری آمریکا و چین وابسته است
در همین حــال، وزیر انرژی امارات 
اعالم کرد نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا 
و چین، دورنمــای تقاضای نفت را تعیین 
می کنــد. به گزارش خبرگــزاری پالتس 
از دوبی، ســهیل المزروعــی اعالم کرد 
که نتیجه مذاکرات تجــاری کنونی بین 
آمریــکا و چین، دورنمــای تقاضای نفت 
در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میــالدی 
را مشــخص می کند. وی گفت: تغییرات 
بســیاری خارج از مفهوم توازن عرضه و 
تقاضا وجود دارد؛ تغییــرات ژئوپولیتیک، 

تغییرات اقتصادی یــا مذاکرات اقتصادی 
میان آمریکا و چین، نقشی مهم در تعیین 
حجم تقاضای آینده نفت در ســال ۲۰۲۰ 
میالدی دارند. وزیــر انرژی امارات افزود: 
هنگامی که این گفت وگوهــا پایان یابند، 
تصویر مربوط بــه تقاضای آینده نفت در 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مشــخص تر خواهد شد. 
المزروعــی همچنیــن ادعا کــرد امارات 
به طور صددرصد و گاهی حتی بیشــتر، به 
ســهمیه تولید ۳ میلیون و ۷۰ هزار بشکه 
در روز خود طبق توافــق جهانی کاهش 
تولید نفت، پایبند اســت. وی همچنین از 
دیگر کشــورهای حاضر در توافق یادشده 
درخواســت کرد به طور کامل به سهمیه 
تولید خود پایبند باشــند. به گزارش دانش 
نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

و متحدانش چندی پیــش )ژوئن ۲۰۱۹( 
تصمیم گرفتنــد توافق خود برای کاهش 
تولید روزانــه یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
بشــکه نفت را تا پایان ماه مارس ســال 
۲۰۲۰ میالدی تمدید کنند. وزیران نفت و 
انرژی اوپک برای شرکت در صد و هفتاد 
و هفتمین نشســت عادی این سازمان و 
آخرین نشســت ســال ۲۰۱۹ خود پنجم 
دسامبر )۱۴ آذرماه( در دبیرخانه دائمی این 
سازمان در وین گردهم می آیند، همچنین 
هفتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و 
غیراوپک ششم دسامبر )۱٥ آذرماه( در مقر 

دائمی این سازمان برگزار می شود.
واکنش شرکت های آمریکایی به سخنان 

ضدنفتی نامزدهای ریاست جمهوری
در همین حال، دو شــرکت بزرگ 

نفتــی در آمریکا به تــالش نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 
برای ممنوع کردن حفاری نفت شــیل، 
واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری 
آمریکایی  بلومبرگ، مدیران شرکت های 
اکســون موبیــل و شــورون، اظهارنظر 
برای ممنوعیت  پیشــنهادها  علنی علیه 
حفاری نفت شــیل را آغاز و اعالم کردند 
این کار ســود تولید نفت را از آمریکا به 
کشورهای دیگر منتقل می کند و ممکن 
است ســبب افزایش قیمت سوخت شود 
و در عیــن حال، به کاهش تقاضای نفت 
و افت آلودگی گازهای گلخانه ای کمکی 
نمی کند.الیزابت وارن و برنی ســندرز، دو 
نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا، تمایل دارند وابســتگی آمریکا 
به سوخت های فســیلی را متوقف کنند، 
همچنین می کوشــند به وابستگی دولت 
این کشور به منافع شرکت ها پایان دهند.
حفاری نفت شــیل اکنون پرشتاب ترین 
بخش از فعالیت های بین المللی دو شرکت 
اکسون موبیل و شورون و همچنین یکی 
از عوامل اصلی ســوددهی آنهاست.جی 
جانســون، رئیس فعالیت های باالدستی 
شــورون، درباره تولید نفت شــیل گفت: 
این واقعا منافع اقتصادی عمده ای را برای 
کشور )آمریکا( و شرکت های دخیل، آزاد 
کرده اســت.حفاری نفت شیل، به ویژه از 
منظر تخریب محیط زیست، هزینه هایی 
دارد؛ ارزان شــدن ســوخت های فسیلی 
به طور معمول به معنای افزایش مصرف 

آنهاست.

