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گزارش دانش نفت از امضای بزرگترين قرارداد ساخت کاالی 
صنعت نفت )لوله مغزی CRA( در پسابرجام؛

اسپانيا پيشقراول شد

دکتر سميع خبر داد:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 
کارکنان مدت موقت  و پيمانکاری 

صنعت نفت
صفحه14صفحه4

جناب آقاي دکتر سيد ابراهيم اميني 
نماینده منتخب شوراي اسالمي شهر تهران،  ري و تجریش

خداوند را شاكریم كه بار دیگر مردم شریف ایران اسالمي با حضور بی سابقه و پرشورشان در دوازدهمين دوره انتخابات 
ریاست جمهوري  و پنجمين انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا، مهر تایيدي بر مردم ساالري به ثبت رساندند  كه این 
امر سترگ نشان از دلبستگی ملت فهيم  ایران به استقالل، آزادی و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دارد و بنا به فرموده 

مقام معظم رهبري، پيروز اصلی در این حماسه،  مردم و نظام جمهوری اسالمی است. 
ضمن تبریك به جهت انتخاب شایسته جنابعالي به عنوان عضو شوراي اسالمي شهر تهران، ري و تجریش، از خداوند 
متعال توفيق خدمتگزاري براي ش�ما و همكاران محترم داش�ته و اميدواریم كه با سرانگشتان تدبير و اميد، مشاركت جمعي و 

مسئوليت اجتماعي تمامي شهروندان، شاهد شهري زیباتر از حيث زیست، فرهنگي و اجتماعي باشيم.
احمد مددی-حسين دهقان

گزارش دانش نفت  از نشست تبيين سياست های راهبردی طرح ایجاد شرکت های زنجيره ای توزیع فرآورده های نفتی؛

پيامدهای مثبت 
اجرای طرح برندینگ درکشور
مهندس کاظمی  تاکيد کرد: انتظار ما از الیه های مدیریتی شرکت ملی پخش، توجيه و تببين اجرای مطلوب طرح برند، برای جایگاه داران و همه ذی نفعان است

مهندس ریاحی: ایجاد زمينه و عرصه های جدید کسب و کار، اشتغال زایی، گسترش حق انتخاب مصرف کننده، کاهش هزینه های 
شرکت و کاهش خطاهای راهبردی از جمله پيامدهای مثبت اجرای طرح برندینگ است

اجالس 172 اوپک و تمدید 9 ماهه توافق کاهش تولید نفت؛ 

یک قدم دیگر به پیش

در کنار مشاور وزیر نفت 
در دو سفر متوالی به سرزمین نفت؛

وقتی خوزستان 
حماسه سوم خرداد 
را به ۲۹ اردیبهشت 

پیوند داد
دکتر دالویز: گشایش های زیادی در

 حوزه منابع انسانی نفت ایجاد شده 
و گشایش های بیشتری در راه است

دان�ش نفت-حميدرضا ش�كوهی: از هواپيما كه بيرون 
آمدیم، هرم داغ گرما به صورتم خورد. خيلی گرم. به گرمای 
خوزس�تان. چند دقيقه قبل از آنك�ه هواپيما در فرودگاه اهواز 
بنشيند، فلرهای اطراف فرودگاه كه هميشه شعله از آنها زبانه 
می كش�د، بهترین نشانه است كه با زبان بی زبانی بگوید به 
كج�ا آمده ایم. گرمای خوزس�تان را از هم�ان باالی فرودگاه 
هم با دیدن ش�عله فلرها می ش�د احس�اس كرد. اما حاال كه 
از هواپيم�ا بيرون می آیي�م، هرم گرم�ا روی صورتم، موجب 
مشروح در صفحه5 می شود خوزستان را بيشتر لمس كنم. 

گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی دانش نفت

پنجم خرداد
 سالروز فوران و كشف نفت در ایران؛

صبح 26 ماه مه 1908 ميالدي 
)مطابق با پنجم خرداد 1287 هجري 
شمسي( نفت از عمق 1180 پا، از 
چاه شماره یك فوران كرد.
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تحلیل2 یادداشت میهمان

نگاه

اجالس 172 اوپک و تمدید 9 ماهه توافق کاهش توليد نفت؛ 

یک قدم دیگر به پيش
احمد مددی

نف�ت:  دان�ش 
اج�الس 172 اوپك 
س�نگين  س�ایه  زیر 
تهمت های  و  افتراها 
ش�اه سعودی بر ضد 
برگزار ش�د.  ای�ران 
اما س�خنان خارج از 

عرف و غير دیپلماتيك ملك س�لمان، پادش�اه 
عربس�تان در براب�ر دیدگان ترام�پ در هفته 
گذشته نيز باعث نشد كه تيم نفتی سعودی ها 
ب�ا ای�ران در اوپك همراهی نكن�د و به تمدید 

توافق نفتی رای ندهد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، اعضای س��ازمان 
كش��ورهاي ص��ادر كنن��ده نف��ت اوپک با 
تمدی��د دوره كاه��ش تولید س��طح نفت به 
مدت ٩ ماه تا ماه م��ارس ۲۰۱۸ )فروردین 
٩7( موافقت كردند. اوپک در نشس��ت ۱7۱ 
اوپک در 3۰ نوامبر ۲۰۱6 )دهم آذرماه ٩5( 
تصمیم گرفت مجم��وع تولید نفت اعضای 
این سازمان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
در روز كاه��ش یاب��د، غیراوپکی ها از جمله 
روسیه نیز همسو با این تصمیم و در نشست 
با اوپکی ها تصمی��م گرفته بودند تولید نفت 
خود را حدود 6۰۰ هزار بشکه در روز كاهش 
دهن��د. این تصمی��م از یک��م ژانویه ۲۰۱7 
اجرایی شد. بدین س��ان، توافق ۱7۲ اوپک 
ب��ار دیگر نش��ان داد كه می ت��وان در عین 
تضارب و اختالف اما بر س��ر منافع مشترک 
هم نوا ش��د. البته سعودی ها در آذر ماه سال 
گذش��ته و به هنگام موافقت با كاهش تولید 
و بازگش��ت به نظام سهمیه بندی نیز نشان 
داده بودند ك��ه در بازار نف��ت راه عقالنیت 
را در پی��ش گرفت��ه اند و دیگر سیاس��ی به 
نف��ت نمی نگرند. هر چند تا پی��ش از آن و 
ب��ه دلیل نگاه سیاس��ی به نف��ت و با ارزان 
 فروشی و كاهش قیمت نفت، میلیاردها دالر 
عدم النف��ع را تجربه كرده بودن��د. با تمدید 
تواف��ق اوپ��ک در اج��الس ۱7۲ در هت��ل 
كمپنیسکی شهر وین، دارندگان طالی سیاه 
در اوپک و غیر اوپک پیامی واضح و آش��کار 
به ایاالت متحده ارسال كردند. پیامی با این 
محت��وا كه؛ جنگ با ش��یل اویل ها و ذخایر 
آمریکا به ص��ورت كامال علنی آغاز گردیده 
اس��ت. اما ت��ا پی��ش از برگ��زاری اجالس 

۱7۲ اوپک، س��ناریوهای محتملی در مورد 
تصمیمات اعضای اوپک به گوش می رسید. 
در نشس��ت اوپک نمایندگان كشورها درباره 
سه سناریو تمدید 6 یا ٩ ماهه توافق قبلی و 
افزایش حجم كاهش تولید بایستی تصمیم 
می گرفتن��د، یک��ی از تصمیم های مهم هم 
س��هم ای��ران از كاه��ش تولید ب��ود كه در 
توافق قبلی از این كاهش معاف ش��ده بود. 
»تواف��ق اوپک« قب��ال در 3۰ نوامبر ۲۰۱6 
توس��ط تولیدكنندگان نفت اعم از اوپکی ها 
و غیراوپکی ه��ا برای كاه��ش ۱.۸ میلیون 
نفت در روز انجام ش��د و این كش��ورها بعد 
از 6 ماه می خواس��تند توافق قبلی را تمدید 
كنن��د. تمدی��د تواف��ق اوپک به ای��ن دلیل 
مطرح می ش��د كه توافق 6 ماهه نتوانس��ته 
بود به ط��ور كامل رضای��ت تولیدكنندگان 
را ب��رای افزایش قیمت نف��ت در بازارهای 
جهانی جلب كند. اگرچه توافق اوپک قیمت 
نفت را ت��ا حدود 55 دالر ب��اال آورد، اما در 
ادامه، افزایش تولی��د نفت آمریکا حاصل از 
نفت های غیر متع��ارف، اجازه اثر این توافق 
را خنث��ی كرد و حت��ی در زمان هایی قیمت 
به محدوده 5۰ دالر برگش��ت. این در حالی 
اس��ت كه تولیدكنن��دگان اوپک ب��ه دنبال 
افزایش قیمت نف��ت، حداقل تا 65 دالر در 
هر بش��که هس��تند. در همین حال، جلسه 
كمیته نظارتی، توافق اوپک و غیراوپک نیز 

پیش از اجالس ۱7۲ برگزار شد. این جلسه 
با حضور وزرا و نمایندگان كشورهای كویت، 
ونزوئال، الجزایر، عمان و روسیه در دبیرخانه 
اوپک برگزار شد، آنها عملکرد كشورها را در 
عمل ب��ه تعهدات توافق اوپک در این مدت 
شش ماه بررسی كردند. وزیر نفت عربستان 
در حاشیه جلسه به هنگام خروج از دبیرخانه 
اوپک گفت: احتمااًل نتیجه نشس��ت، تمدید 
توافق اوپ��ک و غیراوپک با هم��ان میزان 
تولی��د و برای 6 ماه خواهد ب��ود. وزیر نفت 
ونزوئ��ال هم ب��ه هنگام خ��روج از دبیرخانه 
اوپک به خبرنگاران گف��ت: با تمدید توافق 
قبل��ی اوپک برای ٩ ماه موافق اس��ت. وزیر 
نف��ت عراق هم گفته بود ب��ا تمدید تصمیم 
اوپ��ک موافقم و آن مق��داری كه عراق باید 
تولیدش را كم كند اجرا خواهیم كرد و بیشتر 
طرفدار توافق ٩ ماهه هس��تم. به هر حال تا 
پیش از برگزاری اجالس ۱7۲ اوپک، س��ه 
س��ناریو وجود داشت؛ نخس��ت اینکه توافق 
قبلی به مدت ش��ش ماه و با همان كاهش 
حجم ۱.۸ میلیون بشکه در روز تمدید شود، 
دوم اینکه، توافق ٩ ماه تمدید ش��ود و سوم 
اینک��ه حجم كاهش تولید ب��ه بیش از ۱.۸ 
میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در همین 
حال، مهندس زنگن��ه پیش از آغاز اجالس 
و به هنگامه رودررویی ب��ا خبرنگاران، پیام 
ایران را به اعضای اوپک فرس��تاد. او عصر 

روز چهارش��نبه )سوم خردادماه( در سخنانی 
س��نجیده در بدو ورود به هتل محل اقامت 
خود در وین در جمع خبرنگاران گفت: ایران 
برای تمدید توافق كاهش عرضه نفت كه در 
3۰ نوامب��ر ۲۰۱6 )دهم آذرماه ٩5( تصمیم 
گرفته ش��د، با هر بازه زمانی آماده است.وی 
در پاس��خ به پرسش��ی درباره این كه ایران 
ب��ا 6 ماه ی��ا ٩ ماه موافق اس��ت، گفت: هر 
دو بازه زمانی برای ما قابل پذیرش اس��ت.

وزیر نفت عن��وان كرد: پایبن��دی به توافق 
كاهش عرضه  برای همه كشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک بسیار مهم است و هم اكنون 
س��طح پایبندی بس��یار خوب اس��ت. زنگنه 
گفت: كش��ورهای عض��و و غیرعضو اوپک 
بای��د به این توافق برای ه��ر بازه زمانی كه 
تمدید می شود، پایبند باش��ند. وی در پاسخ 
به پرسشی درباره این كه آیا تمدید ۱۲ ماهه 
توافق كاهش عرضه برای ش��ما قابل قبول 
اس��ت، گفت:  اگر تصمیمی گرفته شود برای 
ما قابل قبول است، اما من پیشنهاد عمده ای 
برای تمدید ۱۲ ماهه دریافت نکرده ام. وزیر 
نفت به سطح تولید نفت ایران نیز اشاره كرد 
و گف��ت: با تمدید تواف��ق اوپک، تولید نفت 
خام ایران تغیی��ری نخواهد كرد و در همان 
س��طح سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز 
بر مبنای منابع ثانوی��ه باقی می ماند. زنگنه 
تاكید كرد: ما برای حفظ اتحاد میان اعضای 

اوپ��ک و تضمین ثب��ات بازاره��ای جهانی 
نفت خام با ادامه س��طح تولید توافق ش��ده 
در نشس��ت 3۰ نوامبر ۲۰۱6 موافق هستیم. 
وی گفت: ب��رای میزان كاهش عرضه نفت 
اهمی��ت داد ن��ه تع��داد كش��ورهایی كه در 
ای��ن توافق با اوپک مش��اركت می كنند.این 
در حال��ی بود كه پوتین نیز خواس��تار تمدید 
تواف��ق كاهش تولی��د نفت تا ٩ م��اه آینده 
ش��ده بود. رئیس جمهور روسیه گفت: شرط 
اصلی رس��یدن به ثبات در بازار نفت، تمدید 
تواف��ق كاهش تولید برای یک دوره ٩ ماهه 
یعنی تا مارس س��ال ۲۰۱۸ میالدی اس��ت. 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه در 
تازه ترین اظهارت نفت��ی خود گفت: توافق 
كاهش تولید برای ی��ک دوره ٩ ماهه یعنی 
از اواسط سال جاری میالدی تا مارس سال 
۲۰۱۸ میالدی یک كار شایس��ته و مناسب 
برای اطمینان بخش��ی به ثبات قیمت نفت 
 اس��ت. وی تصری��ح كرد، فک��ر می كنم كه 
چش��م انداز این كار خوب باش��د و نسبت به 
این موض��وع خوش بین هس��تم و علت آن 
این است كه شریک اصلی ما یعنی عربستان 
س��عودی در این فرآیند بص��ورت كامل تمام 
تعهدات خود را انجام داده و نکته بعدی اینکه 
س��عودی ها ه��م خواهان حفظ ثب��ات بازار و 
قیمت عادالنه نفت هستند. پوتین همچنین 
گفت: نکته س��وم اینکه فکر می كنم تصمیم 
درس��تی اس��ت كه تمدید كاهش به دو، سه 
یا چهار ماه محدود نش��ود بلکه برای ٩ ماه و 
تا س��ال آینده میالدی به طول انجامد و این 
شرط اصلی ثبات بخشیدن به بازار نفت است. 
رئیس جمهور روس��یه خاطر نشان كرد كه با 
بزرگ ترین ش��ركت های نفت و گاز خود در 
مورد كاهش تولید صحبت كرده ایم و از طرح 
كاهش تمدید تولید حمایت می كنیم. سخنان 
پوتین در واكنش به بیانیه مشترک وزرای نفت 
و انرژی عربستان و روسیه در پکن است كه از 
تمدید كاهش تولید نفت تا مارس سال ۲۰۱۸ 
میالدی حمایت كرده بودند.با این توصیفات، 
اینچنین بود كه توافق اوپک بار دیگر تمدید 
ش��د اما این بار نه برای شش كه برای ٩ ماه 
تا سازمان كشورهای صادر كننده نفت نشان 
دهند كه در بزنگاهها و تنگناها و علیرغم وجود 
اختالفات سنگین سیاسی نیز قادر خواهند بود 

كه تصمیمات عاقالنه اقتصادی بگیرند. 

به مناسبت پنجم خردادماه؛

کشف نفت سرآغاز تحوالت بزرگ در ایران  
محسن حائری نژاد

  كارشناس تحقيق و توسعه شركت 
)OICO( راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

از فوران نخس��تین چاه نفت خاورمیانه 
در مسجدسلیمان و به دنبال آن تولد صنعت 
نفت ایران ۱۰٩ سال می گذرد. نفت كه لقب 
طالی سیاه را به خود گرفته است با گذشت 

س��ال ها و عب��ور از مراحل گذار تاریخی و تحوالت��ی كه بر ایران و 
منطق��ه خاورمیانه گذش��ته هرگز ذره ای از ارزش خود را از دس��ت 
نداده و پس از گذش��ت یک س��ده هنوز هم نف��ت، نقش اصلی در 

اقتصاد ایران را دارد.
نخس��تین كس��ی كه حفاری چاه های نفت در جنوب ایران با 
اراده خستگی ناپذیر خود محقق ساخت، مردی میانسال به نام جورج 
رینولدز بود. همه چیز از یک اتفاق بزرگ حکایت می كرد.  بوی گاز 
و صدای مهیب، همان چیزی كه ریندلدوز سالها به دنبال آن بود در 
شب ۲5 مه ۱٩۰۸ میالدی مطابق با پنجم خردادماه ۱۲۸7 شمسی 
نفت از دل نخس��تین چاه فوران كرد.  ریندل��دوز از صحنه عملیات 
مس��رورانه به دارس��ی چنین گزارش داد: »مفتخرم گزارش كنم كه 
امروز صبح در س��اعت 4 به وقت ایران نفت در عمق 36۰ متری از 
چاه شماره یک فوران كرد. جزئیات دیگر شامل غلظت و مقدار نفت  

متعاقبا اعالم خواهد شد.«
كشف نفت سرآغاز تحوالت بزرگ در ایران بود و  امروزه تقریبا 
در هر صنعتی ردپایی از نفت خام و فرآورده هایش دیده می ش��ود. با 
دس��تیابی به طالی سیاه  فصل جدیدی در تاریخ كشور گشوده شد 
و ایران به جمع كش��ورهای نفتخیز جهان پیوس��ت. كشف نفت در 
مسجد س��لیمان، كه نخستین اكتش��اف نفت در خاورمیانه به شمار 
می رفت، حی��ات اقتصادی و اجتماعی ای��ران را دچار تحولی بزرگ 
ك��رد. امروزه ان��رژی، همواره به عنوان یک��ی از مهم ترین نیازهای 
بشر مطرح بوده و بس��یاری از روابط و سیاست گذاری های كشورها 
نیز تحت تأثیر آن صورت می پذیرد. روند رو به رش��د نیاز به انرژی 
به خصوص نفت و گاز از یک سو و تمركز عمده این منابع در ایران 
نش��ان از آن دارد كه ایران همچنان كانون سیاستگذاری های انرژی 

كشورهای جهان باقی خواهد ماند.
ایران به عنوان یک كشور رو به رشد دارای منابع غنی و بزرگ 
نفت و گاز اس��ت و با این پتانسیل بالقوه انرژی، به دلیل همجواری 
با منابع انرژی دریای خزر و خلیج فارس و نیز دسترسی به آبراه های 
بین الملل��ی، برای مبادله انرژی از جایگاه بس��یار ویژه ای در جهان 
برخوردار است. ایران یکی از منابع مهم انرژی در دنیا بشمار می آید 
بطوریک��ه وجود میدان های عظی��م نفتی و گازی ایران را به یکی از 
كش��ورهای ژئوپلتیک در منطقه تبدیل كرده اس��ت. امروزه توسعه 
صنعت نفت با دو مولفه فناوری و س��رمایه گذاری گره خورده است 
و از طرف��ی ب��ا وجود ذخایر عظیم نفت و گاز از یک س��و و نیاز روز 
افزون ملی و بین المللی به این منبع خدادادی، هر گونه تالش برای 
روز آمد كردن این صنعت به هدف استفاده بهینه از منابع، امکانات، 
تجهی��زات و تأسیس��ات و بهره برداری اصول��ی و منطقی و صیانت 
از آنها با اس��تفاده از فناوریهای پیش��رفته و فراهم س��اختن زمینه ها 
و بسترهای مناس��ب برای انجام پژوهش نیز و جذب و بومی سازی 
فناوریهای نوین، بسیار تأثیر گذار و حیاتی است. در نهایت باید اشاره 
كردكه نفت به عنوان موتور محرک نقش مهمی در  توسعه صنعتی، 

اقتصادی و اجتماعی كشورمان دارد.

بررسی وزارت نفت نشان می دهد؛

فالت قاره، پيشتاز در نگهداشت 
توان توليد مخزن

بهره وری س�رمایه گذاری در پروژه های نگهداش�ت توان توليد 
60 مي�دان نفتی ش�ركت ملی نفت ای�ران طی س�الهای 1۳90 الی 
1۳95 با بكارگيری نرم افزار توس�عه داده ش�ده، مورد سنجش قرار 

گرفت.
به گزارش دانش نفت به نقل از معاونت بررسی و امکان سنجی 
اقتص��ادی و مالی طرح های برنامه ری��زی تلفیقی، با بکارگیری نرم 
افزار توس��عه داده ش��ده، بهره وری س��رمایه گذاری در پروژه های 
نگهداش��ت توان تولید 6۰ میدان نفتی ش��ركت ملی نفت ایران طی 
 س��الهای ۱3٩۰ الی ۱3٩5 مورد س��نجش قرار گرفت.در س��نجش 
به��ره وری س��رمایه گذاری در پروژه های نگهداش��ت ت��وان تولید 
میادین نفتی، ش��اخص اقتصادی سوددهی )PI( كه تابعی از شاخص 
ارزش خال��ص زمان حال )NPV( اس��ت، به منظ��ور اولویت بندی 
پروژه ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد.گزارش خروجی نرم افزار نشان 
می دهد كه بر اس��اس اولویت بندی انجام شده، در مجموع 3۰ رتبه 
اول پروژه های س��ودآور، 6 پروژه نگهداشت توان تولید میادین نفتی 
ش��ركت نفت فالت قاره ایران ق��رار دارد كه با نگرش ذهنی غالب، 
مبنی بر ارجحیت پروژه های تولیدی میادین خش��کی نسبت به دریا 
تناقض دارد. به نظر می رس��د پتانس��یل تولیدی مخازن در ش��رایط 
كنونی و میزان س��رمایه گذاری قبلی انجام ش��ده نقش مهم و تاثیر 
گ��ذاری در تعیین اولویت و بهره وری س��رمایه گ��ذاری پروژه های 

تولیدی نفت و گاز را بر عهده دارد.

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر؛

توليد روغن موتور الوند پس از 36 سال در آبادان آغاز شد
دان�ش نف�ت: همزم�ان با س�وم خرداد 
س�الروز آزادسازی خرمشهر و در سال اقتصاد 
مقاومتی، توليد و اش�تغال،  توليد روغن موتور 
الوند طی مراس�می پس از ۳6 سال در ایرانول 

آبادان آغاز شد.
به گ��زارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومی و تبلیغات شركت نفت ایرانول، مهندس 
عیسی اسحاقی مدیرعامل شركت نفت ایرانول 
در این مراسم گفت: با توجه به تعطیلی تولید 
روغن موتوردر آبادان به دلیل جنگ تحمیلی 
در س��ال 5٩ و تخریب آن، از سال ٩4 برنامه 
نوسازی، بلندینگ روغن و پركنی در كارخانه 
بریم آغاز و در س��ال گذش��ته فاز یک و هم 
اكنون نوسازي كامل انجام و به بهره برداري 
رس��ید.وی تصریح كرد: با بهره برداري كامل 
این كارخانه انواع روان��کار موتوري،  دریایي، 
دیزل��ي، صنعتي و... در آب��ادان تولید و آبادان 
به پایگاه صادراتی محصوالت نهایی ایرانول 
تبدیل خواهد ش��د. مدیرعامل ش��ركت نفت 
ایرانول كاهش خام فروش��ی، افزایش تولید، 

ارزش افزوده بیش��تر،  داشتن۱۲هزارمتر انبار 
نوس��ازي ش��ده،  معافیت مالیاتي و معافیت 
ع��وارض گمركي به دلیل منطق��ه آزاد بودن 
را از مهمترین ویژگیهاي تولید در این منطقه 
ذك��ر كرد. وی در ادام��ه همچنین از طراحی، 
س��اخت و راه ان��دازی دس��تگاه تولید بهبود 
ش��اخص گرانروی در پاالیشگاه روغن سازی 
ایرانول آبادان برای نخس��تین بار با هزینه ای 
بس��یار كم در مقایسه با نمونه خارجی توسط 
كارشناس��ان پاالیشکاه روغن س��ازي آبادان 
خبر داد. مهندس اسحاقی در ادامه با اشاره به 
سیاست ایرانول مبنی بر كاهش خام فروشی 
روغ��ن پایه و افزای��ش تولید محصول نهایی 
گفت: خوشبختانه درسال گذشته با كاهش 3۰ 
درصدی خام فروش��ی مقدار فروش محصول 
نهایی را به حدود 3۰ درصد افزایش و س��هم 
ب��ازار محصول نهایی ایران��ول را نیز حدود 5 
درصد افزایش دادیم وپیش بینی می شود كه 
سودش��ركت در سال ٩5 نسبت به سال ٩4 با 
افزایش بیش از 3۰ درصد رش��د مواجه ش��ود 

و برنام��ه ما با بهره ب��رداري از آبادان افزایش 
س��ه برابري صادرات محصول نهایي خواهد 
بود.مدیرعامل ش��ركت نفت ایران��ول افزود: 
خوشحالم كه توانستیم طی سه سال گذشته 
بس��یاری از كارهای عقب مانده را انجام و در 
تولید، فروش، س��وددهی و صادارت ركورد را 
بشکنیم. مهندس اسحاقی مدیرعامل شركت 
نفت ایرانول در ادامه تاكید كرد: پایانه صادراتی 
ایران��ول با پیش��رفت فیزیک��ی ۸5 درصد در 
ماهشهر با ظرفیت مخازن ۲5 هزار تنی و خط 
ریلی حمل و نقل محصوالت ایرانول از تهران 
به ماهش��هر به زودی به بهره برداری خواهد 
رسید كه با بهره برداری از این پایانه می توان 
ظرفیت ذخیره سازی محصوالت صادراتی را 

به ۲ تا 3 ماه افزایش داد.
پایانه صادراتی ایرانول به زودی به 

بهره برداری می رسد
در همین حال، مدیرعامل شركت نفت 
ایرانول در بازدید از پ��روژه پایانه صادراتی و 
ساخت مخازن ذخیره سازی ۲5 هزار تنی این 

شركت در بندرامام )ره( اظهار امیدواری كرد 
كه این پروژه به زودی به بهره برداری برسد.

مهندس عیس��ی اسحاقی عصر روز سه شنبه 
دوم خردادم��اه ب��ا حضور در مح��ل پروژه از 
بخش های مختلف این پ��روژه بازدید كرد و 
در جریان آخرین پیش��رفت های پروژه شامل 
ساخت س��کوهای تخلیه و بارگیری قطار و 
كامیون، ری��ل قطار، بویلرها، كمپرس��ورها، 
پمپ ها و محوطه س��ازی و س��اختمان قرار 

گرفت.در پایان این بازدید جلسه ای با حضور 
نماین��دگان پیمان��کار این پ��روژه و مدیران 
شركت نفت ایرانول برگزار شد.گفتنی است، 
درحال حاض��ر این پروژه ح��دود ۸5 درصد 
پیش��رفت فیزیک��ی داش��ته و ب��ه زودی به 
بهره برداری می رس��د. ش��ركت نفت ایرانول 
از ش��ركت های عضو هلدینگ تاپیکو است 
و تولید بی��ش از نیمی از روغن پایه مورد نیاز 

كشور را بر عهده دارد.

سيدنورالدين شهنازی زاده خبر داد: 

آماده سازی مدارک فاز دو ميدان يادآوران برای برگزاری مناقصه
ش�ركت  مدیرعام�ل  نف�ت:  دان�ش 
مهندس�ی و توس�عه مت�ن از آم�اده س�ازی 
م�دارک فاز دو مي�دان نفتی ی�ادآوران برای 

برگزاری مناقصه خبر داد.
س��یدنورالدین ش��هنازی زاده با بیان 

اینکه درحال حاضر روزانه ۱۱۰ هزار بشکه 
از فاز یک میدان یادآوران تولید می ش��ود، 
اظهار كرد: می��زان تولید از فاز یک میدان 
یادآوران تا ۱35 هزار بش��که در روز قابل 
افزایش است. همزمان مدارک فاز دو برای 

مذاك��ره با ش��ركت هایی كه قرار اس��ت با 
ایران در توس��عه این میدان همکاری كنند 
آغاز می شود كه توسعه فاز دو میدان نفتی 
یادآوران در قالب قرارداد IPC  محقق شود.

وی به این سوال كه كدام شركت ها برای 

توس��عه فاز دو میدان نفتی یادآوران حضور 
خواهند داش��ت، پاس��خ داد: اگر توسعه فاز 
دو یادآوران در قالب مناقصه صورت بگیرد  
ش��ركت هایی كه برای توسعه میدان نفتی 
آزادگان اعالم آمادگ��ی كرده اند، از جمله 

ش��ل، توتال، اینپکس، ان��ی و غیره حضور 
خواهند داشت.مدیرعامل شركت مهندسی 
و توسعه متن در پیاین اعالم كرد: تولید از 
میدان یادآوران  به حدود 3۰۰ هزار بشکه 

در روز خواهد رسید.



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 6 خرداد ماه 1396 - شماره 576

3 تحلیل
اوپک 14 تایی شد؛

توافق »دسامبر2016« اوپک در 
»می2017« مهر تمدید 9 ماهه خورد

دان�ش نف�ت: اعضای كش�ور های عضو 
اوپك در نشس�ت پش�ت درهای بسته بر سر 
تمدید توافق ماه نوامبر این س�ازمان مبنی بر 
كاهش یك ميليون و 200 هزار بشكه ای توليد 

نفت در بازه زمانی 9 ماه به توافق رسيدند.
یکص��د و هفت��اد و دومی��ن نشس��ت 

سازمان كشورهای صادركننده نفت )اوپک( 
با اجماع اعضا برای تمدید توافق این سازمان 
در مدت زمان ٩ ماه به پایان رسید.همچنین 
اعض��ای اوپک، گینه اس��توایی را  به عنوان 
جدیدترین عض��و اوپک تأیید كردند تا تعداد 
اعضای این سازمان به ۱4 كشور برسد. این 

كش��ور س��ومین تولیدكننده بزرگ نفت در 
آفریقاست.گینه استوایی در ماه ژانویه امسال 
میالدی اع��الم كرده بود كه ب��رای تبدیل 
ش��دن به چهاردهمین عض��و اوپک تالش 
می كند.بررس��ی ها كارشناسی نشان می دهد 
اعضای اوپ��ک به توافق م��اه نوامبر ۲۰۱6 

كه از اول ژانویه ۲۰۱7 اجرایی ش��ده اس��ت 
بیش از صد در صد عمل كردند، این در حالی 
است كه این میزان برای غیر اوپک ها به 5۰ 

درصد می رسد و كشورهای مانند قزاقستان، 
مکزی��ک و آذبایجان چندان ب��ه تعهد خود 

عمل نکردند.

یادداشت

یادداشت

نقش ایران در تحول جدید اوپک 
مهندس سلبعلی كریمی

بین سالهای ٩۰ تا ٩5 بدترین 
روزه��ای اوپ��ک رقم خ��ورد، چه 
اینکه سیاسی كاری و تصمیم های 
نابخردان��ه از س��وی اع��راب حوزه 
خلی��ج فارس، ای��ن س��ازمان را تا 
فروپاش��ی كامل پیش ب��رد. ارزان 
فروش��ی، تولی��د روزاف��زون بدون 
توجه به مازاد تولید نفت در جهان، 
افزایش ذخایر اس��تراتژیک نفت در 
آمری��کا و جان گرفتن ش��یل ها در 

ایاالت متحده، دست به دست هم داده بود كه اوپک این سازمان با 
قدمت بیش از نیم قرن را بدجوری از پا بیاندازد. 

ام��ا در ای��ن میان پافش��اری ایران بر مواضع ب��ر حق خویش 
و دیپلماس��ی بس��یار بجای مهن��دس زنگنه، وزیر نفت از یکس��و و 
میدان داری روس ها از س��ویی دیگر، موجب گشت كه سعودی ها و 
كش��ورهای دیگر عرب این س��ازمان پس از سالها لجاجت سرانجام 

سر عقل بیایند و راه تعقل را در پیش بگیرند.
بدی��ن س��ان بود كه اوپک و غیر اوپ��ک در آذر ٩5،  در اوپک 
۱7۱ و در تصمیمی تاریخی به كاهش تولید رای دادند و تعهد كردند 
ك��ه به مدت 6 ماه، یک میلیون و ۸۰۰ هزار بش��که از تولید روزانه 
خوی��ش بکاهن��د تا بدینوس��یله عرضه و تقاضا در ب��ازار را مدیریت 
نمایند. پایبندی چش��مگیر ب��ه این تعهد نیز در ن��وع خود بی نظیر 
بود چه اینکه با پایبندی بیش از ٩۰ درصدی كش��ورها به این تعهد 
كاهش تولید، قیمت نفت از سراشیبی سقوط به جاده صعود نیل كرد 
و نفت كه تا بشکه ای زیر 3۰ دالر در هر بشکه نیز سقوط كرده بود، 
بر اثر این تصمیم بخردانه تا باالی 5۰ دالر در هر بشکه صعود كرد.

 اما بی تردید ادامه س��رمایه گذاری ه��ا در صنعت نفت جهان 
 ب��ه وی��ژه صنعت نفت ای��ران كه روز پنج��م خرداد م��اه وارد ۱۰٩ 
س��الگی اش ش��د، به قیمتی بیش از 5۰ دالر نیاز دارد، اوپکی ها و 
 غیر اوپکی ها در نهان و آش��کار، از رسیدن قیمت نفت به بشکه ای

 65 الی 7۰ دالر در هر بش��که س��خن می گویند. با همین استدالل 
اس��ت كه اوپک بار دیگر و در جدی��د ترین تصمیم خویش با تمدید 
كاه��ش تولید نفت تا ٩ ماه دیگر یعنی تا فروردین ٩7 موافقت كرد 
تا بازار نفت با این تصمیم دوباره در مسیر جان گرفتن پیش برود. با 
حمایت روس��یه از این تصمیم، كاهش تولید نفت در همان عدد یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار بش��که )یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از سوی 
اوپک و 6۰۰ هزار بش��که از س��وی غیر اوپکی ها و روسیه( تثبیت 
می گردد تا اوپک با این تصمیم عاقالنه با یک تیر چند نش��ان بزند؛ 
هم به جنگ ش��یل اویل های آمریکا برود، هم با مازاد نفت بر روی 
كش��تی ها مقابله كند و هم با ذخایر استراتژیک نفت آمریکا -كه از 
قضا این كش��ور قصد به فروش رساندن تدریجی آن را دارد- دست 
به یقه گردد. خاطر نش��ان می ش��ود كه بر اس��اس پیش بینی ها، تا 
س��ال ۲۰4۰ متوسط رشد اقتصادی جهان بین سه و نیم تا 4 درصد 
و از طرف��ی حداقل تا 75 درصد تامین انرژی از منابع هیدروكربوری 
خواهد بود. باید به این نکته نیز توجه كرد كه تا ۲۰4۰ بس��یاری از 
كش��ورها قادر به استمرار تولید خویش نخواهند بود و ایران با توجه 
ب��ه ذخایر غنی خوی��ش در زمره محوری ترین كش��ورها در عرصه 
تامی��ن انرژی خواهد ب��ود. این امر ضرورت جذب س��رمایه گذاری 
توام ب��ا فناوری بر محور  EOR. IOR  ب��ه منظور افزایش ضریب 
بازیافت را ضروری می نماید. خاطر نش��ان می سازد؛ با توجه به نقش 
بی بدیل انرژی هیدروكربوری و ضرورت س��رمایه گذاری، نفت زیر 
7۰ دالر حاش��یه س��ود مطمئن برای ایجاد اطمینان در شركت های 
بین المللی توسعه باالدستی را توجیه پذیر نمی كند. این امر مبین آن 
اس��ت كه برای ثبات در آین��ده انرژی ) future Energy( همکاری 
تنگاتنگ بین كش��ورهای اوپک و غیر اوپک به منظور جلوگیری از 
بحرانهای اقتصادی و خصوصا تحقق الزامات برنامه ششم در كشور 
ضروری اس��ت كه از بعد داخلی حمایت همه جانبه از صنعت نفت و 
خصوصا ثبات مدیریتی عالی را در وزارت نفت و اس��تمرار و حمایت 
از دس��تارودهای موجود را ضروری می نماید. شکی نیست كه هرگاه 
صنعت نفت مورد حمایت و تش��ویق قرار گرفته است، اشتغال پایدار 
مبتنی بر توسعه و تحقق اهداف اقتصادی و پویایی و شکوفایی را در 

بر داشته و در ادامه هم خواهد داشت. 

مسجدسليمان شهر اولين ها و آخرینها!
ارسالن ظاهری

5 خرداد ۱۲۸7 ]یعنی ۱۰٩ س��ال قب��ل[ اولین چاه نفت ایران 
و خاورمیانه در مسجدس��لیمان كشف شد. انگلیسی ها بعد از 7 سال 
تالش باالخره به نفت رس��یده بودند، پس از كشف نفت بسیاری از 
مظاهر تمدن��ی و تکنولوژی های روز دنیا برای اولین بار در ایران به 
مسجدس��لیمان آمد. بگونه ای كه مسجدس��لیمان شهر اولین ها نام 
گرفت. اولین راه آهن ایران در مسجدسلیمان بود، اما امروز راه آهن 
ندارد. اولین فرودگاه ایران در مسجدس��لیمان بود اما امروز فرودگاه 
ندارد. اولین ورزش��گاه، اولین خط تلف��ن و...  76 عنوان اولین ها در 
ای��ران و خاورمیانه. اما امروز چه؟ باتوجه به آمار بیکاری و مهاجرت 
نخبگان و معضالت اجتماعی و...  امروز تقریبا این ش��هر را می توان 
شهر_آخرین ها نامید. براس��تی چرا؟!این آن چیزی است كه من در 
این یادداش��ت كوتاه می خواهم از آن نتیجه بگیرم. مسجدس��لیمان 
امروز نتیجه و س��رانجام یک اقتصاد تک محصولی و متکی به خام 
فروش��ی اس��ت كه بعد از گذر از دوران وفور نفت به این روز افتاده 
اس��ت و من می گویم این سرنوش��ت آینده اقتصاد ایران است اگر ما 
از هم اكنون به فکر راه چاره ای برای رهایی اقتصاد از وابس��تگی به 
خام فروش��ی نفت نباشیم.ش��اید آن روزها هی��چ كس فکر نمی كرد 
مسجدس��لیمان یک ق��رن بعد همه مظاهر تمدنی خود را از دس��ت 
 بدهد اما باكمال تاس��ف از دس��ت داد و این آیینه عبرِت ایران آینده

 است.

بيانيه پايانی نشست عادی 172 اوپک

رئيس اوپک در افتتاحيه نشست 172:

اوپک در مسير درستی گام بر می دارد

دانش نف�ت: یكص�د و هفت�اد و دومين 
نشست عادی سازمان كشورهای صادركننده 
نفت )وپك( روز پنجش�نبه چه�ارم خردادماه( 
در وین، به ریاس�ت خالد الفال�ح، وزیر انرژی 
عربس�تان و رئيس دوره ای اوپك، به كار خود 

پایان داد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی 
دبیرخان��ه اوپک، اعضای اوپک در نشس��ت 
این س��ازمان همسو با تصمیم اتخاذ شده در 
نشست ۱7۱ این سازمان، تصمیم گرفتند كه 

محدودی��ت تولید خود را ب��رای یک دوره ٩ 
ماهه از یکم ژوئیه سال جاری میالدی تمدید 
كنند.اعضای اوپ��ک در این زمینه، همچون 
گذشته، بر پایبندی خود به ثبات و توازن بازار 
نفت و تثبیت قیمت ها در س��طحی كه برای 
تولیدكنن��دگان و مص��رف كنندگان مطلوب 
باش��د، تأكید كردند.پذیرش درخواست گینه 
اس��توایی برای عضوی��ت در اوپک، گزارش 
كمیته وزارتی نظارت بر توافق جهانی كاهش 
تولید، و بررس��ی تحوالت ب��ازار از اجالس 

گذش��ته تا كنون، از جمل��ه برنامه های مهم 
دیگر این نشس��ت بودند.شركت كنندگان در 
نشست روز پنج ش��نبه همچنین با قدردانی 
از همکاری كشورهای تولیدكننده نفت غیر 
عضو اوپک در تواف��ق جهای كاهش تولید، 
ب��ر اهمیت دومین نشس��ت وزارت��ی اوپک 
و غی��ر اوپک كه بعد از ظه��ر امروز در وین 
برگزار می ش��ود، تأكید كردند.در این نشست 
همچنین قرار شد نشست بعدی اوپک در 3۰ 

نوامبر ۲۰۱7 در وین برگزار شود.

دان�ش نفت: وزیر انرژی عربس�تان در 
سخنرانی افتتاحيه نشست 172 این سازمان 
اعالم ك�رد: توافق اوپك ب�رای كاهش توليد 

نفت دستاورهای قابل توجهی داشته است.
ب��ه گ��زارش دبیرخانه اوپ��ک، خالد 
الفالح، وزیر انرژی عربستان و رئیس دوره 
ای س��ازمان كش��ورهای صادركننده نفت 
)اوپک(، روز پنجش��نبه، چه��ارم خردادماه 
در س��خنرانی افتتاحی��ه یکص��د و هفتادو 
دومین نشس��ت وزیران نفت و انرژی این 
س��ازمان اعالم كرد: از نشس��ت پیش��ین 

اوپ��ک در 3۰ نوامبر س��ال ۲۰۱6 میالدی 
)دهم آذرم��اه ٩5( تاكنون، وضع بازار نفت 
بهبودی خیره كننده داشته است.وی گفت: 
ما در آن زمان با شرایط افت قیمت در بازار 
رو ب��ه رو بودیم ام��ا بازارهای جهانی نفت 
خام اكنون به خوبی در مس��یر بازگشت به 
توازن قرار دارد.وزیر انرژی عربستان افزود: 
ما ب��رای پایین آوردن ذخیره س��ازی نفت 
جهان به س��طح میانگین پنج س��اله، باید 
كارهای بیش��تری انج��ام دهیم، اما اكنون 
در مسیر درست قرار داریم.الفالح همچنین 

اب��راز امیدواری ك��رد كه با وج��ود برخی 
نوس��ان های احتمالی، روند بهبود ش��رایط 
ب��ازار ادامه یابد و رون��ق اقتصاد جهانی و 
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 
۲۰۱7 می��الدی و همچنین رش��د س��الم 
تقاض��ای نفت، ب��ه ویژه در آس��یا، به این 
مس��ئله كمک خواهد كرد.وی گفت: بازار 
ش��اهد عزم محکم و خلل نا پذیر اوپک و 
كش��ورهای تولیدكننده نفت غیر عضو این 
سازمان بوده اس��ت و این مسئله در سطح 
ب��االی پایبندی به تواف��ق اوپک منعکس 

شده اس��ت.رئیس اوپک همچنین در این 
نشست، پیوستن گینه استوایی را به اوپک 

تبریک گفت و اه��داف و اولویت های این 
سازمان رو مورد مرور قرار داد.