نگاه

یک فرصت طالیی برای اوپک؟
اضافه شــدن برزیل به اوپک با حدود ســه میلیون بشکه تولید 
نفت خام، باعث خواهد شــد سهم از دست رفته اوپک در بازار جهانی 
نفت تا حدود زیادی جبران شــود، به همین دلیل تمایل این کشــور 
برای پیوســتن به اوپک با اســتقبال کشــورهای عضو از جمله ایران 

روبرو شده است.
رئیس جمهور برزیل در روز  ۳۰ اکتبر در کنفرانس سرمایه گذاری 
در ریاض عربســتان، اعــالم کرده بود که این کشــور تمایل دارد به 
عضویــت اوپک درآیــد. این موضوع برای اوپک خبــر خوبی به نظر 
می رســد. اوپک از یک سو طی ۱۸ ماه گذشــته به دلیل تحریم های 
آمریکا بر ایران و ونزوئال شــاهد کاهش حدود  ۲.٥ میلیون بشکه این 
دو تولیدکننده مهم خود بوده اســت.عالوه بر این در ســال های اخیر 
اندونــزی و قطر از عضویت اوپک خارج شــده اند و اکوادور نیز اعالم 
کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۰ دیگر عضو اوپک نخواهد بود. در 
مجموع این سه کشور نیز حدود دو میلیون بشکه از تولید نفت اوپک را 
کاهش داده اند.  از سوی دیگر تنها سه کشور تولیدکننده کوچک گابن، 
گینه استوایی و کنگو به عضویت اوپک درآمده اند که  در مجموع حدود  
۶۰۰ هزار بشــکه ظرفیت تولید دارند.با احتســاب این موضوع، اضافه 
شــدن تولیدکننده بزرگی مانند برزیل به اوپک که تقریبًا دارای  ســه 
میلیون بشــکه تولید نفت خام است، باعث خواهد شد تا سهم از دست 
رفتــه اوپک در بازار جهانی نفت تا حدودی جبران شــود.طبق اعالم 
مدیریــت کل امور اوپک و روابط بــا مجامع انرژی، با توجه به تالش 
اوپک در ســال های اخیر برای تثبیت بازار و حفظ قیمت ها از  طریق 
کاهــش  تولید  و  جبران افزایش تولید  نفت  شــیل  در  بازار  نفت،  
عضویت  برزیل در  ســازمان  اوپک و مشارکت این کشور در مدیریت 
بازار نفت بســیار مطلوب ارزیابی می شود.اما پرسش اصلی  این است 
کــه  برزیــل  با  چه  منطق  اقتصادی  قصد  عضویت  در  ســازمان  
اوپک  را  دارد؟  تولید  نفت برزیل پس از سال ها در حال افزایش است. 
پیش بینی می شود تولید نفت این کشور در سال جاری ۲۰۰ هزار بشکه 
افزایش داشته باشد و در ســال آینده نیز شاهد رشد ۳۰۰ هزار بشکه 
باشد. بر اســاس همین برآوردها میزان افزایش تولید نفت خام برزیل 
بین ســال های  ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۳ برابر ۱٥۰ هزار بشــکه خواهد بود. 
بنابراین این ســوال وجود دارد چرا کشوری که در مسیر افزایش تولید 
نفت اســت، باید با عضویت در سازمان  اوپک تن به  محدودیت های  
تولیــد  نفــت  بدهــد؟ به  عــالوه،  تولید  نفت  برزیل  بر  اســاس  
قراردادهای  منعقد  شــده  با  شرکت های  داخلی و بین المللی صورت 
گرفته  است و دولت  برزیل  نمی تواند در فرآیند تولید نفت خام کشور 
خود دخالتی داشته باشــد.با این تفسیر به اعتقاد برخی تحلیلگران، به 
نظر می رســد هدف اصلی رئیس جمهــور برزیل از ادعای عضویت در 
اوپک جذب ســرمایه گذاری  ۱۰ میلیارد دالری عربستان در  اقتصاد 
کشــورش و جلب  نظر  مقامات عربستانی  باشد، تا یک  اقدام جدی 
در  این باره؛ با این حال اگر این اتفاق محقق شــود، برای اوپک یک 
فرصت طالیی خواهد بود.اما بیژن زنگنه - وزیر نفت کشورمان - نیز 
در این باره اعالم کرده که برای پیوســتن برزیل به اوپک مشــکلی 
ندارم، اما دیگر با پیوســتن تولیدکنندگان کوچــک به اوپک موافقت 
نمی کنم.به گفته او درباره عرضه پنج درصد ســهام آرامکو و تاثیر آن 
بــر بازارهای جهانی نفت خام، بــازار همان روال را دارد و قیمت نفت 
اکنون در محدوده ۶۰ دالر برای هر بشــکه در نوســان است و هرچه 
تالش می شود قیمت نفت باال برود، از رقم ۶۰ دالر به ازای هر بشکه 
باالتر نمی رود و در همین ســطوح می مانــد.در مجموع اگر برزیل به 
اوپک ملحق شــود، یکی از مهمتریــن تولیدکنندگانی خواهد بود که 
در چند ســال اخیر وارد این گروه می شود. تولید فعلی برزیل که بسیار 
باالتر از اعضای جدیدی مانند کنگو و گینه استوایی است، این کشور را 
سومین تولیدکننده بزرگ اوپک خواهد ساخت. نمایندگان اوپک اظهار 
کردند مذاکرات عضویت با برزیل در جریان اســت اما این کشور هیچ 
درخواســت رسمی برای پیوســتن به اوپک نداشته است.طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت میادین فراساحلی برزیل به سرعت 
رو به رشــد است و تولید این کشــور در اوت ۲۲۰ هزار بشکه در روز 
افزایش یافت و به رکورد ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید که در صورت 
ورود بــه اوپک، برزیل را در رده ســومین تولیدکننده بزرگ این گروه 

پس از عربستان سعودی و عراق قرار می دهد.

آمريکايی ها چقدر نفت دارند؟
بر هیچ کس پوشیده نیست که آمریکا 
اکنون بیش از هر کشــور دیگری در جهان 
نفت تولید می کند اما ۱۲.۶ میلیون بشکه در 
روز آمار اعالم شــده از سوی اداره اطالعات 
انرژی، مربوط به تولید داخلی است در حالی 
که غول های آمریکایی در ســطح جهانی هم 

فعالیت دارند.
به گزارش ایسنا، ممکن است برآورد 
قطعی میزان نفت خام جهان که در کنترل 
باشد  غیرممکن  است،  آمریکایی  غول های 
اما نگاهــی به آمار تولید گزارش شــده از 
سوی بزرگترین شــرکت های نفتی جهان 
نشــان می دهد که دو شرکت از ۱۰ شرکت 
بــزرگ تولیدکننده نفت جهــان در آمریکا 
مستقر هســتند.۱۰ تولیدکننده بزرگ نفت 
بــه اتفاق یکدیگر در عرضه ۳۴.۷۳ میلیون 
بشکه در روز نفت جهان سهم دارند و سهم 
دو غول نفتی آمریکایی اکســون موبیل و 
شــورون ۴.۱۳ میلیــون بشــکه در روز یا 
معادل ۱۱ درصد است.در مقایسه با مجموع 
تولید نفت جهان که ۹۴.۷ میلیون بشــکه 
در روز برآورد شــده است، سهم تولیدکننده 
بزرگ آمریکایی ۴.۴ درصد اســت اما تنها 
آرامکو که مســئول ۱۰۰ درصد تولید نفت 
عربستان سعودی اســت، نفت بیشتری از 
مجموع تولید دو شــرکت اکسون موبیل و 
شــورون تولید می کند.اما آمریکا در زمینه 
تولید نفت، مهره های سنگین وزن دیگری 
هــم دارد و تقریبا همه نفتــی که در این 
شرکت های  توسط  می شــود،  تولید  کشور 
بر  استخراج می شود.عالوه  آمریکایی  نفتی 
اکسون موبیل و شورون، سایر شرکت های 
نفتــی بــزرگ آمریکایی شــامل کونوکو 
ریسورسز،   EOG اوکســیدانتال،  فیلیپس، 
آنادارکــو، ماراتون، والکــو و دیون انرژی 
هســتند و تمامی این شــرکت ها در سراسر 
جهان فعالیت دارند.اکسون موبیل در عراق، 
شــورون و آنادارکو در برزیل، ماراتون اویل 
و کونوکــو فیلیپس در کانادا، شــورون در 
کویت، اکســیدان در عمان، والکو در گینه 
استوایی، اکسون موبیل در روسیه، شورون 
و اکســیدنتال در قطر، شورون در ونزوئال و 
ماراتون اویل و والکو در گابن فعالیت دارند. 

غول های نفتی آمریکا همچنین در ترینیداد، 
انگلیــس و چین هم فعالیــت می کنند.در 
از ۱٥  مجموع شرکت های آمریکایی بیش 

درصد نفت جهان را تولید می کنند.
چه کسی صاحب نفت است؟

یک راه دیگر بررســی ایــن که چه 
کســانی نفت را در کنترل دارند، بررســی 
ذخایر قطعی غول های نفتی آمریکا اســت 
که نه تنها ذخایر نفتی در آمریکا بلکه ذخایر 
نفتی در سراسر جهان را شامل می شود و به 