تالش خبرنگاران و عکاسان برای پوشش خبری نشست 172 اوپک
دانش نفت: تالش بی وقفه خبرنگاران و عکاسان برای پوشش لحظه به لحظه خبرهای یکصد و هفتاد و دومین نشست سازمان كشورهای صادركننده نفت )اوپک( در وین از روز سه شنبه )دوم خردادماه( با نشست وزارتی 

كمیته نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک آغاز شد و روز پنجشنبه )چهارم خردادماه( با پوشش خبری نشست عادی ۱7۲ اوپک و دومین نشست مشترک اوپک و غیراوپک در دبیرخانه دائمی این سازمان ادامه یافت.
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گزارش4  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

گزارش دانش نفت از امضای بزرگترین قرارداد ساخت کاالی صنعت نفت )لوله مغزی CRA( در پسابرجام؛

اسپانيا پيشقراول شد 
تهيه و تنظيم: محسن آقایی

دان�ش نف�ت: ق�رارداد س�اخت 
تقریب�ی  ارزش  ب�ه   CRA لوله ه�ای 
556 ميلي�ون یورو ميان ش�ركت ملی 
و كنسرسيومی اسپانيایی- ایران  نفت 

ایرانی امضا شد. 
روز چهارش��نبه، سوم خردادماه 

نخس��تین قرارداد بین المللی در صنعت نف��ت ایران پس از 
گذشت ۱5 ماه از اجرایی شدن توافق هسته ای ایران و گروه 
5+۱، بین ش��ركت ملی نفت ایران و كنسرسیومی متش��کل 
از ش��ركت ف��والد اصفهان و گروه لوله س��ازی توباچک به 
امضا رس��ید.قرارداد س��اخت لوله های CRA )لوله مقاوم در 
برابر خوردگی( با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی كاردر، 
مدیرعامل ش��ركت مل��ی نفت ایران و حبی��ب اهلل بیطرف، 
معاون امور مهندس��ی، پژوهش و فن��اوری وزیر نفت، میان 
رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین كاالی 
ش��ركت ملی نفت ای��ران و محمد جان نث��اری، مدیرعامل 
ش��ركت ف��والد اصفه��ان و مدیرعام��ل ش��ركت توباچک 
)TUBACEX( اسپانیا امضا شد.این قرارداد در مسیر اجرای 
طرح بومی س��ازی ۱۰ گروه خان��واده كاالهای صنعت نفت 
منعقد ش��ده اس��ت و پنجاه و س��ومین قراردادی اس��ت كه 
در قال��ب این طرح به امضا می رس��د.با امضای این قرارداد 
میان ش��ركت ملی نفت ایران و كنسرس��یوم ش��ركت های 
توباچک )TUBACEX( اس��پانیا و شركت فوالد اصفهان، 
6۰۰ كیلومت��ر لوله مغزی CRA مورد نیاز ش��ركت نفت و 
گاز پارس از طریق مش��اركت س��ازندگان داخلی و خارجی 
تامین می ش��ود و عالوه ب��ر تامین نیازه��ای صنعت نفت، 
 CRA دانش فنی تولید لوله های آلی��اژی به ویژه لوله های
به طور كامل به داخل كش��ور منتق��ل و پس از پایان زمان 
قرارداد، ایران به یکی از تولیدكنندگان این كاالی راهبردی 
در دنیا تبدیل خواهد ش��د.بر اس��اس این گ��زارش، فناوری 
تولید این نوع لوله  در انحصار چهار ش��ركت معتبر دنیاست 
و ب��ا توجه به محدود بودن ش��ركت های صاحب تکنولوژی 
در تولی��د رزوه های خاص )Premium( در جهان، ش��ركت 
توباچک )TUBACEX( اس��پانیا با همکاری JFE ژاپن به 
عنوان یکی از شركت های صاحب لیسانس رزوه های خاص، 
با امضای این قرارداد و در چارچوب نقش��ه راه تعریف شده، 
متعه��د به انتقال دانش فنی كاالی موضوع قرارداد در طول 
س��ه سال به ش��ریک ایرانی خود )ش��ركت فوالد اصفهان( 
خواهد بود.لوله مغ��زیCRA، از جمله تجهیزات پرمصرفی 
اس��ت ك��ه در عمر بیش از صد س��اله صنعت نف��ت ایران، 
همواره از طریق واردات تامین ش��ده است و امضای قرارداد 
با صاحب��ان فناوری در این زمینه با ه��دف انتقال فناوری، 
كسب دانش فنی و بی نیازی از واردات طی سال های آینده، 
از مصادیق اقتصاد مقاومتی است كه در سایه گشایش های 

برجام امکانپذیر شده است.
برای توسعه صنعت نفت با دنيا تعامل خواهيم كرد

وزی��ر نفت در این مراس��م گفت: سیاس��ت های حوزه 
صنعت نفت در دولت دوازدهم اس��تمرار سیاست های دولت 
یازدهم خواهد بود كه با ش��دت، قدرت و اس��تحکام بیشتر 
ادام��ه پیدا خواهد كرد و براس��اس آن ب��رای تحقق اهداف 
توس��عه با دنیا تعامل خواهیم داشت. بیژن زنگنه با بیان این 
كه این قرارداد كه امروز امضا ش��د می توانست طی روزهای 
گذش��ته به امضا برس��د، اظهار كرد: به ۲ دلیل خواس��تم تا 
قرارداد با تاخیر امضا ش��ود. نخس��ت این ك��ه، در غوغای 
انتخابات ریاست جمهوری این موضوع گم می شد و نمی شد 
بر روی این كار بزرگ اطالع رس��انی خوبی شود.وزیر نفت 
در توضی��ح دلیل دوم تاخیر در امضای ای��ن قرارداد، اظهار 
كرد: از س��وی دیگر عده ای نی��ز حتما می گفتند این كار به 
دلیل كارهای تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری اس��ت و 
پیش بینی می ش��د كه شائبه هایی این گونه را درست كنند.

زنگنه ادامه داد: خدا را شکر می كنیم كه امضای این قرارداد 
در چنین روزی )س��وم خرداد س��الروز فتح خرمشهر( امضا 
می ش��ود. وی س��وم خرداد را یکی از ایام اهلل اعالم كرد و 
افزود: قطعا این روز یک روز تاریخی در تاریخ ایران اس��ت 
و ش��اید كمتر روزی مانند این روز داریم كه در تاریخ ایران 
مهم باشد. همه همت ملت ایران در بازوان و تدبیر نیروهای 
مس��لح و بس��یج ما متمركز شد و خرمش��هر، پاره تن ایران 
ك��ه مدت كوتاه��ی از وطن عزیزمان جدا ش��ده بود دوباره 
به آغوش وطن برگش��ت و این پاره خونین دوباره خرمشهر 
ش��د.زنگنه ادامه داد: هیچ وقت شادی این روز از ذهن من 
پاک نمی ش��ود؛ روز افتخار و ف��داكاری بود. در طول جنگ 
صدها هزار نفر ش��هید دادیم تا مستقل، قوی و عزیز باشیم. 

امروز عزت مان به خاطر آن فداكاری هاست. 
ملت ایران فرهيخته ترین در منطقه است

وزیر نفت با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری كه دكتر حس��ن روحانی با رای مردم برای دومین 
بار انتخاب ش��دند، تصریح كرد: در ای��ن انتخابات بار دیگر 
عزت مردم تمدید و تجدید ش��د. ملت ایران نشان داد كه از 

نظر سیاس��ی بالغ ترین، فرهیخت��ه ترین و پخته ترین ملت 
در منطقه است. زنگنه با بیان این كه ایران یک ملت است، 
خاطرنش��ان كرد: هنوز در منطقه ای كه ملت در بس��یاری 
از جاها تش��کیل نشده و كش��ورها از اجتماع قبایل و ایالت 
تش��کیل شده اند و قومی و قبیله ای رای می دهند؛ در ایران 
مردم بر مبنای دیدگاه های روش��ن ب��رای آینده اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی وسیاس��ی خودشان و فرزندان شان رای 
دادن��د. وی با بی��ان این كه حضور م��ردم در این انتخابات 
افتخار بزرگی برای كش��ورمان بود، گفت: امروز روشنفکران 
و فرهیختگان منطقه غبطه چنین وضعیتی را برای كش��ور 
خودشان در دهها سال آینده می خورند، در حالی كه ما امروز 
جلو هس��تیم و بالشک امروز از نظر سیاسی، فهم سیاسی و 
درک سیاس��ی و آگاهی و انتخاب كشور اول منطقه هستیم.

وزی��ر نفت افزود: ملت ما در ای��ن انتخابات، انتخاب بزرگی 
را انج��ام دادند كه به نظرم فراتر از انتخاب رئیس جمهوری 
بود، این انتخاب یک راه برای چگونه زیستن و چگونه بودن 

بود. 
می خواهيم با دنيا تعامل كنيم 

زنگن��ه با بی��ان این كه ما ه��ر روز از ب��ركات برجام 
برخوردار می ش��ویم، امضای این ق��رارداد را یکی از بركات 
اجرای برجام در كش��ور عنوان ك��رد و گفت: ما می خواهیم 
با دنیا در تعامل و دوس��تی باشیم. می خواهیم كارها را برای 
آینده كش��ورمان و س��ربلندی كش��ورمان جلو ببریم. وی با 
اش��اره به برخی از صحبت ها كه عنوان می ش��د بعد از رفع 
تحریم  ه��ا توجه به س��اخت داخل تمام می ش��ود، ادامه داد: 
همان زمان نیز گفتم، اتفاقا بعد از این كه تحریم ها برداشته 
شود امکان س��اخت داخل برای كش��ور فراهم می شود كه 
امضای این قرارداد یک نمونه از آن اس��ت. وزیر نفت افزود: 
لوله های CRA یکی از كاالهایی بود كه در دوران تحریم ها 
س��خت ترین گرفتاری ه��ا را برای تامین آنها داش��تیم. اگر 
تحریم ه��ا باقی مانده بود نمی توانس��تیم چنین قراردادی را 
منعقد كنی��م. وی با بیان این كه با امض��ای این قرارداد از 
صفر درصد س��اخت داخل در طول سه سال به ۱۰۰ درصد 
ساخت داخل در ساخت لوله های CRA می رسیم، ادامه داد: 
به این ترتیب برای همیشه می توانیم در این زمینه توانمندی 
برای ایران و كل منطقه در زمینه تولید و صادرات لوله های 

CRA را داشته باشیم. 
بيشتر قراردادهای 10 گروه كاالیی امضا شد

زنگنه با یادآوری این كه آنچه كه بس��یار مهم اس��ت، 
ما بیش از ۲س��ال و نیم پیش، بعد از بررس��ی های زیاد ۱۰ 
گروه قلم كاالیی را برای ساخت داخل تعیین كردیم، تصریح 
كرد: خوشبختانه اكثر قراردادهای این گروه ها امضا شده كه 
ساخت لوله های CRA یکی از مهمترین آنهاست.وی افزود: 
خوش��حالم كه امروز قراردادی با ارزش بیش از 55۰ میلیون 

ی��ورو امضا می ش��ود ك��ه در آن بیش از م��ا ) وزارت نفت ( 
سازنده ایرانی و شریک خارجی ما كه بازار بلندمدتی را برای 
خود تضمین كرده، خوشحال هستند.به گفته زنگنه، شریک 
خارج��ی امضاكننده این قرارداد، آینده بازار ایران و منطقه را 
در س��اخت لوله های CRA در اختیار خواهد داشت، كه این 
امر برای ایران و كس��انی كه برای آن زحمت كشیدند بسیار 
حائز اهمیت است. وزیر نفت با بیان این كه عالوه بر امضای 
این قلم كاال كه امضا ش��د، یکی دوقل��م كاالی مهم دیگر 
مانده اس��ت كه بای��د كار داخلی كردن س��اخت آنها را تمام 
كنیم، افزود: كاالهای مورد نیاز صنعت نفت زیاد است، اما ما 
در ۱۰ گروه خانواده كاالهای مهم را تعیین كردیم و براساس 
آنه��ا حركت كردیم.  زنگنه با بیان این كه برای مهم اس��ت 
كه بدانیم اصل خریدها و توانمندی های ما كجاس��ت، ادامه 
داد: به عنوان مثال در س��ال 7٩ شركت توربو كمپرسور نفت 
)OTC( تشکیل شد و ماشین های دوار در این شركت تولید 
ش��د؛ در ساخت ۱۰ گروه كاالی صنعت نفت، موارد متعددی 

دنبال می شود و به دنبال تکمیل زنجیره ساخت هستیم. 

امروز را فراموش نمی كنم
زنگنه با اش��اره به برگزاری مناقصه س��اخت لوله های 
CRA افزود: در این مناقصه شركت های دیگری هم داشتند 
كه ش��رایط ش��ركت فوالد اصفهان بهتر ب��ود و آنها برنده 
ش��دند.وی با تش��کر از دكتر محمدرضا مقدم، معاون سابق 
مهندس��ی، فناوری و پژوهش وزارت نفت و همچنین دكتر 
رامین قلمبر ذرفولی، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین كاالی 
ش��ركت ملی نفت، علی كاردر، مدیرعامل شركت ملی نفت 
ایران و دكتر غالمرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شركت 
ملی نفت ایران در امور توس��عه اظهاركرد: امروز كار بس��یار 
بزرگی انجام شد و من هرگز این روز را مقارن شده است با 
س��وم خردادماه ) فتح خرمشهر( فراموش نخواهم كرد.وزیر 
نف��ت همچنین با ابراز امیدواری نس��بت انجام فعالیت ها در 
زمینه س��اخت داخل بر اساس سرعت و دقت، تاكید كرد: ما 
بر روی س��اخت داخل حساسیت داریم. وی با بیان این كه 
باید از ش��رایط پیش آمده اس��تفاده كنیم، ادامه داد: شرایط 
پیش آمده س��بب شده تا ش��ركت های دیگر خارجی هم در 
همه ش��اخه ها، چه در ش��اخه های تولید كاالها و تجهیزات 

مورد نیاز و چه در قراردادهای نفتی حضور داشته باشند.
دليل مخالفت با امضای قراردادهای نفتی روشن شد

زنگن��ه با بیان این كه در دوازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری برای من روشن شد كه چرا عده ای با عقد 
قراردادهای نفتی مخالفت می كردند؛ ادامه داد: آنها آن زمان 
مخالفت می كردند تا قراردادی منعقد نشود تا در مناظره های 
انتخابات��ی بگوین��د كه »دیدید كه هی��چ كاری نکردید« یا 
»دیدید كه برجام هیچ فایده ای نداش��ت«. مخالفت ها برای 
این ب��ود وگرنه برای قربت الی اهلل كه نبود،؛ می خواس��تند 
بگویند كه نمی ش��ود هیچ كاری در این كش��ور انجام شود.

وزیر نفت با بیان این كه سرس��ختی بس��یاری برای اجرای 
قراردادهای نفتی انجام دادیم، گفت: مخالفت های آنها برای 
اجرای این قراردادها س��بب شد كه كشور را عقب بیندازند و 
كس��انی كه بیخودی انتقاد كردن��د به مردم ضرر زدند. البته 
من نمی گویم كه هر كس��ی كه انتق��اد كرده این گونه بوده 
زی��را بعضی از انتقادها هم دلس��وزانه بود و م��ا هم آنها را 
پذیرفتی��م. وی گفت: البته در ایام انتخابات هم گفته ام، آن 
زمان به ما می گفتند كه شما 55  بار مدل جدید قراردادهای 
نفت��ی را اص��الح كردید، اول ای��ن كه اگر م��ا 55 بار این 
قراردادها را اصالح كردیم نشانه این است كه ما افراد لجباز 
و یک دنده ای نیستیم و برای حل مسائل گوش شنوا داریم 
كه این اش��کال نیس��ت. زنگنه در توضیح این مطلب ادامه 
داد: اما زمانی كه مثال می گویند لش��کر ۸۱ زرهی خوزستان 
معنایش این نیست كه هشتاد لشکر قبل از این لشکر است 
و یا این كه لش��گر 77 پیروز خراسان به این معنا نیست كه 
حتما 76 لشکر قبل از آنها بوده است. این طور نیست؛ روی 
لش��کرها طبق یک مکانیسم ش��ماره می گذارند. وی افزود: 

ش��ماره  فایلهای اصالح  ش��ده قراردادهای نفتی را هم من 
گذاش��ته بودم و توالی عددی ندارد؛ به این صورت كه برای 
مثال اولی را ۱4 گذاشته بودم و دیگری را 35. اما این امر به 
این معنا نیس��ت كه فایل شماره 55 قراردادها پنجاه و چهار 
بار قبل از آن اصالح ش��ده است؛ من آنها را به سبک خودم 

شماره گذاری كردم تا باهم قاطی نشوند. 
جواب حرف های انتخاباتی را می دهيم

زنگن��ه با بیان این كه صحبت هایی كه آن زمان مطرح 
كردن��د، گذش��ت، ادامه داد: با این حال ج��واب همه حرفها و 
تهمتهای��ی را كه در این مدت زدن��د خواهیم داد تا در حافظه 
م��ردم بماند؛ این طور نباش��د كه ی��ک روزی حرفی بزنند و 
حاال بگویند كه صلوات بفرس��تید. وزیر نفت ادامه داد: اشکال 
ندارد صلوات هم بفرستیم، اما داستان این است آنهایی را كه 
حرفهای خالف زدند را رها نمی كنیم؛ چه سر كار باشیم و چه 
س��ركار نباشیم؛ اما حاال كه خوش��بختانه سر كار هم هستیم. 
وی ادامه داد: البته اگر هم س��ر كار نبودیم بازهم آنها را رها 
نمی كردیم. برای این كه الزم اس��ت م��ردم حقایق را بدانند. 
فهم و ش��عور مردم بزرگترین سرمایه ماست. مردم باید بدانند 
چه كس��ی به آنها راس��ت می گوید و چه كس��ی به آنها دروغ 
می گوید. چه كس��ی به آنچه كه می گوید پای بند است و چه 
كسی آنچه كه می گوید برای یک روز است و دیگر نمی تواند 
آن را ادام��ه دهد.زنگن��ه گفت: به هرحال م��ا گفتیم كه این 
كارها را انجام خواهیم داد؛ همانطور كه بسیاری از آنها انجام 
ش��ده ان ش��اءاهلل باقی آنها نیز ادامه پی��دا خواهد كرد. ضمن 
این كه قراردادهای مربوط به س��اخت داخل و قرارداد توسعه 
میدان های نفتی و گازی را با اولویت میدان های مش��ترک و 

با هدف باال بردن ضریب برداشت تولید دنبال خواهیم كرد.
ایران، نخستين سازنده لوله های CRA در سطح منطقه 

می شود
در همین حال، مدیرعامل ش��ركت ملی نفت ایران با 
اش��اره به همکاری این ش��ركت با كنسرسیومی اسپانیایی_

ایرانی به منظور داخلی سازی لوله هایCRA، گفت: با انتقال 
فناوری س��اخت این كاال به كشور، ایران به عنوان نخستین 
س��ازنده این لوله ها در منطقه شناخته خواهد شد.علی كاردر 
در مراس��م امضای قرارداد س��اخت لوله های CRA، با بیان 
ای��ن مطلب افزود: امیدواریم با اجرای این قرارداد بتوانیم در 
مسیر ایجاد تولید و اشتغال همانگونه كه رهبر معظم انقالب 
تاكید كرده ان��د، حركت كنیم.وی گفت: تاكنون قراردادهای 
مرتبط با هف��ت گروه از مجموع ۱۰ گ��روه خانواده كاالی 
طرح بومی س��ازی كاالهای صنعت نفت امضا ش��ده اس��ت 
و با اجرای قرارداد س��اخت لوله ه��ای CRA، توان ایران در 
ساخت این كاال از صفر درصد فعلی به ۱۰۰درصد می رسد.

كاردر ارزش ای��ن ق��رارداد را 63۰ میلیون دالر معادل 556 
میلیون یورو عنوان كرد و گفت: با اجرای این قرارداد، 6۰۰ 
كیلومت��ر لوله CRA مورد نیاز ش��ركت نف��ت و گاز پارس 
س��اخته می ش��ود.مدیرعامل ش��ركت ملی نفت ایران ادامه 
داد: به منظ��ور اجرای این قرارداد، ش��ركت فوالد اصفهان 
مجتم��ع جدیدی در مجموعه خود احداث می كند؛ همچنین 
۲ مجتمع با مشاركت 5۰-5۰ این شركت و شركت توباچک 
اسپانیا در جزیره كیش احداث می شود.وی دلیل احداث این 
مجتمع ه��ا در كی��ش را نزدیکی به پ��ارس جنوبی عنوان و 
پیش بینی كرد كه برای حدود 75۰ نفر به صورت مس��تقیم 

و غیرمستقیم اشتغالزایی شود.
دانش فنی ساخت های لوله های CRA به طور كامل به ایران 

منتقل می شود
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، مدیرعامل ش��ركت فوالد 
اصفهان هم گفت: بر اس��اس قرارداد تایید شده، دانش فنی 
س��اخت  لوله ه��ای CRA به طور كامل از اس��پانیا به ایران 
منتقل می ش��ود. محمدعلی جان نثاری، در مراس��م امضای 
قرارداد ساخت لوله های CRA )لوله مقاوم دربرابر خوردگی( 
میان شركت ملی نفت ایران و كنسرسیوم توباچک اسپانیا و 
فوالد اصفهان اظهار كرد: ش��ركت فوالد اصفهان به عنوان 
ش��ركت تولید كننده تجهیزات درون چاهی و س��رچاهی و 
س��وپر آلیاژهای صنعتی در صنای��ع نیروگاهی و نفت و گاز 
شركتی ش��ناخته شده اس��ت.وی افزود: فرآیند بومی سازی 
س��اخت لوله های CRA از چند س��ال پیش در دس��تور كار 
شركت فوالد اصفهان بوده است و پیشنهاد انجام این كار را 
نیز پیش از این به ش��ركت ملی نفت ایران ارائه داده بودیم 
كه خوش��بختانه امروز شاهد امضا قرارداد ساخت این لوله ها 
هس��تیم.جان نثاری فرآیند بومی س��ازی لوله های CRA را 
بس��یار فنی، پیچی��ده و نیازمند برنامه ریزی دقیق دانس��ت 

و گف��ت: این تدبیر وزیر نفت كه س��اخت این لوله ها را جز 
۱۰ گروه كاالیی صنعت نفت قرارداده س��تودنی اس��ت.وی 
اف��زود: با امضا قرارداد بومی س��ازی لوله های مغزی، دانش 
فنی س��اخت این كاالی راهبردی طبق قرارداد تایید ش��ده 
ب��ه طور كامل ب��ه ایران منتقل می ش��ود.جان نثاری ضمن 
قدردانی از توجه مس��ئوالن و مدیران و كارشناس��ان نفتی 
اظهار امیدواری كرد كه بتوان با همکاری ش��ركت اسپانیای 
روند بومی سازی لوله های مغزی را سرعت بخشید.با امضای 
ق��رارداد س��اخت لوله ه��ای CRA ب��ه ارزش تقریبی 556 
میلیون یورو  میان ش��ركت ملی نفت ایران و كنسرس��یوم 
شركت های توباچک )TUBACEX( اسپانیا و شركت فوالد 
اصفهان، 6۰۰ كیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز ش��ركت 
نف��ت و گاز پارس از طریق مش��اركت س��ازندگان داخلی و 
خارجی تامین می شود.فناوری تولید این نوع لوله  در انحصار 
چهار ش��ركت معتبر دنیاس��ت و با توجه ب��ه محدود بودن 
ش��ركت های صاحب تکنولوژی در تولی��د رزوه های خاص 
 )TUBACEX( در جه��ان، ش��ركت توباچک )Premium(
اسپانیا با همکاری JFE ژاپن به عنوان یکی از شركت های 
صاحب لیسانس رزوه های خاص، با امضای این قرارداد و در 
چارچوب نقش��ه راه تعریف شده، متعهد به انتقال دانش فنی 
كاالی موضوع قرارداد در طول س��ه سال به شریک ایرانی 
 ،CRA خود )ش��ركت فوالد اصفهان( خواهد بود.لوله مغزی
از جمله تجهیزات پرمصرفی اس��ت كه در عمر بیش از صد 
ساله صنعت نفت ایران، همواره از طریق واردات تامین شده 
اس��ت و امضای ق��رارداد با صاحبان فن��اوری در این زمینه 
ب��ا هدف انتقال فناوری، كس��ب دانش فن��ی و بی نیازی از 
واردات طی س��ال های آینده، از مصادی��ق اقتصاد مقاومتی 
است كه در سایه گشایش های برجام امکانپذیر شده است.

غول لوله سازی جهان: كار كردن در ایران راحت است
در همین حال، رئیس هیئت مدیره گروه شركت های 
توباچک )TUBACEX( با اش��اره به این كه كار كردن در 
ایران به دلیل وجود نیروهای زبده و ماهر، بس��یار آس��ان 
اس��ت، گفت: این ش��ركت عالقه مند به تسریع همکاری 
جدی و مس��تمر با ش��ركای ایرانی در فعالیت های صنعتی 
اس��ت.آنتونیو آزلور، رئیس هیئت مدیره گروه شركت های 
توباچ��ک، بزرگترین تولی��د كننده لوله ه��ای مغزی بدون 
درز )tube( در جهان، در آیی��ن امضای این قرارداد اظهار 
كرد: تیم بس��یار بزرگی از این ش��ركت با مقام های ایرانی 
و ش��ركتهای نفت و گاز این كش��ور طی یک س��ال و نیم 
گذش��ته )قبل از اجرایی ش��دن نهایی برجام( وارد مذاكره 
ش��دند تا به قرارداد امروز برسند. وی با بیان این كه ما به 
دنبال امضای هرچه سریعتر این قرارداد بودیم، افزود: باید 
سرعت باالیی در عملکردمان به خرج دهیم تا ظرفیت های 
خود را بیش��تر نشان داده و سهم بیش��تری از فعالیت های 
تولی��د لوله و فعالیت های فن��ی دیگر در این زمینه را از آن 
خود كنیم. آزل��ور ادامه داد: این ش��ركت همچنین تجربه 
باالیی در س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختلف نفت و 
انرژی دارد و مشتاق است كه عالوه بر انتقال دانش تولید 
لوله های CRA، به س��رمایه گذاری در ایران و همکاری با 
شركت های داخلی مشغول شود. رئیس هیئت مدیره گروه 
ش��ركت های توباچک تأكید كرد: كار ما با تولید این 6۰۰ 
كیلومت��ر لوله به پایان نمی رس��د و ما به این فکر می كنیم 
كه مشاركت بس��یار بیشتری در ایران داشته باشیم. وی با 
بیان این كه ایران در مقایس��ه با كش��ورهای دیگر جهان، 
ظرفیت های قابل مالحظه و ب��دون رقیبی در زمینه منابع 
نف��ت و گاز دارد، تصریح ك��رد: كار در ایران به دلیل وجود 
نیروهای ماهر بس��یار راحت اس��ت و ما بس��یار مشتاق به 
ش��روع س��رمایه گذاری در ایران هس��تیم.بر اس��اس این 
قرارداد، توباچک باید طی مدت س��ه س��ال ۱۰۰ درصد از 
فرآیند تولید و س��اخت 6۰۰ كیلومت��ر لوله های با آلیاژ ضد 
خوردگی و نیز رزوه كردن آن ها را كه نیازمند فناوری بسیار 
پیش��رفته ای است را به شركت فوالد اصفهان منتقل كند.

توباچک یک شركت بزرگ بین المللی است كه مقر اصلی 
آن در اس��پانیا قرار دارد و شركت های تابعه آن در بسیاری 
كشورها از جمله ایاالت متحده آمریکا، اتریش، ایتالیا، هند، 
و تایلند قرار دارند. این شركت دارای بزرگترین ظرفیت در 
تولی��د لوله های مغزی بی درز و یکپارچه در جهان اس��ت 
و بزرگتری��ن دامنه علوم خاص در این زمینه را داراس��ت. 
همچنین این گروه بزرگترین تولید كننده شمش های نیکل 
و كروم در جهان اس��ت كه در ب��ازار ایران تقاضای زیادی 

برای آن وجود دارد. 

 

لوله مغزیCRA، از جمله تجهيزات 
پرمصرفی است که در عمر بيش از صد ساله 
صنعت نفت ایران، همواره از طریق واردات 
تامين شده است و امضای قرارداد با صاحبان 
فناوری در این زمينه با هدف انتقال فناوری، 
کسب دانش فنی و بی نيازی از واردات طی 
سال های آینده، از مصادیق اقتصاد مقاومتی 

است که در سایه گشایش های برجام 
امکانپذیر شده است
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5 گزارش
در کنار مشاور وزیر نفت در دو سفر متوالی به سرزمين نفت؛

وقتی خوزستان حماسه سوم خرداد را به 29 اردیبهشت پيوند داد
دکتر دالویز: زنگنه باید در نفت بماند و آینده نفت با شما و مهندس زنگنه روشن است

یادداشت

اخبار نفتخیز

حميدرضا شكوهی
دان�ش نف�ت: از هواپیم��ا ك��ه بیرون 
آمدیم، هرم داغ گرما به صورتم خورد. خیلی 
گرم. به گرمای خوزس��تان. چند دقیقه قبل 
از آنک��ه هواپیما در فرودگاه اهواز بنش��یند، 
فلرهای اطراف فرودگاه كه همیشه شعله از 
آنها زبانه می كش��د، بهترین نشانه است كه 
ب��ا زبان بی زبانی بگوید ب��ه كجا آمده ایم. 
گرمای خوزستان را از همان باالی فرودگاه 
هم با دیدن ش��عله فلرها می ش��د احساس 
ك��رد. اما حاال كه از هواپیما بیرون می آییم، 
هرم گرم��ا روی صورتم، موجب می ش��ود 

خوزستان را بیشتر لمس كنم.
ه��وا از هفت��ه پی��ش گرمتر اس��ت. 
فاصل��ه گرمای بهاری هفت��ه پیش اهواز تا 
هرم داغ این هفته اهواز، درس��ت ش��بیه به 
فاصله ش��رایط قبل و بع��د از انتخابات ٩6 
اس��ت. هفته پیش، شور و هیجان انتخاباتی 
كه رقابت در آن به اوج رسیده و نتیجه اش 
مش��خص نب��ود، و ای��ن هفت��ه آرام��ش 
روزه��ای پس از انتخابات��ی كه نتیجه اش، 
ریی��س جمهور روحانی را در نهاد ریاس��ت 
جمه��وری حفظ می كرد. ی��ک هفته پیش، 
درس��ت در همین روز سه ش��نبه ای كه به 
اهواز آمدیم، حس��ن روحانی به اهواز آمده 
بود. س��ه شنبه س��ختی بود. آنقدر مخالفان 
دولت تبلی��غ كرده بودند كه بعضی ها تصور 
می كردن��د اس��تقبال از روحان��ی كمرنگ 
باش��د. بهانه ه��م زیاد ب��ود. از گرمای هوا 
ك��ه جزئي از زندگی خوزس��تانی ها ش��ده، 
بگذریم، انتقادهای خوزس��تانی ها كه زمانی 
خیلی س��اده، حقشان را از نفت می خواستند 
و حاال، نگران هوایش��ان بودند كه گاهی پر 
از ریزگرد می ش��ود و نفس كش��یدن را هم 
برایش��ان دش��وار می كند. اما خوزستانی ها 
ورزشگاه تختی اهواز را پر كردند. می گفتند 
4۰ ه��زار جمعیت برای دیدن روحانی آمده 
بود و عکس��ها و فیلمها هم گویای جمعیت 
زیادی بود. اما آنچه اس��تقبال خوزستانی ها 
از روحان��ی را در یادها جاودانه كرد، ش��عار 
خودجوش آنها در ورزش��گاه بود... برعکس 
خیلی از مراس��می كه شعارها از تریبون آغاز 
می ش��ود، این بار ش��عار از بط��ن جمعیت 
برخاس��ت و بع��د به تریبون رس��ید : ما كه 
ه��وا نداریم/هنوز هواتو داریم. ش��عاری كه 
آنقدر صمیمی بود كه كسی نمی توانست آن 
را نادی��ده بگیردو فیلمهایش در فاصله چند 
دقیق��ه به لطف فضای مجازی در سراس��ر 
ایران منتش��ر ش��د. حتی روزنامه جمهوری 
اس��المی كه نزدیک ب��ه چهار دهه اس��ت 
خش��ک تری��ن و رس��می ترین تیترها را در 
صفحه اول خود منتش��ر می كند، رویه اش 
را ناگه��ان عوض كرد و ف��ردای آن روز – 
چهارش��نبه ۲7 اردیبهش��ت – همین شعار 
اهوازی ها را با عکس بزرگی از استقبالشان 
از روحانی، تیتر اصلی خود كرد: ما كه هوا 

نداریم/ هنوز هواتو داریم.
چهارش��نبه گذش��ته ك��ه ب��ه اه��واز 

آمدی��م، یک روز پس از س��فر روحانی بود 
و  خوزس��تانی ها فضا را تغییر داده بودند تا 
رقب��ای روحانی بدانند كه او در خوزس��تان 
تنه��ا نیس��ت. ام��ا آن چهارش��نبه قبل از 
انتخابات، ما برای س��فری غیرسیاس��ی به 
اه��واز آمده بودی��م. دكتر محس��ن دالویز 
مش��اور وزیر نفت در امور اجتماعی و منابع 
انسانی آمده بود تا دستاوردهای وزارت نفت 
در حوزه منابع انس��انی و برنامه های آتی را 
برای كاركنان مناطق نفتخیز جنوب و ملی 
حفاری تشریح كند و من هم همراه او بودم. 
ش��وک اول را قبل از آنک��ه از تهران پرواز 
كنیم دادند. زمانی ك��ه دكتر دالویز فهمید 
سالن محل برگزاری سخنرانی، تغییر كرده 
اس��ت. گویا برخی در داخل نفت هم نگران 
پی��روزی روحان��ی بودند و داش��تند خود را 
همرنگ رقبای روحان��ی می كردند. دالویز 
برای س��خنرانی به سالن ملی حفاری رفت، 
تاكید كرد كه سخنرانی اش سیاسی نیست 
و صنفی است و آمارهایی از افزایش پاداش 
شایس��تگی و حقوقها و برنامه های آتی داد. 
بعد هم به درددل های كاركنان نفت گوش 
س��پرد و نامه هایش��ان را گرف��ت و بعد به 
مهمانسرای نفت رفتیم. مهندس منصورنژاد 
مع��اون مناب��ع انس��انی مناط��ق نفتخیز و 
مهندس تاكایدی قائم مقام مدیرعامل ملی 
حفاری هم بودند. دالویز نامه ها را می خواند 
و آنهایی كه مربوط به مناطق نفتخیز و ملی 
حفاری می شد گاه همراه با یادداشتهایی به 
منصورن��ژاد و تاكایدی می داد و مابقی را در 

كیفی گذاشت تا به تهران برگرداند. 
حاال یک هفته از آن روز می گذش��ت. 
چهارشنبه ش��ب دو روز قبل از انتخابات به 
تهران برگش��تیم و حاال در س��ه شنبه بعد 
از انتخابات دوب��اره در اهواز بودیم. این بار 
دكتر دالویز آمده بود سیاس��ی صحبت كند 
و پرهیزی از ذكر این موضوع هم نداش��ت. 
دلیلش هم روش��ن بود. ستاد نفت و انرژی 
دكتر روحانی در خوزس��تان، مراسم جشنی 
را به س��یاق سایر ش��هرها ترتیب داده بود 
و دكت��ر دالویز به عن��وان نماینده مهندس 
بی��ژن زنگنه از وزارت نفت در این جش��ن 
حاضر ش��ده بود. س��الن مناط��ق نفتخیز، 
ممل��و از كاركن��ان نفت و خانواده هایش��ان 
بود. مهندس عالی پ��ور، مدیرعامل مناطق 
نفتخیز جنوب هم به رس��م میزبانی حضور 
داش��ت. در س��النی كه پارچه ه��ای بنفش 
به عن��وان رنگ انتخاباتی س��تاد روحانی و 
عکس��های رییس جمهور روی دس��تهای 
نفتی ه��ا، از زن و مرد، ب��ه رقص آمده بود، 
فقط صدای س��وت و كف و گاهی هم ِكل 
كش��یدن به سبک خوزس��تانی ها به گوش 
می رسید. مهندس منصورنژاد پشت تریبون 
رفت و مثل همیش��ه كوتاه سخن گفت، اما 
این بار پرش��ور و پرح��رارت. انتخابات ۲٩ 
اردیبهشت را به خیزشی مردمی برای نشان 
دادن طراز فرهیختگی مردم ایران تش��بیه 
كرد و گف��ت : مردم ای��ران رویکرد اعتدال 

و اصالحات و پیش��رفت و تعامل سازنده با 
جه��ان را انتخاب كردند و ثاب��ت كردند از 
روش های س��یاه نمایی و تهمت و دروغ و 
افترا و توس��ل به مقدس��ات برای پیروزی 
در انتخاب��ات بیزارن��د. او تصریح كرد كه : 
این درس��ی باش��د برای ما كه انتخابات را 
مقطع��ی گذرا بدانیم و بعد از انتخابات برای 
س��ربلندی كشور بکوشیم و دست در دست 
هم دهیم به مهر، میهن خویش را كنیم آباد. 
منصورنژاد از ستاد حامیان دكتر روحانی در 
صنعت نفت اهواز ه��م قدردانی كرد كه به 
گفت��ه او، با امکانات ش��خصی و منابع ملی 
فردی، برای پیروزی روحانی تالش كردند 

و تالشهایشان به سرانجام رسید. 
كلیپی در س��الن پخش شد كه برخی 
تصاویرش س��الن را به حد انفجار رس��اند. 
ب��ا رییس دول��ت اصالحات آغاز ش��د و با 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی ادامه یافت و به 
حسن روحانی رسید. این تصاویر مقدمه ای 
بود برای س��خنرانی مشاور وزیر نفت كه از 
سوم خرداد شروع كرد، به دوم خرداد رسید 

و آن را به ۲٩ اردیبهشت پیوند زد.
دكتر محس��ن دالویز، س��الم كرد به 
مردم همیشه حماسه ساز خوزستان و یادی 
كرد از حماسه سوم خرداد، سالروز آزادسازی 
خرمش��هر. گفت كه دومین سفرش در یک 
هفته اخیر به خوزس��تان اس��ت و گفت كه 
ب��ه خوزس��تانی بودن��ش افتخ��ار می كند. 
ب��ه صراحت گف��ت كه س��اعتها فکر كرده 
س��خنانش را از كجا شروع كند و در نهایت 
به این نتیجه رس��یده كه هر آنچه از دل بر 

می آید را تقدیم كند.
دكتر دالویز در ابتدای سخنانش گفت 
كه مردم خوزس��تان، در سوم خرداد سنگ 
بن��ای فتح الفتوحات بعدی را گذاش��ته اند. 
یاد سوم خرداد را گرامی داشت و به رهبری 

معظم انقالب درود فرس��تاد. سپس یاد دوم 
خرداد را كه مراسم هم در همان روز برگزار 
می ش��د گرامی داشت و س��الم كرد بر سید 
محمد خاتمی تا سالن غرق تشویق و شادی 
شود. دالویز گفت : سالم بر خاتمی. كسی 
ك��ه مظلومانه آمد و مظلومان��ه رفت. اما با 
ی��ک تَکرار می كن��م، ورق را بر می گرداند. 
دوم خ��رداد، فرهن��گ و اخ��الق س��اخت 
در هیاه��وی سیاس��ت زده كش��ور و به ما 
فهمان��د كه حق داریم. دوم خ��رداد ما را با 
صندوق های رای آشتی داد و ما یاد گرفتیم 
ب��ه جای جنگ، با لبخند و تعامل به اهداف 
خود برس��یم. دالوی��ز در ادامه، ش��عری را 
ك��ه رییس دولت اصالح��ات پیش از پایان 

دولتش خواند تکرار كرد :

هرکه مارا یاد کرد ازید مر او را یاد باد
هر که ما را خوار کرد از عمر ربخوردار باد  

هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی
هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد  

رد دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار
هر که ما را رنجه دارد، راحتش بسیار باد  

مشاور وزیر نفت باز هم از دوم خرداد 
گفت : ما از دوم خرداد، اخالق در سیاس��ت 
یاد گرفتیم. ما از رقبا تشکر می كنیم اگرچه 
بد كردند و به فردای انتخابات نیندیش��یدند 
و موج خروش��ان ملت را ندیدند. اما ما شما 
را می بخش��یم و فراموش می كنیم چرا كه 
اعتقاد داریم ش��ما خس و خاشاک نیستید. 