این ترتیب است:
اکســون موبیل: ۲۴.۳ میلیارد بشکه 

ذخایر قطعی نفت
میلیارد بشکه ذخایر  شــورون: ۱۲.۱ 

قطعی نفت
بشکه ذخایر  میلیارد  اکسیدانتال: ۲.۸ 

قطعی نفت
دیون انرژی: ۱.۹ میلیارد بشکه ذخایر 

قطعی نفت
آنادارکو: ۱.۴۷ میلیارد بشــکه ذخایر 

قطعی نفت
ماراتــون اویل: ۱.۲۸ میلیارد بشــکه 

ذخایر قطعی نفت
والکو: ٥.۴ میلیون بشکه ذخایر قطعی 

نفت
میلیــون  ریسورســز: ۲.۹۲۸   EOG

بشکه ذخایر قطعی نفت
فهرســت مذکــور جامــع نبــوده و 
دربرگیرنــده بزرگتریــن نامهــا در صنعت 
نفت آمریکا اســت. ســه بازیگــر بزرگ 
مجموعا معادل ۴۴ میلیارد بشــکه نفت را 
در اختیار دارند و البته شــرکت های بسیار 
کوچکتر آمریکایی هستند که ذخایر قطعی 
کوچکتــری دارند.ذخایر قطعی نفت آمریکا 
در آخرین بررسی انجام گرفته معادل ۲۶۰ 
میلیارد بشــکه اعالم شــد. ذخایر شرکت 
روس نفــت معــادل ۴۴ میلیارد بشــکه و 
میلیارد  PDVSA ونزوئــال معــادل ۳۰۰ 
با وجود بزرگی شرکت  بشکه اســت.حتی 
اکسون موبیل، تولید و ذخایر قطعی آمریکا 

بخــش کوچکی از نفت جهان را تشــکیل 
می دهــد که به ۱.۷۳ تریلیون بشــکه بالغ 
می شود. ذخایر آمریکایی کمتر از سه درصد 
از ذخایــر قطعی جهان اســت اما به معنی 
این نیست که شرکت های نفتی آمریکایی 

قدرت ندارند.
کنترل خاورمیانه

آمریکایی  نفتی  شــرکت های  حضور 
در خاورمیانــه به دهه ها قبــل بازمی گردد. 
آمریــکا و انگلیس در ســال ۱۹۴۳ برای 
داشــتن ســهمی از نفت خاورمیانه رقابت 
می کردنــد. در آن زمان انگلیس بیش از دو 
سوم تولید نفت خاورمیانه را کنترل می کرد 
و تنهــا ۱۴ درصد تحت کنترل آمریکا بود.
از آن زمان نفوذ مستقیم شرکت های نفتی 
آمریکایی در خاورمیانه ضعیف شــده است 
اما آنها همچنان در خاورمیانه حضورشان را 
آمریکایی  نفتی  کرده اند. شرکت های  حفظ 
همچنان در سراســر جهان از جمله عراق، 
کویت، عمان و قطر فعالیت می کنند اما روی 

نفت تولید شــده در خاورمیانه نفوذ کمتری 
دارند زیرا برخی از کشورها غول های نفتی 
آمریکایــی را پــس زده و صنایع نفت خود 
را ملــی کردند.غول های نفتی آمریکایی در 
مناطق دیگر هم شرایط دشواری را تجربه 
کردند که باعث شد این پرسش مطرح شود 
که این شرکتها تا چه حد نفوذ دارند. نگاهی 
به ونزوئال، لیبی و نیجریه نشــان می دهد 
شرکت های نفتی غربی در بازارهای خارجی 
چه عملکردی داشــته اند اما نفت آن قدر 
جذابیت دارد که حتی پذیرش ریســکهای 
بزرگ هم ارزش تحمل دارد.به عنوان مثال 
در ونزوئال هوگو چاوز، رییس جمهور فقید 
این کشــور تقریبا همه صنعت نفت را ملی 
کرد و اموال شــرکت های نفتی خارجی را 
توقیــف و آنها را بیرون کرد و ثابت کرد نه 
حتی ونزوئال که صاحــب بزرگترین ذخایر 
قطعــی نفت جهــان اســت، ارزش آن را 
داشت. ســایر کشورها مانند لیبی و نیجریه 
درگیریهای داخلی و فســاد به حدی شدید 
بود که برخی از شــرکت های آمریکایی از 