شما هم بخش��ی از میلیونها ایرانی هستید 
ك��ه مثل ما فک��ر نکردید و ب��رای ما قابل 
احترام هس��تید. دالویز ادامه داد : ما نه ٩6 
درص��د داریم و نه 4 درص��د. ما صد درصد 
واحدی��م كه ب��ه فردایی بهتر برای كش��ور 
می اندیش��یم پس به رای اكثری��ت احترام 
بگذارید و پیام روش��ن مل��ت را دریابید و تا 
دیرنش��ده به آغوش ملت بازگردید. آغوش 
ما برای مهربانی و گذش��ت باز است و این 
هم��ان مکتب دوم خرداد اس��ت كه در ۲٩ 
اردیبهش��ت تکرار شد. ما ش��عور و آگاهی 
ملت را به چش��م دیدیم و در مقابل این حد 
از شعور و آگاهی سر تعظیم فرود می آوریم 
كه در قل��ب خاورمیانه جنگ زده و مملو از 
اس��تبداد، و نه در نروژ و س��وییس، به عوام 

فریبی و یارانه سه برابری نه گفتید. 
دالویز در ادامه، گریزی هم به س��فر 
ریی��س جمه��ور آمریکا به عربس��تان زد و 
گفت : ترامپ در روز انتخابات ما به كشوری 
م��ی رود كه معنای انتخاب��ات را نمی داند و 
برای به دس��ت آوردن دالرهای نفتی، همه 
كار می كند و قراردادی 3۸۰ میلیارد دالری 
امضا می كند. این هشداری برای ماست كه 

از درون همگرا شویم.

مش��اور وزیر نفت در جم��ع كاركنان 
صنعت نفت و خانواده آنها س��خن می گفت 
و ب��ه همین دلیل از آنها ه��م تقدیر كرد و 
گف��ت : خانواده صنعت نف��ت كه همواره در 
كن��ار مدی��ران و كاركنان ب��وده اند، باعث 
شدند حماسه بازگشت تولید و صادرات نفت 
تکرار ش��ود. رای باالی ش��ما در خوزستان 
نش��ان داد كه چقدر آگاهی��د و ثابت كردید 
به آینده نگاه می كنی��د و هرگز به عقب بر 

نمی گردید.
دالوی��ز اف��زود : ه�ر چ�ه قب�ل از 
انتخابات گفتم وع�ده نبود. ما دولت وعده 
نيس�تيم، بلکه دولت عمل هستيم. به یکایک 
حرفهایمان عم�ل خواهيم ک�رد و تاکنون 
هم عمل ک�رده ایم. گش�ایش های زیادی 
در حوزه منابع انس�انی نفت ایجاد ش�ده 
اس�ت. راه  در  بيش�تری  گش�ایش های   و 

 ۸ میلیارد دالر قرارداد ظرف ماههای آینده 
امضا خواهد شد و آینده روشنی پیش روی 

صنعت نفت است.
او زنگنه را مرد اقدام و عمل توصیف 

ك��رد و گفت : زنگنه بای��د در نفت بماند و 
آینده نفت با ش��ما و مهندس زنگنه روشن 
اس��ت. او در پایان از س��تاد نف��ت و انرژی 
دكتر روحانی در خوزس��تان قدردانی كرد و 
س��خنانش را با یک بیت شعر كه گویاتر از 

بسیاری از سخنرانی ها بود به پایان برد :

مدعی خواست که از بیخ كند ریشه ما
غافل از آنكه خدا هست رد اندیشه ما  

س��خنان دالویز كه به پایان رس��ید، 
ب��ه روال س��ایر س��خنرانی ها و دیدارهای 
او ب��ا كاركنان نفت، س��یل درخواس��تها و 
نامه ها به س��مت او سرازیر ش��د. قرار نبود 
این س��فر، مث��ل هفته قبل، س��فری كاری 
باش��د، اما كاركنان نفت هم با مش��کالتی 
دس��ت به گریبانند كه حال ك��ه مدیری را 
در بین خود می بینن��د از فرصت برای ارائه 
نامه ها  می كنند.  اس��تفاده  درخواستهایشان 
جمع ش��د و برخی درخواس��تها هم شنیده 
ش��د. اما ازدح��ام جمعی��ت و فرصت كوتاه 
برای رفتن به فرودگاه و بازگشت به تهران، 
مجال مناسبی برای شنیدن فراهم نمی كرد. 
هرچند كه درخواس��تهای كاركنان، از سفر 
قبلی هم در دستور كار بود و بدون واسطه، 
برخی دس��توراتی را ك��ه روی نامه ها داده 
ش��ده بود دیدم. سخن دالویز در ذهنم ماند 
كه می گفت همه نامه ها را پیگیری می كنم 
اما باید كاری كنیم ك��ه نیازی به این نامه 
نگاری ها و درخواستها نباشد... كاركنان نفت 
شایسته بهترینند و این نظر مهندس زنگنه 
 ه��م هس��ت. رای مردم ب��ه روحانی، نفس 
دوب��اره ای به دولتم��ردان داده و حاال آنها 
بیش از گذش��ته قدردان مردم هس��تند. نه 
ب��ه خاطر رای، كه به خاطر اعتمادی كه به 
دول��ت كردند و روی خ��وش به وعده های 
بزرگ و سراب های جذاب رقبا نشان ندادند. 
حاال انگار چرخ خدمت، آماده ش��ده تا تندتر 

از قبل بچرخد. 
به ف��رودگاه كه رس��یدیم ه��وا هنوز 
گرم بود، اما در ش��امگاه اهواز، دیگر خبری 
از ه��رم داغ بعدازظهر نب��ود. به جای هرم 
داغ گرم��ای اه��واز، دلگرمی خوزس��تانی ها 
را ك��ه هن��وز ص��دای كف و س��وت و ِكل 
كشیدن هایش��ان در گوشمان بود با خود به 
تهران بردیم تا یادمان بماند نفتی ها روحانی 
را دوست دارند. رای آنها به روحانی دو برابر 
ش��ده و حاال طبیعی اس��ت كه انتظارشان 
ه��م از روحانی بیش��تر باش��د. هواپیما كه 
اوج گرف��ت، ش��عله های آت��ش از فلرهای 
اطراف اهواز زبانه می كش��ید تا نشان دهد 
خوزستان زنده است. شامگاه دوم خرداد در 
حال پیوند خوردن به نخس��تین دقایق سوم 
خرداد بود كه ما در آس��مان، در حال نظاره 
ش��عله های فروزان چاههای نفت، حماس��ه 
خوزس��تانی ها را با خود یادآوری می كردیم. 
از س��وم خردادی كه خرمش��هر آزاد شد، تا 
دوم خردادی كه به قول دالویز، سنگ بنای 

۲٩ اردیبهشت شد.

... و اما بعد!
دكتر اكبر نعمت الهی

هی��چ كس را جز به قد ظرفیت و توانش 
تکلیف نمي كنیم.

سوره مباركه مومنون � آیه شریفه 6۲
مردم ایران به پش��توانه ت��وان و ظرفیت 
خود راهي دراز را پیموده اند. راهي كه به امروز 
انجامیده و فردا را ش��کل مي دهد. فردایي كه 
نام بلند استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي را 

در جه��ان بلندآوازه تر م��ي كند. فردایي كه از هم اكنون مي توان تاللو 
سبز و سفید و سرخ را در پرتو آن در نگاههاي جهانیان دید.

آزمون دشوار سپري شده است و حاال نوبت آزمون بزرگتري است. 
وقتي كاري بزرگ مي كني خودت و دیگران را مقابل سئوال بزرگي قرار 

مي دهي؛... و اما بعد؟
ح��اال چ��ه باید كرد، چگونه م��ي توان به بزرگ��ي و برتري تداوم 

بخشید؟ چگونه مي توان به كسوت یک ملت یکپارچه درآمد؟
بدیهي اس��ت كه پایان دادن به رقابتها، آغاز فصلي نوین اس��ت. 
رئی��س محترم جمه��وري در پیام خود بر این نکت��ه تاكید كردند. حاال 
فصل همکاري آغاز ش��ده اس��ت، هرچند كه در این میان روحاني و تیم 
كاري اش در جریان تبلیغات انتخاباتي بیشترین جفا را دیدند. خود اتهام 
زنندگان هم مي دانس��تند كه دارند دروغ مي گوین��د، اما براي روحاني 
فصل الخطاب ایران بود. یکپارچگي نیروها براي كار بیشتر و براي همین 
ایستاد و سینه را آماج حمالت كرد و در این راه كابینه اش تا به آخر آمد. 
حاال كه كار بزرگ صورت گرفته اس��ت، كار بزرگتر برداشتن این 
بار و زدن به میدان عمل است. حاال باید با فردا عهد ببندیم كه این راه 

را با هم مي رویم. 
حاال دیگر همه چشمها روي ایران خیره مانده است. همه منتظرند 
ببینند معجزه مردمس��االري ایران چه جوابي مي دهد. همه در انتظارند 

تا درهاي فردا باز شود.
در این میان عده اي ش��رمنده اند. تجربه عجیبي كرده اند. براي 
بردن چه دروغها كه نگفته اند و چه اتهامها كه نزده اند. نباید گذاش��ت 
این احس��اس گناه فاصله آنها را از حقیقت بیشتر كند. امروز روزي است 

كه سرها در مقابل حقیقت فرود آمده است.  
مردم ایران كه با شهیدان وعده كرده بودند، دوباره مردانه به میدان 
آمدند تا به جهانیان بگویند حتي براي یک لحظه از مسیري كه در پیش 

گرفته بوده اند، پا پس نمي كشند.
انتخابات میداني بود كه در آن گندم نماهاي جوفروش رسوا شدند 

و درهاي وعده هاي دروغ و تزویر ریاكاران بسته شد.
م��ردم ایران را نمي توان با وعده ه��اي دروغ از راهي كه در پیش 
گرفته اند بازگرداند. آنها آمده اند تا با كنار زدن موانع و دشواري ها آینده 

را بسازند. 
 م��ردم ای��ران ب��ه س��الهاي دروغ و فریب��کاري باز نم��ي گردند. 
م��ي خواهند راه خود را تا باالتری��ن اوج ها ادامه دهند و مي دانند كه در 
این میان چه كس��اني با تزویر و وعده هاي غیرعملي در راهشان سنگ 

اندازي كرده اند.
ان شااهلل  

تقدیر از مدیران عامل مناطق نفتخيز جنوب و  
مارون در جشنواره خيرین مدرسه ساز

در پانزدهمين جش�نواره خيرین مدرسه س�از خوزستان، از مهندس 
بي�ژن عالي پور، مدیر عامل ش�ركت ملي مناط�ق نفتخيز جنوب و  جهانگير 

پورهنگ، مدیر عامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون تقدیر شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شركت بهره برداري 
نف��ت و گاز مارون مدیر عامل این ش��ركت در ایجاد فضاهاي آموزش��ي 
و تامین ملزومات آموزش��ي اعم از لوازم التحریر براي روستاهاي حاشیه 
واحدهاي عملیاتي ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مارون رویکرد بسیار 
مثبتي داش��ته و پاس این اقدام، توس��ط جامعه خیرین مدرسه ساز كشور 
مورد تقدیر قرار گرفت كه این مهم با  تائید و صالحدید مدیرعامل شركت 
ملي مناطق نفتخیز جنوب محقق گردیده است.ساخت و تجهیز دو مدرسه 
حض��رت آیت ا... خامنه اي روس��تاي عبدا... عم��وري، در حوزه عملیاتي 
مجتمع صنعتي ش��ماره 3 و مدرسه ش��هید محالتي روستاي نمره 3 در 
مجاورت مجتمع صنعتي شماره ۱ شركت بهره برداري نفت و گاز مارون 
عالوه بر تامین  6۰۰ بسته لوازم التحریر  براي مدارس بخش غیزانیه را 
مي توان  از مهمترین اقدامات شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در 
حوزه س��اخت و تجهیز مدارس دانست.گفتني است؛ مدیر عامل شركت 
بهره برداري نفت و گاز مارون وعده داده تا مهرماه س��ال جاري 5۰۰ متر 
مربع فضاي آموزشي در روستاهاي حوزه عملیاتي این شركت احداث شود.

حضور آتش نشانان شرکت کارون در اطفاء آتش 
پاساژ رضوان

در راس�تاي تعهد به مس�ئوليت هاي اجتماعي، آتش نشانان شركت 
بهره برداري نفت و گاز كارون در عمليات اطفاء حریق پاس�اژ رضوان اهواز 

مشاركتی چشمگير داشتند.
رئیس اداره بهداش��ت، ایمني و محیط زیست شركت بهره برداري 
نفت و گاز كارون گفت: ۲3 آتش نش��ان این شركت به همراه 6 دستگاه 
تانکر آب، ۲ دستگاه خودرو آتش نشاني چند منظوره و یک دستگاه تانکر 
آب مجه��ز به پمپ،  در عملیات اطفاء حریق یکي از پاس��اژ هاي قدیمي 
)پاس��اژ رضوان( در مركز ش��هر اهواز مشاركت داشتند.منصور علیرضایي 
گفت: در این عملیات 56 هزار لیتر آب و ۲ هزار لیتر فوم مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت و عملیات اطفاء با موفقیت طي مدت زمان 4 س��اعت بدون 
آسیب هاي جاني پایان گرفت.وي گفت: این پاساژ كه در مركز شهر اهواز 
قرار دارد، در پنجش��نبه ۲۱ اردیبهشت طعمه حریق شد كه به درخواست 
سازمان آتش نشاني كالنش��هر اهواز، آتش نشانان شركت كارون نیز در 
عملیات اطفاء همکاري داشتند.ش��ركت بهره ب��رداری نفت و گاز كارون 
دارای ۲ ایستگاه آتش نشانی در شهر اهواز است كه عالوه بر وظیفه ذاتی 
خود كه ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی به تأسیسات نفت و گاز، ادارات و 
اماكن سازمانی است، در مواقع لزوم و در حوادث شهری نیز شركت نموده 

و به شهروندان نیز خدمات الزم را عرضه می نماید.



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 6 خرداد ماه 1396 - شماره 576

6 گازاخبار گاز
مهندس عراقی سه استراتژی اصلی شرکت ملی گاز  را تشریح کرد:

حفظ و نگهداری تاسيسات، صيانت از محيط زیست و 
ورود به تجارت جهانی گاز 

مدیر بين الملل شرکت گاز اعالم کرد؛
60 ميليون متر مکعب

 مازاد گاز داخلی داریم
مدی�ر ام�ور بين الملل ش�ركت ملی گاز گفت: افزای�ش توليد از 
فازهای جدید پارس جنوبی موجب ش�ده است ما در تجارت جهانی 

گاز و مذاكرات با كشورهای همسایه دست باال را داشته باشيم.
به��زاد بابازاده گفت: پارس جنوبی هم اكنون حدود 75 درصد 
از تولید گاز كش��ور را در اختیار دارد و باید برداش��ت از این مخزن 
مش��ترک و افزایش تولی��د از آن اولویت اصلی ما باش��د. امروز با 
تکی��ه بر افزایش تولید از پارس  جنوبی یک پله در تجارت جهانی 
گاز باالتر رفته ایم و برای اولین بار گاز را به گرجس��تان نیز صادر 
می كنیم و تصمیم داریم عالوه بر كشورهای همسایه با كشورهای 
دورتر نیز وارد مذاكره ش��ویم.وی افزود: به ط��ور میانگین روزانه 
تقریبا بیش از 6۰ میلیون متر مکعب گاز مازاد بر مصرف در كشور 
وج��ود دارد و این ی��ک مزیت صادراتی برای ما اس��ت. مازاد گاز 
تولیدی دركش��ور می تواند موقعیت ما را درتجارت جهانی گاز باال 
برد و هم موقعیت امنیتی بهتری بین ما و كش��ورهای همسایه ما 
ایجادكند و درآمد ش��ایانی نیز برای كشور پیدی خواهد آورد.مدیر 
امور بین الملل ش��ركت ملی گاز ایران گفت: برای افزایش سهم از 
تج��ارت جهانی گاز، ایران باید هاب انرژی منطقه ش��ود. عالوه بر 
این باید گاز را با س��رمایه گذاری داخل��ی تبدیل به یک محصول 
كنیم و از خام فروش��ی جلوگیری كنیم و از س��وی دیگر باید گاز 
را به همس��ایگان ایران صادر كنیم تا ضمن ایجاد امنیت برای ما 

درآمد نیز به همراه داشته باشد.
اولين فلر گاز کشور در مجتمع گازی

 پارس جنوبی خاموش شد

مدیرعام�ل مجتم�ع گازی پ�ارس جنوبی با اش�اره به خاموش 
ش�دن اولين فلر گاز در پاالیشگاه اول پارس جنوبی گفت: براساس 
برآوردهای شركت های بين المللی روزانه 17.1 ميليون متر مكعب گاز 
در فلره�ا می س�وخت كه ای�ن رقم به حدود 7 ميلي�ون متر مكعب در 

روز رسيده است.
براس��اس اعالم مسئوالن پاالیشگاه گاز پارس جنوبی اولین 
فلر س��بز به پاالیش��گاه اول مجتمع پارس جنوب��ی تعلق گرفت.
مس��عود حس��نی مدیرعامل ش��ركت گاز پارس جنوبی با اشاره به 
اینکه سهم تولید پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی 6۲ درصد از گاز 
كشور اس��ت، گفت: فلر پاالیشگاه اول پارس جنوبی هفته گذشته 
خاموش ش��د.این مقام مسئول با تأكید براینکه میزان فلرینگ گاز 
5 پاالیش��گاه گاز پارس جنوبی براس��اس برآوردهای شركت های 
بین المللی به میزان ۱7.۱ میلیون متر مکعب در روز است، تصریح 
ك��رد: میزان فلرین��گ در روز به 6.7۱ میلیون مترمکعب رس��یده 
است.حس��نی با اش��اره به راه اندازی كمپرس��ورهای فلش گس در 
پاالیش��گاه های جدید پارس جنوبی گفت: براس��اس برنامه ریزی 
صورت گرفته قصد داریم تا س��ال ٩۸ فلرسوزی در مجتمع گازی 
پارس جنوبی را به صفر برس��انیم كه پس از خاموش كردن اولین 
مجتمع گاز پارس جنوبی هم اكنون برنامه ریزی برای پاالیش��گاه 
دوم آغاز ش��ده اس��ت.وی با تأكید براینک��ه ارزش محصول تولید 
ش��ده در سال ٩5 نس��بت به سال ٩۲ به میزان 5.۸ میلیارد دالر و 
معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، گفت: س��هم تولید گاز 
پاالیش��گاه های پارس جنوبی به نس��بت دیگر پاالیشگاه های گاز 
كش��ور بس��یار زیاد اس��ت به طوری كه همانطور كه گفته شد 6۲ 
درصد از س��هم گاز كشور را پاالیش��گاه های گازی پارس جنوبی 
تش��کیل می دهند و به ترتیب پاالیش��گاه س��رخون و قشم ۱.45 
درصد، پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد 7.۱ درصد، پاالیشگاه پارسیان 
۱۲.٩ درصد، پاالیش��گاه گازی بیدبلند 3.۱ درصد، پاالیشگاه گاز 
فجر جم ۱۱.۸5 درصد است كه فلرسوزی در پاالیشگاه های گازی 
از ۱3٩ میلیون متر مکعب در سال ٩۲ به 33 میلیون متر مکعب در 

سال ٩6 رسیده و تا سال ٩۸ صفر خواهد شد.
ازبکستان خواستار مشارکت 

در خط لوله »تاپی«
رئيس جمه�ور ازبكس�تان در دی�دار ب�ا همت�ای تركم�ن خ�ود 
خواستار مش�اركت در طرح خط لوله گاز »تركمنستان- افغانستان- 

پاكستان-هندوستان« شد.
»ش��وكت میرضیایف« رئیس جمهور ازبکس��تان در دیدار با 
»قربانقل��ی بردی محمدف« رئیس جمهور تركمنس��تان خواس��تار 
مش��اركت در ط��رح خط لول��ه گاز »تركمنس��تان- افغانس��تان- 
پاكس��تان- هندوس��تان« ش��د.كارهای اجرای��ی خ��ط لول��ه گاز 
تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هندوستان موسوم به »تاپی« 
به مرحله اجرا رس��یده و »عش��ق آباد« آماده است صادرات برق به 
افغانس��تان  را چند برابر افزایش دهد.تركمنس��تان و ازبکس��تان از 
ذخایر بزرگ هیدروكربور برخوردار هس��تند.ظرفیت انتقال گاز خط 
لول��ه یک  هزار و ۸۱4 كیلومتری »تاپ��ی« 33 میلیارد متر مکعب 
گاز در سال است كه از میدان گازی »دولت  آباد« تركمنستان آغاز 
می  ش��ود و موازی با بزرگراه »هرات« از افغانس��تان به »قندهار« 
می  رس��د و پس از آن در پاكس��تان از شهر »كویته« به »مولتان« 
هن��د امتداد می یابد.پیش از این هند در راس��تای راه اندازی هرچه 
سریعتر خط لوله تاپی، خواستار مشاركت قزاقستان و ازبکستان در 

طرح خط لوله گاز تاپی شده بود.

دان�ش نف�ت: مهن�دس عراق�ی گفت: 
ص�ادرات روزانه 200 ميلي�ون متر مكعب گاز 
در برنامه شش�م دیده ش�ده اس�ت. بنابراین 
اس�تراتژی ش�ركت مل�ی گاز ب�ر س�ه اصل 
اس�توار اس�ت. نخس�ت اینكه جدای از حفظ 
و نگه�داری تاسيس�ات م�ان و بهينه مصرف 
كردن وجلب رضایت مش�تریان باید به بحث 
صيان�ت از محيط زیس�ت نيز اهمي�ت دهيم. 
سياست سوم شركت گاز نيز ورود به تجارت 
جهان�ی گاز اس�ت. ب�ه ای�ن ترتيب از س�ال 

گذشته مقوله سوآپ گاز را آغاز كردیم.
مدیرعامل ش��ركت ملی گاز از مذاكره 
وزیر نفت با عمانی ها به منظور صادرات گاز 
به این كش��ور خبر داد و گفت: ما توانستیم  
به گرجس��تان صادرات داش��ته باشیم. البته 
اولوی��ت ما ب��رای تج��ارت گازی با عمان 
تولید ال. ان. جی مش��ترک است. بنابراین 
با در نظر گرفت��ن موقعیت جغرافیایی ایران 
می توان گف��ت طی ۱۰ تا ۱5 س��ال آینده 
ایران می تواند نقش موثری در گازرسانی به 
كشورهای منطقه داشته باشد. این در حالی 
اس��ت كه برای صادرات گاز به افغانستان، 
مذاكراتی با مقامات این كش��ور داشته ایم.

مع��اون وزیر نف��ت در ام��ور گاز گفت: اگر 
فناوری مورد نیاز به دستمان رسید می توانیم 
با تولید مینی ال. ان. جی گاز به افغانس��تان 

صادر كنیم.
مع��اون وزیر نفت در امور گاز در ادامه 
درباره صادرات گاز به هند هم گفت: بر سر 
قیمت صادراتی گاز به هندوستان گپی وجود 
دارد، در حال��ی كه هندی ها مدعی هس��تند 
فناوری مورد نیاز ب��رای انتقال گاز ایران از 
طری��ق آب را به این كش��ور دارند.مهندس 
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل ش��ركت ملی 
گاز ایران درباره آخری��ن وضعیت خط لوله 
صلح با بیان اینکه هندی ها از طرق دیگری 
خواه��ان گاز ای��ران هس��تند، در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: هندی ها گاز ایران را به 
جز از خط لوله صلح می خواهند. به عبارتی 
دیگ��ر می خواهند گاز ایران را از طریق خط 
لول��ه زیر آب ب��ه هندوس��تان منتقل كنند.

او ب��ا تاكید بر این نکته ك��ه بخش آبی در 
قسمت هندوستان از عمق باالیی برخوردار 
اس��ت، ادامه داد: در حال حاضر روی قیمت 
صادراتی گاز به هندوستان گپی وجود دارد، 
این در حالی اس��ت كه هندی ها مدعی اند 
ك��ه فناوری مورد نیاز برای انتقال گاز ایران 
از طری��ق آب را به این كش��ور دارند.معاون 
وزی��ر نفت در امور گاز با اش��اره به اینکه با 
ادام��ه و تکمی��ل خط لول��ه گازی ایران در 
منطقه چابهار قادر به صادرات این محصول 

به هندوستان هستیم، تصریح كرد: هندی ها 
می توانن��د این گاز را به صورت اف. ال. ان. 
جی یا ال. ان. جی روی كش��تی به كش��ور 
خود منتق��ل كنند هم می توانن��د از طریق 
خط لوله زی��ر آب این محص��ول را منتقل 
كنند.عراقی با بیان اینکه ایران امسال وارد 
تجارت گاز شده است، اضافه كرد:5۰ سال 
نخس��ت فعالیت صنعت گاز ایران معطوف 
ب��ه تامین نیاز داخلی كش��ور ب��ود و در 5۰ 
س��ال دوم انتظار می رود وارد فضای جدید 
صادراتی ش��ویم. این در حالی اس��ت كه با 
توجه به منابعی كه در اختیار داریم، س��هم 
خیلی كمی از تجارت جهانی)۱ درصد( را به 
خود تخصیص داده ایم. حال آنکه این سهم 
در اف��ق ۱4۰4 باید ب��ه ۱۰ درصد تجارت 

جهانی برسد.
كاهش1۳.۳درصدی قيمت گازصادراتی 

به تركيه
در همین ح��ال، مدیرعامل ش��ركت 
ملی گاز با رد»ارزان فروشی گاز به تركیه« 
گفت:آنچه به عنوان ارزان فروشی گاز ایران 
ب��ه تركیه مطرح اس��ت در واقع جریمه ای 
است كه بر اس��اس توافق، از صورتحساب 
گاز صادراتی كسر می شود.حمیدرضا عراقی 
در پاس��خ به این س��وال كه گفته می ش��ود 
ص��ادرات گاز به تركیه از بهمن ماه س��ال 
گذشته با قیمت پایین یا رایگان انجام شده 
اس��ت، گفت: برخی درب��اره صادرات گاز به 
تركیه مطالب غیركارشناس��انه ای رامطرح 
می كنند كه ممکن است خدایی ناكرده چهره 
ما را ضعیف به مردم نش��ان دهد.او با اعالم 
اینکه قرارداد گازی ایران و تركیه مربوط به 

س��ال های گذشته می ش��ود، ادامه داد: این 
قرارداد هر چند س��ال یک بار به روزرسانی 
می شود.در سال های گذشته، تركیه ادعایی 
را در زمینه گران فروش��ی ایران مطرح و به 
موجب آن جریم��ه ای به مبلغ هزار میلیارد 
تومان ) یک میلی��ارددالر( را دریافت كرده 
بود.این در حالی اس��ت كه این كشور مجدد 
ش��کایتی را به دلیل اینکه ای��ران در زمینه 
گاز، گران فروشی كرده و همچنین توانایی 
تامین گاز با ش��دت مورد نظرشان را ندارد، 
تنظیم و به دادگاه الهه ارائه داد.معاون وزیر 
نفت در امور گاز تصریح كرد: اگر ش��کایت 
آنها به اثبات می رسید، محبور بودیم مبلغی 
حدود 35 میلیارد دالر را بابت جریمه گرانی 
گاز و پایی��ن ب��ودن فش��ار گاز صادراتی به 
عن��وان جریمه به آنه��ا پرداخت كنیم. حال 

آنکه در دادگاهی كه در این راس��تا تشکیل 
شد، نخست توانستیم اثبات كنیم كه گرانی 
گاز و فش��ار پایین گاز صادراتی ارتباطی به 
یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهس��تند. از 
س��ویی دیگر ایران توانس��ت اثبات كند كه 
گاز با فش��اركافی، به این كشور صادر شده 
است.عراقی درباره گرانفروشی گاز به تركیه 
گفت: حقیقت این است كه با كاهش قیمت 
نفت، ن��رخ گاز نیزكاهش می یابد.اما فرمول 
محاس��باتی  نرخ گاز صادراتی به تركیه به 
نحوی بود كه كاه��ش قیمت نفت تاثیری 
بر آن نداش��ت. آنها بر این عقیده بودند كه 
ایران از س��ال ۲۰۰5 میالدی باید نرخ گاز 
صادراتی خ��ود را كاهش می داده اس��ت و 
برای اثبات گفته های خود نرخ گاز روس��یه 
و آذربایج��ان را ب��ه عن��وان نمون��ه مطرح 

می كردند.
كسر جریمه از صورتحساب گاز صادراتی

به گفته مدیرعامل ش��ركت ملی گاز، 
دولت گذش��ته پذیرفته بود كه تا ۱۰ درصد 
ن��رخ گاز صادراتی را كاه��ش دهد، اما آنها 
نپذیرفتن��د و خواهان رای دادگاه بین المللی 
ش��دند. دادگاه بین الملل��ی نی��ز ب��ا در نظر 
گرفتن دفاعیات ای��ران، كاهش قیمت را تا 
۱3.3 درصد نس��بت به قیم��ت جهانی گاز 
تایی��د كرد. با این حال هم باید گفت قیمت 
كنونی گاز صادراتی به تركیه نرخ مناس��بی 
اس��ت و مش��کلی در این زمینه نداریم. در 
وهله بعدی ترک ها از ما می خواستند تا این 
جریم��ه را به طور یکجا به آنها بپردازیم كه 
بر اس��اس اس��تدالل های انجام شده، قانع 
ش��دند كه چنین روشی مقدور نیست و آنها 

باید این جریمه را از صورت حس��اب های ما 
كس��ر كنند.او با تاكید ب��ر اینکه قیمت گاز 
صادراتی ایران ب��ه تركیه در منطقه، قیمت 
مناسبی اس��ت، تصریح كرد: در حال حاضر 
۱3.3 درص��د از درآمد گازی م��ا از تركیه، 
بابت جریمه كسرمی ش��ود؛ ام��ا اینکه گفته 
می ش��ود گاز را مجان��ی ص��ادر می كنیم از 
روی بی اطالعی اس��ت.این مقام مس��وول 
در پاس��خ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با 
توجه به مبادی متنوع صادراتی گاز به تركیه 
و وجود خط لوله ترک اس��تریم بهتر نیست 
ایران مالیمت بیشتری برای حفظ بازار خود 
داشته باش��د، گفت: در حال حاضر ایران از 
كشورهای زیادی واردات گازو به كشورهای 
متفاوت��ی هم صادرات گاز دارد. باید در نظر 
داشت كه تجارت گاز پیچیدگی های خاص 
خ��ود را دارد و نمی توان ن��رخ دقیقی برای 
همگی آنها تعیین كرد. نکته مهم این است 
كه ایران وارد تجارت گاز شده است و قطعا 
در حال توس��عه نقش تامین كنندگی گاز در 

منطقه است.
ساخت مينی LNG در ایران توسط 

شركت های بزرگ دنيا
مدیرعامل ش��ركت ملی گاز ایران در 
ادامه از برگزاری مناقصه بین ش��ركت های 
خارج��ی ب��رای س��اخت مین��ی LNG در 
ایران خب��ر داد. حمیدرضا عراق��ی درمورد 
نحوه گازرسانی به روس��تاهای صعب العبور 
توضیح داد: برای گازرس��انی به روستاهای 
مین��ی  و   CNG از دو روش صعب العب��ور 
LNG استفاده می ش��ود. برای نقاطی مانند 
ج��اده هراز از CNG اس��تفاده می ش��ود اما 
برای روس��تاهایی ك��ه جمعیت بیش��تری 
دارند از روش مینی LNG اس��تفاده خواهد 
ش��د.وی با بیان اینکه تکنولوژی مورد نیاز 
مینی LNG در ایران وجود ندارد،  ادامه داد: 
در این راس��تا شركت لینده با ژاپن مشترک 
ش��ده و احتماال تا چند ماه دیگر مناقصه ای 
در این زمینه برگزار می شود. همچنین چند 
كش��ور دنیا مانن��د كره و آلم��ان نیز اعالم 
آمادگی كرده اند.مع��اون وزیر نفت افزود: از 
 GLN س��وی دیگر  در زمینه ساخت مینی
بین شركت كوگس كره و پژوهشکده نفت 
قرارداد تحقیقاتی بس��ته شده  تا یک پروژه 
تحقیقاتی در این زمینه انجام ش��ود.عراقی 
در پایان تاكید ك��رد: چنانچه مناقصه ای در 
س��اخت  زمینه مین��ی LNG در ایران بین 
ش��ركت های بزرگ دنیا برگزار ش��ود، این 
ش��ركت ها حتما باید ی��ک جویینت ایرانی 
داش��ته باش��ند تا تکنولوژی س��اخت مینی 

LNG به شركت های ایرانی منتقل شود.

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر؛

برگزاری مسابقات ورزشی در بين ادارات شهرستان سرخس 
برگزار شد

دومين هم انديشی روابط عمومی پااليشگاه خانگيران و نفت 
گاز شرق برگزار شد

دان�ش نف�ت: رئي�س خدمات 
گاز  پاالی�ش  ش�ركت  ورزش 
برگ�زاری  از  شهيد هاش�می نژاد 
ب�ه  ورزش�ی  مس�ابقات  دوره  ی�ك 
ميزبان�ی این ش�ركت در بين ادارات 

شهرستان سرخس خبرداد.
به گزارش دانش نفت به نقل 
از روابط عمومی ش��ركت پاالیش 
محم��د  شهید هاش��می نژاد،  گاز 
جواد راس��خی با اع��الم این خبر 
افزود: با توجه به فرارس��یدن ماه 
رمضان و به مناسبت سوم خرداد 
سالروز آزاد سازی خرمشهر، یک 
دوره مس��ابقه فوتس��ال با حضور 
تیم های��ی از حوزه ه��ای مقاومت 
بسیج شهرس��تان سرخس شامل 
بانک ه��ای  پاالیش��گاه،  بس��یج 
كارگ��ری،  ح��وزه  شهرس��تان، 
اجتماع��ی،  تامی��ن  ش��هرداری، 
و  آم��وزش  نف��ت،  گازرس��انی، 
پ��رورش، راه آهن و بهداش��ت و 

درمان برگ��زار گردید.وی تصریح 
كرد: در پای��ان این دوره تیم های 
بس��یج حوزه كارگری، بانک ها و 
آم��وزش و پرورش ب��ه ترتیب در 
جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و 
تیم بسج تامین اجتماعی سرخس 
موفق به دریافت كاپ اخالق این 
دوره از مسابقات شد.راسخی بیان 
كرد: همچنین یک دوره مسابقات 

طناب كش��ی، آمادگی جسمانی و 
دومیدانی ویژه همسران كاركنان 
و مس��ابقه دارت، فوتبال دس��تی 
و فوتب��ال ویژه همکاران س��اكن 
برگ��زار  كاركن��ان  اس��تراحتگاه 
شد.رئیس خدمات ورزش شركت 
شهید هاش��می نژاد  گاز  پاالی��ش 
تاكید كرد: در این مسابقات ۲5۰ 

ورزشکار حضور داشتند.

دانش نفت: دومين هم اندیش�ی مدیران و كاركنان 
روابط عمومی های ش�ركت پاالیش گاز شهيد هاشمی نژاد 
و ش�ركت نف�ت و گاز ش�رق واق�ع در منطق�ه عمليات�ی 

خانگيران برگزار شد.
ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت ب��ه نق��ل از رواب��ط 
عمومی ش��ركت پاالیش گاز شهید هاش��می نژاد، در این 
دی��دار رئی��س رواب��ط عمومی پاالیش��گاه خانگیران با 
تبریک هفته رواب��ط عمومی و ارتباط��ات گفت: روابط 
عمومی بستر س��از تعامالت اثر بخش درون سازمانی و 
جوامع هدف كه ش��امل ذینفعان اس��ت شکل می گیرد 
و می توان��د با بهره بردن از اه��رم ارتباطات و فرهنگ، 
س��ازمانهای پایدار و پیشرویی ایجاد نماید و به عبارتی 
ساده تر مدیریت فرآیند تعامالت درون سازمانی و برون 
سازمانی در حوزه ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و هنری 
و اطالع رس��انی بوده، همچنین متولی آگاهی بخش��ی 
مدیران س��ازمان از چالش های درون سازمانی و برون 
س��ازمانی می باش��د.ابوالفضل نعمتی اظهارداش��ت: كار 
در رواب��ط عمومی زم��ان و مکان نمی شناس��د و به روز 
بودن در حوزه اطالع��ات از مهمترین اولویت های این 
مجموعه می باش��دوی تصریح كرد: در صنعت نفت به 
دلیل قدم��ت و تاثیر این واحد در پیش��برد امور، روابط 
عمومی در نگاه مدیران از این مجموعه از جایگاه واالیی 

برخوردار بوده و همواره برای این واحد نقش اثر بخشی 
قائل بوده اند.همچنین در ادامه این دیدار، رئیس روابط 
عمومی ش��ركت نفت و گاز ش��رق خروجی فعالیت های 
روابط عمومی ها را گام مهمی در ارتقاء فعالیت های یک 
س��ازمان برش��مرد و گفت: در حال حاض��ر تعداد چهار 
ه��زار نفر از هم��کاران به هم��راه خانواده های خود در 
س��رخس زندگی می كنند و سالیانه برنامه های متعددی 
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و در راس��تای ایجاد 
نشاط و شادی برگزار می شود.احمدی در پایان خواستار 
انس��جام بیش��تر برنامه های مش��ترک در حوزه روابط 
عمومی های دو ش��ركت در منطق��ه عملیاتی خانگیران 

شد.

 

ما توانستيم  به گرجستان 
صادرات داشته باشيم. البته 

اولویت ما برای تجارت گازی 
با عمان توليد ال. ان. جی 

مشترک است. بنابراین با در 
نظر گرفتن موقعيت جغرافيایی 
ایران می توان گفت طی 10 تا 
15 سال آینده ایران می تواند 
نقش موثری در گازرسانی به 
کشورهای منطقه داشته باشد
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7 تحلیل
گفتمان

با سرمایه گذاری 3 ميليارد یورویی؛

نخستين پتروشيمی مشترک ایران و اروپا ساخته می شود

موافقتنامه پاریس مانعی بر سر توسعه اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه

دكتر یوسف قوی دل 
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و اقليم شناس

برخالف تصور رایج، پیوس��تن به توافق نامه آب و هوایی پاریس 
كمکی به حل آلودگی هوای تهران و سایر كالن شهرها نخواهد كرد، 
 co۲ زی��را موضوع این توافق نامه  مربوط به گازهای گلخانه ای مانند

است كه از جمله گازهای آالینده محسوب نمی شوند 
درب��اره تداوم گرمایش جهانی و عل��ت تغییر اقلیم در كره زمین، 
كارشناس��ان اقلیم شناس��ی نظر واحدی ندارند. باید توجه داش��ت كه 
گرمایش جهانی در حال حاضر منجر به تغییر اقلیم نش��ده اس��ت. در 
مورد اقلیم ایران نیز باید بیان داش��ت كه اقلیم كش��ور تغییر نکرده اّما 
عناصر اقلیمی )مانند دما، بارش، رطوبت و امثال آن( در مناطق مختلفی 
از ایران در حال تجربه دگرگونی هایی است كه عمدتا این دگرگونی ها 
نوس��انات دوره ای ی��ا چرخه ای هس��تند و نمی  توان آنه��ا را به عنوان 

تغییرات اقلیم دسته بندی كرد.
درباره توافقنامه پاریس نیز باید به چند نکته اساس��ی توجه كرد: 
نخس�ت اینك�ه: بزرگ ترین كشورهای تولید كننده گازهای گلخانه ای، 
كش��ورهای غربی و توس��عه یافته هس��تند كه كل اطالعات موجود از 
گرمای��ش جهان��ی و تغییر احتمالی اقلیم برگرفته از منابع كش��ورهای 
مذكور اس��ت. بطور مثال مغزه  های یخی]۱[ عمدتا توس��ط روس ها و 
میزان گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر توسط آمریکائی  ها سنجش 
و اندازه گیری ش��ده و به صورت اطالعات پردازش شده در اختیار سایر 
محققین دنیا قرار داده شده است. باید توجه داشت كه كشورهای اصلی 
تولیدكننده گازهای گلخانه  ای به ش��دت ب��ه نقش گازهای گلخانه  ای 
به ویژه  دی  اكس��یدكربن به عنوان عامل عمده  گرمایش جهانی تأكید 
می  كنند. و از آن جا كه منبع عمده انتش��ار CO۲ صنایع وابسته به نفت 
و گاز اس��ت در این رابطه س��ئوالی مهم به ذهن متبادر می گردد كه آیا 
كشورهایی كه فاقد منابع نفت و گاز هستند، هدف تعطیلی صنایع مورد 
بحث در س��ایر كشورها را در س��ر می  پرورانند؟ این در حالی است كه 
طیف زیادی از دانشمندان و كارشناسان حوزه اقلیم و حوزه های مرتبط، 

با نقش CO۲ در گرمایش چندان موافق نیستند.
نكت�ه دوم: بخ��ش عم��ده انباش��ت گازهای گلخانه ای توس��ط 
كش��ورهای صنعتی از عصر صنعتی ش��دن به تدری��ج وارد جو و بنابر 
نظریه تایید نش��ده ای موجب گرمایش جهانی شده است. در حالی كه 
كش��ورهای در حال توسعه به تازگی راه توسعه اقتصادی و بهره گیری 
از صنایع س��ود آور را در پیش گرفته اند، س��هم ناچیزی از گرمایش را 
داش��ته اند. در واقع كشورهای قدرتمند از طریق معاهدات بین المللی در 
صدد كاستن از میزان رشد اقتصادی و صنعتی كشورهای دیگر هستند.

نکته سوم: با وجود اینکه تمام ابزار سنجش و اندازه گیری گازهای 
گلخانه ای تولید شده در اختیار معدود كشورهای قدرتمند است، میزان 
پایبندی كشورها نس��بت به توافق ها را چگونه می توان راستی آزمایی 
ك��رد؟ و آیا می توان مطمئن بود كه به مانند مس��ئله هس��ته ای برای 

كشورهایی چون ایران، مشکل تراشی نشود؟
نكت�ه چه�ارم: گازهای گلخانه ای به عن��وان واكنش]۲[ مثبت با 
گرم تر كردن زمین موجب عدم تعادل سیس��تم اقلیمی زمین شده و در 
صورت اس��تمرار در آینده، ممکن است اقلیم كره زمین را تغییر دهند، 
اما واكنش  های طبیعی منفی مانند فوران های آتشفشانی و طوفان های 
گ��رد و خاک و هواویزها ]3[ هم خالف گازهای گلخانه ای عمل كرده 
و موجب سرد شدن جو زمین را فراهم می آورند یا حداقل از روند سریع 
گرم شدن زمین جلوگیری می كنند. سوال اصلی اینجاست، چرا به نقش 
واكنش  های منفی مانند پسخورندهای مثبت اهمیت داده نمی شود؟ و 
آیا این عدم توجه به شکل عامدانه مورد غفلت واقع شده است یا خیر؟

با این تفاس��یر اگر نیاز به كاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای 
مقابله با گرمایش یا تغییر اقلیم زمین اس��ت، عدالت حکم می كند كه 
ابتدا كش��ورهای صنعتی به شدت میزان تولید گازهای گلخانه ای خود 
را كاهش دهند و اگر این كاهش تاثیر چش��مگیری بر توقف گرمایش 
گلخانه ای جهان داشت و امیدی برای كنترل گرمایش و اطمینان برای 
عدم تغییر اقلیم كره زمین ایجاد كرد، در آن صورت س��ایر كشورهای 
جهان به تدریج راه كش��ورهای صنعتی را  به شرط انتقال تکنولوژی و 

صنایع سبز بپیمایند.
نكت�ه پنجم: اینکه آلودگی هوای تهران بر اثر آالینده های محلی 
متحرک و كارخانجات انجام می گیرد نه گازهای گلخانه ای و بنابراین 
عمل ب��ه توافق پاریس هیچ تاثیری بر كاه��ش آلودگی هوای تهران 

نخواهد گذاشت.

]۱[ اس��توانه  های یخ حفرشده از یخچال  های طبیعی و صفحات 
یخ قطبی

)Feedback(۲[ بازخورد- پسخوراند[
Aerosol ]3[

هلدین�گ  مدیرعام�ل  نف�ت:  دان�ش 
پتروش�يمی خليج فارس از توافق سه ميليارد 
یورویی با یك ش�ركت اروپایی برای ساخت 
ی�ك مجتمع پتروش�يمی در عس�لویه با هدف 

توليد دو محصول جدید پليمری خبر داد.
عادل نژادسلیم از برنامه ریزی تولید 
دو محصول جدید پلیمری برای نخستین 
بار در تاریخ صنعت پتروش��یمی ایران خبر 
داد و گف��ت: ای��ن محص��والت پلیم��ری 
زنجی��ره محصول��ی ب��وده ك��ه در ایران 
تاكن��ون تولید نش��ده و در س��طح صنایع 
پتروش��یمی جهان ه��م انحصاری اس��ت.

پتروشیمی خلیج  مدیرعامل شركت صنایع 
فارس اف��زود: تفاهمنامه س��اخت مجتمع 
جدید پتروشیمی در عسلویه با یک شركت 
اروپای��ی با ه��دف تولید ای��ن ۲ محصول 
خ��اص پلیمری امضا ش��ده اس��ت.وی با 
بیان این كه در ش��رایط فعلی روند اجرای 
این طرح مش��ترک پتروش��یمی در مرحله 
مطالع��ات ام��کان س��نجی اس��ت، اظهار 
كرد: با نهایی ش��دن مذاك��رات، به زودی 
جزئیات بیشتری از نوع مشاركت با طرف 
اروپایی، ظرفی��ت تولید و...  اعالم خواهد 
فارس  ش��د.مدیرعامل هلدین��گ خلی��ج 

در ب��اره حجم س��رمایه گذاری مش��ترک 
برای س��اخت این مجتمع پتروش��یمی هم 
توضی��ح داد: پیش بینی می ش��ود حداقل 
س��ه میلیارد یورو برای طراحی، ساخت و 
بهره برداری این طرح پتروشیمی س��رمایه 
گذاری مش��ترک انجام شود.نژادس��لیم با 
اش��اره به این كه یک سرمایه گذاری ۱.5 
ت��ا ۲ میلی��ارد یورویی نیز ب��رای ۲ پروژه 
دیگ��ر در صنع��ت پتروش��یمی پیش بینی 
ش��ده است، یادآور ش��د: در مجموع حدود 
پن��ج میلیارد یورو در این س��ه طرح جدید 

پتروشیمی سرمایه گذاری خواهد شد.

مشاور رئيس جمهوری عنوان کرد:
اشتغالزايی 8 هزار نفری در فاز نخست پتروشيمی مکران

بساق زاده مطرح کرد؛

لزوم مشارکت نظام بانکی در توسعه صنعت پتروشيمی

دانش نفت: مش�اور رئيس جمهوری و دبير ش�ورای 
عال�ی مناطق آزاد با اش�اره ب�ه فعاليت 15 ش�ركت در فاز 
نخس�ت مجتمع پتروش�يمی نگين مك�ران از اش�تغالزایی 

جوانان چابهاری در این پروژه خبر داد.
اكبر تركان با اش��اره به ه��دف گذاری نهایی برای 
تولید س��االنه ۲5 میلیون تن محصوالت پتروش��یمی در 
چابهار اظهار كرد: فاز نخس��ت مجتمع پتروشیمی نگین 
مکران با تولید ساالنه ۸ و نیم میلیون تن متانول در حال 

احداث اس��ت.وی با بیان این كه در فاز نخس��ت مجتمع 
پتروشیمی نگین مکران چهار مجتمع تولید متانول ساخته 
می ش��ود، اف��زود: در همه ش��ركت های زیرمجموعه فاز 
نخست برای بیش از ۸ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می شود.

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد كشور میزان كل سرمایه 
گذاری در پروژه پتروشیمی مکران را ۱۸میلیارد دالر عنوان 
كرد و گفت: فاز نخس��ت این پروژه در زمینی به مساحت 
۱۲۰۰ هکتار در پیکره هش��تم منطقه آزاد چابهار در حال 

احداث است.تركان با اشاره به روند پیشرفت فیزیکی خط 
انتقال گاز از نیروگاه ایرانش��هر ب��ه این پروژه تاكید كرد: 
۲۸5 كیلومتر طول این خط انتقال گاز است كه با سرمایه 
گذاری ش��ركت غدیر بر اس��اس زمان بندی تعیین شده 
در حال انجام است.وی پتروشیمی را موتور صنعتی شدن 
چابهار خواند و گفت: تاكنون هش��ت واحد پایین دس��تی 
پتروشیمی در منطقه احداث شده كه محصوالت آن كامال 

صادراتی شده است.

دانش نفت: عضو هيئت مدیره ش�ركت ملی صنایع 
پتروشيمی خواس�تار مشاركت موثرتر بانك های داخلی در 

ساخت و تكميل طرح های پتروشيمی شد.
عل��ی محم��د بس��اق زاده با اش��اره ب��ه این كه 
صنعت پتروش��یمی ایران در مس��یر توس��عه، افزون بر 
جذب س��رمایه گذاری های خارجی باید از ظرفیت های 
موجود در نظام بانکی كش��ور نیز بهره مند شود، افزود: 
هم��کاری بانک های ایرانی می تواند س��اخت و تکمیل 
طرح های در حال س��اخت را ش��تاب بخشد.وی با بیان 
این كه در سالیان اخیر صنعت پتروشیمی همکاری های 
بس��یار خوبی با بانک های كش��ور داش��ته است، گفت: 
این همکاری ها باید با هدف توس��عه اقتصادی كش��ور 
تقویت شود.این مقام مسوول با تاكید بر این كه صنعت 

پتروش��یمی افزون بر س��رمایه، ارز و فناوری های نوین 
نیاز به تس��هیالت دارد، گفت: به دلیل آن كه س��رمایه 
گ��ذاران داخل��ی به قدر كاف��ی ب��رای ورود به صنعت 
پتروشیمی س��رمایه ندارند و تس��هیالت نی��ز در اختیار 
آنها نیس��ت، نظام بانکی باید مش��اركت بیش��تری در 
توس��عه این صنعت پیش��رو ایفا كند.بساق زاده با اشاره 
ب��ه فراهم بودن زمینه های الزم برای حضور س��رمایه 
گ��ذاران در صنعت پتروش��یمی تصریح كرد: س��اخت و 
تکمیل زیرس��اخت ها هم��گام با افزای��ش تامین مالی 
طرح ه��ای توس��عه ای می تواند جانی ت��ازه به صنعت 
پتروشیمی كشورمان بدهد و در این مسیر آماده همکاری 
و تعامل با عالقه مندان به س��رمایه گذاری هستیم.وی 
با اش��اره به امکان جذب س��رمایه گذاری جدید داخلی 

و خارجی گفت: خوشبختانه ظرفیت های فراوانی برای 
توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد و با همدلی و 
همکاری می توانی��م جهش دوم این صنعت را با جذب 
سرمایه گذاری های تازه محقق كنیم.مدیر كنترل تولید 
ش��ركت ملی صنایع پتروشیمی با اش��اره به چشم انداز 
بسیار خوب صنعت پتروش��یمی ایران در سال های آتی 
ادامه داد: باید برای رس��یدن ب��ه هدف های پیش بینی 
ش��ده از تمام ظرفیت های موج��ود برای افزایش تولید، 
تامین نیاز كش��ور و همچنین صادرات اس��تفاده كنیم.

عضو هیات مدیره ش��ركت ملی پتروشیمی ایران اظهار 
كرد: ب��رای تحقق هدف های پیش بینی ش��ده در این 
صنعت باید سیاست گذاری ها به شکلی باشد كه بخش 
خصوصی در راه توس��عه بیش از گذش��ته نقش آفرین 

باشد و سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی بتواند 
طرح های جاری و نیز طرح های آینده را وارد مدار تولید 
كند تا ایران در افق ۱4۰4 به قدرت نخس��ت منطقه در 

صنعت پتروشیمی تبدیل شود.

در دوماه ابتدای امسال انجام شد؛

حفاری و تکميل 27 حلقه چاه نفت و گاز
دانش نفت: معاون مدیرعامل ش�ركت ملی حفاری ایران از حفر و تكميل 
27 حلقه چاه نفت و گاز به وس�يله ناوگان این ش�ركت در دو ماه نخست سال 

جاری در مناطق خشكی و دریایی كشور خبر داد.
حمیدرضا خوش��ایند با اشاره به حفر و تکمیل ۲7 حلقه چاه نفت و گاز 
خش��کی و دریایی در س��ال جاری اظهار كرد: از این تعداد چاه، هشت حلقه 
توس��عه ای توصیفی و ۱٩ حلقه تعمیری بوده اس��ت.وی افزود: از مجموع 
۲7 حلقه چاه حفر ش��ده، ۲۰ حلقه در گس��تره عملیاتی شركت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، 6 حلقه در اجرای طرح های توس��عه ای ش��ركت مهندسی و 
توس��عه نفت )مت��ن( و یک حلقه در حوزه فعالیت ش��ركت نفت فالت قاره 
حف��اری، تکمیل و در اختی��ار كارفرما قرار گرفته است.خوش��ایند گفت: از 
ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ماه حفاری سه حلقه چاه ۱4 روز زودتر 
از زمان پیش بینی ش��ده از س��وی كارفرما به اتمام رسید.معاون مدیرعامل 
شركت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری اضافه كرد: در این مدت متراژ 
حفاری چاه های تکمیل ش��ده افزون بر 53 هزار و 4۰۰ متر گزارش ش��ده 
است.خوش��ایند با بیان اینکه ناوگان ش��ركت ملی حفاری ایران دارای 74 
دكل حفاری خش��کی و دریایی است، افزود: در زمان حاضر دستگاه حفاری 

جدید 7۲ فتح در مراحل آماده سازی برای ورود به چرخه عملیاتی است.

اينفوگرافی
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گزارش8 لزوم  مشارکت شایسته و تمام قد شبکه بزرگ 
روابط عمومی های شرکت ملی پخش در 

اجرای طرح ایجاد شرکت های زنجيره ای 
توزیع سوخت
محسن مؤمنی

ریيس روابط عمومی شركت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

روزانه بی��ش از ۲5۰ میلیون لیتر س��وخت 
و ف��رآورده از طری��ق 37۰۰ جای��گاه ش��ركتی و 
اختصاص��ی، در پهن��ۀ جغرافیای��ی كش��ور توزیع 
می شود. عرضۀ این حجم از سوخت به شیوه های 

س��نتی و مرس��وم، صرف نظر از هزینه ه��ای انبارش و جابجایی،  مس��تلزم 
هزینه های جانبِی گزافی است كه به خزانۀ ملی تحمیل می شود. امروز فضاي 
كسب و كار در دنیا به سرعت در حال دیگرگونی است؛ به طوری كه در جوامع 
درحال توس��عه با گس��ترش امکانات موجود و استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی، نظام قانونمند دیگری پا به این عرصه نهاده كه عالوه بر افزایش 
س��طح رفاه عمومی و ارتقاء كیفی خدمات، موجب رضایِت عموم مشتریان و 
كاهش هزینه های تحمیلی به خزانه را نیز فراهم آورده است. هرچند در كشور 
ما با توجه به حضور هش��تاد سالۀ جایگاه های اختصاصِی پخش، ورود بخش 
خصوصی به مقولۀ توزیع سوخت، پدیدۀ جدیدی نیست، اما ایجاد شركت های 
زنجیره ای و رقابت محور در این عرصه، ابتکاری تازه به شمار می آیدكه توسط 
مقام عالی وزارت نفت پیش��نهاد شده است؛ طرحی كه اجرای آن در پیوند با 
قوانین كشوری، نه تنها دچار تنافر و مغایرت نیست، بلکه به نّص صریح اصل 
44 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران، ضرورِت انجام آن به عنوان لزوِم 
كاه��ش تصدی گ��رِی دولت در بخش های پایین دس��تی، از الزام عملی نیز 
برخوردار اس��ت. اجرای طرح ایجاد شركت های زنجیره اِی خصوصی، از یک 
سو سبب رقابت سالم و ارتقاء مؤلفه های خدمت رسانی و رفاه اجتماعی، بهبود 
عرضۀ سوخت، و رضامندِی مشتریان شده، و از سوی دیگر موجب برداشتن 
هزینه های زاید از دوش دولت و بیت المال، ممانعت از اسراف و اتالف منابع 
ملی، بهبود وضعیِت كس��ب وكار، اشتغالزایی مولد و مهمتر از همه، تضمین 
امنیت پایدارسوخت و كیفیت انرژی در چرخۀ توزیع خواهدشد.در اجرای این 
طرح كه اساِس آن برپایۀ وظایِف قانونِی دولت و مآاًل شركت ملی پاالیش و 
پخش استوار گردیده، مجموعۀ روابط عمومی به مثابه بازوی تنومند مدیریت، 
مکلف به ایجاد بسترهای الزم و آگاهی بخشی به الیه های مختلف اجتماع، 
به عنوان مخاطبان اصلی طرح است. نقش روابط عمومی در این میان، نقشی 
بشّدت اثرگذار وعملیاتی است؛ از این رو در اجرای تمام و كماِل این مأموریت، 
توجه مسؤوالن و كارشناسان روابط عمومی های ستاد و مناطق را به توصیه ها 

و نکات بسیار مهم ذیل، جلب می كنیم: 
۱- پی��ش از ه��ر چیز گردآوری اطالعاِت الزم و یافتن اش��راف دقیق 
وكامل نس��بت به  ابعاد و جوانب مختلف طرح،  برای تمامی كارشناس��ان و 
مدیران روابط عمومی مناطق، امری الزامی و حیاتی است؛ لذا انتظار می رود كه 

در این زمینه، همکاران ارجمند جدیِت الزم به عمل آورند.
۲- تبیین هوشمندانه و تفهیم مزایای طرح برای كلیۀ ذینفعان، در شمار 
اولویت های روابط عمومی ها در بس��تر اجرایی اس��ت. در این راستا برگزاری 
نشس��ت های تخصصی با حضور صاحبنظران و كارشناس��ان خبره و آگاه  و 
شناسایی ابعاد طرح برای دست اندركاران  موضوع دیگری است كه  مسوولیت 

آن بر دوش روابط عمومی ها نهاده شده است.
3-  اس��تفاده از تمام ظرفیت های رسانه ای در حوزۀ حقیقی و فضای 
مجازی، برای اطالع رس��انِی هرچه بیش��تر به مخاطبان و مردم در راستای 

باورپذیری تغییرات آتی بسیار حیاتی است. 
4- برنامه ریزی و برگزاری جلسات و نشست های متعدِد تخصصی در 
حوزۀ كارشناسی به منظور تعامل و هماهنگی منطقه ای، با حضور مسؤوالن 
و نخب��گان محلی، ازجمله فرمانداران و رؤس��ای ادارات و س��ازمان هایی كه 
می توانند به نحوی در مراحل اجرای طرح نقش آفرین باشند، بخش دیگری 

از مأموریت روابط عمومی های مناطق است. 
5- باید همواره به یاد داشته باشیم كه افزایش آگاهی و دانِش مشتریان 
و ذینفع��ان، یقیناً در ش��کل گیری نظم نویِن توزی��ع و پذیرِش عمومی مردم 
بس��یار اثرگذارخواهد بود. و آن گونه كه معاون محترم وزیر در امور پاالیش و 
پخش در نشست تبیین سیاست های راهبردی طرح توزیع زنجیره ای سوخت 
اشعار داشتند، فراموش نکنیم كه »هدف ایجاد این طرح، توسعۀ كسب و كار 
مردم اس��ت و با اجرای آن، منافع جایگاهداران عرضۀ سوخت به هیچ عنوان 
به خطر نخواهد افتاد. لذا ضروری اس��ت كه همکارانمان در مناطق و نواحي 
دالیل اجرا و فواید بي ش��مار این طرح را ب��رای ذینفعان و صاحباِن صنوف 

توجیه و تبیین كنند«.
جان كالم ؛

 هم��کار و هم��راه عزیز، تدبیر و تصمیم س��تودنی دع��وت و حضور 
روس��ای روابط عمومی 37  منطقه پخش از سراس��ر كشور  در نشست تبیین  
سیاست های راهبردی طرح ایجاد شركت های زنجیره ای توزیع فرآورده های 
نفت��ی روز س��وم خرداد در كنار س��ایر مدیران این مناط��ق، حاكی از دغدغۀ 
مسؤوالن اجرایی  این طرِح مهم  و ملی است.  پس شایسته و بایسته است 
كه در این مسیر با همدلی و همکاری و بهره گیری از تمام ظرفیت ها »تسهیل 
گر »و  »بستر ساز« در اجراِی موفقیت آمیز این طرح، در سطح جامعه باشیم.  

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکيد کرد: 

اجرای طرح برندسازی جایگاه های 
سوخت، کسب و کار را توسعه می بخشد

دان�ش نف�ت: مدیرعامل ش�ركت ملی 
پاالی�ش و پخ�ش فرآورده های نفت�ی ایران 
در نشس�ت تبيي�ن سياس�ت های راهب�ردی 
ط�رح ایجاد ش�ركت های زنجي�ره ای توزیع 
فرآورده ه�ای نفتی)برندینگ( گف�ت: انتظار 
ما از الیه های مدیریتی ش�رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ای�ران، توجيه و تببين 
اج�رای مطلوب طرح برند، ب�رای جایگاه 

داران و همه ذی نفعان این طرح است.

ب��ه گ��زارش دان��ش نف��ت، عباس 
كاظم��ی در ای��ن نشس��ت كه صب��ح روز  
چهارش��نبه س��وم خ��رداد برگ��زار ش��د، 
اظهار داش��ت: اج��رای طرح برندس��ازی 
جایگاه ه��ای عرضه س��وخت نه تنها مانع 
كس��ب و كار نمی شود، بلکه آن را توسعه 
می بخش��د؛ بنابراین طبق اصل 44 قانون 
اساسی با ورود بخش خصوصی به توزیع 
فرآورده های نفتی، روند این توسعه شتاب 

می گیرد. كاظمی افزود: طبیعی اس��ت كه 
تعدادی تمایل دارند همچنان دولتی باشند 
اما بر اس��اس قان��ون این ام��ر امکانپذیر 
نیس��ت.مدیرعامل شركت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی ایران با اش��اره 
ب��ه این كه وزیر نف��ت در ابت��دای دولت 
یازده��م با روش های منحص��ر به فردی 
توانستند شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ای��ران را تا بخ��ش انبارهای اصلی 
ب��ه صورت دولت��ی حفظ كن��د، گفت: به 
منظور اجرای قان��ون و بهبود روند توزیع 
س��وخت طرح برندسازی جایگاه ها مطرح 
ش��د.به گفته مع��اون وزیر نف��ت در امور 
پاالی��ش و پخ��ش، از مرحل��ه انبارهای 
اصلی س��وخت ت��ا توزیع كام��ل فرآورده 
بای��د در دس��ت بخش خصوصی باش��د.

كاظمی با اش��اره به برخی نارضایتی ها كه 
پی��ش روی اعمال این ط��رح وجود دارد، 
تصریح كرد: در 4۰ س��ال گذشته كه همه 
كار توزیع س��وخت دولتی بوده اس��ت، باز 
هم نارضایتی وجود داشت و برخی معتقد 
بودن��د كه نباید تکلیفی برخورد ش��ود، اما 
اكنون كه قرار اس��ت این تکلیف برداشته 
شود بازهم ناراضی هستند.وی یادآور شد: 
البته در روند این جریان بدس��لیقگی هایی 

دیده ش��د و تع��دادی از كارگران را از كار 
بیکار ش��دند كه به هیج وجه قانونی نبوده 
است، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم كه در 
ص��ورت تعهد به حفظ كارگران پیش��ین، 
واگذاری صورت گیرد.مدیرعامل ش��ركت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
بیان این كه حفظ ایمنی، كیفیت عرضه و 
كمیت آن جزو وظایف حاكمیتی ش��ركت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران به ش��مار می آید، اف��زود: ما بر این 

س��ه گزینه نظ��ارت می  كنی��م و از آن جا 
كه حفظ كارگران باس��ابقه و قدیمی نیز به 
بحث ایمنی مربوط می شود؛ بنابراین این 
مورد هم باید رعایت ش��ود.كاظمی با بیان 
اینکه خصوصی س��ازی جزو سیاست های 
كلی نظام اس��ت و مجلس هم نمی  تواند 
آن را تغییر دهد، گفت: بنابراین بهتر است 
هرچه سریعتر همه ذینفعان درباره موضوع 
توزی��ع س��وخت از طری��ق ش��ركت های 
زنجی��ره ای توجی��ه ش��وند.به گفته وی، 
اگر دولت همچن��ان در روند توزیع دخیل 
باش��د، هزینه های خدم��ات آن نیز باالتر 
است، تصریح كرد: در صورت ورود بخش 
خصوص��ی، بدون ش��ک هزین��ه خدمات 
كاه��ش خواهد یافت.مدیرعامل ش��ركت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
اش��اره به منابع مالی محدود دولت، گفت: 
بخش خصوصی می تواند این مش��کل را 
برطرف و كس��ب و كار را توسعه ببخشد.

وی در پای��ان ضمن قدردان��ی از زحمات 
مس��وولین و كاركنان شركت ملی پخش، 
از همه دس��ت اندركاران خواست كه همه 
ذینفعان این طرح از جمله جایگاه داران را 
توجیه كنند و ه��دف اصلی طرح را برای 

آنان تبیین كنند.

 

خصوصی سازی جزو 
سياست های کلی نظام است 

و مجلس هم نمی  تواند آن را 
تغيير دهد، بنابراین بهتر است 

هرچه سریعتر همه ذینفعان 
درباره موضوع توزیع سوخت 

از طریق شرکت های زنجيره ای 
توجيه شوند

دکتر سنچولی، مديرعامل شرکت »زال پارس« در گفت و گو با دانش نفت:

برندينگ يکي از بهترين و کارآترين طرح های نفتي کشور است
ش�ركت  نف�ت:  دان�ش 
»زال پ�ارس« فعاليت خود را از س�ال 
1۳8۳ ب�ه منظ�ور ایج�اد ی�ك بنگاه 
در  كارآفری�ن  و  فع�ال  اقتص�ادی 
زمين�ه ان�واع خدم�ات نفت�ی ار قبيل 
خدم�ات تجاری ذخيره س�ازی توزیع 
ترانزیت و ترانس ش�يپ و توليد انواع 
فرآورده های نقتی آغاز نموده است. در 
س�ال 1۳85 پيرو اجرایی كردن اصل 
44 قانون اساس�ی و برای نخس�تين 
بار در كشور، ساخت و بهره برداری از 
بزرگتری�ن انبار نفت بخش خصوصی 
كشور توس�ط شركت »زال پارس« در 
زمينی به مساحت 12 هكتار با امكان 
ذخيره س�ازی 120 ه�زار ت�ن ان�واع 
فرآورده نفتی آغاز ش�د. ای�ن انبار در 
حال حاضر بزرگترین و تنها انبار نفت 
خصوصی كش�ور با مي�زان كارآفرینی 
برای 700 نفر است. شركت خدمات 
نفتی »زال پارس« یكی از شركت های 
مط�رح و معتب�ر بخ�ش خصوصی در 
صنعت نفت كش�ور اس�ت كه با توان 
عمليات�ی جابجایی روزان�ه 5  ميليون 
ليت�ر ف�رآورده، نق�ش تعيين كننده ای 
در تامين امنيت سوخت رسانی كشور 
بر عهده دارد. این ش�ركت به تازگی 
و با مطرح ش�دن بح�ث برندینگ در 
توزی�ع فرآورده ه�ای نفت�ی، وارد این 
عرصه شده و فعاليت های ارزشمندی 
در این راس�تا انجام داده است. برای 
آشنایی بيشتر با شركت »زال پارس« 
و اقدام�ات آن در ح�وزه برندین�گ با 
دكتر مهدی س�نچولی مدیرعامل این 
ش�ركت و از كارآفرینان برتر كش�ور، 
گفت وگوی�ی انج�ام داده ای�م ك�ه در 

ادامه تقدیم می ش�ود. دكتر سنچولي 
متولد خردادماه سال 1۳59 در استان 
محروم و پرمهر سيستان و بلوچستان 
اس�ت. وی در 7 س�الگي ب�ا توجه به 
حوزه فعاليت پدر به مشهد نقل مكان 
كرد و از س�ن 17 س�الگي ب�ه عنوان 
كارپ�رداز در ش�ركت بازرگاني زالوند 
كه ش�ركت خانوادگي آنها بود شروع 
ب�ه فعاليت نم�ود. دكتر س�نچولی در 
حين كار به تحصي�الت خود در زمينه 
مدیری�ت ادامه داد و با ثبت ش�ركت 
»زال پارس« و آغاز فعاليت آن در سال 
1۳8۳ به عنوان مدیرعامل و سهامدار 
شركت فعاليت خود را شروع كرد. وی 
در حال حاض�ر داراي مدرک دكترا در 

رشته مدیریت بازرگاني است.
ب�ه عنوان پرس�ش نخس�ت، لطفا ���

توضی�ح کوتاه�ی در زمین�ه فعالیتهای 
و  داده  ارائ�ه  »زال پ�ارس«  ش�رکت 
ح�وزه  در  ش�رکت  ای�ن  بفرمایی�د 
ذخیره سازي و توزیع انواع فرآورده هاي 
نفتي در کش�ور چه اقداماتي انجام داده 
اس�ت؟ می�زان توزیع روزان�ه فرآورده 
توسط این شرکت را نیز به تفكیک بیان 

فرمایید. 

ش��ركت »زال پ��ارس« حدود 
۸ س��ال در زمین��ه ذخیره س��ازي و 
توزی��ع ان��واع فرآورده ه��اي نفتي و 
به ط��ور عمده و وی��ژه نفت كوره با 
شركت پخش فرآورده هاي نفتي به 
عنوان اولین و تنها انبار نفت بخش 
خصوص��ي كش��ور هم��کاري دارد. 
حجم ذخیره س��ازي انبار این شركت 
ح��دود ۸5 ه��زار تن نف��ت كوره و 
۱۲ هزار تن س��ایر فرآورده ها است. 
همچنین، ت��وان عملیاتي ش��ركت 
»زال پ��ارس«، روزان��ه تا س��قف 5 
میلیون لیت��ر تخلیه و 5 میلیون لیتر 
بارگیري براي نفت كوره و به همین 

میزان براي سایر فرآورده ها است.
دالیل موفقیت شرکت »زال پارس« ���

در حوزه ذخیره سازي و توزیع در بخش 
خصوص�ي چه بوده اس�ت و چه عواملي 
س�بب ش�ده که در این حوزه کارآفرین 

برتر باشید؟ 
به نظر بنده بر اس��اس اصول 
پذیرفته ش��ده، با واگ��ذاري امور به 
بخ��ش خصوصي با توجه به نگرش 
مدیریت��ي كه در ای��ن بخش وجود 
دارد افزای��ش بهره وري و اس��تفاده 

بهینه از تمامي امکانات و همچنین 
از  اس��تفاده  و  دسترس��ي  س��رعت 
بهت��ر  باع��ث  تکنولوژي ه��اي روز 
انجام ش��دن امور مي شود. همچنین 
قدرت ریس��ک پذیري و س��رعت در 
در بخش خصوصي  تصمیم گی��ري 
بس��یار باالس��ت در نتیجه ب��ا تغییر 
رویکرد و نگرش سریع خود مي تواند 
میزان بهره وري سازمان را باال ببرد.

ش��ركت »زال پ��ارس« نیز بر 
اس��اس معیارهاي س��نجش وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي مورد 
آزم��ون ق��رار گرف��ت و در نهای��ت 
با توج��ه ب��ه معیارهاي به��ره وري 
چرخه  استاندارد سازي  س��ازماندهي 
فعالیت ها، مسوولیت هاي اجتماعي و 
حفاظت از محیط زیست توانست به 
حدنصاب هاي الزم دست پیدا كرده 
و عنوان كارآفرین برتر كش��وري را 

كسب نماید.
جنابعال�ي اخی�راً موفق ش�ده اید در ���

ح�وزه ش�رکت هاي صاحب صالحیت و 
برند، شرکتي را به ثبت رسانده و فعالیت 
خویش را آغاز کنید. به نظر ش�ما اصوال 
برن�د چ�ه تحول�ي را در تعام�ل دولت و 

بخ�ش خصوص�ي ایف�ا خواه�د ک�رد و 
مزای�اي آن ب�راي توس�عه کس�ب وکار 

چیست؟ 
از نظ��ر من برندین��گ اگر به 
صورت اساس��ي و درس��ت اجرا شود 
یکي از بهترین و كارآترین پروژه هاي 
نفتي كش��ور اس��ت و مي تواند تاثیر 
به س��زایي بر افزایش كیفیت خدمات 
داش��ته  س��وخت  و  سوخت رس��اني 
باش��د كه خود باعث افزایش كیفیت 
زندگ��ي افراد، كاه��ش آلودگي هاي 
زیس��ت محیطی و معضالت مربوط 
ب��ه آن می ش��ود. البت��ه در اجرایي 
كردن ط��رح برندینگ بای��د از نگاه 
سطحي و س��لیقه گرایي پرهیز نمود 
چراكه فضاي رقابتي زماني در حوزه 
برندینگ معنا پیدا مي كند كه سوخت 
با قیمت آزاد و تنوع و كیفیت باال در 

بازار جاري باشد. 
ش�رکت ��� اقدام�ات  تازه تری�ن 

»زال پارس« در حوزه برند در کشور چه 
بوده است؟ 

ش�رکت »زال پ�ارس« در حوزه 
برندینگ عالوه بر تحت پوشش آوردن 
اقدام  از جایگاه هاي موجود،  تعدادي 

به خرید جایگاه هاي شرکتي و ساخت 
جایگاه هاي مختلف در س�طح کش�ور 
نموده اس�ت و سعی کرده سهم خود را 

در این زمينه ایفا نماید.
در پایان چشم انداز پیش روی این ���

ش�رکت را چگون�ه می بینی�د و اگ�ر 
پیشنهادي به تدبیرپردازان و دولتمردان 

کشور دارید بفرمایید. 
چش��م انداز توس��عه اي ترسیم 
براي ش��ركت »زال پارس«،  ش��ده 
ورود تم��ام عیار به حوزه انرژي های 
پ��اک اس��ت و در ح��ال حاضر هم 

گام هایي در این زمینه برداشته ایم.
در پای��ان ضم��ن تبری��ک به 
آقاي دكت��ر روحاني ب��راي انتخاب 
ب��راي ریاس��ت جمهوري،  مج��دد 
ب��ه ایش��ان و دولتم��ردان تدبی��ر و 
امید پیش��نهاد مي كنم با استفاده از 
توانمندي ه��اي بخش خصوصي به 
آنها ب��رای توانمند تر ش��دن كمک 
و ن��گاه حاكمیتي و فض��اي امنیتي 
براي كارآفرین��ان را اصالح نمایند. 
همچنی��ن ب��ا حاك��م ك��ردن نظام 
شایسته ساالري می توان از پتانسیل 
و توانمندی بخ��ش خصوصي برای 
 بهب��ود ش��رایط اقتص��ادی كش��ور 
بهره ب��رداری كرد. بنابراین امیدوارم 
دس��تاندركاران بی��ش از پی��ش به 
بخش خصوصی اهمی��ت دهند. در 
این می��ان، اصالح نظام بهره بانکي 
فعلي در كش��ور و توس��عه تعامالت 
با سیس��تم هاي مالي خارجی، نقش 
تعیین كنن��ده اي در بهب��ود ش��رایط 
كسب وكار و رونق بخش خصوصی 

در كشور ایفا مي كند.

دکتر منجزي، مدیر امور مالي شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي: 

فضاي کسب و کار در دنيا به سرعت
 در حال تغيير است 

دانش نفت: فضاي كسب و كار در دنيا به 
سرعت در حال تغيير است.

وي تصری��ح ك��رد: نقش برنده��ا را با 
اس��تفاده از دانش مش��تریان و ذینفعان نباید 
فراموش كنی��م. منجزي گفت: بیزینس مدل 
جایگاهها صرفا فروش سوخت نیست بلکه به 
سمت توسعه كس��ب و كارهاي دیگر خواهد 
رف��ت. وي تصری��ح كرد: توضیح��ات جناب 
ریاحي در موضوع برند بس��یار كامل و دقیق 

بود. منجزي گفت: عمر برندهاي معتبر در دنیا عمري بیش از ۱۰۰ س��ال 
دارن��د و درآمد هر كدام از آنها هم از درآمد فروش نفت ما بیش��تر اس��ت. 
ارزش آنه��ا نیز فراتر از ۱۰۰ میلیارد دالر اس��ت. منج��زي تاكید كرد: باید 
برنده��ا را در كش��ور همراهي كنیم تا از دوران طفولیت خارج ش��وند. وي 
تصری��ح كرد: بیزینس مدل برندها در كش��ور جای��گاه واقعي خویش را به 
دست خواهد آورد. مالکین جایگاه دار بدانند كه برندها، وفاداري مشتري را 

با خود به همراه خواهد آورد.

گزارش اختصاصی دانش نفت
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مهندس ریاحی در نشست تبيين سياست های راهبردی طرح ایجاد شرکت های زنجيره ای توزیع فرآورده های نفتی مطرح کرد؛

پيامدهای مثبت اجرای طرح برندینگ درکشور
دان�ش نف�ت: نشس�ت تبيين سياس�ت های 
راهب�ردی ط�رح ایج�اد ش�ركت های زنجي�ره ای 
توزیع فرآورده های نفتی )برندینگ( روز چهارشنبه 
آزادی  س�الروز  ب�ا  همزم�ان  خردادم�اه(  )س�وم 
خرمش�هر و با حض�ور همه مدیران ارش�د و ميانی 
ش�ركت ملی پاالیش و پخ�ش فرآورده های نفتی 
ای�ران و همچنين مدیران مناطق و روس�ای روابط 
عمومی ۳7  منطقه شركت ملی پخش فرآورده های 
نفت�ی ایران برگزار ش�د. در این نشس�ت مواردی 
همچ�ون؛ تعریف برن�د، الگوی اصلی برندس�ازی، 
ماهي�ت س�ه گان�ه برندس�ازی، الزام ه�ای برن�د، 
چالش های برند، وظای�ف حاكميت در تحقق برند، 
چرخ�ه تكاملی ایج�اد برند، جای�گاه برند، نگرش 
فرآین�دی ب�ه برندینگ، آث�ار نگ�رش فرآیندی به 
برندین�گ، تعارض ه�ای برن�د، س�طوح آمادگ�ی 
پذیرش برند، راهبردهای توس�عه برند، برنامه ها و 

پيامدهای برند بررسی و تبيين شد.
به گزارش دانش نفت، در این گردهمایی 
پنل های تخصصی با محوریت شفاف سازی و 
رفع چالش های پیش رو در ایجاد شركت های 
زنجیره ای برگزار شد كه با طرح سوال از سوی 
حاضرین، مدیران ستادی در حیطه وظایف خود 

پاس��خ های الزم را ارایه دادند. در همین حال، 
مدیرعامل ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی در نشس��ت تبیین سیاست های راهبردی 
ط��رح ایجاد ش��ركت های زنجی��ره ای توزیع 
فرآورده ه��ای نفتی گفت: ط��رح برندینگ در 
صورت اجرا با پیامدهای بس��یار مثبتی روبه رو 
خواهد بود.ب��ه گزارش خبرن��گار دانش نفت، 
مهن��دس منص��ور ریاح��ی در جم��ع مدیران، 
روس��ای نواحی و روابط عمومی های مناطق، 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای گرانقدر 
و سالروز آزادی سازی خرمشهر، ایجاد زمینه و 
عرصه های جدید كس��ب و كار، اشتغال زایی، 
گس��ترش حق انتخاب مصرف كننده، كاهش 
هزینه های شركت و كاهش خطاهای راهبردی 
را از جمله پیامدها مثبت اجرای طرح برندینگ 
برش��مرد.وی ادام��ه داد : عالوه ب��ر این حل 
مس��ائل حقوقی، مالی، قراردادی و بازرگانی و 
همچنین ایجاد رضایت و اطمینان در ذینفعان، 
س��رآمدی در عملیات و پاس��خگویی بیشتر و 
ش��فافیت در عملیات و كاهش بوروكراس��ی از 
دیگر پیامدهای اجرای طرح برندینگ اس��ت.

وی ضمن تش��ریح اج��رای برن��د در بعد های 

مختلف درباره الگوی اصلی برندسازی، ماهیت 
سه گانه آن، الزام های برند، چالش ها،  وظایف 
حاكمی��ت در تحقق برند، چرخه تکاملی ایجاد 
برن��د، جایگاه و نگ��رش فرآیندی به برندینگ 
و همچنی��ن آثار نگرش فرآیندی به برندینگ، 

تعارض ه��ا، س��طوح آمادگ��ی پذی��رش برند، 
راهبردهای توس��عه آن و برنامه ها و پیامدهای 

برند به سخنرانی پرداخت. 
اجرای طرح برند، چرخش حاشيه سود از سوی 

دولت به سمت بخش خصوصی است
مهندس ریاحی در ادامه گفت: شركت ها 
و جایگاه ها به س��بب وفاداری تمایلی به جدا 
شدن از بدنه شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران ندارن��د، اما باید در نظر گرفت كه 
این ش��ركت و در واقع دول��ت در نظر دارد با 
این كار حاش��یه س��ود خود را ب��ه آنها محول 
كند. مهندس منصور ریاحی در این نشس��ت 
با بیان اینکه ش��ركت ملی پخش در نظر دارد 
با اجرای طرح برندس��ازی جایگاه های عرضه 
سوخت، حاشیه سود را از دولت به آنها محول 
كند، افزود : برای ه��ر تغییری مقاومت هایی 
وجود دارد اگ��ر بخواهیم رویکردی تازه را در 
مجموعه ج��اری كنیم نیازمند تغییر راهبردی 
هس��تیم.وی با اش��اره به اینکه شرایط كسب 
و كار در دنی��ا تغیی��ر ك��رده اس��ت، گفت: ما 
نمی توانیم پس از گذش��ت ٩۰ سال همچنان 
با همان روش های قدیمی در فضای كس��ب و 
كار فعالیت كنیم. به گفته مدیرعامل ش��ركت 
مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران،  هم 
اكنون حدود 4۰ س��ال از نس��ل برن��د در دنیا 
می گ��ذرد، اما ما در توزیع س��وخت هنوز وارد 
مراحل ابتدایی هم نش��ده ایم.مهندس ریاحی 
با نام بردن از نس��ل نخس��ت به عنوان نسل 
تولید، نس��ل دوم، نس��ل فروش، نسل سوم، 
بازاریابی و نسل چهارم برندینگ، ادامه داد: ما 
هنوز در نسل دوم و مرحله فروش باقی مانده 
ای��م؛ این در حالی اس��ت كه انس��ان از صبح 
تا ش��ب با حداقل 4۰ برند متن��وع در زندگی 
خود روبه روس��ت.وی با تاكی��د بر اینکه اصل 
تجارت امروز اصل برندینگ اس��ت، ادامه داد: 
هم اكنون بحث تولید ب��دون كارخانه  ای در 
همه دنیا مطرح اس��ت و ش��ركت های بزرگ 
با یکدیگر ادغام راهبردی می ش��وند.به گفته 
مدیرعامل ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران، این شركت ها تولید را در باصرفه 

ترین مکان، تامین سرمایه را نیز در به صرفه 
ترین مکان و حتی فروش را در باصرفه ترین 
مکان ممکن انجام می دهند. مهندس ریاحی 
تاكی��د كرد: اگر م��ا وارد ای��ن چرخه جهانی 
نشویم، اتفاق های مبهمی برای ما رقم خواهد 
خورد.وی با بیان این كه شركت های برند اگر 
احس��اس كنند كه وارد فضای مطلوبی ش��ده 
اند، ش��کوفا خواهند شد، افزود: ما برای ایجاد 
این فضای مطلوب تالش می كنیم.مدیرعامل 
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
از عوام��ل علت معلولی، عوامل زیرس��اختی، 
عوامل پشتیبان، فرآیندها، راهبردها و پیامدها 
ب��ه عنوان الگوی اصلی برندس��ازی نام برد و 
گفت: همه این عوامل در حال ایجاد هس��تند.

وی در ادامه به چالش های برند اش��اره كرد و 
افزود: چالش سازمانی، چالش معماری، برنامه 
ای و دس��تیابی به مزیت رقابتی از جمله این 
چالش هاست كه خوش��بختانه همه مجموعه 
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
پاالیش و پخ��ش و به طور كلی صنعت نفت 
و حتی دولت دس��ت به دس��ت هم داده اند و 
در ح��ال رفع این چالش ها هس��تند.ریاحی از 
سیاس��تگذاری مناسب حمایتی، تسهیل گری 
و كاهش بروكراسی اداری، تنظیم گری جهت 
توس��عه برند، ایج��اد فض��ای رقابتی و حذف 
رانت ها و بازارس��ازی و توسعه برند به عنوان 

مولفه های وظایف حاكمیت در تحقق برند نام 
برد.وی در بخشی از سخنان خود خاظر نشان 
ساخت : از هم اكنون حاكمیت در حال ایجاد 
همه این موارد اس��ت و در بخش تنظیم گری 
نیز می توان به تنظیم گرهای مالی، بازرگانی، 
بهره برداری، ایمنی، آموزش و توس��عه، نظام 
مهندسی سوخت رسانی، كنترل و نظارت های 

استانی می توان اشاره كرد.