آنها خارج شدند.
مناطق نفتی جدید

برخی از غول هــای نفتی آمریکایی 
اشتیاق دارند در کشورهای دیگر اکتشاف 
کنند و جذابترین نقطه بــرای آنها اکنون 
گویان و همسایه اش سورینام هستند و این 
نگرانی ابراز شده که اکسون قرارداد خوبی 
در گویان به دست آورده که استثمارگرایانه 
است.و مانند خاورمیانه در هنگام نخستین 
کشــف نفتی، گویان و سورینام تجربه ای 
در زمینــه نفت ندارند و سیاســتهای آنها 
برای نفت هنوز شــکل نگرفته اســت.بر 
اســاس گزارش اویل پرایــس، غول های 
آمریکایــی حداکثــر ۱٥ درصــد از نفتی 
که در سراســر جهان تولید می شود را در 
کنترل دارنــد و تولیدکنندگان آمریکایی از 
موقعیت قدرتمندی در جهان برخوردارند و 
بــا توجه به این که آمریــکا در ۹۸ درصد 
از رشــد تولید جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ 
سهم داشــته است، این روند احتماال ادامه 
پیدا می کند و نفوذ آنها در ســالهای آینده 

تحکیم می شود.

کشف میدان های بزرگ نفت و گاز در امارات

امارات از کشــف ذخیره های بزرگ نفت و گازی در این کشــور 
خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانســه از ابوظبی، امارات روز دوشــنبه، 
۱۳ آبان ماه از کشف های بزرگ نفتی و گازی خبر داد و یک سازوکار 
جدید قیمت گذاری برای شــاخص نفت خام مربان مشــخص کرد.
شورای عالی نفت امارات که بزرگ ترین نهاد تصمیم گیری این کشور 
در زمینه انرژی اســت، اعالم کرد کشــفیات جدید شامل ۷ میلیارد 
بشــکه نفت و ٥۸ تریلیون فوت مکعب گاز است.این اکتشاف ها سبب 
می شــود مجموع ذخایر نفت گاز امارات به ۱۰٥ میلیارد بشکه برسد و 
این کشور در جایگاه ششمین دارنده بزرگ ذخایر نفت قرار گیرد.طبق 
اعالم شرکت ادنوک، امارات روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت و ۱۰ 

میلیارد و ٥۰۰ میلیون فوت مکعب گاز تولید می کند.
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محدودیت ها تاثیری بر رفع نیازهای فوالد اکسین ایجاد نمی کند؛

راه اندازی خط نورد تولید ورق های عریض فوالدی شرکت فوالد اکسین

خط نورد تولید ورق های عریض فوالدی شــرکت 
فوالد اکسین که طبق برنامه ریزی مشخص به مدت ۱۵ 
روز جهت انجام تعمیرات ســاالنه پس از چندین سال 
متوقف شده بود، با تالش و همت تمامی کارکنان شرکت 
و توجه ویژه امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت در تامین 

متریال مورد نیاز شد.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از روابط 
عمومی شرکت فوالد اکســین خوزستان، این تعمیرات 
در صورتی انجام گرفت که بنا بر شــرایط فعلی کشور 
دسترسی به تامین برخی قطعات، تجهیزات و کارشناسان 
خارجی، بعضًا با مشــکل و یا غیر ممکن بوده است. از 
این رو متخصصان فوالد اکسین خوزستان این عملیات 
را به صــورت کاماًل بومی انجــام داده و نتیجتا پس از 

نورد آزمایش مشخص گردید، تمامی مقادیر پارامترهای 
نوردی )مقادیر در گزارشات بعد ارائه می شود( به نسبت 
راه اندازی کارخانه توســط شرکت دانیلی باالتر بوده و 
تجهیزات نورد در شرایط بســیار مطلوبی قرار گرفتند.
تعمیرات ســاالنه خط تولید این شرکت از ۲۸ مهرماه 
سال جاری آغاز و پس از ۱٥ روز طبق برنامه پیش بینی 
شده به اتمام رسید و شــرکت فوالد اکسین خوزستان 
عماًل انجام تولیدات خود را از عصر روز جاری از ســر 
گرفــت و در روزهای آتی محصوالت خود را روانه بازار 
می نماید.گزارش تکمیلی این رویداد که می توان گفت 
یک افتخار در کارنامه شــرکت فوالد اکسین به شمار 
می آید طــی مصاحبه های آینده از طریق مدیر عامل و 

رئیس ستاد تعمیرات شرکت ارائه می گردد.