ایجاد زمينه و عرصه های 
 جدید کسب و کار،

 اشتغال زایی، گسترش حق 
 انتخاب مصرف کننده، کاهش
 هزینه های شرکت و کاهش 
خطاهای راهبردی از جمله 

پيامدهای مثبت اجرای طرح 
برندینگ است

چالش های برند شامل چالش 
 سازمانی، چالش معماری، 

برنامه ای و دستيابی به مزیت 
رقابتی  است که خوشبختانه 

همه مجموعه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، پاالیش 

و پخش و به طور کلی صنعت 
نفت و حتی دولت دست به دست 
هم داده اند و در حال رفع این 

چالش ها هستند

تعریف برند
زنجیره تحکیم برند

الگوي اصلي برندسازي
- عوامل علت معلولي

- عوامل زیرساختي
- عوامل پشتیبان

- فرآیندها
- راهبردها
- پیامدها

ماهيت سه گانه برندسازي

هس�ته برند: تفکر اصلي داخل��ي برند كه موجب ایجاد 
آن شده است.

بدنه برند: س��ازماندهي، ساختار و تشکیالت، فرهنگ، 
اقتصاد، سیاست و بازار

پوسته برند: نمای برند در دید مشتري
كه این سه الیه نهایتًا  منجر به موارد ذیل می گردد:

-خلق ارزش ویژه
-ایجاد واكنش مثبت در مشتریان

-ایجاد رابطه
 -ایجادآگاهي

- ایجاد وفاداري
- كیفیت ادراک شده 

- ایجاد تمایز

الزامات برند

- همسویي و همراستایي
- فرهنگ سازی

- ایجاد نگاه فرآیندي
- ایجاد صنایع پشتیبان

- تخصیص مناسب منابع 
- ضمانت اجرایي )حمایت حاكمیت(

چالش هاي برند
-چالش سازماني
- چالش معماري

- چالش برنامه اي
- چالش هویت برند

- چالش دستیابی به مزیت رقابتی
وظایف حاكميت در تحقق برند

- سیاستگذاري مناسب حمایتي
- تسهیل گري و كاهش بوروكراسي اداري

- تنظی��م گري جهت توس��عه برند )تنظی��م گر هاي 
مالي، بازرگاني، بهره برداري، ایمني، آموزش و توسعه، نظام 

مهندسي سوخترساني، كنترل و نظارت هاي استاني و... (
- ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت ها

- بازارسازي و توسعه برند
چرخه تكاملی ایجاد برند

- تفکر ایجاد برند
- تعیین استراتژی اولیه

- اجرای استراتژی اولیه 
- ظهور نسل اول برند

- تصحیح استراتژي ها براساس شناخت نسل اول
- ظهور نسل دوم برند

- شناس��ایي و رف��ع نواقص نس��ل دوم توس��ط همه 
ذینفعان
...

- رسیدن به نسل نهایي برند

جایگاه برند
- از منظر مالي

- از منظر مشتري
- از منظر فرآیندهاي داخلي

- از منظر رشد و آموزش
- از منظر جایگاه برند در بازار

نگرش فرآیندي به برندینگ

فرآیند به عنوان جعبه سیاه به منظور اصالح فرآیندها 
و حصول خروجی مناسب

تاثيرات نگرش فرآیندي به برندینگ
حوزه هاي تاثیر گذاري برند

- اهداف
- ساختار

- استراتژي ها
- سیستم

- نحوه ارتباطات با ذینفعان
- فرهنگ

نتایج و تاثيرات
-  ایجاد ارزش براي شركت ملي پخش

-  ایجاد ارزش براي برند
- ایجاد ارزش براي ذینفعان

تعارض هاي برند
- تعارض افقي )تعارض هر یک  از برندها با یکدیگر(

- تعارض عمودي )تعارض منافع با ذینفع ها(
- تعارض فرهنگي

سطوح آمادگي و پذیرش برند
- در سطح حاكمیت 

- در سطح شركت
- در سطح برند

- در سطح جایگاه
- در سطح شركت های حمل و نقل

- در سطح مشتریان

استراتژي هاي توسعه برند
)PUSH( استراتژي هاي هدایت كننده -

 )PULL( استراتژي هاي كشش -
- ایج��اد ارزش دریاف��ت ش��ده مثبت ب��راي كلیه 

ذینفعان
- ایجاد مشوق هاي دولتي

-توسعه بازار هدف 
- مشتریان قبلي
- مشتریان جدید

- توسعه بازارهاي جدید )تولید، ذخیره، توزیع، 
خدمات جانبي(

تبدیل تهدیدات به فرصت ها
توسعه كانال هاي توزیع

ت��راز مثبت درآمدها به هزینه ها )اس��تراتژي نهایي 
نیل به تفکر سودآوری(

ظهور پیش��نهاد ها و روش هاي جدی��د در مدیریت 
بازار 

- قیمت
- مشوق ها

- كنترل
- موقعیت ها 

برنامه هاي اجرایي
كوتاه مدت )بازاریابي حمایتي(
میان مدت )توسعه مشاركت(

بلند مدت )توسعه بازارهاي جدید(
پيامدهای برندینگ

ایجاد زمینه و عرصه هاي جدید كسب و كار
ایجاد ظرفیت هاي اشتغال جدید

گسترش حق انتخاب مصرف كننده
كاهش هزینه هاي شركت

حل مسایل حقوقي، مالي، قراردادي، بازرگاني و... 
كاهش خطاهاي استراتژیک

ایجاد رضایت، اعتماد و اطمینان ذینفعان
سرآمدی در عملیات و پاسخگویي بیشتر 

شفافیت در عملیات و كاهش بوروكراسی و... 

تبيين سياست هاي راهبردي برندينگ در زنجيره تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي ارائه شده از سوی
 مهندس منصور رياحی درگردهمايی مديران و مسئولين مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران

گزارش اختصاصی دانش نفت
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تحلیل10 تحليل قيمت نفت در دوران ترامپ 
بهبود شرایط تولید نفت در آمریکا از یک سو و كاهش تقاضای 
نفت از سوی دیگر موجب شده است چشم انداز مناسبی پیش روی 

قیمت نفت در آینده نزدیک قرار نداشته باشد.
دول��ت ترامپ در صنعت انرژی آمریکا، كه یکی از حیاتی ترین 
صنایع برای این كش��ور اس��ت تغییراتی مهم ایجاد كرده اس��ت. در 
این میان صنعت نفت از جایگاهی ویژه برخوردار اس��ت.در مورد این 
تغیی��رات به طور خالص��ه می توان گفت برنامه ه��ای ترامپ برای 
تولیدكنندگان نفت بسیار خوب و مطلوب است … ولی این تغییرات 
ب��رای قیمت نفت خوب نخواهد بود. در این زمینه دولت اوباما دقیقا 
برخالف ترامپ عمل میکرد.در زمان اوباما آژانس حفاظت از محیط 
زیست آمریکا قدرت زیادی داشت و همواره در حال تصویب قوانینی 
بود كه ب��ه منظور حفاظت از محیط زیس��ت، تولیدكنندگان نفت را 
محدودتر می كرد. در زمان اوباما بیش از 3٩۰۰ قانون محدود كننده 
برای صنعت نفت آمریکا به تصویب رسید.محدودیت تولیدكنندگان 
نف��ت در زم��ان اوباما، یکی از دالیلی بود كه در كنار مس��ائل دیگر 
موجب شد در مدت 4 سال از دولت اوباما قیمت نفت باالتر از ۱۰۰ 
دالر در هر بش��که باشد. در اواخر س��ال ۲۰۱4 میالدی قیمت نفت 
ش��روع به كاهش ك��رد. اكنون كه حدود ۲ س��ال و نیم از آن زمان 
گذش��ته روند كاهش��ی قیمت نفت موجب شده هر بشکه نفت كمتر 
از 5۰ دالر به فروش برس��د.در كسب و كار یک ضرب المثل هست 
كه می گوید: »نتیجه قیمت باال، قیمت باالتر است« بدین معنی كه 
وقتی قیمت یک كاالی واس��طه ای كه برای تولید محصوالت دیگر 
مورد نیاز صنایع اس��ت افزایش می یابد، شركت های تولیدی به جای 
كاهش تقاضا، از ترس افزایش دوباره قیمت، میزان تقاضای خود را 
افزایش می دهند. اما دیری نمی گذرد كه به دلیل باال بودن قیمت ها 
عرضه كنندگان جدیدی به بازار اضافه می شوند و این مسئله موجب 
مازاد عرضه در بازار میش��ود و همین زمان است كه قیمت ها شروع 
به كاهش می نمایند و با روندی سریع از میزان قیمت كاسته میشود.

شرایط قیمت نفت در زمان حاضر نیز همین روند را طی كرده است. 
در چند سال آخر دولت اوباما عرضه نفت با سرعت بسیار بیشتری از 
تقاضای آن رش��د كرد و این مسئله موجب مازاد عرضه و در نهایت 
كاهش ش��دید قیمت نفت ش��د.با اینحال در 4 سال آینده كه دولت 
ترامپ در مسند قدرت قرار دارد، به طور قطع قوانین حفاظتی محیط 
زیست كه تولیدكنندگان نفت را محدود نماید بسیار كمتر خواهد بود. 
در مقابل در این 4 س��ال دولت ترامپ، برخالف دولت اوباما تالش 
خود را برای رفع مش��کالت تولیدكنندگان نفت به كار خواهد بست؛ 
و این به معنی افزایش بیش��تر عرضه نفت و كاهش بیش��تر قیمت 
آن اس��ت.ترامپ آقای تایلرسون كه در گذش��ته مدیرعامل شركت 
اكس��ون موبی��ل، یکی از تولیدكنندگان نفت بوده را به س��مت وزیر 
خارج��ه انتخاب كرده اس��ت. وزیر انرژی ترام��پ، آقای ریک پری 
فرماندار ایالت تکزاس بوده اس��ت. ایالت تکزاس یکی از ایالت های 
اصل��ی تولید نفت در آمریکاس��ت. مدیر آژان��س حفاظت از محیط 
زیس��ت دولت ترامپ فردی است كه مورد اعتراض حامیان حفاظت 
از محیط زیس��ت در این كشور است. به طور كلی بر همگان واضح 
اس��ت كه برنامه دولت ترامپ در جهت تقوی��ت تولیدكنندگان نفت 
در آمریکاس��ت.در گزارشی كه اخیرا از س��وی شركت های تحلیلگر 
بازار انرژی منتش��ر ش��ده اعالم ش��ده كه حتی اگر قیمت هر بشکه 
نفت به 35 دالر برسد نیز تولید نفت شیل در آمریکا سود ده خواهد 
بود. بنابراین حتی اگر قیمت نفت از قیمت كنونی نیز كمتر شود نیز 
همچن��ان تولیدكنندگان نفت در آمریکا میتوانند از تولید نفت ش��یل 
سود كسب نمایند. این درحالیست كه در سال ۲۰۱3 میالدی قیمت 
۸۰ دالری برای س��ود ده بودن تولید نفت ش��یل آمریکا عنوان شده 
بود. علت این كاهش نیز پش��یرفت فناوری اس��تخراج نفت در كنار 
بهبود فضای كس��ب و كار تولیدكنندگان نفت اس��ت.درحال حاضر 
قیمت هر بش��که نفت در حدود 5۰ دالر اس��ت. اگر طبق گزارشات 
تولی��د نفت آمریکا با قیمت های باالتر از 35 دالر س��ود ده باش��د، 
ب��ا توجه به عدم قوانین محدودكننده در دول��ت ترامپ میزان تولید 
آن ها افزایش خواهد یافت. بنابراین بعید به نظر میرسد كه در كوتاه 
مدت قیمت نفت افزایش قابل توجهی داش��ته باشد.بنابراین میتوان 
گفت دس��ت كم برای چند سال قیمت نفت در همین حوالی قیمت 
كنونی خواهد بود و نباید انتظار افزایش قیمت داشت. از طرف دیگر 
تقاضای نفت نیز چش��م انداز مناسبی ندارد. دالیل زیر در این زمینه 

قابل ذكر هستند:
فناوری تولید انرژی های دیگر روز به روز درحال پیشرفت است 
و این مسئله موجب میشود عملیات تولید انرژی بهینه تر و با هزینه ی 
كمتر انجام ش��ود. همچنین پیشرفت فناوری راه های جدیدی برای 
تولی��د انرژی ارزان تر پیش پای تولیدكنندگان می گذارد. پیش��رفت 
فن��اوری در دیگر حوزه های تولید انرژی موجب ش��ده اس��ت قیمت 
انرژی ه��ای پاک، همچون انرژی خورش��یدی و ب��ادی كاهش یابد 
و تولید آن ها بیش از گذش��ته اقتصادی ش��ود. این مس��ئله موجب 
كاهش تقاضای نفت ش��ده اس��ت و در آینده نیز تأثیر بیش��تری بر 
كاهش تقاضای نفت خواهد داشت.بحران مالی سال ۲۰۰۸ میالدی 
موجب ش��د سطح زندگی مردم سراس��ر دنیا تاحدودی كاهش یابد. 
این كاهش در س��طح زندگی كه هنوز جبران نشده، موجب كاهش 
تقاضا برای بس��یاری اقالم ازجمله نفت شده است.در نهایت میتوان 
گف��ت دولت ترامپ كه رابطه ای تنگاتنگ با تولیدكنندگان انرژی در 
این كش��ور دارد، شرایط را برای تولید بیشتر انرژی و به طور خاص 
نفت در این كشور فراهم خواهد كرد. درحال حاضر در آمریکا بخش 
انرژی در اولویت كاهش قوانی��ن محدودكننده، كاهش مالیات و به 
طور كلی بهبود فضای كسب و كار قرار دارد.بهبود شرایط تولید نفت 
در آمریکا برای شركت های بزرگ و چند ملیتی این كشور خبر خوبی 
است ولی تأثیری منفی بر قیمت نفت خواهد داشت. بنابراین میتوان 
گف��ت دولت ترامپ با حركت در جهت عک��س دولت قبلی آمریکا، 
شرایط حاكم بر صنعت نفت آمریکا و به طور كلی بازار نفت جهان را 
به كلی تغییر داده است.بهبود شرایط تولید نفت در آمریکا از یک سو 
و كاهش تقاضای نفت از س��وی دیگر موجب شده است چشم انداز 

مناسبی پیش روی قیمت نفت در آینده نزدیک قرار نداشته باشد.
منبع: اینترنشنال من
شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتی

قراردادهای نفتی ایران با پيروزی روحانی سرعت می گيرد
دان�ش نف�ت: تحليلگران ش�ركت های 
»كورنراس�تون گلوب�ال آسوش�يتس« و »اس 
وی ب�ی ان�رژی« می گوین�د حس�ن روحان�ی 
پس از پي�روزی مجدد در انتخابات ریاس�ت 
جمهوری ای�ران، برای پيش ب�رد برنامه های 
ج�ذب س�رمایه گ�ذاران خارج�ی ك�ه برای 
نف�ت ض�روری اس�ت، در  تولي�د  افزای�ش 

موقعيت قدرتمندتری قرار دارد.
تالش ایران ب��رای جذب حدود ۱۰۰ 
میلیارد دالر برای توسعه بیش از 5۰ میدان 
نفت��ی و گاز طبیع��ی، با نزدیک ش��دن به 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
۱٩ مه برابر با ۲٩ اردیبهش��ت از پیش��رفت 
بازمانده بود. اس��تدالل های سیاس��ی روند 
تایی��د مفاد قرارداد كه دولت عرضه می كرد 
را متوقف كرده بود. با این همه تحریم های 
مال��ی آمری��کا و تهدی��د محدودیت ه��ای 
بیشتر همچنان بس��یاری از سرمایه گذاران 

بین المللی را منصرف می كند.
روحانی با كسب بیش از 57 درصد آرا، 
رقیبانش را شکست داد. زمانی كه پیروزی 
روحان��ی در روز ش��نبه اعالم ش��د، دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا در عربس��تان 
س��عودی كه رقیب منطقه ای ایران است، 
بسر می برد. ترامپ گفته است توافق هسته 
ای ك��ه قدرت ه��ای جهانی با ای��ران امضا 

كرده اند، یکی از بدترین توافق هایی اس��ت 
كه وی دیده و وعده داده است كه سیاست 

آمریکا در قبال ایران را بازبینی می كند.
ش��ركت  موس��س  نوس��یبه،  قان��م 
مش��اوره مدیری��ت »كورنراس��تون گلوبال 
آسوش��یتس« در مصاحب��ه ای به بلومبرگ 
گفت: این انتخاب به روحانی اختیار می دهد 
برنامه هایش را پی��ش ببرد. روحانی یا صبر 
می كند و می بین��د ترامپ چه اقدامی خواهد 

كرد یا به پیش حركت می كند.
دو برابر شدن صادرات نفت

سال ها تحریم بین المللی، مانع سرمایه 
گذاری در ایران ش��ده بود كه زمانی دومین 
تولیدكننده بزرگ اوپ��ک بود و اقتصاد این 
كشور را فلج كرد. تشدید تحریم ها در سال 
۲۰۱۲، صادرات نف��ت خام ایران را كاهش 
داد ام��ا این كش��ور پس از برچیده ش��دن 
محدودیت ها در ژانویه سال ۲۰۱6، فروش 

نفت را دو برابر كرد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران دو هفته 
پیش اظه��ار كرد صادرات نفت از زمان لغو 
تحریم ها به حدود ۲.5 میلیون بشکه در روز 
افزایش یافته است. زنگنه در حركت دولت 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی، سودمند 
بوده و ب��ه تنظیم قراردادها برای س��رمایه 
گذاران نفتی جدی��د و واگذاری پروژه ها به 

ش��ركت های بین المللی كمک كرده است. 
البته ریی��س جمهوری ایران هن��وز درباره 
اعضای كابینه در دور دوم ریاست جمهوری 

خود اشاره ای نکرده است.
پی��ش از این ایس��نا به نق��ل از علی 
كاردر، مدی��ركل ش��ركت مل��ی نفت ایران 
گ��زارش كرده ب��ود ایران ب��رای برگزاری 
نخستین مناقصه بین المللی حق توسعه نفت 
تا پس از انتخابات دست نگه می دارد. ایران 
برخ��ی از مفاد قرارداد س��رمایه گذار جدید 
را در كنفرانس��ی كه نوامبر س��ال ۲۰۱5 در 
تهران برگزار شد، اعالم كرده بود و امضای 
نخستین قراردادها در مارس یا آوریل سال 

۲۰۱6 را هدف گذاری كرده بود.
به گفت��ه پاتری��ک مورف��ی، یکی از 
ش��ركای ش��ركت حقوقی »كالید اند كو«، 
ای��ن حقیقت كه روحانی ب��ه عنوان اصالح 
طلب��ی كه توافق هس��ته ای را ب��ه ارمغان 
آورده و وع��ده داد س��رمایه گذاری خارجی 
را وارد كش��ور كند، پیروز شده است نشان 
می ده��د حمای��ت ب��رای م��واردی مانن��د 

قراردادهای نفتی وجود دارد.
مخالفان سياسی

به گفته سارا وخشوری، رییس شركت 
مشاوره »اس وی بی انرژی« در واشنگتن 
دی س��ی، مخالفان سیاسی روحانی اكنون 

ك��ه وی در دور دوم ریاس��ت جمه��وری 
پیروز شده اس��ت، عالقه چندانی به بالک 
ك��ردن قرارداده��ای جدید ندارن��د. با این 
همه س��رمایه گذاران بین المللی نس��بت به 
تحریم های یکجانب��ه آمریکا و تحریم های 
آتی كه ممکن است برنامه موشکی ایران را 

هدف بگیرند، همچنان نگران هستند.
نفت��ی  ش��ركت های  بزرگتری��ن 
تاكن��ون بیش از توافق های��ی برای مطالعه 
پروژه ه��ای ان��رژی یا طراح��ی برنامه های 
توسعه تعهدی نداش��ته اند. توتال كه برای 
طراح��ی برنامه هایی برای تولید گاز طبیعی 
فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت 
كرده بود، توافق ه��ای نهایی برای پروژه ها 

در ایران امضا نکرده است.
به گفته نوس��یبه، اگ��ر ترامپ توافق 
هس��ته ای را برهم زند یا تالش كند آن را 
تغییر دهد، این موضوع س��رمایه گذاران را 
خواهد ترساند. از س��وی دیگر اگر روحانی 
اكن��ون قراردادهای توس��عه نفتی را عرضه 
كن��د، عالقه در میان س��رمایه گ��ذاران و 
ش��ركت های اروپایی برای باز نگه داش��تن 
ایران برای تجارت را افزایش می دهد و این 
مس��ئله مذاكرات مجدد توافق هسته ای را 

برای ترامپ پیچیده تر خواهد كرد.
منبع: پایگاه خبری بلومبرگ 

در اولين حضور موسسه بين المللی »جايکا« ژاپن در ايران صورت گرفت:

تقدير نمايندگان »جايکا« از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقيقات بيماری های غير واگير

مرکز تحقيقات بيماری های غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارش می دهد:

آثار سوء کم خوابی بر چهره و برخوردهای اجتماعی

دانش نفت: نمایندگان موسس�ه بين المللی »جایكا« 
كه در راس�تای اهداف برنامه ای خود برای بازدید از برخی 
مراكز درمانی و بهداش�تی به ایران س�فر كرده بودند، روز 
س�ه ش�نبه 26اردیبهش�ت 96 با رئيس مرك�ز تحقيقات 
بيماری ه�ای غيرواگير دیدار كرده و از نزدیك با فعاليت ها 

و دستاوردهای مهم پژوهشی این مركز آشنا شدند.
 JAPAN INTERNATIONAL  ( »جای��کا« 
COOPERATION AGENCY( یک سازمان دولتی 
مس��تقل بین المللی در ژاپن است كه در زمینه توسعه به 
دولت ژاپن و همچنین كشورهای در حال توسعه كمک 
می كند. »جایکا« س��عی دارد ك��ه از طریق روش های 
توسعه مشمول به مبارزه به مشکالت بپردازد بطوریکه 
در آن افرادی كه با مش��کالت مواجه هستند تشویق به 
درک مسئله می شوند و ضمن لذت بردن از این فعالیت، 

در برطرف كردن مشکالت مشاركت می كنند. 
همچنین بهبود تحقیقات و به اش��تراک گذاشتن 
دانش در مواجهه با توسعه سریع جهانی سازی و افزایش 
همکاری ه��ای بین الملل��ی، تمایل جهان��ی در رابطه با 
مش��کالتی كه كشورهای در حال توس��عه با آن مواجه 
هس��تند، دس��تخوش تغییرات فراوانی شده  است، بدین 
منظور »جایکا« مركزی را برای تحقیقات تًأسیس كرده 
تا بتواند دانش جمع آوری ش��ده را در راس��تای اهداف 

توسعه ای به اشتراک گذارد.
از منظر »جایکا« توس��عه پویا، یعنی ایجاد روحیه 
خودس��ازی به صورت میان مدت ی��ا طوالنی مدت در 
كشورهای در حال توسعه به منظور كاهش فقر و توسعه 

اقتصادی اس��ت. كه این نقش می تواند با اهدافی نظیر؛ 
س��اماندهی امور جهانی، مبارزه با فقر از طریق توسعه، 

بهبود كنترل و تأمین امنیت انسان ها همراه باشد. 
خ��ود  اه��داف  تأمی��ن  منظ��ور  ب��ه  »جای��کا« 
اس��تراتژی های مختلفی از جمل��ه؛ كمک های مجتمع 
ش��امل؛ همکاری فنی، وامهای توسعه و كمکهای مالی 
دولتی، كمک های نامحس��وس، ش��امل؛ هرچیزی كه 
باعث جلوگیری از درگیری های نظامی تا بالیای طبیعی 
می ش��ود، بهبود ارتباطات توس��عه ای در كشورهای در 
حال توس��عه در جهت ایجاد توانایی حل مش��کالت در 

پیش دارد.
پ��س از اج��رای برجام ای��ن برای نخس��تین بار 
اس��ت كه نمایندگان موسسه  معتبر بین المللی »جایکا«  
ژاپن به كش��ور ما آمده و با حض��ور در مركز تحقیقات 
بیماری های غیر واگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانش��گاه علوم پزشکی تهران از ابعاد مختلف فعالیت ها 
و اجرای پروژه های این مركز آش��نا شدند كه این مهم 
می تواند زمینه های الزم برای آغاز همکاری و توس��عه 
روابط با این موسسه در زمینه خدمات سالمت و حمایت 
از اج��رای دیگر برنامه های تحقیقات��ی در این حوزه را 

فراهم نماید. 
دكت��ر فرش��اد فرزادفر رئیس مرك��ز در این دیدار 
ضم��ن تقدی��ر از حض��ور نماین��دگان موسس��ه  معتبر 
بین الملل��ی »جایکا« ژاپن گزارش كامل��ی از برنامه ها، 
پروژه ه��ا و تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ه و همچنی��ن 
بخش هایی از یافته های طرح پیمایش ملی عوامل خطر 
بیماری ه��ای غیر واگیر و اطلس ب��ار بیماری ها را برای 

آنان بیان نمودند. 
مرك��ز تحقیق��ات بیماری ه��ای غی��ر واگی��ر 
پژوهش��گاه علوم غدد و متابولیس��م دانش��گاه علوم 
پزش��کی تهران »اطلس ب��ار بیماری ها« را با تمركز 
ب��ر میزان های م��رگ و می��ر، امید زندگ��ی و علل 
اختصاص��ی مرگ، به تفکیک جنس��یت در ۱٩گروه 
س��نی و پوش��ش 3۱ اس��تان كش��ور و برای حدود 
۱7۰ علت مرگ، از س��ال ۱٩٩۰ تا ۲۰۱5)میالدی( 
و با اس��تفاده از روش های آماری تصویری در قالب 
گراف ها، نقش��ه ها و جداول مختلف تدوین كرده كه 
اواخر سال گذش��ته در نخستین مجمع ملی سالمت 

توسط رئیس جمهور رونمائی شد.
»اطلس ب��ار بیماری ها« می توان��د به عنوان یک 
كتاب علمی مرجع، در حوزه وضعیت س��المت و بیماری 
در س��طوح ملی و اس��تانی عم��ل نم��وده و اطالعات 
ارزش��مند آن می تواند ب��رای بهره ب��رداران بخش های 
مختلف كش��ور از جمله؛ سیاست گذاران نظام سالمت، 
مدیران اجرائی، پژوهشگران علوم اپیدمیولوژی و بالینی 

مهم و قابل استناد باشد.

دان�ش نف�ت: برخ�ی عالئ�م ظاهری و 
جسمانی مانند رنگ پوست، سرعت راه رفتن 
و ب�از ب�ودن پلك بر چگونگی تص�ور دیگران 
از ف�رد تاثير گذار اس�ت. معم�وال افراد دچار 
كم خوابی، داری چهره خس�ته، حلقه تيره در 
زیر چش�م ها و چش�مانی متورم هستند، این 
افراد به ميزان كمتری خوش�رو و س�المت به 
نظر می رسند. از آنجایی كه ویژگی های مثبت 
به افراد خوش�رو و اجتماع�ی تعلق می گيرد و 
چهره هایی كه سالم تر هستند، بيشتر خوشرو 
به نظر می رسند، بنابراین افراد تمایل كمتری 
به معاش�رت با اف�راد دارای چهره خس�ته از 

خود نشان می دهند. 
مركز تحقیقات بیماری های غیرواگیر 
پژوهش��گاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در گزارشی اعالم كرد؛ 
اف��راد دچار ك��م خوابی به می��زان كمتری 
خوش بین و اجتماعی بوده و در درک و بیان 
احساسات خود بسیار ضعیف عمل می كنند 
همچنین كمتر از احساس همدلی برخوردار 
هس��تند. این افراد بیشتر در معرض حوادث 

و سوانح قرار می گیرند، بنابراین  چهره غیر 
شاداب به عنوان نشانه ای از میزان عملکرد 
كمت��ر از ح��د مطل��وب در موقعیت ه��ای 

اجتماعی در نظر گرفته می شود. 
اما خوشرو نبودن تنها موردی نیست 
ك��ه موجب تغییر رفتار اف��راد در قبال فرد 
دچار كم خوابی می شود. خستگی از عالئم 
ضعف جسمانی اس��ت و اختالالت خواب 
معم��وال ب��ا بیماری های جس��می و روحی 
همراه بوده، باید این امر را در نظر داش��ت 
كه انس��ان ها نیز مانن��د حیوانات تمایل به 
بیم��اری گری��زی دارند و اف��راد دچار كم 
خوابی معموال كمتر سالم به نظر می رسند. 
از آنجایی ك��ه چهره افراد دچار كم خوابی 
در مقایس��ه با اف��راد دارای خواب طبیعی، 
كمتر س��المت و خوش��رو به نظر می رسد 
در نتیج��ه این افراد فاق��د دو ویژگی مهم 
تاثیرگ��ذار در تمایل افراد دیگر در برقراری 
ارتباط با آنان هس��تند. یک چهره س��الم و 
خوشرو با درجاتی از قرمزی ناشی از وجود 
عروق خونی همراه است. در شرایط كمبود 

خ��واب، جریان خ��ون به پوس��ت كاهش 
می یاب��د و پوس��ت رن��گ پریده ب��ه نظر 
می رس��د. همچنین چهره  ف��رد دچار كم 
خوابی، كمتر مورد اعتماد به نظر می رس��د.  
مطالعات قبلی نشان داده اند كه یک شب 
كم خواب��ی به دنبال 3۱ س��اعت بیداری، 
منجر به كاهش خوش��رویی و سالمت فرد 
و ایجاد ظاهری خسته می شود. در مطالعه 
اخی��ر، ۲5 فرد انتخاب ش��ده در دو حالت 

بررس��ی ش��دند؛ یک بار پس از ۸ ساعت 
خواب در دو ش��ب متوالی و بار دیگر پس 
از 4 س��اعت خوابیدن در دوش��ب متوالی. 
مش��اهده ش��د كه افراد دچار ك��م خوابی، 
كمت��ر م��ورد تمایل افراد دیگ��ر به منظور 
برقراری ارتباط و معاش��رت قرار می گیرند 
و بطور قابل توجهی مش��اهده شد كه این 
كاه��ش تمایل به برق��راری ارتباط با افراد 
دچار ك��م خوابی، تنها به دلیل ظاهر كمتر 

خوشرو، كمتر س��الم، كمتر قابل اعتماد و 
خ��واب آلود نب��وده و این م��وارد تنها یک 
س��وم اثر كم خوابی بر كاه��ش تمایل به 
معاش��رت با افراد دچار كم خوابی را شامل 
می ش��وند. عدم تمایل ب��ه برقراری ارتباط 
و محرومی��ت اجتماع��ی می تواند منجر به 
احس��اس منفی، كاهش رفت��ار اجتماعی و 
افزایش پرخاش��گری ش��ود. همچنین كم 
خوابی موجب واكنش های احساسی بیشتر 
و افزایش تمایل ب��ه رفتارهای تهاجمی در 
افراد می شود. فرد خواب آلود معموال تمایل 
ب��ه كناره گیری از جمع داش��ته و خواهان 

جبران وضعیت كم خوابی خود است. 
از س��ویی دیگر باید ای��ن نکته را در 
نظر داشت كه فرد كم خواب معموال دارای 
اس��ترس و دیگر مشکالت سالمتی هست 
ك��ه این امر موجب تش��دید اثرات منفی بر 
ظاهر فرد می ش��ود. مطالعات بیش��تر جهت 
بررسی عوارض كم خوابی در زندگی واقعی 
اف��راد دچار ای��ن اختالل ض��روری به نظر 

می رسد. 

پيام پزشکی
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برای نخستين بار در توليد آهن اسفنجی محقق شد؛

کاهش هزینه و انرژی با فناوری ایرانی »پرد«
دان�ش نف�ت: مش�عل ط�رح آهن 
اسفنجی فوالد شادگان با حضور مهدی 
كرباس�يان رئيس هيات عام�ل ایميدرو 
و مقامات اس�تانی با اس�تفاده از فناوری 
ایران�ی پ�رد روش�ن ش�د تا اش�تغال و 
درآمدزای�ی را ب�رای منطق�ه ش�ادگان 
خوزس�تان به همراه داشته باشد. مشعل 
این طرح پس از سال ها انتظار با تالش 

دولت یازدهم روشن شد.
7طرح فوالدی، ميراثی از دولت دهم 

به یازدهم
هم��ان  ی��ا  ف��والدی  7ط��رح 
طرح های اس��تانی در حوزه فوالد یکی 
از میراث��ی ب��ود كه از دول��ت دهم به 
دولت یازدهم رس��ید ام��ا این طرح ها 
در ش��رایطی به دس��ت دول��ت یازدهم 
رسید كه بخش زیادی متوقف شدند و 
تعدادی با مشکالت بسیار همراه بودند.

توسعه زنجیره ارزش به ویژه در صنعت 
ف��والد و دس��تیابی ب��ه 55میلیون تن 
فوالد در افق ۱4۰4 باعث ش��د دولت 
یازدهم به همت نیروی انسانی، اجرایی 
شدن این طرح ها را در دستور كار خود 
ق��رار دهد و با تامین مالی، آنها را یکی 
پس از دیگری فعال كند.دولت یازدهم 
با تالش و عزم توانس��ت در س��ال ٩5 
ف��والد سپیددش��ت را راه اندازی كند و 
در اردیبهش��ت ٩6 طرح آهن اسفنجی 
فوالد ش��ادگان با اس��تفاده از فناوری 
ایران فعال ش��د تا امید را به دل مردم 

شادگان بازگرداند.
»پرد« فناوری ایرانی

رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو در 
آیین روش��ن شدن مش��عل طرح آهن 
اس��فنجی فوالد ش��ادگان، اظهار كرد: 

راه ان��دازی این پروژه، اش��تغال و 
توس��عه را در منطقه محقق كرده 
اس��ت. امروز نزدیک ب��ه ۱7۰نفر 
به طور مس��تقیم در قس��مت آهن 
اسفنجی این طرح مشغول به كار 
هس��تند.در واقع با راه اندازی طرح 
آهن اس��فنجی در فوالد شادگان، 
بار دیگر مع��دن و صنایع معدنی، 
اش��تغالزایی در مناطق محروم را 
كرباسیان  س��اخت.مهدی  محقق 
تصریح كرد: این مسئله به منظور 
اش��تغال دائم ح��دود 7۰درصد از 
مردم شادگان است.وی ادامه داد: 

یک��ی از مبانی توس��عه در دنیا میزان 
مصرف فوالد اس��ت. درحال حاضر در 
كش��ور ما می��زان فوالد بی��ن ۲۱۰ تا 
۲۱5 كیلوگرم اس��ت، ام��ا پیش بینی ها 
ب��رای س��ال ۱4۰4 شمس��ی، میزان 
مص��رف فوالد برای هر ایرانی را بیش 
از 35۰ كیلوگرم نش��ان می دهد و این 
موضوع تنها با س��رمایه گذاری و تولید 
و وح��دت مل��ی برای توس��عه محقق 
می شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو در 
ادامه با اش��اره به فن��اوری به كار رفته 
در ای��ن ط��رح اظهار ك��رد: جمهوری 
اس��المی ایران از نظر آهن اسفنجی و 
تولید آن در رتبه نخس��ت ق��رار دارد.

پروژه های اجرا ش��ده تا امروز در ایران 
از فناوری میدركس استفاده می كردند 
كه فن��اوری ژاپنی بود ام��ا این پروژه 
پرد بوده كه برای ش��ركت های ام ام ای 
و یک��ی از ش��ركت های زیرمجموعه 
سازمان ایمیدرو است. ایران توانست در 
این زمینه یک فناوری را به دنیا معرفی 
كند.رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره 

تف��اوت روش میدركس با پ��رد افزود: 
در روش پ��رد، مص��رف آب و انرژی، 
پایین و كیفیت محصول باالست. وی 
ب��ا بیان اینکه ركورد صادرات فوالد در 
كشور زده ش��د افزود: در سال گذشته 
6/۸میلیون تن فوالد صادر كردیم این 
درحال��ی بود كه در س��ال ٩4 بیش از 
4میلی��ون تن و در س��ال ٩۱ به میزان 

۲۰۰هزار تن بود.
كاهش هزینه ها با فناوری جدید

مس��تقیم،  احیای  ایرانی  فناوری 
اح��داث  و  س��رمایه گذاری  هزین��ه 
كارخانه ه��ای تولید آهن اس��فنجی را 

كاهش می دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع 
حس��ن  )ایمی��درو(،  ای��ران  معدن��ی 
كرباسچی، مدیرعامل شركت ام ام ای 
در ای��ران با اعالم ای��ن مطلب افزود: 
مهندسان ایرانی، فناوری احیای آهن 
 PERED )Persian ب��ه روش پِ��ِرد
لیس��انس  تح��ت  را   )Reduction
در   )MME(ام ام ای ایران��ی  ش��ركت 

آلمان به ثبت رسانده اند و این فناوری 
س��بب كاهش هزینه های س��اخت و 
سرمایه گذاری در تولید آهن اسفنجی 
در ای��ران می ش��ود.وی ب��ا تاكید بر 
اینکه طراحی و اجرای چنین فناوری، 
نم��اد اقتص��اد مقاومت��ی و باالرفتن 
ت��وان فنی، مهندس��ی و اقتصادی در 
كش��ورمان است تصریح كرد: با توجه 
به برنامه های كالن توس��عه فوالد در 
كش��ور و كاهش هزینه ها و مصارف 
ان��رژی، فناوری پِ��ِرد، اهمیت باالیی 
در صنع��ت فوالد ای��ران ایفا می كند.

مدیرعامل ش��ركت ام ام ای در ایران 
با اش��اره ب��ه اینکه در هفت��ه جاری، 
نخستین كارخانه تولید آهن اسفنجی 
با فناوری ایرانی در ش��ادگان ش��روع 
به كار ك��رد اظهارك��رد: در ماه های 
آینده نیز كارخانه های آهن اس��فنجی 
فوالد میانه، نی ریز و بافت با اس��تفاده 
از ای��ن فن��اوری، راه ان��دازی خواهند 
شد.به گفته وی، فناوری پرد عالوه بر 
كاهش سرمایه گذاری اولیه و افزایش 
س��هم س��رمایه گذاری داخلی، سبب 

بهبود ش��اخص های زیس��ت محیطی 
)كاهش دم��ای دود و درص��د پایین 
انتش��ار گازهای آالینده به اتمس��فر(، 
بهبود ش��اخص های مص��ارف انرژی 
)كاه��ش مص��رف آب، گاز و برق در 
هر تن تولید آهن اس��فنجی(، كاهش 
هزینه نگهداری و تعمیرات )اس��تفاده 
نی��روی انس��انی، اب��زار و تجهیزات 
و...( و بهب��ود پارامترهای عملکردی 
فرآین��دی می شود.كرباس��چی گفت: 
ظرفیت هر یک از كارخانه های فوالد 
در طرح ه��ای اس��تانی ۸۰۰هزار تن 
طراحی ش��ده اما این فناوری، توانایی 
ایجاد ظرفی��ت تولید ت��ا ۱/۸میلیون 
تن آهن اس��فنجی را دارد.كرباسچی 
همچنین اظهار كرد: توزیع مناسب تر 
گاز احیایی، یکنواخت��ی توزیع گندله 
در كوره، بهب��ود عملکرد در خروجی 
گاز، اس��تفاده كمتر از كلوخه ش��کن، 
گاز  توزی��ع  در  بهت��ر  یکنواخت��ی 
خنک كننده، بهره وری باالتر گاز احیا، 
به��ره وری باالت��ر ریفورم��ر، مصرف 
آب و... از دیگ��ر مزایای این فناوری 
هس��تند.وی خب��ر داد: با اس��تفاده از 
فناوری پرد، طرحی در دست اجرا در 
چین است كه می توان از آن به عنوان 
ص��دور خدمات فنی و مهندس��ی این 
فن��اوری در خارج از كش��ور یاد كرد.

كرباسچی یادآور ش��د: این شركت با 
دو ده��ه تجربه، خدمات مهندس��ی، 
بازرگانی، تامی��ن تجهیزات و اجرا در 
ده ها پروژه فوالدی ازجمله طرح های 
فوالد ش��ادگان، نی ریز، میانه، بافت، 
سپیددش��ت، هرمزگان و كاوه جنوب 

را بر عهده داشته است.

پیام

یادداشت

تبریک به مردم بزرگ ایران زمين
حضور پرشور و حداكثری ملت سرافراز و بزرگ ایران 
زمین در انتخابات، ش��گفتی دیگ��ر خلق كرد و بار دیگر در 
حماس��ه ای پرش��کوه و بی بدیل، چشمان جهانیان را خیره 
كرد و آینده روش��ن و پ��ر امید كش��ور را در حركتی تاریخ 
ساز ترس��یم نمود. ملت شریف این سرزمین در دوازدهمین 
دوره ی انتخابات ریاس��ت جمه��وری، حمایت قاطع خود را 
برای همراه��ی دولت منتخب اعالم كردند كه خرس��ندی 

بس��یار برای خادمان مل��ت دارد. اینجانب به عنوان عضوی از دولت، تقدیر و تش��کر خویش 
را از هوش��مندی رهبری معظم انقالب در همگرایی ملت ایران و نیز حضور تحس��ین برانگیز 
مردمی كه روز گذش��ته،  شکوه این مرز و بوم را به نمایش گذاشتند و همچنین برگزاركنندگان 
خستگی ناپذیر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا كه كاری بس 
س��ترگ و شایس��ته این سرزمین به انجام رس��اندند، ابراز می دارم.خدمت رییس محترم دولت 
دوازدهم جناب آقای دكتر روحانی،  برای این دس��تاورد به یادماندنی تبریک عرض می كنم و 
امیدوارم با یاری پروردگار متعال، راه آبادانی و توس��عی كش��ورمان با تالش بیشتر و در جهت 
خدمت رس��انی به هم میهنان ارجمند، در دوره ی جدید بس��رعت پیموده شود.بخش معدن و 
صنای��ع معدنی نیز ك��ه كه پویش خود را از دولت یازدهم آغاز كرده، خوش��بختانه مورد توجه 
و اهتم��ام دولت قرار گرفته و مس��یر تعالی را طی می كند. مش��اركت بخش خصوصی داخلی 
در توس��عه این حوزه در كنار توافقات بین المللی، جملگی همراس��تا با اقتصاد مقاومتی تعریف 
و اجرایی ش��ده اند تا رش��د تولید،  صادرات، اش��تغال و درآمدزایی را به ارمغان آورند.در پایان 
تصری��ح می كنم كه پیروز اصلی این انتخابات س��ترگ، مردم هس��تند كه ب��ار دیگر با حضور 
حماس��ی خود در صحنه، بیداری خود را به نمایش گذاشتند و وفاداری خود به نظام جمهوری 

اسالمی نشان دادند.
دكتر مهدی كرباسيان،معاون وزیر و ریيس هيات عامل ایميدرو
۳0 اردیبهشت 1۳96

دو تصویر از بخش معدن و صنایع معدنی
دكتر مهدی كرباسيان

 معاون وزیر و ریيس هيات عامل ایميدرو 
چکیده: در آس��تانه روز ملی و بزرگداش��ت هفته معدن با نگاهی به 4 سال گذشته با دو 

تصویر روبرو می شویم.
تصویر نخس��ت حاص��ل مدیریتی بود كه ده ها طرح نیمه جان روی دس��ت مدیران 
معدنی و صنایع معدنی گذاش��ت كه صدها توقع برآورده نش��ده را در نقاط مختلف كشور 
ایج��اد كرده ب��ود. البته فرقی هم نمی كرد كه از زوایه دی��د بخش خصوصی نگاه كنید یا 
بخش دولتی. همه نگاه ها به این س��مت متمایل ش��ده بود كه دولت یازدهم چه اقداماتی 
را ب��رای برون رفت از آن وضعیت انجام خواهد داد. تصویر دوم هم برگرفته از ش��رایطی 
اس��ت كه طی این 4 س��ال رقم خورده اس��ت.یکی از مهمترین نیازهایی كه طی همین 
مدت شناسایی ش��د، همکاری مستمر با تشکل های بخش خصوصی،  دانشگاه ها و مراكز 
علمی ب��ود به طوری كه ای��ن مهم همواره از رئ��وس اقدامات ایمیدرو بوده اس��ت و این 
س��ازمان همواره در امور مش��ورتی و اجرای��ی از بازوی توانمند انجمن ه��ا،  مراكز علمی و 
ش��ركت های خصوصی بهره جس��ته است. بدین س��بب كه نمی توان بدون حضور بخش 
خصوصی از چالش های موجود،  عبور كرد.بخش معدن و صنایع معدنی كش��ور طرح های 
فوالد،  آلومینیوم، طال، زغالسنگ،  سنگ آهن و...  را رها شده می یافت كه برخاستن از آن 
وضعیت، همتی می خواس��ت كه از عهده یک مل��ت و همگرایی بخش خصوصی و دولت 
بر می آمد. تا پیش از س��ال ٩۲ حدود ۲۱هزار میلیارد تومان س��هام ش��ركت های معدنی و 
صنای��ع معدنی به بخش غیرتخصصی واگذار و ۲4هزار میلیارد تومان طرح در جای جای 
این كشور نیمه كاره رها شده بود. با تحرک دولت یازدهم،  ایمیدرو همکاری جدیدی را با 
بخش خصوصی توانمند آغاز كرد و با گذشت زمان و مسیر امیدواركننده برجام- كه حاصل 
هنر مردان دیپلماس��ی این سرزمین است- منابع مالی به یکی از پرچالش ترین طرح های 
كش��ور با نام فوالدهای استانی تزریق شد. این پروژه ها با همکاری شركت های فوالدی، 
س��رمایه گذاری و سازندگان ایرانی و همچنین شركت های بزرگ و مطرح خارجی،  مسیر 
ساخت را با سرمایه ۱.6 میلیارد یورویی مجددا در پی گرفت. این امر برای طرح های دیگر 
در بخش ه��ای آلومینیوم،  طال،  زغالس��نگ و آلومینیوم نی��ز عینیت یافت به طوری كه در 
دولت فعلی ش��اهد آغاز س��اخت بزرگ ترین طرح تولید آلومینیوم در ایران با نام آلومینیوم 
جنوب، اتمام و راه اندازی بزرگ ترین كارخانه تولید طال )زرش��وران(،  پاالیش��گاه قطران 
زرند و فعال شدن طرح های تولید كنسانتره و گندله سنگ آ هن در سنگان به ظرفیت ۱7 
میلیون تن شدیم. در این مدت ظرفیت حمل و بارگیری اسکله منطقه ویژه خلیج فارس با 
افزایش دو برابری به ۱۲ میلیون تن رسید. نخستین كارخانه تولید پتاس كه مدت ها معطل 
مانده بود افتتاح ش��د و به تولید رسید. همچنین آغاز پروژه استحصال عناصر نادرخاكی و 
تولید نخستین شمش عناصر نادرخاكی، راه اندازی مدرنترین كارخانه زغالشویی كشور در 
كنار افتتاح دو كارخانه تولید آهن اس��فنجی )از مجموعه طرح های اس��تانی فوالد( كه در 
نوع خود س��ختی های بسیاری را پش��ت سرگذاشته اند نیز،  در خور توجه است. طی دولت 
یازدهم طرح اكتش��اف ۲5۰هزار كیلومتر مربعی در ۲۱استان كشور طراحی و اجرا شد كه 
پایه ای برای توس��عه معادن و تامین خوراک آتی كارخانه های صنایع معدنی ش��ده است. 
سطح اكتشاف این طرح ۲.5 برابر ۸۰ سال گذشته است و حاصل اولیه آن افزایش ذخایر 
س��نگ آهن)4۰۰ میلیون تن(،  زغالس��نگ )35۰ میلیون تن(،  طال)5۰ تن(،  روی و...  از 
دستاوردهای طرح اكتشاف محسوب می شود.همچنین ایمیدرو با توجه به اهمیت آموزش 
در مع��ادن كش��ور،  برنامه هایی را برای این حوزه برای بخ��ش خصوصی و دولتی به اجرا 
در آورد و آن برنامه همچنان در جریان اس��ت. تنها در دوس��ال گذشته 4۸3 دوره آموزشی 
برای حوزه كارگری و كارشناسی برگزار كرد. طی 4 سال گذشته زیرساخت های معادن با 
جدیت بیشتری پیگیری شدند و بخشی از نیازهایی همچون جاده، برق،  آب، مخابرات و...  
برای مناطقی كه عمدتا روس��تایی هستند و كم برخوردار تامین شد یا مراحل انتهایی اجرا 
را می گذرانند.هفته معدن،  فرصتی را فراهم كرد كه همکاری و همگرایی بخش خصوصی،  
مراكز علمی،  دانشگاهی و پژوهشی برای ایجاد تحرک در بخش معدن بازگو شود و تالش 
این عزیزان،  مورد تقدیر و سپاس فراوان قرار گیرد. البته باید اذعان كرد كه نقص هایی هم 
در مس��یر توس��عه وجود داشته است و شاید كارهای دیگر و بیشتری نیز باید انجام می شد 
اما مس��یر رو به پیش��رفت و حضور فعاالنه بخش خصوصی و مراك��ز علمی امیدواركننده 
برای انجام وظایف آتی اس��ت.در پایان »روز ملی معدن »روز تجدید عهد و پیمان دولت 
و ملت با جهادگران عرصه معدن و صنایع وابس��ته در س��الی كه به نام » تولید- اشتغال، 
اقتصاد مقاومتی » مزین ش��ده است را به همه تالشگران، كارآفرینان، مدیران و كاركنان 

این عرصه تبریک می گویم. 

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معدن در دانشکده فنی دانشگاه تهران

گزارش پالتس از سرمايه گذاری ايتاليا و آلمان در ساخت تجهيزات فوالدی در ايران

دانش نفت: مراس�م بزرگداش�ت هفته معدن 
و هش�تمين گردهمایی س�االنه مهندس�ی معدن با 
حضور تش�كل های معدنی و دانش�جویان دانشكده 

مهندسی معدن دانشگاه تهران برگزار شد.
 به گزارش دانش نفت ب��ه نقل از ایمیدرو، 
حمید اصغری، رئیس دانش��کده مهندس��ی معدن 
دانشگاه تهران در این مراسم -كه فعاالن معدنی، 
استادان، تش��کل های معدنی، دانشجویان و فارغ 
التحصیالن این بخش حضور داش��تند- با اشاره 
به اینکه گرچه غم معدن زمس��تان یورت بر دلها 
س��نگینی می كند، اما امید به آینده و آینده خوب 
معدن، ما را دلگرم می كند، گفت: برخی می گویند 
دانش��جویان دچار افت تحصیلی شده اند، اما اگر 
ریشه ای به مسائل نگاه كنیم و موضوعاتی نظیر 
آموزشی، پژوهشی، مشکالت مالی و غیره را كنار 
بگذاری��م و در عین حال، خوب زیس��تن را برای 
دانش��جویان فراهم كنیم، آنه��ا درس خواندن را 
بلد هس��تند.وی ادامه داد: باید به س��المت جسم 
دانش��جویان توجه جدی داش��ته باشیم و موضوع 
ورزش را در برنامه ه��ا بگنجانی��م تا آنها با تخلیه 
س��الم انرژی های خود، به س��مت درس خواندن 
بروند. چرا كه بسیاری از كج رفتاری های مختلف 
از جمله اخالقی و...  ناش��ی از بی توجهی به این 
مساله است.اصغری در ادامه تصریح كرد: باید به 

دانش��جویان اعتماد كنیم و به آنها به طور جدی 
به��ا دهی��م چرا كه آینده به دس��ت آنها س��اخته 

می شود.
رونق و توسعه پایدار با بخش معدن

محمود نوریان، مدیرعامل ش��ركت معدنی 
و صنعت��ی چادر ملو در این مراس��م با بیان اینکه 
حادث��ه دلخراش معدن زمس��تان یورت، هش��دار 
ج��دی به معدنکاران و مس��ئوالن بود تا مس��اله 
ایمنی را جدی تر بگیرند، گفت: شركت های چادر 
مل��و و گل گهر برای هر یک از خانواده های جان 
باخت��گان این حادثه، 5۰ میلی��ون تومان در نظر 

گرفته اند كه البته مبلغ زیادی نیست و امیدواریم 
دولت نی��ز بتواند كمک های مناس��بی ارائه دهد.

وی ادامه داد: كش��ور ما از ذخایر معدنی و انرژی 
باالیی برخوردار است كه البته بهره برداری از این 
منابع خدادادی بدون ات��کا به نیروی متخصص، 
فناوری مدرن و س��رمایه گذاری مناس��ب امکان 
پذیر نیست.نوریان خاطرنش��ان كرد: خوشبختانه 
در كش��ور نیروی متخصص ف��راوان داریم و در 
می��ان كش��ورهای منطقه از قابلیت ه��ای باالیی 
در بخ��ش مع��دن برخ��وردار هس��تیم ام��ا اینها 
كافی نیست و مستلزم س��رمایه گذاری زیربنایی 

بوده و نیازمند مس��اعدهای دولتی برای س��رعت 
بخش��یدن به طرح های زیربنایی است.وی ادامه 
داد: ظرفیت معادن به حدی اس��ت كه در صورت 
س��رمایه گذاری و برنامه ری��زی صحیح، رونق و 
توس��عه پایدار این بخش حتمی اس��ت.مدیرعامل 
ش��ركت معدنی و صنعتی چ��ادر ملو ظرفیت های 
بخش معدن را برشمرد و گفت: وجود 57 میلیارد 
ت��ن ذخیره معدنی، وجود ده ه��ا نوع ماده معدنی، 
رتبه یک خاورمیانه و ۱۱ جهانی در ذخایر معدنی، 
جذابیت ب��رای س��رمایه گذاران خارج��ی، وجود 
نیروی انس��انی و انواع انرژی از جمله اینهاس��ت.
وی ادام��ه داد: وج��ود بازار داخل��ی و منطقه ای 
رو به رش��د، امکان توس��عه اجتماعی با توجه به 
وجود ذخایر در مناطق كمتر توسعه یافته، پیشران 
ب��ودن معدن برای بخش های دیگر نظیر صنعت، 
س��اختمان و غیره، صادرات كاالهای مصرفی با 
اس��تفاده از مزیت نس��بی، باال بودن سهم بخش 
مع��دن و صنای��ع معدنی در تولی��د ناخالص ملی، 
توسعه سرمایه های اجتماعی با استفاده از امکانات 
این بخش و غی��ره از دیگر مزیت های بخش یاد 
شده است.بنا به این گزارش، در ادامه این مراسم، 
از دكتر محمود احمد زاده هروی، استاد بازنشسته 
دانشکده مهندس��ی معدن دانشگاه تهران تجلیل 

به عمل آمد.

دان�ش نفت: وب س�ایت پالتس در 
گزارشی به سرمایه گذاری ایتاليا و آلمان در 
ساخت تجهيزات فوالدی در ایران پرداخت.

 ب��ه گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل 
 ،)Platts S&P( از وب س��ایت پالت��س
كارخان��ه تولید ماش��ین آالت و تجهیزات 
 Danieli فوالد سازی شركت دانیلی پرشیا
Persia ب��ا حض��ور وزیر صنع��ت معدن و 
تج��ارت محمدرضا نعم��ت زاده و مهدی 
كرباس��یان رییس هیات عام��ل ایمیدرو در 
اشتهارد واقع در ۸۰ كیلومتری غرب تهران 
 Gianpietroبندتی پترو  افتتاح ش��د.جیان 
Benedetti مدیرعامل شركت دانیلی سال 

۲۰۱4 در كنفرانس��ی در تهران اعالم كرد 
این ش��ركت در نظر دارد ب��ه منظور تامین 
4۰ درص��د از تجهی��زات مورد نی��از فوالد 
س��ازی ای��ران كارخان��ه ای را احداث كند 

بنابراین پروژه در سال ۲۰۱5آغاز شد.نعمت 
زاده در مراس��م افتتاحیه این كارخانه اظهار 
ك��رد: ایران به دلیل رش��د روز افزون تولید 
فوالدسازی در آینده تجهیزات بیشتری نیاز 

دارد و م��ا انتظار داریم تولی��د فوالد از ۱۸ 
میلی��ون تن در س��ال ۱3٩5 به ۲5 میلیون 
تن تا پایان سال جاری افزایش یابد.دانیلی 
پرش��یا تجهیزات م��ورد نی��از پروژه هایی 
همچ��ون ف��والد نی ری��ز و پ��روژه آهن 
اسفنجی در جنوب كشور را فراهم می كند.

پالتس به نقل از ی��ک منبع آگاه خبر داد: 
دانیلی از س��ال ۱٩۸۰ تا كن��ون تجهیزات 
م��ورد نی��از ۱5 كارخان��ه فوالد س��ازی را 
در ای��ران تامین ك��رده و در حال حاضردر 
پروژه های متعدد فوالد سازی ایران ازجمله 
میلگرد،ریخت��ه گری  ذوب  كارخانه ه��ای 
بیلت، ماژول های آهن اسفنجی و همچنین 

بازس��ازی برخی كارخانه ه��ای فعلی ذوب 
آهن همکاری می كند. همچنین كرباسیان 
رییس هی��ات عامل ایمیدرو نی��ز خبر داد: 
ش��ركت آلمانی اس ام اس)SMS( تامین 
كنن��ده تجهیزات و كارخان��ه متالورژی در 
حال احداث كارخانه دیگری در مركز ایران 
در اصفهان با مشاركت همکار ایرانی است 
كه انتظار م��ی رود در آینده به بهره برداری 
برسد.در سفر نخس��ت وزیر ایتالیا به ایران 
در س��ال گذشته، ایران از س��رمایه گذاری 
مش��ترک 6.۲ میلیارد یورو ب��ا ایتالیا برای 
توسعه ظرفیت فوالدسازی و آهن اسفنجی 

در ایران خبر داد. 
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12Oil
OPEC Members seem to Concur with 

Refreshing Cut Plan: Iran

NIOC, Tubacex ink 1st Post-Sanctions Deal

Iran to Strike 1st Energy Deal with Int›l Partner since Nuclear Accord

NITC Seals 70 Deals in Post-Sanctions Setting: CEO

New Life Blown to Oil/Gas Projects by New Oil Contracts: Official

Iranian Minister of Petroleum 
Bijan Zangeneh says exten-
sion of the output cut plan of 
the Organization of the Pe-
troleum Exporting Countries 
(OPEC) seems to have been 
unanimously endorsed by the 
group›s members.
Speaking on Wednesday, 
the official said: «Given the 
remarks voiced by oil and 
energy minister of OPEC 
member states, it is apparent 
that there is an agreement 
between members of the orga-
nization to extend the body›s 
output cut plan.» Asked what 

Iran would propose regarding 
extension of OPEC output cuts 
in Thursday›s meeting of the 
body›s members, Zangeneh 

said, «We will have no special 
proposals.» Whether Iran 
would second 6 or 9-month 
extension of the plan was 

another question from the 
official who said: «Iran has no 
problem with such extensions 
and would agree with any de-
cision made by a majority of 
OPEC members.»  «Iran will 
not reduce its output,» he said 
responding to a question about 
whether Iran would cut its 
crude oil output.Regarding the 
new Washington-Riyadh arms 
deal and probability of Saudi 
obstructionism in the 172nd 
OPEC meeting, he said: «We 
have not seen any such signs 
so far; what we have seen so 
far indicates that Saudis are 

keen on seeing an upward 
trend in the prices.» OPEC 
members agreed late last year 
to cut collective production at 
the start of 2017 by 1.2 million 
barrels a day for six months. 
Non-OPEC producers, includ-
ing Russia, also agreed to 
cut their output by another, 
roughly 600,000 barrels a 
day.A monthly report from the 
International Energy Agency 
released Tuesday pegged 
OPEC’s member compliance 
with the cuts at 96%—a his-
torically high compliance rate 
for the group.  

The National Iranian Oil 
Company (NIOC) signed 
Iran›s first oil contract with 
an international consortium 
comprising Spain›s Tubacex 
and Isfahan Steel Company in 
the post-sanctions setting. 
NIOC signed the deal in a 
ceremony held on Wednesday 
in the presence of Iranian 
Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh, NIOC managing di-
rector Ali Kardor, the head of 
Tubacex board of directors and 
Managing Director Isfahan 
Steel Company Mohammad 
Ali Jan-Nesari.The deal was 
signed for churning out 600 

kilometers of corrosion resis-
tant alloy (CRA) pipes ordered 
by Pars Oil and Gas Company. 
Based on the deal, the techni-
cal savvy for manufacturing 
alloy steel pipes, particularly 
CRA pipes, will be completely 
transferred to Iran and by 
fulfillment of this contract, 
Iran will be known as one of 
the main manufacturers of this 
strategic commodity in the 
world.A strategic commodity, 
CRA pipes are currently being 
supplied by a limited number 
of companies in the world and 
were previously imported to 
the country.Tubacex S.A. and 

Japan›s JFE have committed 
by this contract to invest in 
fabrication of CRA pipes and 
transfer the technical know-
how to Isfahan Steel Co. in 

a period of three years. The 
project will include production 
of high chromium and nickel 
bars, production of seamless 
pipes and threading of the 

pipes which require state-
of-the-art technologies.The 
technology is so advanced that 
even China cannot produce 
the pipes. After fulfillment 
of the deal, Iran will be fully 
able to produce the strategic 
item.  In 1999, Iran made the 
same move to domestically 
manufacture gas turbines for 
consumption in its gas indus-
try. Dubbed as the biggest step 
in self-sufficiency in the his-
tory of oil industry in Iran, the 
initiative protected the country 
against many of the issues 
that the sanctions could have 
caused against Iran.  

The National Iranian Oil 
Company (NIOC) is to sign 
Iran›s first oil contract with 
an international consortium 
in the post-sanctions setting 
on Wednesday. 
NIOC is to sign the deal with 
a consortium comprising 
Spain›s Tubacex S.A. and 
Foolad Isfahan Company 
from Iran for production 
of corrosion resistant alloy 
(CRA) pipes. The document 

is being signed less than a 
week after President Hassan 
Rouhani reelection in Iran›s 
presidential election on May 
19. Based on the deal, the 
technical savvy for manu-
facturing alloy steel pipes, 
particularly CRA pipes, will 
be completely transferred to 
Iran and by fulfillment of the 
contract, Iran will be known 
as one of the main manu-
facturers of this strategic 

commodity in the world.
Churning out 600 kilometers 
of the item ordered by Pars 
Oil and Gas Company by 
Foolad Isfahan Company is 
stipulated by the contract. 
CRA pipes are currently 
supplied by a limited number 
of companies.Tubacex 
S.A. and Japan›s JFE have 
committed by this contract 
to invest in fabrication of 
CRA pipes and transfer 

the technical know-how to 
Isfahan Steel Co. in a period 
of three years. The contract 
will entail production of high 
chromium and nickel bars, 
production of seamless pipes 
and threading of the pipes 
which require state-of-the-art 
technologies.The technol-
ogy is so advanced that even 
China cannot produce the 
pipes. After fulfillment of 
the deal, Iran will be fully 

able to produce the strategic 
item.  In 1999, Iran made a 
similar move to domestically 
manufacture gas turbines for 
consumption in its gas indus-
try. Dubbed as the biggest 
step in self-sufficiency in 
the history of oil industry in 
Iran, the initiative protected 
the country against many of 
the issues the sanctions could 
have caused against it.  

Managing director of National Iranian 
Tanker Company (NITC) said his 
company has struck over 70 tanker 
lease deals since January 2016 when 
Iran›s landmark nuclear deal was im-
plemented. Sirous Kian Ersi said the 
deals were cemented with leading in-
ternational energy companies, adding 
that most of the companies are based 
in Europe and Asia. The official also 
said NITC has no plans to increase the 
number of its tankers.  NITC is one of 
the world›s biggest tanker companies 
with a fleet of more than 70 tankers in 

different sizes. «After implementa-
tion of the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), Iran›s tankers 
could easily sail in international and 
European waters,» he said. He further 
said settlement of insurance issues 
and vessel classes were some of 
deal›s achievements for the company.
Iranian tankers are currently carry-
ing crude oil for a number of Italian 
and Spanish companies, Kian Ersi 
added, saying NITC is also in talks 
for delivering crude cargoes for Polish 
companies. 

A senior official with the National 
Iranian Oil Company (NIOC) says 
signature of the newly-devised oil 
contracts will spur offshore oil and gas 
industries on to liveliness. Ghol-
areza Manouchehri, deputy managing 

director of NIOC for development 
and engineering, told a conference in 
Tehran on Tuesday that development 
of fields like Kish and North Pars 
gas fields has been considered in the 
new contract model.He also said that 

Hangam, Forouzan and Reshadat fields 
will also develop under buyback or 
EPCF contracts.Manouchehri also said 
the number of South Pars platforms 
will reach 40 in the near future which 
means more maintenance capabili-

ties need to be developed by Iranian 
companies.He expressed satisfaction at 
improvement of offshore industries in 
Iran over the past two decades, saying, 
however, that the country is still far 
from a favorable point in the field. 

Oil

Oil Pipelines in Khouzestan
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13 ایدرو
دکتر معظمي در بازدید از نمایشگاه حمل و نقل ریلي اعالم کرد:

تصویب 13 ميليارد دالر سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در دولت یازدهم
دانش نفت: رئيس هيات عامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع  ایران در پنجمين 
نمایش�گاه بين المللی حمل و نقل ریلی گفت : 
صنعت ریلی صنعتی اس�تراتژیك برای كشور 
اس�ت اما ب�ا توج�ه ب�ه پراكندگی و توس�عه 
ارتباط�ات بين المللی، صنعت ریلی ما همس�و 

توسعه نيافته است.
ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ایدرو 
نی��وز، منصور معظمی  پ��س از بازدید از این 
نمایش��گاه در گفتگو با خبرنگاران  با اش��اره 
به مزایای صنعت ریلی از نظر هزینه و ایمنی  
بر توس��عه صنعت حمل و نقل ریلی كش��ور 
تاكید ك��رد و گفت: متاس��فانه صنعت ریلی 
كش��ور متناس��ب با بخش های دیگر توسعه 
نیافت��ه و عقب مانده اس��ت و دولت یازدهم 
برای توس��عه ای��ن بخش اهتم��ام ویژه ای 
دارد و در تبصره ۸۸ برنامه شش��م توس��عه، 
دولت ش��رایط الزم را برای س��رمایه گذاری 
در صنعت ریلی كشور نیز فراهم كرده است.

وی تصریح كرد: در برنامه شش��م توس��عه 
مجلس طبق تبصره ۸۸ تکلیف كرده اس��ت 
برای س��رمایه گذاری در صنع��ت ریلی این 
امکان فراهم است كه شركت های ایرانی به 
صورت مشترک از امکانات كشورهای دیگر 
استفاده كنند.معظمی افزود: سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران در توسعه این بخش 
حلقه واسط بین شركت های داخلی و خارجی 
است؛ تا با انتقال دانش و سرمایه شركت های 
خارجی در كشور شركت های داخلی بتوانند با 
ظرفیت های كامل فعالیت كنند، زیرا اكنون 
شركت های داخلی واگن ساز در این بخش با 
3۰ تا 4۰ درصد ظرفیت كار می كنند.معاون 
وزی��ر صنعت،  معدن و تجارت با بیان اینکه 
هرگونه تولید محصولی در كشور برای داخل 
مطلوب نیس��ت، گفت: در كنار تولید باید به 
صادرات محصول ب��ه بازارهای هدف توجه 
ش��ود، زیرا در دنیا دو ن��گاه وجود دارد یکی 
این كه تولید تنها برای داخل باشد و دیگری 

این كه تولید باید برای صادرات انجام ش��ود.
رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران گفت: این س��ازمان حلقه واسطی بین 
توان داخل و اس��تفاده از سرمایه گذار خارجی 
اس��ت؛ ش��ورای اقتصاد سال گذش��ته برای 
ساخت ۲ هزار دستگاه واگن مترو مصوبه ای 
داد تا به كمک وزارت كش��ور انجام شود. در 

این باره مناقصه برای س��اخت 63۰ دستگاه 
اعالم ش��ده اس��ت و حداكثر تا 4 ماه آینده 
تبدیل به قرارداد می شود.معظمی گفت: یکی 
از مشکالت واگن سازان ایرانی كمبود منابع 
مالی اس��ت و و این مس��اله س��بب شده كه 
شركت های ریلی سفارش كمتری را به این 
واگن س��ازان بدهند و ما به عنوان س��ازمان 

گس��ترش باید حلقه واسط تولید كنندگان و 
مصرف كنندگان واگن باشیم تا ظرفیت آنها 
كامل ش��ود.وی با اش��اره به فاینانس تامین 
مالی 6 هزار واگن باری توس��ط یک شركت 
روس��ی گفت: با توجه به ای��ن فاینانس قرار 
است بسیاری از این واگن ها در داخل ساخته 
ش��ود و برای مرحله  اول در نظر داریم تولید 
یکهزار دستگاه واگن باری را به شركت واگن 
سازی پارس اراک واگذار كنیم.رئیس هیات 
عام��ل ایدرو  در بخش  دیگری از س��خنان 
خود اظهار داشت : طبق اعالم وزارت اقتصاد 
و دارای��ی در دولت یازده��م ۱3 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارج��ی جذب ش��ده كه ۸ 
میلیارد دالر آن در بخش صنعت و معدن بود.  
وی افزود :  از ۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در بخش صنعت و معدن ح��دود دو میلیارد 
دالر پ��س از برجام بوده كه ی��ک میلیارد و 
3۰۰ میلیون دالر آن در كشور عملیاتی شده 

است.

قاب تصویر

یادداشت

با حضور رئيس هيات عامل ايدرو و همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر  صورت پذيرفت؛ 

تجليل از دست اندرکاران فازهای 17 و 18پارس جنوبی 
دانش نفت: در مراس��می همزمان با س��وم خرداد س��الروز آزادسازی خرمشهر  و با حضور رئیس هیات عامل ایدرو، از دست اندركاران فازهای ۱7 و ۱۸پارس جنوبی تجلیل به عمل آمد. در این مراسم، دكتر منصور معظمی تاكید 

كرد: »ما می توانیم« را در پارس جنوبی به منصه ظهور رساندیم. 

مردم »ملی اندیش اند و ملی رأی  دادند«
دكتر منصور معظمی 
ریيس هيات عامل ایدرو و عضو هيئت علمی دانشگاه

انتخاب��ات اخی��ر نش��ان داد م��ردم با 
مش��کالت گوناگون صنف��ی و خاص خود،  
راه��کار ح��ل آن را در »برنامه های ملی و 
برگرفت��ه از همه نخبگان مل��ی« می دانند؛ 
ای��ن موض��وع وظیف��ه خطی��ری را درباره 
دولت آین��ده ایج��اد می كند.انتخابات دوره 
دوازده��م ریاس��ت جمهوری ی��ک مح��ور 
بنیادی��ن در رقابت های سیاس��ی داش��ت؛ 

یک طرف با اس��تفاده از رخدادهای عدالت خواهی سوسیالیس��تی 
جوامع س��رمایه داری می كوش��ید وجود تعارض ه��ای اقتصادی و 
اجتماع��ی بین طبق��ات و گروه های اجتماعی ای��ران را القا كند و 
در نتیجه خود را نماینده »رانده ش��ده ها و محروم  نگه داشته ها« در 
برابر دولت طرفدار »طبقات برخوردار رانتی« می دانس��ت و طرف 
دیگر، در عی��ن پذیرش نابرابری ها، راه حل مش��کالت همه را نه 
در تمایزبخش��ی س��تیزه جویانه، بلکه در »مشاركت اجتماعی همه 
برای همه مش��کالت« می دانست. موفق نش��دن نخبگان طرفدار 
ایده های كپی شده اقتصادی برابر ی طلبانه در جذب آرای روستاها، 
شهر های كوچک و حاشیه نشینان كه امید زیادی به همراهی آنها 
داش��تند،  یک نکته كلیدی را نشان داد و آن این است كه »آگاهی 
توزیع ش��ده متوازن در سطح ملی« به لطف گسترش فناوری های 
ارتباطی در سراس��ر كش��ور، امکان تحمیل تصورات نادرست را بر 
جامعه از بین خواهد برد. این موضوع چند نتیجه راهبردی را برای 

انتخابات و دولت پیروز به ارمغان می آورد:
برخ�الف س�ال 84، رس�انه های سراس�ری غيردولت�ی، دانِش 

سياسی شهر و روستا را به هم نزدیك كرده است.
 اگر در س��ال های نه چندان دور، نامزدی در فقدان رسانه های 
نوین ارتباطی سراس��ری و غیردولتی، با استفاده از جنگ دروغین 
فق��ر و غنا به پیروزی دس��ت یافت و سیاس��ت های عوام گرایانه و 
غیرعلمی زیان باری را برای كش��ور در حوزه های مختلف داخلی و 
خارجی به بار آورد،  امروز رسانه های نوین ارتباطی مردم محور هم 
از تحمیل ایده دروغی��ن تقابل اجتماعی جلوگیری كردند و هم با 
افشا و همه گیركردن زیان های دولت های عوام گرا، از تکرار تجریه 
س��ال ۸4 در سوء استفاده از مش��کالت اقتصادی مردم جلوگیری 
كردن��د. اهتم��ام دولت در ت��داوم فعالی��ت رس��انه های اجتماعی 
مردم محور و كمتر در كنترل جهت گیری های رسمی س��بب ش��د 
اقش��ار محروم و كمتر برخ��وردار در دام تفرقه ه��ای بی حاصل و 

ناصحیح اجتماعی فقر و غنا قرار نگیرند.
مردم »ملی اندیش اند و ملی رأی  دادند« و دولت آینده را »ملی« 

می خواهند.
 انتخابات اخیر نش��ان داد مردم با مشکالت گوناگون صنفی 
و خ��اص خود،  راهکار حل آن را در »برنامه های ملی و برگرفته از 
همه نخبگان ملی« می دانند؛ این موضوع وظیفه خطیری را درباره 
دول��ت آینده ایج��اد می كند كه مردم انتظار دارن��د دولت منتخب 
در دام رویکرد ه��ای یکجانبه نگر قرار نگی��رد و تالش كند ضمن 
توجه به اجرائی كردن موارد وعده داده شده، به دغدغه ها و مطالبات 
مشروع كس��انی كه به رقبای او اقبال نشان داده اند نیز توجه كند 
تا از یک سو از پتانس��یل تهدید ایجاد دو گانگی های تضادآمیز در 
آینده جلو گیری و از سوی دیگر عمال نیز ثابت كند كه مانند تفکر 
و اقدام انتخاباتی عموم مردم، حل مش��کالت كالن و س��اختاری 
كش��ور نیازمند مش��اركت و همدلی همه نخب��گان دغدغه مند از 
هر گروه سیاس��ی اس��ت. نکته مهمی كه الزم اس��ت دولت بعدی 
به آن توجه كند این اس��ت كه »هرچند فقرا و حاشیه نش��ینان نیز 
مانند دیگر اقش��ار به رویکرد ملی و اعتدالی در حل مشکالت خود 
توجه می كنند؛ اما این به معنای فقدان مش��کالت و ش��کاف های 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران نیست«؛ ازاین رو دولت آینده 
باید كاهش این شکاف ها را مد نظر قرار دهد كه درغیراین صورت 
ممکن اس��ت محرومان و حاشیه نشینان به رویکرد ملی بی اعتماد 

شوند.
شبكه های اجتماعی ناظر اقدامات دولت آینده هستند

 درست است كه عموم مردم به دلیل »آگاهی های توزیع شده 
متوازن« از ایجاد دوگانگی انگاری های مخرب سیاسی و اقتصادی 
جلوگیری كردند و »ایده های ملی و اعتدالی دولت« را برای تحقق 
خواس��ته های گاه متفاوت خود )براساس پایگاه اجتماعی مختلف( 
پذیرفتند؛ اما همین شبکه های اجتماعی، ابزار مؤثری در نظارت بر 
رفتارهای دولتمردان برای عموم مردم فراهم می كنند. در حقیقت، 
ش��بکه های اجتماعی نوی��ن تلفیقی از »حمایت و پش��تیبانی« و 
»نظارت« بوده كه منجر به »نظارت دائم« بر رفتارهای كنشگران 
خواهد ش��د. دولت دكتر روحانی با حمایت از وجود و تداوم فعالیت 
این رس��انه های نوین اجتماعی تالش كرد از تحمیل دوگانگی بر 
مردم از س��وی رقبا جلوگیری و مردم حاشیه، روستاها و شهرهای 
كوچ��ک را به حمایت از ن��گاه كالن و ملی خود معطوف كند؛ اما 
درصورتی كه نتواند كارآمدی خود را در نگاه ملی به مشکالت ملی 
و حل تعارض ها و ش��کاف های اجتماعی به اثبات برس��اند، همین 
رس��انه ها موجبات شکس��ت او را فراهم خواهند آورد.در مجموع، 
 انتخاب��ات دوره دوازدهم ریاس��ت جمهوری ای��ران نویدبخش این 
نکته اس��ت كه اكثریت مردم از همه اقشار با آگاهی یابی مشترک 
از طری��ق ابزارهای نوین ارتباطی، راهکار حل مش��کالت خود را 
در گفتمان اعتدالی و ملی دولت جس��ته اند و این آغاز مس��ئولیت 
س��نگین دولت آینده دكتر روحانی اس��ت كه باید با رویکرد ملی، 
اعتدالی،  همبستگی بخش، مش��اركت جو، آگاهی بخش، پاسخ گو و 
از همه مهم تر كارآمد، به اعتماد عمومی مردم پاس��خ مثبت دهد تا 
برای همیش��ه، امید نخبگان دو گانه انگار كه به دنبال بهره گیری از 
مش��کالت اقتصادی برای كسب قدرت سیاسی هستند،  از ساحت 
سیاس��ی كشور رخت بربندد. در اینجاست كه می توان به واقع بیان 
كرد فناوری ارتباطی سبب تعیین چارچوب قدرت سیاسی می شود 

كه همان »تکنوپلیتیک فناوری ارتباطی« است.

رئيس ايدرو در هفتمين همايش بين المللي صنايع فراساحل:

صنعت نفت دارای فرصت های بی بديلی برای سرمايه گذاری است
دانش نفت: رئيس هئي�ت عامل ایدرو در 
هفتمين همای�ش بين المللی صنایع فراس�احل  
گف�ت : در صنع�ت نفت فرصت ه�ای بی بدیلی 
داریم  و با اس�تفاده از  فرصت های بعد از برجام  

می توانيم گام های بزرگی برداریم. 
ب��ه گزارش دانش نفت ب��ه نقل از ایدرو 
نیوز، معاون وزی��ر و رئیس هئیت عامل ایدرو 
در هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل 
در دانشگاه صنعتی ش��ریف  با اشاره به اینکه 
در صنعت نف��ت فرصت های بی بدیلی داریم،  
تصریح كرد: انشااهلل با فرصت های بعد از برجام  
می توانی��م گام های بزرگی برداریم و اگر امروز 

در بعضی از بخش ها به یک توانمندی رسیده 
ایم به دلیل پذیرفتن مس��ئولیت شركت ملی 
نفت ایران و اعتماد به شركت های داخلی است.

منصور معظمی  با بیان این كه صنعت فراساحل 
در ایران متولی مشخصی ندارد، گفت: بر اساس 
مطالعه ای كه انجام شده است 3۰ میلیارد دالر 
در بخش فراس��احل باید سرمایه گذاری شود.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی 
صنای��ع ایران گفت : در قرارداد های نفتی یک 
فرصت اس��تثنایی اس��ت.  هنر مدی��ران  این 
اس��ت كه  تصمیم مناس��ب بگیرند  چرا كه تا 
سال ۱4۰4 به بیش از 3۰ هزار میلیارد در این 

صنعت م��ورد نیاز  اس��ت. معظمی افزود: یک 
حلقه گمش��ده در این بین اس��ت و اینکه چه 
كس��ی تعیین كننده است باالخره یک متولی 
می خواه��د،  از دس��ت ان��دركاران می خواهم 
تکلیف قراردادهای نفتی را روش��ن س��ازنند و 
هیچ راهی نداریم جز اینکه به ش��بکه جهانی 
بپیوندیم و اگر بتوانیم این مشاركت ها را انجام 
دهیم  دسترس��ی به بازار،  توانمندی نیروها و 
تجارت جدید در مدیریت خواهیم داشت.رئیس 
هئیت عام��ل ایدرو تصریح كرد: در س��ازمان 
گس��ترش با حفظ قابلیت ها و حداكثر استفاده 
از توانمندی ه��ا ی داخلی،  مبنا بر مش��اركت 

اس��ت  و تاكنون ۱٩ مورد مش��اركت داش��ته 
ای��م و به طور مثال در مش��اركت با  رنو بیش 
از یک میلیارد یورو س��رمایه گذاری می كنیم.

معظمی افزود: برای صنعت ساحل و فراساحل 
یک پی��ش بینی توس��عه ای داری��م هر چند 
ایدرو بنا ن��دارد بنگاهداری كند و اصل وظیفه 
ایدرو با یک سابقه پنجاه ساله سیاست توسعه 
صنای��ع و بخش خصوصی اس��ت. وی درباره 
همکاری با شركت های بین المللی برای ساخت 
كش��تی نیز گفت: با شركت دووی كره جنوبی 
و ش��ركت های ملی نفتکش و كشتیرانی، قرار 

است برای ساخت كشتی همکاری شود.

معاون ايدرو اعالم کرد:

آخرين وضعيت پيشنهاد ايدرو به وزارت نفت
توس�عه  مع�اون  نف�ت:  دان�ش 
ب�ه  ای�درو  صنعت�ی  س�رمایه گذاری های 
پيشنهادی كه از طریق این سازمان به وزارت 
نفت و ش�ركت ملی نفت در م�ورد جمع آوری 
گازهای�ی كه در مش�عل های پاالیش�گاه های 
گازی می س�وزد اش�اره كرد و گفت: پيشنهاد 
فن�ی بازیافت ش�دن گازه�ا ب�ه وزارت نفت 

ارائ�ه ش�ده و پس با اعالم پاس�خ مثبت این 
وزارتخانه درحال مذاكره با آن ها هستيم.

ف��رداد دلیری در گفت وگو با ایس��نا، 
در ای��ن رابطه افزود: این مس��اله عالوه بر 
این كه صرفه اقتص��ادی دارد موجب عدم 
آلودگ��ی محی��ط می ش��ود و ب��ا توجه به 
تعه��دات جهانی كه در زمینه  تولید co۲ و 

نیز جریمه های در نظر گرفته ش��ده وجود 
دارد امیدواری��م ب��ا عزمی ج��دی در ای��ن 
راس��تا گام برداریم چراك��ه در دنیا به این 
س��مت حركت كردند و م��ا نیز باید به این 
مس��اله توجه كنیم.وی با اشاره به پیشنهاد 
مطرح ش��ده عنوان كرد: این گاز به عنوان 
سوختی اس��ت كه می سوزد  درحالی كه از 

این س��وخت می توان در جهت تولید برق 
یا تولید حرارت استفاده كرد و تنها نیازمند 
س��رمایه گذاری اس��ت. ایدرو پیشنهاد داده 
گاز مذك��ور را ب��ه آغاز فرایند پاالیش��گاه 
ب��از  گرداند و به ج��ای این كه بس��وزد به 
 چرخه پاالیش��ی باز گردد تا دوباره استفاده

 شود.