معرفی کتاب

خرب

 نگاهی به کتاب »گذری بر خصوصی سازِی 
صنایع پتروشیمی در ایران و خاورمیانه«

 تالیف خانم رفعت فرزادفر و عبدالرسول دشتی

کتــاب کتاب »گذری بر خصوصی ســازِی صنایع پتروشــیمی در ایران و 
خاورمیانه« در دو فصل تدوین شــده و حــاوی تحلیل های کم نظیر بین المللی 

حول محور نفت و پتروشیمی می باشد.
این کتاب در این بین به ترســیم اهمیت چشم انداز، ارزش های بنیادین 
و نمونه هایــی از شــرکت های نفتی وغیر نفتی موفق در حوزه کســب وکار 
پرداخته، در بخشــی دیگر نگاهی به قوانین کار و روند خصوصی ســازی در 
صنایع پتروشــیمی به ویژه در کشــورهای منطقه خلیج فارس و برنامه های 
آنان برای توســعه کرده است. در گزارشــی جامع فرصت ها، تهدیدها و نقاط 
قوت و ضعف کشــورهای منطقه برای توسعه پتروشــیمی مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. شرایط پیش روی شرکت های ایرانی برای حضور در بورس های 
بین المللــی و نگاهی جامع به قوانین و مقررات کار و روند خصوصی ســازی 
در صنایع پتروشیمی کشــورهای حوزه خلیج فارس از مباحث مهمی است که 
در این کتاب به آن پرداخته شــده است. ارزیابی نقش حاکمیتی شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، جایگاه مســئولیت اجتماعی در شرکت های بزرگ نفتی، 
تاثیر برجام در برنامه های صنایع پتروشــیمی و جایگاه این صنعت در توسعه 
روابط اقتصادی با کشــورهایی مانند هند و پاکســتان، ارزیابی طرح خط لوله 
اتیلن غرب در توســعه بخشی از مناطق مستعد کشور و نقشی که می تواند به 
عنوان جاده ابریشم پتروشیمی داشــته باشد، به همراه یادداشت های متنوعی 
پیرامون نقش مهم و ارزشــمند پتروشــیمی در توسعه اقتصادی کشور و ورود 
آن به مناظره نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری کشور 
از جملــه مطالبی هســتند که در این کتــاب به آنها پرداخته شــده و برای 
طیف هــای مختلف مخاطبیــن اعم از کارشناســان و صاحب نظران صنعت 
نفت و پتروشیمی، محققان، اســاتید و دانشجویان رشته های مختلف نفت و 
انرژی و همچنین مدیران، فعاالن و دست اندرکاران بخش خصوصی نفت و 

پتروشیمی قابل استفاده می باشد.

برگزاری ۳5 رزمایش عملیاتی از سوی شرکت نفت 
مناطق مرکزی

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت نفت مناطق مرکزی از برگزاری 
۳۵ رزمایش تخصصی  برای آماده ســازی و افزایش توان کارکنان و کارشناســان 

حوزه اچ اس یی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، علیرضا 
عیدک زاده با تشــریح برنامه های انجام شده در زمینه پدافند غیرعامل در سال ۹۷ 
اظهار کــرد: افزون بر برگزاری ۳٥ رزمایش، مانورهایی با ســناریوی خرابکاری 
در تاسیســات جمع آوری گاز ترش منطقه خانگیران، شناسایی نهادهای امدادی، 
پشــتیبانی، امنیتی، کنترلی و امضای یادداشــت تفاهم با شرکت های مجاور در 
منطقه عملیاتی خانگیران به منظور افزایش هماهنگی در شرایط بحران و مقابله با 
حوادث و تهدیدها نیز از سوی حوزه اچ اس یی انجام شده است.وی افزود: روزآمد 
کردن روش اجرایی واکنش در شــرایط اضطــراری، تعیین مدیران و فرماندهان 
صحنه، تهیه فهرست مخاطره ها و تهیه و تکمیل ERP بر اساس ریسک های بارز 
شناسایی شــده، روزآمد کردن برنامه اجرایی )ACTION PLAN(، پیگیری تامین 
بودجه و احداث انبار مدیریت بحران و تهیه شــرح کار مطالعات پدافند غیرعامل 
مناطق عملیاتی نفت شــهر، نار و کنگان، پارســیان، آغار و داالن و خانگیران از 
دیگر فعالیت های انجام شــده در سال گذشته است.بر اساس این گزارش، اجرای 
پروژه سیســتم اعالن و اطفای حریق خودکار اتاق ســرورهای منطقه خانگیران 
و ســتاد مشــهد، برنامه ریزی و پیگیری اتاق مدیریت بحــران دوم و تجهیز آن 
در کمــپ بهره برداری منطقه خانگیران، پیگیری پروژه اجرای ســامانه حفاظت 
الکترونیک تاسیسات منطقه خانگیران، استقرار استاندارد سامانه امنیت اطالعات، 
تشکیل نشســت های کارگروه پدافند غیرعامل در سطح ستاد شرکت های تابع و 
مناطق عملیاتــی برای هماهنگی و دریافت تصمیم های الزم در حوزه اقدام های 
پدافند غیرعامل مورد نیاز و برگزاری سمینار آموزشی پدافند غیرعامل با موضوع 
اهمیت پدافند غیرعامل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای مدیران و کارکنان 
از دیگر اقدام های انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل است.برنامه ریزی به منظور 
اطالع رســانی درباره اهمیت پدافند غیرعامل در صنعت نفــت، برگزاری کارگاه 
آموزشی در ستاد، مناطق عملیاتی و تاسیساتی و شهرک های مسکونی، برگزاری 
رزمایش در مناطق عملیاتی و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در دستور کار 

امسال اداره اچ اس یی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارد.