امضای تفاهم نامه همکاری ايدرو و موسسه مطالعات بين المللی انرژی امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری
دانش نفت: تفاهم نامه همكاری بين ایدرو و موسسه مطالعات  بين سازمان مديريت صنعتی و شرکت به سيما

بين الملل�ی ان�رژی برای ایجاد همكاری مش�ترک و تب�ادل اطالعات، 
تجربيات، نيروی انسانی و توانایی های علمی و ارائه خدمات پژوهشی، 
مش�اوره ای، آموزشی و اطالع رس�انی در زمينه های مرتبط و مورد نياز 

منعقد شد.
در مراسم انعقاد این تفاهم نامه كه با حضور دكتر معظمی رئیس 
هی��ات عامل ای��درو و دكتر علی مبینی دهکردی رئیس موسس��ه 
مطالع��ات بین المللی انرژی امضا ش��د.زمینه های همکاری طرفین 
شامل انجام مطالعات، بررسی ها و پژوهش های مربوط به استراتژی 
توسعه صنعتی و استراتژی های بنگاهی و همچنین، مدل های تامین 
مالی و س��رمایه گذاری و برگزاری دوره های مش��ترک آموزشی در 
زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی و موضوعات مرتبط با )E&P( اعالم 
گردید.منصور معظمی در این مراسم با بیان اینکه: سازمان توسعه ای 
نیازمند مجموعه ای است كه برایش فکر كند اظهار داشت: موسسه 

مطالعات انرژی دارای س��ابقه طوالنی و موثر در بحث ارائه خدمات 
كارشناسی است و بر اساس تفاهم نامه ای كه امضاء می شود موسسه 
مطالعات انرژی بر اساس سرفصل های تعیین شده این مطالعات را 
ب��رای ایدرو انجام می دهد.وی افزود: یکی از بخش های فعال ایدرو 
انرژی است و 5 فاز پارس جنوبی را انجام داده و فاز ۱4 با پیشرفت 
خوبی در حال انجام است. در قرارداد اخیر سازمان گسترش و شركت 
ملی نفت ایران، میدان نفتی سوسنگرد در اختیار ایدرو قرار گرفت كه 
یکی از ۱۱ ش��ركت دارای صالحیت در حوزه نفت به شمار می رود.

وی با اش��اره ب��ه اینکه بنگاه های خارجی مثل ای��درو در كنار خود 
موسسات تحقیقاتی دارند كه نظرات كارشناسی ارائه می كنند، افزود: 
بخش عمده كار ما در ایدرو مشاركت و ارتباطات بین المللی است و 
این توافق نامه كمک می كند در تصمیم گیری و نقش��ه راه آینده با 
شناخت بهتری گام برداریم و این خود یک سرآغاز همکاری خوب 

بین ایدرو و موسسه مطالعات بین المللی ایدرو می باشد.

منظ�ور  ب�ه  نف�ت:  دان�ش 
همكاري های هدفمند، اثربخش، كارآ 
و س�ازمان یافته، تفاهم نامه همكاری 
و  صنعت�ی  مدیری�ت  س�ازمان  بي�ن 
ش�ركت ب�ه س�يما، س�ه ش�نبه دوم 

خردادماه امضا و مبادله شد.
ب��ه گزارش دانش نفت به نقل 

از روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی، موضوع 
این تفاهم نامه همکاری در ارایه خدمات آموزش��ی 
و پژوهش��ی در حوزه مدیریت به اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی اس��ت.بنا به این گ��زارش، از زمینه های 
هم��کاری طرفین در ح��وزه مدیری��ت می توان به 
پاس��خگویی به نیازهای آموزش��ی كشور؛ طراحی، 

تولی��د و پخ��ش برنامه ه��ای 
آموزش��ی مج��ازی مختلف و 
آموزش��ی  برنامه های  توس��عه 
تحصیالت تکمیلی در س��طوح 
كارشناس��ی و كارشناسی ارشد 
زمینه های  كرد.دیگ��ر  اش��اره 
همکاری طرفین در این تفاهم 
نام��ه عبارتن��د از: تولید و نش��ر كتاب های صوتی؛ 
برگزاری و پوشش زنده رویدادهای علمی، پژوهشی 
و آموزشی و س��ایر زمینه های مورد توافق در حوزه 
آموزش ه��ای مجازی مدیریتی.ای��ن تفاهم نامه به 
امض��ای مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعتی و 

مدیرعامل شركت به سیما رسید. 



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 6 خرداد ماه 1396 - شماره 576

14 تحلیلنگاه
گفتمان

دکتر سميع خبر داد:

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان مدت موقت  و پيمانکاری صنعت نفت
س�ازمان  مدیرعام�ل  نف�ت:  دان�ش 
بهداشت و درمان صنعت نفت از ارائه خدمات 
بهداش�تی و درمانی این سازمان به نيروهای 
قراردادمدت موقت و پيمانكار صنعت خبر داد.

دكت��ر حبی��ب اهلل س��میع بعدازظهر 
روز س��ه ش��نبه، دوم خردادماه در نشست با 
خبرنگاران گف��ت: در صورتی كه نیروهای 
قراردادمدت موقت و پیمانکاری صنعت نفت 
تحت پوش��ش بیمه تکمیلی ق��رار بگیرند و 
بیمه مربوطه ش��رایط س��ازمان بهداشت و 
درمان صنعت نف��ت را بپذیرد، ارائه خدمات 
به این همکاران در بخش هایی كه ظرفیت 
خالی موجود اس��ت، امکان دارد.وی افزود: 
براساس قانون، س��ازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت امکان ارائه خدمات به نیروهای 
قرارداد مدت موقت و پیمانکاری را ندارد زیرا 
این نیروها تابع قانون كار هس��تند و سرانه 
پرداز نیس��تند.مدیرعامل سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت با اش��اره به این كه این 
سازمان رایزنی های الزم برای تحت پوشش 
ق��راردادن نیروهای ق��رارداد مدت موقت و 
پیمان��کاری را آغاز كرده اس��ت، ادامه داد: 
با استقبال بس��یار خوب اجرای طرح درمان 
غیرمس��تقیم در صنعت نفت، ش��اهد ایجاد 
ظرفیت ه��ای خال��ی درمان��ی هس��تیم كه 
اولوی��ت س��ازمان، نیروه��ای ق��راردادی و 
پیمان��کار هستند.س��میع اظهار ك��رد: البته 
ه��م اكن��ون در اكثر مناط��ق صنعتی برای 
همکاران ق��راردادی مدت موقت و پیمانکار 
نیز معاینات دوره ای انجام می ش��ود.وی با 
بیان این كه هم��کاران قرارداد مدت موقت 
و پیمانکاری ترجیحا زیر پوش��ش یک بیمه 
باش��ند، گفت: این راهکار برای ش��تاب در 
پیش��برد كار بس��یار اهمیت دارد.مدیرعامل 

س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت با 
اشاره به این كه در بعضی از بخش ها به ویژه 
مراقبت های ویژه محدودیت پذیرش وجود 
دارد، افزود: در بخش های س��رپایی ظرفیت 
خالی بس��یاری وجود دارد ك��ه ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی به نیروهای قرارداد مدت 
موق��ت و پیمان��کاری را راحت ت��ر می كند.

س��میع با اشاره به راه اندازی نخستین مركز 
تله مدیس��ین )پزش��کی از راه دور( دریایی 
در س��کوی نفت و گاز SPQ۱ خلیج فارس 
ب��ا بیش از ۱۲۰ كیلومتر فاصله با عس��لویه 
گفت: راه اندازی این مراكز استفاده كاركنان 
صنعت نفت از امکانات تخصصی درمانی و 
بهداشتی را فراهم و از بسیاری از اعزام های 
بی رویه جلوگیری كرده اس��ت.وی با اشاره 
ب��ه برنام��ه افزایش مراكز تله مدیس��ین در 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اظهار 
كرد: برای این منظور باید زیرس��اخت های 
الزم از سوی شركت خطوط لوله و مخابرات 
صنعت نف��ت و همچنین واحدهای مربوطه 

ایجاد شود.
ارائه خدمات »مراقبت در منزل« در 

بيمارستان نفت تهران
مدیرعامل س��ازمان بهداشت و درمان 
صنعت نف��ت با بیان این ك��ه خدمات ارائه 
»مراقبت در منزل« در بیمارس��تان مركزی 
تهران آغاز ش��ده و در اهواز نیز در دس��تور 
كار است، ادامه داد: در این مركز، یک سری 
از خدم��ات درمانی برای بیمارانی كه نیاز به 
بس��تری ندارند اما باید تحت مراقبت باشند 
تا پایان زمان درمان، ارائه می شود.س��میع با 
اشاره به این كه اقدام های الزم برای خرید 
آمبوالنس های مجهز به تله مدیسین نیز در 
حال انجام است، گفت: یک دستگاه اتوبوس 

آمبوالن��س نیز در عس��لویه در دس��تور كار 
داریم كه این دستگاه می تواند تعداد باالتری 
مصدوم را در زم��ان كوتاه تری منتقل كند 
و همچنی��ن می تواند به عن��وان یک مركز 
درمانی س��یار، خدمات معاینات دوره ای را 

نیز در مناطق عملیاتی انجام دهد.
طرح های آماده افتتاح در سال 96

س��میع با اش��اره ب��ه این ك��ه برخی 
طرح های سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت س��ال گذشته افتتاح ش��دند، گفت: فاز 
نخست بیمارس��تان امیدیه هم اكنون آماده 
به��ره ب��رداری و در حال نص��ب تجهیزات 
است و امیدواریم تا پایان ماه مبارک رمضان 
امسال مراس��م افتتاح این مركز انجام شود.

وی ب��ه افتت��اح بیمارس��تان گچس��اران تا 
هفته دولت اش��اره و تصری��ح كرد: عملیات 
س��اختمانی بیمارس��تان آبادان نیز حداقل تا 
پایان س��ال ٩6 به طول می انجامد و پس از 
آن نیز زمانی برای تجهیز بیمارس��تان الزم 
است.مدیرعامل س��ازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت با اش��اره به این كه بسیاری از 
خانواده ه��ای صنعت نفت در محدوده غرب 

تهران س��اكن هس��تند، گفت: پلی كلینیک 
و دی كلینیک آزادی نی��ز به زودی به بهره 
برداری رسمی می رسد تا ارائه دهنده خدمات 
بهداشتی و درمانی به كاركنان صنعت باشد.

س��میع ادامه داد: مركز درمانی شاهین شهر 
در اصفهان نیز راه اندازی ش��ده اما به طور 
رس��می افتتاح نشده اس��ت اما روزانه حدود 
7۰۰ بیم��ار به این مرك��ز مراجعه می كنند. 
همچنین عملیاتی س��اختمانی مركز درمانی 
هزار جریب اصفهان نیز در حال انجام است 
كه امس��ال و در هفته دولت به بهره برداری 

می رسد.
احداث تروماسنتر در عسلویه

وی از به��ره ب��رداری از ی��ک پل��ی 
كلینی��ک جدید در منازل س��ازمان كاركنان 
پتروش��یمی در ماهش��هر در 6 ماه نخس��ت 
امس��ال خبر داد و گفت: تروماس��نتر )مركز 
خدمات رس��انی اورژانس( س��طح 3 نیز در 
منطقه ش��یرین نو عسلویه از سوی سازمان 
بهداش��ت و درم��ان صنع��ت نفت س��اخته 
خواهد ش��د.مدیرعامل س��ازمان بهداشت و 
درم��ان صنعت نفت با اش��اره به طرح های 

توس��عه ای نفت در منطقه غ��رب كارون و 
می��دان آزادگان اظهار كرد: راه اندازی مركز 
بهداش��تی و درمان��ی در منطق��ه هویزه در 
قالب پل��ی كلینیک ی��ا دی كلینیک نیز در 
دس��تور كار قرار دارد.س��میع با بیان این كه 
انجام پروژه های در حال احداث نیاز به كادر 
پزشکی نیز دارد، افزود: با توجه به ممنوعیت 
جذب نیروی انس��انی در سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت، این س��ازمان برای ارائه 
خدمات بیش��تر به كاركن��ان، الگوی برون 
سپاری را در دس��تور كار قرار داده است كه 
در این الگو، با انجام تشریفات قانونی، با در 
اختیار دادن مکان مركز درمانی به پیمانکار، 
تجهی��ز و كادر پزش��کی از س��وی پیمانکار 
ص��ورت می گیرد.وی ادام��ه داد: برای ارائه 
كیفیت ب��االی خدماتی به بیماران، عملکرد 
پیمانکاران از سوی ناظران سنجیده می شود.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت گفت: از حدود ۱۰ هزار نفر كادر شاغل 
در س��ازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، 
كمتر از چهار هزار و 3۰۰ نفر نیروی رسمی و 

۸75 نفر پزشک عمومی هستند.
ساخت بيمارستان جدید نفت در  منطقه 

ميرداماد تهران
وی ب��ا بیان این كه بیمارس��تان نفت 
تهران قدمتی 6۰ س��اله دارد، تصریح كرد: 
س��اختمان این مركز ارائه خدمات درمانی را 
هم به لحاظ قدم��ت و هم به لحاظ جایگاه 
فیزیکی كه در مركز ش��هر دارد، تحت تأثیر 
قرار داده است.مدیرعامل سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت افزود: خوشبختانه زمینی 
در منطقه میرداماد برای انتقال این مركز در 
نظر گرفته شده اس��ت كه به زودی سند آن 

گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز می شود. 

مديرعامل شرکت نفت فالت قاره خبر داد؛

تدوين برنامه  مفصل برای جبران کمبود و افزايش توليد نفت
دانش نفت: مدیرعامل ف�الت قاره گفت: در ميادین 
»س�روش« و »درود« كه با مش�كالتی دس�ت و پنجه نرم 
می كردن�د، گروه ه�ای تخصص�ی در حال مطالعه هس�تند 
ت�ا مي�زان 200 ه�زار بش�كه ای در روز را ب�ه توليد آنها 

بازگردانند.
مهن��دس حمید ب��ورد در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر 
درب��اره كاهش تکلیفی تولید نف��ت در دوران تحریم ها، 
گفت: در دولت گذش��ته چنین رخدادی به اجبار ش��کل 
گرف��ت و فالت قاره نیز از این روند مس��تثنی نبود؛ این 
در حالی اس��ت كه نمی توان به تصمیمی كه در آن زمان 
از سوی مس��ئوالن وقت گرفته شده بود، اعتراض كرد؛ 
چرا كه بی ش��ک بر اساس صالحدید و موقعیت موجود 
چنین تصمیمی گرفتند؛ همانطور كه در دوران تحریم ها 
كه در ش��ركت ملی نفتخیز جنوب فعال بودم، مجبور به 
كاهش تولید تکلیفی به میزان یک میلیون بش��که بود، 
اما عاملی كه موجب ش��د این حجم، مجدد جبران شود، 
برنام��ه اس��تراتژیکی بود كه این ش��ركت در این زمینه 
تدوین و بر اساس آن عمل كرد.مدیرعامل شركت نفت 
ف��الت قاره با اعالم اینکه برنام��ه مفصلی برای جبران 
كمبود میزان نفتی كه از بازگش��ت به تولید مجدد خود 

عقب هستند، تدوین شده، ادامه داد: به طور مثال توسعه 
میدان مشترک فروزان به خوبی پیش می رود. در دوران 
تحریم باید كاهش تولید تکلیفی می دادیم؛ چون ممکن 
ب��ود نفت ایران روی آب انبار ش��ود.این مقام مس��ئول 
در وزارت نف��ت با تاكید بر اینکه دسترس��ی به س��طح 
تولید گذش��ته امر آسانی نبوده است، تصریح كرد: شاید 
می توانس��تیم در این زمینه بهتر عمل كنیم؛ البته برای 
احیای ۲۰۰ هزار بشکه از بازگشت به سطح قبلی تولید 
نیز، تالش های بس��یاری انجام ش��ده است كه از جمله 
آن، حفاری های جدید در چاه ها و استحصال از چاه های 
مرده اس��ت كه برای انج��ام این امور، با ش��ركت های 
متفاوتی مذاكره كردیم و در تالش��یم تا فناوری جدیدی 
را به كار بگیریم. به این ترتیب، در میادین »س��روش« 
و »درود« كه با مشکالتی دست و پنجه نرم می كردیم، 
گروه ه��ای تخصصی ما در حال مطالعه اند تا این میزان 

۲۰۰ هزار بشکه ای در روز را به تولید بازگردانند.
سرمایه، كليد حل مشكل فالت قاره

بورد، بازیابی این حجم از نفت تولیدی را مشروط 
به تامین مالی دانست و اضافه كرد: نمی توان رقم دقیقی 
را این حجم كار اعالم كرد؛ اما به طور قطع بودجه مورد 

نیاز برای این كار كمتر از یک میلیارد دالر نیس��ت؛ این 
در حالی اس��ت كه ب��رای احیای ریت چ��اه، پروژه های  
میان مدتی را در دست داریم.به گفته مدیرعامل شركت 
نفتی فالت قاره، پیش بینی ها این شركت حاكی از این 
اس��ت كه بتوانن��د 4۰ تا 5۰ هزار بش��که در روز از این 
میزان ۲۰۰ هزاربش��که ای كه از بازگشت به تولید خود 
عقب هس��تند را، تا پایان سال جاری احیا كنند؛ این در 
حالی است كه اگر بر اساس برنامه ریزی ها عمل كنند، 
می توانند طی ۲ تا س��ه س��ال این ۲۰۰ هزار بش��که را 
از بازگش��ت تولید خود جبران نمایند؛ بر همین اس��اس 
باید در نظر داش��ت كه هزینه تولید در قس��مت خشکی 
و دریایی متفاوت بوده و مهم این اس��ت كه وزارت نفت 
برای بازگش��ت این میزان برنامه دارد.وی با اش��اره به 
اینکه ظرفیت قانونی م��اده ۱۲، برای تامین منابع مالی 
ما مطلوب اس��ت و ضعف مدل های ق��راردادی دیگر را 
ندارد، بیان كرد: ما ٩ بس��ته پروژه ای را برای اس��تفاده 
از مناب��ع م��اده ۱۲ در نظر گرفته ای��م و طبق این ماده 
كه مصوبه آن را دولت از مجلس ش��ورای اس��المی اخذ 
كرده اس��ت، اگر بتوانیم در مخزنی، افزایش تولید ایجاد 
كنیم، نگهداش��ت تولید را افزای��ش داده و 5۰ درصد از 

درآمد دولت كه به موجب ازدیاد برداش��ت حاصل شود، 
به عنوان مبلغی برای بازگشت سرمایه در اختیار شركت 
ق��رار خواهد گرفت.بورد گفت: ما برای بازگش��ت تولید 
۱۰۰ هزار بشکه خود می خواهیم از این ظرفیت استفاده 
كنیم كه با اس��تفاده از همین امکان، می توانیم ظرفیت 

تولید خود را به 3۰۰ فوت مکعب ارتقا دهیم.

تکاليف و پروژه های اولويت دار صنعت نفت برای اجرا در سال 96
دان�ش نفت: مع�اون اول رئيس جمه�وری و رئيس 
س�تاد فرماندهی اقتص�اد مقاومت�ی تكالي�ف و پروژه های 
اولوی�ت دار 10 دس�تگاه اجرای�ی از جمل�ه وزارت نف�ت 
)مصوب س�تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( را برای اجرا در 

سال 96 ابالغ كرد. 
ب��ه گزارش دانش نف��ت، پروژه ها و تکالی��ف اولویت دار 

صنعت نفت برای اجرا در سال ٩6 به شرح زیر است:
۱- افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام میدان های 
مش��ترک غرب كارون و رس��یدن به ظرفیت 35۰ هزار بشکه 

در روز.
۲- احداث خط لوله و صادرات گاز به پاكستان )ادامه خط 

لوله هفتم سراسری(.
3- انتقال و توسعه فناوری بخش باالدست شامل بهبود 
تولید و ازدیاد برداشت )EOR/IOR( در ۲۰ میدان نفتی و گازی 
شامل 5۲ مخزن با ٩ دانشگاه و مركز تحقیقاتی با هدف ایجاد 
 E&P بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با شركت های

همسو با انتقال و توسعه فناوری.
4- بیع متقابل گاز رس��انی به ٩۰۰ هزار مشترک جدید 

روستایی و شهرهای كوچک و مرزی.
5- 35۰۰ میلیارد ریال كمک به پروژه های عام المنفعه در 

مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم كشور.
6- كاهش نیم واح��د درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز 

فرآورش شده.
7- بیع متقابل جایگزینی 3۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده 
با اتوبوس پایه گازسوز موضوع ماده )۱۲( قانون رفع موانع تولید.

۸- بیع متقابل نوسازی 5۰۰۰ دستگاه كامیون و كشنده 
فرسوده باالی ۱۰ تن موضوع ماده )۱۲( قانون رفع موانع تولید.

٩- بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاكسی و ون فرسوده 
با تاكس��ی پایه گازسوز با پیمایش باال موضوع ماده )۱۲( قانون 

رفع موانع تولید.
۱۰- بی��ع متقابل افزایش كارای��ی 3۰۰۰۰ موتورخانه و 
سامانه گرمایشی ساختمان های كشور موضوع ماده )۱۲( قانون 

رفع موانع تولید.
۱۱- بیع متقابل برق دار كردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه  

آب كشاورزی- موضوع ماده )۱۲( قانون رفع موانع تولید.
در ابالغیه  فوق بر موارد ذیل تاكید شده است.

اجرای موارد زیر توس��ط دس��تگاه مجری برای عملیاتی 
كردن این پروژه ها ضروری است:

۱- پروژه ه��ای مص��وب برای اجرا در س��ال ۱3٩6 باید 
توسط دس��تگاه مجری با اولویت و در چارچوب نظام یکپارچه 

پیش��برد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شوند، بدیهی 
اس��ت كلیه مس��ئولیت ها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر عهده 

دستگاه مجری خواهد بود.
۲- دستگاه مجری، با قید فوریت حداكثر ظرف مدت یک 
هفته برای تس��ریع در اجرای هریک از آن ها نس��بت به صدور 
حک��م برای معاون و یا معاونان ذیربط خود و یا مقام هم تراز به 

عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی كند.
3- مج��ری منصوب از س��وی وزیر ی��ا باالترین مقام 
دس��تگاه مجری، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه امسال 
برای هریک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام 
یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تهیه 
و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه كند.

4- تامی��ن مناب��ع مالی الزم ب��رای اج��رای هریک از 
پروژه های مصوب بر عهده دستگاه مجری است و مجری باید 
در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، كلیه 
اقدام های الزم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد 

كه پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
5- دس��تگاه مجری موظف اس��ت به ص��ورت ماهانه 
گ��زارش اقدام های به عمل  آمده برای اجرای هریک از پروژه ها 
و عملکرد را در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد 

مقاومتی و شاخص های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه 
ستاد ارسال كند.

كلیه دس��تگاه های اجرایی باالخص نظام بانکی كش��ور 
موظف ب��ه انجام همکاری های الزم با دس��تگاه مجری برای 
اج��رای پروژه های اولویت دار مصوب س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی برای اجرا در س��ال ۱3٩6 هس��تند، طراحی ساز و كار 
الزم برای تحقق همکاری های مش��ترک با سایر دستگاه ها بر 

عهده دستگاه مجری است.
اجرای هریک از پروژه ها بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد 
و پایش اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد 
مورد پایش قرار می گیرد، برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان 
از پیش��رفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به  صورت 
اتفاقی حس��ب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از 
ارزیابی عملکرد، تش��ویق و یا تنبیه مجری در دستور كار ستاد 

قرار می گیرد.
دبیرخانه س��تاد پس از بررس��ی گزارش ه��ای واصله از 
دس��تگاه مجری و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری 
اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکالت و اتخاذ 
تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور كار نشست سه 
جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد قرار می دهد.

شرکت ملی نفتکش ایران 70 قرارداد اجاره نفتکش 
امضا کرد

دانش نفت: مدیرعامل ش�ركت ملی نفتكش ایران از امضای بيش از 70 
قرارداد اجاره نفتكش های ایرانی با شركت های بزرگ خارجی خبر داد و گفت: 

فعال برنامه ای برای افزایش ظرفيت ناوگان این شركت نداریم.
س��یروس كیان ارثی ظهار كرد: ش��ركت هایی كه با آنها قرارداد اجاره 
كش��تی امضا شده است، به طور عمده اروپایی و آسیایی هستند.وی به تاثیر 
برجام بر ش��ركت ملی نفتکش ایران اشاره كرد و افزود: اجرای برجام تاثیر 
كلیدی بر شركت ملی نفتکش ایران داشته است و این شركت به خوبی این 
موضوع را حس می كند. پس از اجرای  برجام و رفع تحریم ها، نفتکش های 
ایرانی ب��ه راحتی در آب های بین المللی و اروپا ت��ردد می كنند.مدیرعامل و 
عض��و هیئت مدیره ش��ركت ملی نفتکش ایران، به حل مش��کالت بیمه و 
رده بندی اشاره  كرد و افزود: هم اكنون نفتکش های ایرانی، نفت برخی از 
ش��ركت ها از ایتالیا و اسپانیا را حمل می كنند ضمن این كه با لهستان نیز در 
حال مذاكره هس��تیم.وی همچنین از نوسازی ناوگان این شركت با استفاده 
از ظرفیت های داخلی خبر داد و گفت: برنامه نوس��ازی ناوگان شركت ملی 

نفتکش ایران همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

12 چالش برنامه ششم
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی ضمن بررسی 
»میزان انطباق قانون برنامه شش��م توس��عه« با سیاست های كلی برنامه 
شش��م و اقتصاد مقاومتی، ۱۲ چالش پیش روی این برنامه را نتیجه گیری 
كرد.مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی انطباق قانون برنامه 
ششم توسعه با سیاست های كلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی پرداخت.

در چکیده این گزارش آمده اس��ت: برای انطباق برنامه شش��م توس��عه با 
سیاس��ت های كلی برنامه شش��م و همچنین سیاس��ت های كلی اقتصاد 
مقاومتی س��ه مانع جدی »نحوه تدوین سیاس��ت های كلی برنامه شش��م 
توسعه«، »نحوه مواجهه دولت با این سیاست ها« و »نحوه مواجهه مجلس 
با این سیاست ها« وجود دارد.طبق بررسی های مركز پژوهش های مجلس، 
عدم ارائه برنامه كامل و پوش��ش دهنده سیاس��ت های كلی برنامه شش��م 
توس��عه توس��ط دولت موجب ش��د تا بخش اعظم مصوبات برنامه ششم 
توس��ط مجلس تدوین و به الیحه افزوده شود و با توجه به فرایند بررسی 
لوایح در مجلس تطابق احکام برنامه با سیاست های كلی مربوطه به شکل 
پس��ینی صورت گرفته و با ابهام مواجه اس��ت.حاصل این بررس��ی مركز 

پژوهش های مجلس ۱۲ مورد نتیجه گیری به شرح زیر است:
۱. ب��ا توجه به ماهیت اجرایی برخی از بندهای سیاس��ت های كلی 
برنامه ششم، برخی بندهای سیاست های كلی، به عنوان احکام قانونی در 
مصوبات مجلس شورای اسالمی نیز آمده است. به عنوان نمونه، بندهای 
»56«، »57« و »5۸« سیاس��ت های كلی برنامه شش��م عینًا به عنوان 
جزئ��ی از بن��د »۱« ماده ۱۲۱  مصوبه مجلس تکرار ش��ده اند.۲.  یکی 
از كاركردهای برنامه های پنج س��اله توس��عه هماهنگ سازی حوزه های 
مختلف سیاس��تگذاری و قوای سه گانه اس��ت. با توجه به تدوین بخش 
مهمی از برنامه شش��م توس��ط مجلس، هماهنگی ف��وق در عمل ایجاد 
نش��ده و نحوه هماهنگی میان احکام قانونی و منابع قابل دس��ترس در 
حوزه های مختلف مبهم اس��ت.3.  آنچه در این گزارش از مواد مرتبط یا 
قابل تفسیر متناظر با بندهای سیاست های كلی بیان شده است لزومًا به 
معنای آن نیست كه احکام مصوب، توانایی محقق ساختن سیاست های 
كلی متناظر را دارند بلکه صرفاً بیانگر ارتباط موضوعی میان آنهاس��ت و 
می تواند نهایتًا بخش��ی از راهکار دستیابی به آن سیاستها قلمداد شود.4. 
م��واد و بندهای مصوبه مذكور اكثر بندهای »سیاس��ت های كلی برنامه 
شش��م« را حداقل به شکل بیان سیاس��ت پوشش داده است، اما پاره ای 
از مصوبات نیز به صورت تفس��یر با سیاس��ت ها مرتبط اس��ت.5.  كثرت 
سیاس��ت های كل��ی برنامه شش��م )۸۰ بند( و عبارات كل��ی اكثر بندها، 
موجب می شود هر مجموعه ای از مصوبات مجلس، بخش های زیادی از 
سیاست های كلی برنامه را پوشش دهد.6.  فرآیند تدوین قانون برنامه در 
مجلس )كمیسیونها، كمیسیون تلفیق برنامه و( به گونه ای طراحی نشده 
اس��ت كه نمایندگان تنها در چارچوب سیاست های كلی امکان پیشنهاد 
متن داش��ته باش��ند. به عنوان مثال از ۱۲7 ماده مصوب مجلس، حدود 
3۰ حکم قانونی، ارتباط مس��تقیمی با سیاس��ت های كلی برنامه ندارند و 
۱5 حکم دیگر با تفس��یر و ابهام می توانند مرتبط شمرده شوند )مجموعًا 
یکس��وم مصوبه مجلس(.ب��ه بیان دیگر ارتباط می��ان مصوبه مجلس و 
سیاست های كلی كه در این گزارش بدان اشاره شده است، صرفًا پسینی 
و بعد از نهایی ش��دن مصوبات بوده اس��ت نه آنکه براساس طرح ریزی 

هوشمندانه اولیه باشد.
7.  اكثر بندهای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر 
در مصوبات برنامه شش��م توسعه هستند. البته مواد مرتبط با سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی، از نظر ق��وت و دقت در موضوعات مختلف ذیل اقتصاد 
مقاومتی متفاوت هستند.۸.  فقدان شاخص های دقیق درباره سیاست های 
كلی اقتصاد مقاومتی، موجب ش��ده تا مجلس و دولت هر مصوبه ای را به 
نحو صوری با یکی از عبارات موجود در متن سیاستها مرتبط و آن مصوبه 
را با اقتصاد مقاومتی هم راستا قلمداد كنند. چنین رویکردی تحقق اهداف 
سیاس��ت های كلی اقتصاد مقاومتی )به نحو مطلوب و مدنظر سیاستگذار( 
را در ابهام قرار می دهد.٩.  طراحی س��امانه های متعدد به منظور افزایش 
ش��فافیت و ایجاد امکان نظارت برخط بر عملکرد دس��تگاههای اجرایی، 
مزیت اصلی مصوبات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. 
می توان پیش بینی كرد كه اجرای صحیح مواد مرتبط با ش��فافیت، تأثیر 
بس��زایی بر كاهش فس��اد، رانت و تبعیض خواهد داشت.۱۰.  موضوعاتی 
مانند تولید صیانتی، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، كاهش شدت انرژی، 
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد فروش منابع نفتی، امنیت 
غذایی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور 
م��واد مرتبط در برنامه شش��م تا حد زیادی در برنام��ه مدنظر قرار گرفته 
اس��ت.۱۱.  استفاده از كلیه امکانات به منظور حداكثرسازی مشاركت آحاد 
جامع��ه در فعالیته��ای اقتصادی  )موضوع بند »۱« سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی( و توجه به اشتغال در حدود مورد انتظار در مصوبات چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اس��ت.۱۲.  اگرچه نگاه سیستمی به مقوله اقتصاد دانش 
بنیان )به این معنا كه ضروری اس��ت هر یک از دس��تگاههای اجرایی در 
راس��تای نیل به اقتصاد دانش بنیان، به عنوان جزئی از كل، وظیفه معینی 
را متقبل ش��وند( كمرنگ اس��ت اما احکام متع��ددی در این باره تصویب 

شده است.
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مواجهه آشکار ترامپ با اوپک
مهندس سيد شمس الدین مومنی

كارشناس ارشد انرژی 
ترامپ  پیش��نهاد 
ب��رای ف��روش نیمی از 
استراتژیک  نفت  ذخایر 
آمریکا آن هم در آستانه 
اوپ��ک  اج��الس ۱7۲ 
ح��اوی یک س��یگنال 
دارن��دگان  به  روش��ن 

طالی س��یاه بود. ترامپ با این كار عمال به 
جنگ اوپک رفت تا نشان دهد سیاست های 
خصمانه ای را در ذهن خویش می پروراند. 

البته كاخ س��فید اعالم ك��رده كه این 
كار را ب��ا هدف كاه��ش بدهی ملی خویش 
انج��ام خواهد داد اما ناظ��ران و تحلیلگران 
نف��ت معتقدن��د؛ در هنگام��ه ای كه قیمت 
طالی س��یاه بدتری��ن روزه��ای خویش را 
س��پری می كند، تصمیم ای��االت متحده به 
فروش ذخای��ر نفت اس��تراتژیک، كامال در 
مواجه��ه و ضدیت آش��کار با اوپ��ک و غیر 
اوپکی ها گرفته ش��ده است. طبق نخستین 
پیش��نهاد بودجه كامل دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا 5۰۰ میلی��ون دالر درآمد در 
س��ال مالی ۲۰۱۸ با برداشت از ذخایر نفت 
اس��تراتژیک و ۱6.6 میلی��ارد دالر درآمد از 
فروش این ذخایر در یک دهه آینده حاصل 
خواهد ش��د.این پیش��نهاد همچنین بدنبال 
افزای��ش درآمد دولت از طری��ق موافقت با 
حفاری نفت در پناه��گاه ملی حیات وحش 
آالس��کا، پایان دادن به س��هیم ش��دن حق 
امتیاز نفت با ایالت های مجاور خلیج مکزیک 
و فروش خطوط انتقال برق  در منطقه وست 
اس��ت. با این همه ام��ا احتمال داده ش��ده 
اس��ت كه ای��ن بودجه مانند س��ایر اقدامات 
مش��ابه احتماال با مخالفت در كنگره روبرو 
می ش��ود. پیش��نهادهای بودجه ای ریاست 
جمهوری معموال با تغیی��رات قابل توجهی 
در كنگ��ره روبرو می ش��ود ام��ا اولویت های 
كاخ س��فید را مش��خص می كند.ذخایر نفت 
اس��تراتژیک در حال حاض��ر 6۸7.7 میلیون 
بش��که نفت دارد كه توزیع س��ریع در زمان 
بالیای طبیعی ی��ا رویدادهای غیرمنتظره را 

امکان پذی��ر می كند. به ه��ر تقدیر، آرایش 
بازار جهانی نفت، ش��یل اویل ها را در مقابل 
اوپک و حتی غیر اوپکی ها قرار داده؛ تقابلی 
كه س��خنان ترامپ مبنی بر احتمال فروش 
نیمی از ذخایر اس��تراتژیک نفت آمریکا، آن 
را تش��دید كرده است.نشست ۱7۲ اوپک در 
حال��ی در وین، پایتخت اتریش برگزار ش��د 
كه طی روزهای گذش��ته رسانه های خارجی 
از جمل��ه رویترز و بلومبرگ س��عی در خنثی 
كردن تصمیم احتمال��ی اوپک )برای تمدید 
كاهش تولید( داش��ته و ش��یل اویل آمریکا 
را به عن��وان رقیبی جدی برای این تصمیم 
معرف��ی نمودن��د. در همین ح��ال، به دنبال 
اعالم حمای��ت تولیدكنن��دگان بزرگ نفت 
دنی��ا از تمدید ٩ ماهه كاه��ش تولید نفت، 
قیم��ت جهانی نفت در بازاره��ای جهانی با 
روند افزایش��ی روبرو ش��د هر چند روز پنج 
شنبه و با اعالم تمدید ٩ ماهه توافق اوپک، 
قیمت نفت كاهش��ی عجیب را تجربه كرد. 
همین اتحاد رس��انه های خارجی و بسیاری 
از موسس��ات تحلیل��ی و مطالعاتی انرژی را 
بر آن داش��ته تا با تضعیف نفت اوپک، شیل 

اوی��ل را به عنوان رقیبی جدی در بازار نفت 
معرفی كنند. البته باید در نظر داش��ت كه با 
تقویت و رش��د فناوری، هزینه تولید ش��یل 
اویل ها نس��بت به گذشته افزایش یافته و به 
این ترتیب این نوع از نفت با قدرت بیشتری 
در بازارهای جهانی ظاهر می شود. اما اینکه 
چقدر این باور كه نفت اوپک جایگاه س��ابق 
خود را از دس��ت داده است، همچنان محل 
بح��ث بس��یاری از تحلیلگران ب��ازار انرژی 
است.ش��وربختانه نقش نفت ب��ه طور كلی 
در اقتصاد جهانی كمرنگ ش��ده اس��ت، اما 
همچنان نمی توان منکر وابس��تگی درآمدی 
كشورهایی همچون روسیه، عربستان، عراق 
و..به درآمدهای نفتی ش��ان ش��د. ش��اید با 
توجه به رش��د فناوری های نوین نقش نفت 
به عنوان یک س��الح درآمدی و استراتژیک 
نسبت به گذش��ته كمرنگ ش��ده باشد، اما 
همچن��ان نمی ت��وان از تاثیر غیر مس��تقیم 
قیمت آن بر سایر صنایع وابسته چشم پوشی 
كرد.در همین حال همانگونه كه نگاشته شد، 
ریی��س جمهور ایالت متحده كه به تازگی از 
رقص شمش��یر با س��عودی ها و با همراهی  

ان��واع قراردادهای چند صد میلیارد دالری و 
شمش��یر طال روانه كشور خود شده است، از 
فروش نیمی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا 
و تزری��ق آن به ب��ازار خبر داد و موجب وارد 
آمدن شوک به بازارهای انرژی شد. پرواضح 
اس��ت كه اجرای ای��ن ط��رح در تعارض با 
تالش های اوپ��ک بمنظور كنت��رل عرضه 
جهان��ی نفت و تقویت بهای آن اس��ت. این 
طرح دقیقا یک روز بع��د از دیدار »ترامپ« 
از عربس��تان سعودی توس��ط او مطرح شد. 
او گف��ت كه  آمریکا مای��ل به فروش ذخایر 
اس��تراتژیک نفت خود اس��ت و اجرای این 
طرح مطمئنا موجب بر هم خوردن بازگشت 
توازن به بازار نفت و پیچیده شدن معادالت 
اوپک برای بهبود بهای طالی سیاه خواهد 
ش��د.  ای��ن در حالی بود كه ترامپ از س��فر 
خویش به س��رزمین صحرا س��وغاتی نفتی 
به ارزش 5۰ میلیارد دالر كس��ب كرده بود. 
در این باره، ش��ركت دولتی سعودی آرامکو 
عربس��تان اعالم ك��رد كه در جریان س��فر 
رئیس جمهوری ایاالت متحده به عربستان، 
قراردادهای��ی به ارزش 5۰ میلی��ارد دالر با 

ش��ركت های آمریکایی امضا كرده اس��ت.، 
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، نیز اعالم 
كرد: توافق های مربوط به همه ش��ركت ها، 
در مجم��وع به ۲۰۰ میلیارد دالر رس��ید كه 
هدف بس��یاری از آنها، تولید برخی اقالم در 
عربستان است كه پیش از آن، وارد می شده 
اند.برخ��ی توافق ه��ای ی��اد ش��ده، از پیش 
اعالم ش��ده بودند و برخ��ی از آنها در قالب 
تفاهم نامه هستند و به مذاكرات بیشتری در 
آینده نیاز دارند.الفالح گفت: ما می خواهیم كه 
شركت های خارجی عربس��تان را به عنوان 
س��کویی برای صادرات به دیگ��ر بازارها در 
نظر بگیرند.در میان توافق های امضا ش��ده 
در روز ش��نبه  3۰ اردیبهشت، شركت جنرال 
الکتریک آمریکا اعالم كرد به توافق هایی به 
ارزش ۱5 میلیارد دالر در زمینه هایی همچون 
تولید برق، بخش بهداش��ت و صنعت نفت و 
گاز و معدن، دست یافته است.افزون بر این، 
ش��ركت آمریکایی جیکوبز انجینرینگ قصد 
دارد برای مدیری��ت پروژه های تجاری خود 
در عربستان، یک شركت مشترک با آرامکو 
ایجاد كند.در همین حال و به دنبال انتش��ار  
خبر فروش ذخایر اس��تراتژیک نفت آمریکا، 
قیمت نفت برنت با 43 سنت كاهش به 53 
دالر و 44 س��نت در هر بشکه رسید؛ ضمن 
اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت 
آمریکا هم با 4۲ س��نت روند نزولی در برابر 
5۰ دالر و 7۱ سنت به ازای هر بشکه معامله 
ش��د. به نظر می رس��د آمریکا تالش دارد تا 
از طریق تقابل با تصمیم اوپک، مانع رش��د 
قیمت نفت ش��ود؛ گرچ��ه آرایش بین المللی 
بازار نفت به نحوی اس��ت كه شیل اویل ها 
و تولی��دات نفت آمری��کا را در مقابل اوپک 
و حتی غیر اوپکی ها قرار داده اس��ت. اما به 
ه��ر حال اوپکی برای تمدی��د كاهش تولید 
خود برای ٩ ماه آینده مصمم هس��تند. شاید 
مصمم بودن اوپک و روسیه سرانجام بتواند 
مچ ش��یل های آمری��کا را بخواباند اما تا آن 
زمان اوپکی ها و غی��ر اوپکی ها باید وحدت 
و انس��جام خویش را حفظ كنند و در مقابل 
حربه های ایاالت متحده اتفاق نظر داشته و 

واكنش سریع انجام دهند. 

تغيير اولویت اوپک از از تصاحب
 سهم بازار به افزایش درآمد

محمدصادق جوكار
كارشناس بين المللی انرژی

عربس��تان تقاب��ل س��ال ۲۰۱4 با 
ش��یل اویل هارا ندارد و آن��را به عنوان 
رقیبی در بازار پذیرفته اس��ت، بنابراین 
درصدد اس��ت تا از اب��زار دیگری برای 
ف��روش نفت خود اس��تفاده كند. اوپک 
تحت تاثیر بلوک عربی اس��ت، در سال 
۲۰۱4 اوپکی ه��ا به بهان��ه خارج كردن 
ش��یل اویل ه��ا از بازار نفت، دس��ت به 

افزایش تولی��د و عرضه نفت كردند كه ای��ن امر موجب كاهش 
قیمت نفت شد. این كاهش قیمت در حالی رخ داد كه كشورهای 
عضو اوپک بیش��ترین وابستگی را به درآمدهای نفتی خود دارند. 
بنابراین خط مقاومت كاهش درآمدهای نفتی این كشورها زود تر 
از خط مقاومت ش��یل اویل ها در بازار شکست. بنابراین اوپکی ها 
اولویت خود را از تصاحب س��هم بازار ب��ه افزایش درآمدی تغییر 
دادند. در همین حال، پیش��رفت روزافزون فناوری موجب سر به 
سر شدن هزینه تولید ش��یل اویل ها با نفت اوپک می شد، ذخایر 
ارزی عربس��تان كه پیش از كاهش قیمت نفت رقمی حدود 734 
میلی��ارد دالر بود به 5۰۰ میلیارد دالر كاهش یافت. این در حالی 
اس��ت كه دولت عربستان س��عودی به عنوان یکی از بزرگترین 
تولیدكنن��دگان نفت، دولتی پر هزینه اس��ت. چنانچه كه ش��اهد 
جنگ افروزی های مس��تقیم و غیر مس��تقیم عربستان در یمن و 
سوریه هستیم. در نتیجه پیشرفت فناوری هزینه تولید نفت شیل 
به رقمی معادل ۲٩ تا 3٩ دالر كاهش یافت. این در حالی اس��ت 
كه پیشرفت فناوری روز به روز این هزینه را نیز می تواند كاهش 
دهد. ازس��ویی دیگر یکی از ش��عارهای انتخاباتی دونالد ترامپ، 
ریی��س جمهور ایاالت متحده آمریکا كاه��ش مالیات معادن بود 
كه ش��امل نفت نیز می شود. این عامل نیز بر كاهش هزینه های 
تولید این نوع از نفت بی تاثیر نبوده اس��ت. بر این اس��اس، نوع 
رش��د اقتصادی در هر كش��ور متفاوت است، به همین میزان نوع 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی برای هر كش��ور نیز متفاوت است. 
حال آنکه عربستان پایه توسعه ای اش بر درآمدهای نفتی استوار 
اس��ت. به نظر می رس��د اوپکی ها شیل را به عنوان یک رقیب در 

بازار پذیرفته اند.
در همین حال، دیدار ترامپ با ش��اه سعودی می تواند به این 
موضوع قوت دهد كه عربس��تان ب��ه دنبال یک بحران اقتصادی 
اس��ت كه به دنب��ال بی ثباتی سیاس��ی ایجاد می ش��ود. همانند 
وضعی��ت بی ثباتی ونزوئال، لیبی، س��وریه، یم��ن. كه پیش بینی 
می ش��ود با خرید تس��لیحات این رابطه و اتحاد تقویت شود. چرا 
كه نیاز عربس��تان به پول بدیهی اس��ت و س��عی می كند با دادن 
مشوق هایی آمریکا را جذب خویش كند. از سوی دیگر، عربستان 
از اوپ��ک و روس��یه از غیر اوپک هر دو ب��ه درآمدهای نفتی نیاز 
دارند، این نیاز در حالی اس��ت ك��ه میزان تولید نفت آمریکا 6۰۰ 
هزار بش��که در روز افزایش یافته كه از این میزان ۲۰۰ هزارتای 
آن به ش��یل اویل ها تعلق دارد. به جرات می توان گفت آمریکا از 
فروش شیل اویل ها در كانال 5۰ تا 55 دالر سود می برد. به باور 
نگارنده، عربس��تان تقابل سال ۲۰۱4 با ش��یل اویل ها را ندارد و 
آن را به عنوان رقیبی در بازار پذیرفته اس��ت. این در حالی است 
كه بر اس��اس تحلیل های موسس��ه ام. آی. تی با توجه به رش��د 
فناوری و كاهش هزینه تولید ش��یل اویل باید این نوع از نفت را 
به عنوان رقیب پذیرفت. از س��ویی دیگر سفر ترامپ به عربستان 
نش��ان از جذب دولت ترامپ به عربس��تان دارد. رابطه ای كه در 
دوران اوباما، رییس جمهور س��ابق آمریکا رو به كدورت گذاشته 
بود. عربس��تان تالش دارد تا با تروریسم نامیدن ایران، خودش را 
متحد آمریکا در خاورمیانه و مقابل ایران نش��ان دهد، اما مداخله 
مس��تقیم نمی كند. بر این اساس، قیمتی بین 5۰ تا 6۰ دالر برای 
نفت اوپک كه نفت ایران را هم در بر می گیرد، مناسب است چه 
اینکه آمریکایی ها تصمیم دارند تا از واردات نفت خارمیانه بکاهند 

و این مقوله یعنی كاهش وابستگی به نفت این منطقه.

در حاشيه اجالس اوپک در وين انجام شد؛

مذاکره زنگنه با رئيس توتال برای اجرای توافق  سال گذشته 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی

در سال 2016 اتفاق افتاد؛

درآمد نفتی اوپک به کمترين رقم از سال 2014 ميالدی به 
بعد رسيد

دان�ش نف�ت: در حاش�يه اج�الس اوپ�ك، زنگنه با 
رئي�س توتال در هتل كمپنيس�كی دی�دار كردند مذاكرات 
آنها درباره اجرایی كردن موافقت نامه س�ال گذشته برای 

توسعه فاز 11 گاز پارس جنوبی بود.
در حاش��یه اجالس صد و هفتاد و دومین اجالس 
اوپ��ک كه در وین اتریش برگزار می ش��ود، زنگنه وزیر 
نفت ای��ران و پاتریک پوی��ان رئیس توت��ال مذاكرات 
طوالنی در هتل كمپنیس��کی در پش��ت درهای بس��ته 
داشتند. براساس این گزارش، اگرچه هنوز جزئیات این 
مذاكره فاش نش��ده، اما به احتمال زیاد به توافق گازی 
توتال با ایران مربوط می ش��ود كه در آبان ماه ٩5 اتفاق 
افتاد و اولی��ن توافق گازی بین المللی پس از برجام بود 
كه در تهران امضا ش��د. این موافقتنام��ه اصولی برای 
اجرای فاز ۱۱ طرح توس��عه میدان گازی پارس جنوبی 
اس��ت كه بین این شركت فرانسوی و شركت ملی نفت 

ایران امضا شد. ارزش نهایی این پروژه 4 میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت و بزرگترین قراردادی 
خوانده می ش��ود كه ایران از زمان لغ��و تحریم ها امضا 
كرده اس��ت. بعد از به روی كار آمدن ترامپ كه توافق 
هسته ای ایران با كشورها را بدترین توافق خواند و بارها 
خط و نش��ان كش��ید كه برجام را اجرایی نخواهد كرد، 
ش��ركت توتال درباره توافق گازی با ایران كم كار ش��د. 
پاتریک پوی��ان، مدیر اجرایی توتال پ��س از آن گفت: 
»تابس��تان آینده، تصمیم خود را ب��رای آغاز این پروژه 
نهایی می كنیم.«وی گفته بود؛ ما درباره سرمایه گذاری 
در ایران باید به نظر آمریکا احترام بگذاریم، باید توافق 
برجام كاماًل روش��ن باش��د.میدان گازی پارس جنوبی 
از بزرگترین مخازن گاز طبیعی جهان اس��ت و شركت 
توتال پیش از این فازهای ۲ و 3 طرح توسعه این میدان 

را اجرا كرده است.

اطالع�ات  اداره  نف�ت:  دان�ش 
ان�رژی آمری�كا اعالم كرد ك�ه درآمد 
 2016 س�ال  در  اوپ�ك  كش�ورهای 
ميالی ب�ا 15 درصد كاه�ش به 4۳۳ 
ميليارد دالر رس�يد كه كمترین رقم از 

سال 2014 ميالدی به بعد است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری 

اویل پرایس، بر اس��اس آمار منتش��ر شده از سوی اداره 
اطالعات ان��رژی آمریکا، درآمد حاصل از صادرات نفت 
كشورهای اوپک در س��ال ۲۰۱6 میالدی در مقایسه با 
سال قبل از آن با ۱5 درصد كاهش به 433 میلیارد دالر 
رس��ید.  این رقم كمترین رقم از س��ال ۲۰۱4 میالدی 
به بعد اس��ت و علت اصل��ی آن به كاهش جهانی بهای 
نف��ت و روند نزولی صادرات بر می گردد.  همچنین اداره 
اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی كرده كه میزان درآمد 

اوپک در س��ال ج��اری میالدی به 
53٩ میلی��ارد دالر افزایش پیدا كند 
كه می توان این رشد درآمد را به روند 
صع��ودی بهای نفت و افزایش تولید 
نسبت داد.  در همین حال چشم انداز 
تولید نفت اوپک در س��ه ماه نخست 
سال ۲۱۰7 میالدی 3۲.۱۱ میلیون 
بشکه در روز برآورد شده كه این رقم برای سه ماه دوم 
3۱.٩۲ میلیون بش��که در روز است.  البته برآورد از تولید 
نفت اوپک در س��ه ماه س��وم و سه ماه آخر سال ۲۰۱7 
میالدی به ترتیب روزانه 3۲.۸6 میلیون بشکه و ٩5.3۲ 
میلیون بشکه اعالم شده است.بر پایه این گزارش، اداره 
اطالع��ات انرژی آمریکا پیش بینی خ��ود از تولید نفت 
اوپک در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میالدی را ٩٩.3۲ 

میلیون بشکه در روز اعالم كرده است.

رويترز منتشر کرد؛ 

وزرای نفت کشورها درباره نشست وين چه گفتند؟
دان�ش نف�ت: وزرای نفت كش�ورهای اوپ�ك و غير 
اوپك كه برای شركت در نشست اوپك وارد وین اتریش 
می شدند نظرات و پيش بينی  خود را از نتيجه نشست ابراز 

می كردند.
خبرگزاری رویترز از صحبت هایی كه وزرای نفت 
كش��ورهای تولیدكننده در وین مط��رح كرده اند، به این 
جمع بندی رسیده است. وزرای كش��ورهای تولیدكننده 
نفت آرام آرام وارد محل برگزاری نشس��ت در وین وارد 
می ش��دند و به س��ؤاالت خبرنگاران پاس��خ می گفتند. 
مس��ئله جالب توجه نشست این اس��ت كه كشورهایی 
نظیر تركمنس��تان، مصر، س��احل عاج و نروژ هم كه در 
توافق قبلی حضور نداش��تند نیز در این نشس��ت حضور 

داشتند. 
عربس��تان س��عودی مش��تاقانه به دنبال سرعت 
دادن ب��ه توازن نفت در بازارهای جهانی اس��ت تا مانع 
از كاه��ش قیمت نفت به بش��که ای كمت��ر از 5۰ دالر 
ش��ود، عربستان به ش��دت به درآمدهای نفتی نیاز دارد. 
خالد الفالح وزیر انرژی روس��یه نظر همتای عراقی خود 
را درب��اره تمدید ٩ ماهه نیز جلب ك��رد و گفت: انتظار 
دارد سایر كشورهای تولیدكننده هم درباره این تصمیم 
هیچ اعتراضی نداشته باشند. وزیر نفت كویت هم گفت: 
همه اعض��ای اوپک برای تمدید توافق تا مارس ۲۰۱۸ 
آماده اند، اما برخی وزرا و نمایندگانش��ان در وین انتظار 
دارند ك��ه این توافق با كمترین تأثیر منفی اجرا ش��ود. 

كارل��وس پرز وزیر نفت اكوادور هم گفت: اوپک و دیگر 
كش��ورهای تولیدكننده نفت درب��اره تمدید 6 ماهه یا ٩ 
ماه��ه توافق اوپک بحث خواهند ك��رد به احتمال زیاد، 
تمدید ٩ ماه��ه خواهد بود. وزیر نف��ت اكوادور كه این 
بار كش��ورش در نشست اوپک ش��ركت كرده است به 
خبرنگاران در وین گفت: 6 و ٩ ماهه بودن تمدید، روی 
میز مذاكره اس��ت، ما با رأی اكثریت موافق خواهیم بود 
و احتمااًل تمدید ٩ ماهه اجرایی می ش��ود. وی همچنین 
در پاسخ به اینکه آیا احتمااًل درباره كاهش بیش از ۱.۸ 
میلیون بشکه در روز هم بحث خواهد شد؟ گفت: چنین 
تص��وری ندارم.نورالدین بوتارفا وزیر انرژی الجزیره هم 
گفت: ما درباره تمدی��د ٩ ماهه بحث می كنیم و میزان 

كاه��ش تولید همان ۱.۸ میلیون بش��که در روز خواهد 
ب��ود. یکی از نمایندگان اوپک گفت: از نگاه عربس��تان، 
دیگ��ر كش��ورهای تولیدكننده با تواف��ق ٩ ماهه موافق 

هستند و اعتراضی در این باره نخواهد داشت.  

روسيه بزرگترین تامين کننده نفت چين شد
دان�ش نفت: روس�يه با كنار زدن عربس�تان س�عودی، در آوریل برای 

دومين ماه متوالی بزرگترین تامين كننده نفت چين شد.
عربس��تان س��عودی و روس��یه كه برای س��هم بازار در چین رقابت 
می كنن��د، اعالم كرده اند با هدف مقابله با اش��باع عرضه جهانی و حمایت 
از قیمت ه��ا، از تمدی��د توافق كاهش تولید تا مارس س��ال ۲۰۱۸ حمایت 
می كنند. عربس��تان س��عودی و س��ایر كش��ورهای عضو اوپک به همراه 
تولیدكنندگان خارج از این سازمان روز پنج شنبه برای تصمیم گیری درباره 
تمدی��د توافق كاهش تولید نفت دیدار می كنند.طبق آمار اداره كل گمرک 
چین، با وجود اینکه صادرات روس��یه در آوریل نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۱.٩ درصد كاهش یافت و ب��ه 4.7۱5 میلیون تن یا ۱.۱5 میلیون 
بش��که در روز رس��ید، این كشور برتری خود را نس��بت به عربستان حفظ 
كرد و صادراتش نس��بت به ۱.۱۰4 میلیون بشکه در روز در مارس، اندكی 
افزایش داش��ت.بر پایه آمار گمركی، محموله های نفت عربستان در آوریل 
3.٩ درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته كاهش پیدا كرد و به ٩6.3 
میلیون تن یا حدود ٩63 هزار بشکه در روز رسید و در مقایسه با نرخ ۱.۰7 
میلیون بش��که در روز در مارس، كاهش نشان داد.صادرات نفت عربستان 
س��عودی به چین از ابتدای سال میالدی جاری تاكنون به ۱۸.3۱4 میلیون 
بشکه در روز رسیده كه در مقایسه با صادرات ۱۸.۲٩ میلیون بشکه روسیه، 
باالتر اس��ت.واردات نفت چین از آنگوال در آوریل نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱5 درصد رشد كرد و به ۱.۱۱4 میلیون بشکه در روز رسید و 
این كشور را دومین صادركننده بزرگ نفت به چین پس از روسیه ساخت.

بر اس��اس گزارش رویترز، آمار همچنین نش��ان داد چین در آوریل حدود 
65۲ هزار بشکه در روز نفت از عراق وارد كرده كه ۱4.7 درصد نسبت به 
آوریل سال ۲۰۱6 كاهش داشت و در همین مدت 64۱ هزار بشکه در روز 

از ایران وارد كرد كه 4.5 درصد كاهش نشان داد.



توليدنفت مناطق نفت خيز جنوب
 برلبه تيغ

كارشناس��ان می گوین��د در س��ال گذش��ته تنه��ا 3۰ درصد از 
تجهیزات شركت نفت مناطق نفت خیز جنوب تعمیر شده و همچنان 

7۰ درصد آن در انتظار تعمیر است.
رش��د اقتصادی ایران در ٩ ماهه س��ال گذش��ته درحالی ۱۱.6 
درصد اعالم می شود كه این رشد بدون بخش نفت رقمی معادل ٩.۱ 
درص��د را به خود اختصاص می دهد. به عبارت��ی  ٩.7 درصد از این 

رشد متعلق به بخش نفت است.
ای��ن ارقام ب��ه خوبی اهمیت و نقش صنعت نف��ت را در ارتقاء 
وضعیت اقتصادی كش��ور نش��ان می دهد. بنابراین انتظار می رود كه 
توجه بیش��تری به این صنعت و بخش های مختلف آن صورت گیرد 
چرا كه كوچکترین خللی درفرآیند تولید نفت به طور مستقیم بر رشد 
اقتصادی كش��ور كه همچنان بیشترین وابس��تگی را به درآمد نفت 

دارد، تاثیر می گذارد.
می��زان تولید كنونی نفت معادل 3 میلیون و ٩۰۰ هزار بش��که 
در روز و اكثرا از میادین مس��تقل كشور است. این در حالی است كه 
بیشترین افزایش میزان تولید به میادین تحت مدیریت شركت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب مربوط می ش��ود كه به گفته كارشناسان این 

حوزه، با حداكثر توان مشغول تولید نفت هستند.
اما آنچه در این میان و در دستیابی به این حجم از تولید دست 
دارد، تجهیزات موجود در میادین و بخش های مختلف ش��ركت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب است. با توجه به اینکه بیشترین حجم تولید از 
این منطقه انجام می شود و حجم تولید با حداكثر توان است، آسیب 

تجهیزاتی این شركت می تواند به تولید نفت آسیب بزند.
یک كارشناس نفتی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سال 
گذش��ته تنها 3۰ درصد از تجهیزات ش��ركت مل��ی مناطق نفت خیز 
جنوب تعمیر ش��ده و همچنان 7۰ درصد آن در انتظار تعمیر اس��ت. 
از طرف��ی در صورتی كه تنه��ا یک روز تولید را ب��ه بهانه تعمیرات 
متوق��ف كنیم رقمی ح��دود 3۰۰ هزار بش��که در روز از میزان تولید 
عقب می مانیم.وی كه خواس��ت نامش ذكر نشود، تصریح كرد: چاره 
ای جز زیر تعمیر بردن تجهیزات این شركت نیست چرا كه با توجه 
به استفاده حداكثری ممکن است هرگونه خللی، امر تولید را چندین 
روز به تعویق بیندازد و به عبارتی زمینه ساز كاهش تولید نفت شود. 
به این ترتیب شاهد كاهش تولیدی بیش از 3۰۰ هزار بشکه در روز 
هستیم.این كارشناس نفتی تصریح كرد: از طرفی فرسودگی و پیری 
تجهیزات نفتی این منطقه منجر به بروز مش��کالت زیست محیطی 
شده اس��ت كه در جایگاه خود می تواند مشکل زا باشد.در عین حال 
اگرچه تجهیزات این ش��ركت نیازمند بازس��ازی و نوسازی است، اما 
این نی��از نباید تبدیل ب��ه بهانه ای ب��رای واردات كاال و تجهیزات 
خارجی ش��ده و موجب ش��ود كه تعمیرات را به دس��ت شركت های 

خارجی بسپاریم.
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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب مطرح کرد؛

سهم14/5درصدی نفت از درآمدها کفاف 
نيازهای صنعت نفت را نمی دهد

دان�ش نف�ت: مدیرعامل ش�ركت ملی 
مناط�ق نفتخي�ز جن�وب گف�ت: 14.5 درصد 
زمان�ی  نفت�ی  درآمده�ای  از  نف�ت  س�هم 
می توانس�ت جوابگوی نيازهای صنعت باشد 

كه نفت 140 دالر بود.
مهن��دس بی��ژن عالیپور ش��امگاه 
سه ش��نبه )دوم خردادم��اه( در نشس��ت 

مشتركی با محسن دالویز، مشاور منابع 
انس��انی وزیر نفت و جمع��ی از مدیران 
ارشد شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
توجه هرچه بیشتر به كاركنان قراردادی 
و پیمانکاری را ضروری دانس��ت و ابراز 
امی��دواری ك��رد: روند خوب��ی كه برای 
رس��یدگی به كاركنان غیررسمی صنعت 

نف��ت در دول��ت یازده��م آغ��از ش��ده 
اس��ت، تداوم یابد.وی اف��زود: كاركنان 
غیررسمی همانند كاركنان رسمی صنعت 
نف��ت تالش می كنند و بای��د از مزایایی 

مشابه كاركنان رسمی برخوردار شوند.
عالیپ��ور با اش��اره ب��ه محدودیت 
منابع مال��ی صنعت نفت، عن��وان كرد: 

۱4.5 درصد س��هم نف��ت از درآمدهای 
نفت��ی زمان��ی می توانس��ت جوابگ��وی 

 نیازهای صنعت باشد كه نفت ۱4۰ دالر
 بود.

افزايش 30 درصدي در تعويض خطوط لوله مارون

شرکت نفت و گاز کارون قهرمان مسابقات المپياد آتش نشانان شرکت  ملي نفت ايران شد

دانش نفت: مدیر عمليات شركت بهره برداري نفت 
و گاز مارون در گزارش�ي به عملكرد این ش�ركت در حوزه 

تعميرات خطوط لوله در سال 95 پرداخت.

ب��ه گزارش دانش نفت ب��ه نقل از روابط عمومي 
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز مارون، مهندس باقر 
قاس��مي س��ال ٩5 را س��الي موفقیت آمی��ز در زمینه 
افزای��ش ضریب ایمني خط��وط لوله خوان��د و گفت: 
در س��ال گذش��ته، بی��ش از ۱3 كیلومتر خ��ط لوله در 
راس��تاي افزای��ش ایمني و ثبات تولی��د و جلوگیري از 
آلودگي هاي زیست محیطي و همچنین رفاه روستائیان 
مجاور تاسیسات شركت تعویض شد، كه نسبت به ۱۰ 
كیلومتر  تعویض شده  در سال ٩4، بیش از  3۰ در صد 
افزایش را تجربه كردیم.وي تعمیرات نوک ۲ مش��عل 
مرتف��ع در راس��تاي نگهداش��ت تولید و ع��دم آالیش 
محیط زیس��ت را از اقدامات مهم ش��ركت در سال ٩5 

خواند و افزود: جهت تس��هیل تردد روستائیان همجوار 
تاسیس��ات ش��ركت نیز ۱6 پل را در س��ال ٩5 احداث 
كردیم كه نس��بت به 6 پل احداث ش��ده در س��ال ٩4 
افزایش چشمگیري داشته است. مدیر عملیات شركت 
بهره ب��رداري نفت و گاز م��ارون افزایش بیش از ۱۸ 
درص��دي در انجام اصالحیه ه��اي خطوط،  مثل تغییر 
مس��یر خط  را گواهي بر هم��ت كاركنان این مدیریت 
دانس��ت و افزود: در سال ٩5، 45 مورد و در سال ٩4، 
3۸ م��ورد اصالحی��ه در جهت افزایش به��ره وري و 
نگهداش��ت س��قف تولید انجام گرفته و در كنار آن ۱۸ 
مورد نص��ب مجدد تجهیزات س��رچاهي پس از انجام 
عملیات تعمیري جهت در سرویس آوردن چاه،  توسط 

كاركنان این مدیریت صورت پذیرفتمهندس قاس��مي 
رن��گ آمیزي ۱۰ هزار متر مربع خط لوله در س��ال ٩5 
را اقدامي موثر در جهت جلوگیري از خوردگي خارجي 
خطوط خواند و گفت این رقم در سال ٩4  حدود 3هزار 
متر بوده است.وي 3 مورد احداث بسترهاي آندي را از 
دیگر اقدامات شركت در راستاي جلوگیري از خوردگي 
خطوط زیرزمیني دانس��ت و  افزود : در سال ٩5، 6۱7 
مورد رفع نش��ت نیز روي خطوط لول��ه انجام پذیرفته 
اس��ت. مدیر عملیات ش��ركت بهره برداري نفت و گاز 
مارون در پای��ان ابراز امیدواري كرد تا در س��ال٩6 با 
ادامه روند صعودي تعمیرات خطوط لوله،  هیچ آسیبي 

به منابع انساني، تاسیسات و فرایند تولید وارد نشود.

دانش نفت: تيم آتش نش�انان شركت بهره برداري 
نفت و گاز كارون،  مقام قهرمانی س�ومين دوره مسابقات 
المپياد فنی تخصصی آتش نشانان شركت ملي نفت ایران 

را به خود اختصاص داد.
رئیس HSE ش��ركت به��ره برداري نف��ت و گاز 
كارون گفت: تیم 7 نفره آتش نش��انان این ش��ركت كه 
براي س��ومین بار در این دوره از مس��ابقات المپیاد فنی 
تخصصی آتش نشانان شركت ملي نفت حضور داشتند، 
مق��ام اول و عن��وان قهرماني این دوره از مس��ابقات را 
كس��ب كردند.منص��ور علیرضای��ي با ذك��ر این مطلب 

كه ای��ن دوره المپیاد آتش نش��انان از تاریخ۲۰  الی۲3 
اردیبهش��ت در محمود آباد برگزار شد گفت:  این المپیاد 
با حضور ۱4 تیم در رشته هاي نردبان طنابی، دوی ۱۰۰ 
مت��ر با مان��ع، دوی ۱۰۰×4 متر ام��دادی، حمل هوز و 
PPE و آبرسانی برگزار گردید، كه آتش نشانان شركت 
بهره ب��رداری نفت و گاز كارون عالوه بر كس��ب مقام 
اول تیمی ؛ موفق ش��دند در رش��ته نردبان طنابی ركورد 
شکنی كنند و ركورد جدیدی توسط آقای لطیف لطیفی 
فر به نام آتش نش��انان این ش��ركت به ثبت برس��انند، 
كه این ركورد جدید عالوه بر شکس��تن ركورد ش��ركت 

مل��ی نفت ایران،  ركورد وزارتی این رش��ته را نیز ارتقاء 
داد.وي، ضم��ن تقدیر از حمایت های مهندس دهانزاده، 
مدیرعامل این ش��ركت و پشتیبانی مهندس علی صفی 
خانی رئیسHSE  مناطق نفتخیز جنوب،  یادآور ش��د: 
تیم هاي شركت نفت و گاز پارس و شركت بهره برداری 
نف��ت و گاز زاگرس جنوبی مقام های دوم و س��وم این 
مس��ابقات را از آن خود كردند. گفتنی است المپیاد فنی 
تخصصی آتش نشانان ش��ركت ملی نفت ایران هر دو 
س��ال یکبار برگزار می گردد و تیم های اول تا س��وم به 
مسابقات المپیاد فنی تخصصی آتش نشانان وزارت نفت 

كه در فصل زمس��تان امس��ال برگزار خواهد شد اعزام 
می شوند.

محمد سليمان دارابی
پژوهشگر اقتصاد سياسی

واقعیت این است كه پیش��رفت مقوله ای تماماً درون زاست؛ یعنی برپایه ی 
س��رمایه های انس��انی، معن��وی و مادی مردم یک س��رزمین ممک��ن می گردد. 
نمی توان پایه ی پیش��رفت در یک كشور را بر توانمندی خارجی نهاد؛ چراكه این 

مسئله سبب وابستگی ما به جهان بیرون می شود.
رهب��ر معظم انقالب اسالمی امس��ال را س��ال »اقتص��اد مقاومتی: تولید-

اش��تغال« نام گذاری كردند. با توجه به مس��ائل و مصائبی كه در سطح مدیریت 
اجرای��ی كش��ور وجود دارد، تأكید ب��ر یک دغدغه ی اقتص��ادی، بیش از هرچیز 
بیانگر آن است كه مشکالت اقتصادی در فضای امروز كشور به چه میزان دارای 
اهمیت و اولویت است. پیام نوروزی معظم له به خوبی بیانگر آن بود كه ایشان از 
مش��کالت اقتصادی، كه عموم مردم در طی سال ها و روزهای اخیر با آن مواجه 
بوده اند، مطلع اند و برای مواجهه و مقابله با مشکالت پیش رو، بر اقتصاد مقاومتی 
تأكید دوباره و به عبارتی بهتر و رس��اتر، تأكید چندباره نموده اند. بر همین اساس، 
مطلبی كه پیش رو دارید، به دنبال واكاوی این مس��ئله اس��ت كه دولت دوازدهم 
چگونه می تواند اقتصاد كش��ور را از ش��رایط نامطلوب فعلی برهاند و به سرمنزل 
مقصود برساند؟ مطلب حاضر تالش می كند تا این مسئله را به طور مختصر مورد 

بررسی قرار دهد.
تأكيد دوباره ی رهبر انقالب بر اقتصاد مقاومتی

 از سال ۱3۸۸ تا به امروز، تنها سالی كه به شکلی بارز از عنوانی اقتصادی 
برخوردار نبوده است، سال ۱3٩4 بود كه نام »دولت و ملت؛ همدلی و هم زبانی« 
برای آن برگزیده ش��د. به غیر از آن، نام گذاری همه ی س��ال ها به شکلی بارز )چه 
به طور كلی و چه بخش��ی از آن( بر مس��ئله ی اقتصاد تأكید داش��ته است. دقت 
در ای��ن عناوین، به خوبی بیانگر این مس��ئله اس��ت: »حركت به س��مت اصالح 
الگ��وی مص��رف« )۱3۸۸(، »همت مضاع��ف، كار مضاع��ف« )۱3۸٩(، »جهاد 
اقتصادی« )۱3٩۰(، »تولید ملی و حمایت از كار و س��رمایه ی ایرانی« )۱3٩۱(، 
»حماس��ه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی« )۱3٩۲(، »اقتصاد و فرهنگ، با عزم 
مل��ی و مدیریت جهادی« )۱3٩3(، »اقتصاد مقاومت��ی؛ اقدام و عمل« )۱3٩5(، 
»اقتصاد مقاومتی: تولید-اش��تغال« )۱3٩6(. در این میان اما برای اولین بار است 
كه مقام معظم رهبری یک عنوان اصلی را در دو س��ال پیاپی به عنوان نام س��ال 
برمی گزینند. دلیل این امر نیز مش��خص و مبرهن اس��ت. اول اینکه این مسئله 
از اهمیت حیاتی و اساس��ی برخوردار اس��ت و دوم آنکه مدیریت های پیشین در 
راس��تای حركت به س��مت اقتصاد مقاومتی، چندان كارا و مؤث��ر عمل نکرده اند. 
بنابراین لزوم توجه ویژه در این زمینه و در مقابل، عدم توجه كافی به این مسئله، 
روی هم رفته سبب شد تا برای اولین بار در طی دو دهه ی گذشته، نام گذاری سال 
تکرار ش��ود. اگرچه عنوان فرعی این نام گذاری در سال گذشته، »اقدام و عمل« 
و در س��ال جاری »تولید و اش��تغال« بوده اس��ت، باید این نکته را در نظر داشت 
كه حركت در یک بُعد اقتص��اد مقاومتی، تأكید خودبه خودی بر زمینه های دیگر 

را نیز به دنبال دارد.
نام گذاری دوباره  امس��ال تحت عنوان »اقتص��اد مقاومتی« را از یک منظر 

دیگ��ر نیز می توان م��ورد توجه قرار داد و آن اینکه با توج��ه به جایگاه ولی فقیه 
به عنوان جهت دهنده به مس��یر كش��ور، تأكید او بیانگر نگاه خاصی به مسئله ی 
اقتصاد است. نگاهی كه با عموم نگاه های موجود در كشور متفاوت است و جنس 
پیش��رفت ایران را مبتنی بر مؤلفه هایی می داند كه بیش از هرچیز نشان دهنده ی 

خوداتکایی در شرایط نابسامان جهانی است.]۱[
 پيشرفت درون زاست

 ام��روز نهادهای��ی در عرص��ه ی بین الملل��ی حض��ور دارند ك��ه داعیه دار 
سیاس��ت گذاری در زمینه ی توسعه هس��تند. آنان بر این نکته تأكید می كنند كه 
درصورتی كه كش��ورهای جهان س��وم ب��ه راهبردهای مدنظر ای��ن نهادها توجه 
كنند، به س��رعت می توانند در مسیر توس��عه قرار بگیرند. نکته  آنکه این نهادهای 
بین المللی كه به ش��دت تحت حمایت قدرت ه��ای بزرگ جهانی قرار دارند، برای 
تشویق كشورهایی كه در مسیر پیشرفت حركت می كنند، حتی مشوق هایی نظیر 
وام های كوتاه مدت یا بلندمدت نیز ارائه می دهند.]۲[ طنز ماجرا در آن اس��ت كه 
تحقق پیشرفت در جهان بیانگر آن بوده است كه همیشه كشورهایی توانسته اند 
به پیش��رفت نائل آین��د كه برخالف رویکرده��ا، راهبردها و سیاس��ت های این 
نهادهای بین المللی، نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، حركت كرده اند. 
این واقعیت تاریخی نشان می دهد چگونه اثرپذیری از این نهادها، فرایند پیشرفت 
در كش��ورها را به تأخیر می اندازد. متأس��فانه جذابیت استقراض و استفاده از وام 
از یک س��و و حركت و همراهی با قدرت های سلطه گر از سوی دیگر، سبب شده 
است كه بسیاری از كشورها عالوه بر همه ی درس هایی كه می توانستند از تاریخ 
بگیرند، همچنان رویکردی برون نگر به مس��ئله ی پیشرفت داشته باشند. واقعیت 
این اس��ت كه پیشرفت مقوله ای تماماً درون زاس��ت؛ یعنی برپایه ی سرمایه های 
انس��انی، معنوی و مادی مردم یک سرزمین ممکن می گردد. قطعاً این بدان معنا 
نیس��ت كه ما از تجارب جهان س��ود نبریم، اما نمی توان پایه ی پیشرفت در یک 
كشور را بر توانمندی خارجی نهاد؛ چراكه این مسئله سبب وابستگی ما به جهان 
بیرون می شود و این امر خود باعث می شود تا ایران اسالمی هرگز نتواند نسبت به 
رویکردهای خصمانه ی كشورهای سلطه گر، رویه ای اعتراضی داشته باشد؛ چراكه 
در توس��عه ی وابسته، حیات و ممات یک كش��ور به ابرقدرت های جهانی وابسته 
است و هرگونه اعتراض به قطع حمایت ها و رویکردهای مواجهه جویانه ی آن ها 
منتهی می ش��ود.ما باید بتوانیم توان تولیدی م��ان را در همه ی زمینه ها و به طور 
خاص در زمینه ی كاالهای اس��تراتژیک، به س��رعت افزایش دهیم. الزمه ی این 
امر وجود اعتمادبه نفس و عدم اعتماد به قدرت های امپریالیستی است. استفاده از 
رویکردهایی همچون بحث مزیت نسبی، كه سبب می شود تا برخی از كاالها از 
دس��تور تولید كشورهای تحت سلطه خارج شود و توسط جهان غرب تولید شود، 
از جمله مواردی اس��ت كه بسیاری از این كش��ورها را از فرایند حركت در مسیر 

توس��عه خارج كرده اس��ت. توجه به اقتصاد مقاومتی، جدای از آنکه ما را از مدار 
وابس��تگی به غرب می رهاند، س��بب عبور ما از بحران اقتصادی كه امروز در آن 

گرفتاریم نیز می شود.
 لزوم حمایت گرایی

 نظری��ه ی نئوكالس��یک برای مدت های مدیدی اس��ت كه ب��ر این نکته 
پافش��اری می كند ك��ه تنها راه برون رفت از عقب ماندگ��ی، كوچک كردن دولت 
اس��ت. آنان نگاهی منفی به دولت دارند و طرفدار دولت »نگهبان شب« هستند. 
از نظر آن ها، دولت نگهبان ش��ب، تنها كارویژه های امنیتی دارد و نمی بایست در 
زمینه ی پیشرفت كشور گام بردارد. این در حالی است كه بسیار از نظریه پردازان 
غربی توس��عه نیز امروز بر این امر پافش��اری می كنند كه در دنیای امروز، مسئله 
و دغدغه ی سیاس��ت مداران نمی بایست بزرگی و كوچکی دولت باشد. آنچه مهم 
اس��ت رویکردی اس��ت كه سیاس��ت مداران در زمینه ی برون رفت از بحران های 
اقتصادی و حركت در زمینه ی پیش��رفت دنبال می كنن��د. به واقع دولت می تواند 
موتور محرک توس��عه باشد و با سیاست های درست خود، جامعه را در این مسیر 
قرار دهد. دولت باید با فساد مبارزه كند و از پشتوانه ی سرمایه ی اجتماعی جامعه 
نیز برخوردار باش��د. بدون حمایت دولت، تحقق پیشرفت ممکن نیست. پیترایوانز 
در همین زمینه، دولت هایی را كه به امر توسعه می پردازند، تحت دو عنوان كلی 
دولت توسعه گرا و دولت غارتگر تقسیم بندی می كند. از منظر او، دولت توسعه گرا 
همان دولتی است كه رویه ای حمایت گرایانه در زمینه ی توسعه در پیش می گیرد.

]3[ به طور مختصر، حداقل دو مورد از كارویژه های این دولت را می توان در اینجا 
نام برد. قطعاً به این دو مورد، ش��اخص های بس��یاری را می توان افزود، از جمله 

مبارزه با فساد و تالش برای تربیت نیروی انسانی كارآمد و...
 1. مقابله با واردات بی رویه

 فردریک لیست، پدر مکتب تاریخی آلمان، كه تأثیر بسیار در حركت آلمان 
در مس��یر توسعه داشت، به شدت نسبت به واردات بی رویه ی كاال انتقاد داشت. او 
منط��ق خاصی در زمینه ی واردات داش��ت. او آلمانی ه��ا را دعوت می كرد كه در 
صورت واردات كاالهای خارجی، با استفاده از تعرفه های گمركی، قیمت آن ها را 
نوعی طبقه بندی كنند كه نرخ كاالی داخلی به مراتب پایین تر از مش��ابه خارجی 
آن باش��د تا بدین طریق كاالهای داخلی در اولویت خرید بازار كش��ور قرار گیرد.

]4[ عالوه بر آن، تولیدكننده ی داخلی نیز می بایس��ت تالش كند تا در رقابت با 
تولیدات داخلی، س��طح كیفی خود را باال ببرد. این در حالی اس��ت كه در برخی 
جوامع، رانت واردات سبب شده است تا به قیمت سرمایه دار شدن برخی، مسئله ی 
تولید ملی مورد غفلت قرار بگیرد. مسئله این است كه وقتی می توان كاالیی را در 
تولید تهیه كرد، چرا باید آن را وارد كش��ور كرد؛ امری كه هم نیازمند مصرف ارز 

است و هم تولید و اشتغال داخلی را با مشکل مواجه می كند.

 2. مبارزه ی گسترده با قاچاق
 به غی��ر از واردات از راه ه��ای قانونی، قاچاق كاال نی��ز ضربه ی بزرگی به 
اقتصاد كش��ور می زند. این مسئله فقط در زمینه ی واردات كاالی قاچاق نیست، 
بلک��ه حتی صادرات كاالهای سوبس��یدی همچون س��وخت نیز همین نتیجه را 
دربردارن��د. قاچاق كاال باعث ضرب��ه ی بزرگ به تولید و بالتبع بازار كار كش��ور 
می ش��ود. برای مواجهه با قاچاق كاال، چندین اقدام می بایس��ت توسط دولت در 
پیش گرفته ش��ود. اول اینکه دولت باید رویکرده��ای نظارتی و امنیتی در پیش 
گیرد و با كنترل مرزها و باندهای قاچاق به مقابله با این پدیده ی ش��وم بپردازد. 
دوم، كنترل بازار خرید و فروش داخلی برای مقابله با قاچاقچیان خرده پا و بزرگ 
اس��ت. به عنوان مثال، طرح ریجس��تری موبایل می توانست كمک زیادی در این 
زمینه بکند. طرحی كه نهایتاً دولت آن را به كنار نهاد. این مس��ئله می بایس��ت 
ع��الوه بر كاالهای دیجیتالی چون موبایل، در م��ورد كاالهای دیگر نیز اجرایی 
شود. س��وم، فرهنگ سازی در این زمینه است. خریداران داخلی باید بدانند كه با 
خری��د كاالی قاچاق، در میان مدت و بلندمدت، به خ��ود و خانواده ی خود ضربه 

می زنند و سبب ساز بیکاری برادران و خواهران خود می شوند.
 توازن ميان اشتغال و آموزش

 حمای��ت از كاالی ایرانی خودبه خود منجر به حمای��ت از كارمند و كارگر 
ایرانی و در یک كالم، ایجاد اشتغال برای مردم می شود. البته این مسئله نیازمند 
سیاست گذاری های درست نیز هست. متأسفانه عموماً در كشور ما میان نیازهای 
موجود و جذب در دانش��گاه ها، تناسب وجود ندارد. به عبارتی هم زمان با گسترش 
تولید داخلی، می بایس��ت در زمینه ی نیروی كار ای��ن كارخانه ها و یا كارگاه های 
تولید، نیازسنجی نیز صورت بگیرد و جامعه به سوی ارتباط دانشگاه و تولید پیش 
برود؛ امری كه درحال حاضر كمتر ش��اهد آن هس��تیم. بدین ترتیب جدا از ایجاد 

اشتغال، شاهد پرورش و تربیت نیروهای كارآمد نیز خواهیم بود.
پی نوشت ها:

 ]۱[. ازهمین روس��ت كه ایشان تعریف از اقتصاد مقاومتی را این گونه ارائه 
می دهد:

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، 
در ش��رایط دش��منی ها و خصومت های ش��دید، می تواند تعیین كننده ی رش��د و 

شکوفایی كشور باشد )دیدار با دانشجویان، ۱6 مرداد ۱3٩۱(.
]۲[. رویکردهای بین المللی در زمینه ی توسعه ناشی از »اجماع واشنگتن« 
اس��ت. اجماعی كه در آن از یک سو دس��تگاه مجریه ی آمریکا و از سوی دیگر، 
نهاده��ای بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول )كه به ش��دت 
متأث��ر از سیاس��ت گذاری های آمریکایی ه��ا هس��تند( حضور دارند. بس��یاری از 
نسخه پیچی های جهانی در زمینه ی توسعه و از جمله طرح تعدیل ساختاری، كه 
متأسفانه برای مدتی در كشور ما نیز اجرا شد، توسط همین جمع مطرح شده اند.

]3[. ب��رای مطالع��ه در این زمینه می توانید بنگرید ب��ه: پیتر اوانز )۱3۸۰(، 
توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، تهران، طرح نو.

]4[. فردریک لیس��ت )۱37۸(، اقتصاد مل��ی و اقتصاد جهانی: تجانس ها و 
تعارض ها، ترجمه ی عزیز كیاوند، تهران، نشر دیدار.

اقتصاد مقاومتی؛ یک تير و دو نشان
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