انتقال نفت خام از گوره به جاسک به کجا رسيد؟
طبق پیش بینی ها انتظار می رود بخشــی از پروژه 
انتقال نفت خام از گوره به جاســک، ســال آینده و کل 
طرح در سال ۱۴۰۰ و مطابق برنامه زمانبندی، عملیاتی 
شود که با عملیاتی شدن این پروژه و انتقال یک میلیون 
بشــکه نفت، امکان ایجاد منطقــه آزاد تجاری در این 
منطقه محــروم و در عین  حال اســتراتژیک در جنوب 
کشور و در کنار آب های آزاد و با محوریت صنعت نفت، 

قوت می گیرد.
جاســک یکی از شــهرهای بندری با قدمت و 
اســتراتژیک ایران در اســتان هرمزگان و در جنوب 
ایران، مقصدی اســت که نفت گوره برای صادرات از 
طریق آب هــای آزاد و اقیانوس هند با ۱۰۰۰ کیلومتر 
خط لوله  ۴۲ اینچ به آنجا منتقل می شــود. از طریق 
بندر جاســک می توان با مقسط، صحار، سالله، دبی، 

ابوظبی، کویت، قطر، چابهار و...  ارتباط داشت.
اما به منظور رونق بخشــی و توســعه جاسک و 
ســواحل مکران، طرح ها و پروژه های مختلفی تعریف 
شــده که از میان آن ها می تــوان از برنامه ریزی برای 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی جاسک و تبدیل آن 
به قطب جدید انرژی در منطقه غرب آسیا )خاورمیانه(، 
اجرای پــروژه انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله به 
عمان، ســاخت مخازن ذخیره سازی نفت خام و گاز، 
احداث پاالیشــگاه، مجتمع پتروشیمی و نیروگاه برق، 
احداث فرودگاه بین المللی جاسک، توسعه حمل و نقل  
جاده ای و ریلی در امتداد ســاحل بندرعباس، جاسک 
و چابهــار، ایجاد شــهرک صنعتی ایــران و چین در 
جاســک و  ایجاد منطقه آزاد جاسک، یاد کرد.آن طور 
که پیش بینی شــده با توجه بــه طرح ها و پروژه های 
تعریف شده، جاسک در آینده ای نزدیک به هاب نفتی 
ایران بدل می شــود. بندری که بــا اجرای پروژه های 
نفتی، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام 
سنگین از منطقه گوره به جاسک در استان هرمزگان، 
امکان پهلوگیری کشتی های بسیار بزرگ با ظرفیت ۲ 
میلیون تن و ذخیره سازی ۱۰ میلیون بشکه نفت خام 

را پیدا خواهد کرد.
کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز

از سوی دیگر انتقال نفت خام از گوره به جاسک 

با بیش از ۱.۸ میلیارد دالر ســرمایه گذاری، به نوعی 
تمرکززادیی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی این 
روند و کاهش ریســک صــادرات از تنگه هرمز را در 
پی دارد؛ ضمن این که ســبب ایجاد اشتغال در منطقه 
مکران و توسعه پایدار می شود.برای انتقال یک میلیون 
بشکه نفت خام سنگین از گوره به جاسک و به منظور 
جلوگیری از افت فشــار، احداث پنــج تلمبه خانه بین 
راهی برنامه ریزی شــده که برای ســاخت هر تلمبه 
خانه ۱۸ ماه زمان الزم است.به گفته مسووالن، تمام 
فعالیت ها در به ثمر رســیدن طرح ملی و استراتژیک 
انتقال نفــت از گوره به جاســک در همه جبهه های 
کاری با همکاری شــرکت های توانمند داخلی انجام 

می شــود. به عنوان نمونه، در ایجاد زنجیره تولید لوله 
NACE، تبدیل تختال به ورق و سپس لوله که برای 
نخســتین بار اتفاق افتاده است، شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، شــرکت فوالد اکسین خوزستان، لوله سازی 
اهواز و ایران آروین، لوله سازی ماهشهر و لوله سازی 
صفا فعالیت می کنند.احداث خطــوط ۴۲ اینچ انتقال 
نفت خام از تلمبه خانه گوره به پایانه جاسک به طول 
تقریبــی ۱۰۰۰ کیلومتر نیز از طرف شــش پیمانکار 
ایرانــی بخش خصوصی در حال انجام اســت که هر 

گســتره به ترتیب شامل ۱۴۸، ۱٥۷، ۱۳۴، ۱٥۷، ۱۶۴ 
و ۲۳٥ کیلومتــر خط لوله اســت.مبداء این خط لوله 
منطقه گوره از توابع شهرســتان گناوه استان بوشهر 
اســت که پس از عبور از اســتان های بوشهر، فارس 
و هرمزگان از ۶۰ کیلومتری غرب شــهر جاســک به 
ترمینال و تأسیســات دریایی صــادرات و واردات که 
احداث آن برنامه ریزی شده است، متصل می شود. در 
محل اراضی غرب جاسک نیز احداث دو پاالیشگاه و 
سه مجتمع پتروشیمی در دستور کار است که از سوی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود.احداث 
مخازن ذخیره سازی نفت خام نیز از سوی یک پیمانکار 
داخلی در حال انجام اســت. این پــروژه در چارچوب 

B.O.T انجام شود؛ به این گونه که سرمایه گذار برای 
طرح انتخاب و پــس از احداث آن در طول یک دوره 
سه ســاله، به مدت ۱٥ ســال این مخازن به شرکت 
ملی نفت ایران اجاره داده شــود. مالکیت مخازن پس 
از ۱٥ ســال بدون هزینه به شــرکت ملی نفت ایران 
منتقل می شود.ساخت و تأمین٥۰ الکتروموتور غول آسا 
و بزرگ به دست سازندگان ایرانی نیز رکورد جدیدی 
که در اجرای این طرح ملی به ثبت می رسد و به گفته 
وزیر نفت، افزون بر ســاخت، کار بهره برداری از آن را 

به مدت پنج سال نیز به عهده شرکت های ایرانی است 
تا تضمینی برای کیفیت تولید این الکتروموتورها باشد. 
پیش بینی می شود با هدف تشویق شرکت های سازنده 
تجهیزات داخلی در حوزه های مختلف، این سیاســت 
جدید یعنی مدیریت بهره برداری از تجهیزات به مدت 

محدود به سازندگان تجهیزات تسری پیدا کند.
اعتماد به سازندگان داخلی قوت گرفت

در این رابطه، تورج دهقانی - مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه نفت - نیز اعالم کرده که براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفتــه در طرح انتقال نفت 
خام از گوره به جاســک که فاز اول آن باید تا ۱۸ ماه 
آینده به بهره برداری برســد، روزانه یک میلیون بشکه 
نفت خام از شــرق هرمز، نفت ارســال و ذخیره سازی 
می شود و الزم است برای اجرای این طرح تمامی اجزا 
هماهنگ باشــند.وی با بیان این که با بهره برداری از 
این طرح نفت خام تولیدی در کشور از گوره به جاسک 
در شــرق تنگه هرمز توســط ۱۰۰۰ کیلومتر لوله ۴۲ 
اینچ و پنج ایستگاه تقویت فشار منتقل می شود، اظهار 
کرد: برای این منظور ۱۰ میلیون بشــکه تاسیســات 
ذخیره سازی ساخته می شــود و در بخش دریا احداث 
اسکله و خط لوله دریایی و گوی شناور برای بارگیری 
نیز در حال پیگیری است.مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توســعه نفت، سرمایه الزم برای اجرای این طرح را 
۱.۸ میلیــارد دالر ارزی و ۳٥۰ میلیــارد تومان اعتبار 
ریالی دانســت و افزود: به دلیل تحریم ها تامین لوله 
از خارج با مشــکل مواجه شد اما با تالش متخصصان 
داخلی این نگرانی برطرف شده و اکنون شاهد اتفاقات 
خوبی در این حوزه هســتیم.دهقانی بــا تاکید بر این 
مساله که اکنون تمام فعالیت های اجرایی در تمام نقاط 
طرح آغاز شده و در ٥۰ جبهه کاری مشغول به فعالیت 
هســتند، ادامه داد: با توجه به این که طرح انتقال نفت 
خام از گوره به جاسک طرحی استراتژیک است، الزم 
اســت که این طرح در زمان مشخص به پایان برسد.

وی با بیان این که در این طرح به ســازندگان داخلی 
اعتماد کرده ایم و امیدواریم پاسخ این اعتماد را دریافت 
کنیم، گفت: برای اولین بار برای تامین الکتروپمپ های 

۲.٥ مگاواتی از ظرفیت داخلی استفاده شده است.

نگاه تحليلی


