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روزگار عجیب نفت
روزگارجالبی شده است! دیر زمانی پیش، اختالفات اعضای قدرتمند اوپک و ارزان فروشی برخی 

کشورهای عرب این سازمان، به کاهش شدید قیمت نفت تا حدود 30 دالر در هر بشکه انجامید 
و اکنون اوپک در اوج اتحاد هم در حال نزدیک شدن به این قیمت کابوس وار است

دانش نفت: هیچ تحول بزرگ منطقه ای و جهانی نتوانسته کمترین 
تاثی�ر را در قیم�ت نفت بگ�ذارد و آن را تقویت کند. ن�ه بحران قطر و نه 
آم�دن ولیعهد تندرو و جنگ طلب عربس�تان و ن�ه پایبندی دقیق و باالی 
100 درص�دی اوپکی ها به توافق کاهش تولی�د نفت هیچ کدام رمقی به 
نف�ت ندادند. در ای�ن میان، پیش بینی روس ها از ی�ک ناامیدی محض از 
ب�ازار نفت حکای�ت می کند. این ناامی�دی آنجایی ق�وت گرفت که بانک 
مرک�زی این کش�ور پیش بینی قیم�ت ۵0 دالر برای هر بش�که نفت در 

س�ال ۲01۷ را تغیی�ر نداد چه اینک�ه روس ها بر این باورن�د که نفت در 
فاصل�ه س�ال ۲01۸ تا ۲01۹ به پایین ۴0 دالر خواهد رس�ید. در همین 
حال، قیمت نفت نس�بت به باالترین میزان آن در س�ال ۲01۷، بیش از 
۲0 درصد کاهش یافته و به کانال ۴0 دالری وارد ش�ده اس�ت.اما گویی 
کاب�وس از س�ر نفت دس�ت بر نم�ی دارد. برخ�ی کارشناس�ان احتمال 
کاهش قیمت نفت به ۳0 دالر در سال ۲01۸ میالدی را نیز دور از ذهن 
مشروح در صفحه۲ نمی دانند. 

گفت و گوی دانش نفت با مهندس غالمرضا شاه كرمي
 مدير كل سالمت، تربيت بدني و مسئوليت اجتماعي وزارت نفت؛

وزارت نفت
 پيشتاز ورزش كشور
 تمامي سياست ها و برنامه هاي ورزشي وزارت نفت، 4 حوزه »بدو استخدام«

 »حين استخدام«، »خانواده ها« و »بازنشستگان« را شامل مي شود. فعاليت هاي ورزشي 
ويژه اي براي بازنشستگان كه سرمايه گرانقدر صنعت نفت محسوب مي شوند

 در نظر گرفته ايم كه با جديت پيگيري و اجرا مي شود

پیوند ایتالیایی ها با صنعت نفت ایران؛ 

انی- دارخوین - کیش
مهندس بورد مطرح کرد:

30 درصد تجهیزات فالت قاره 
به بازسازی و نوسازی نیاز دارند صفحه2

صفحه2

جزئيات اتمام توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی
دان�ش نفت: میدان گازی پارس جنوب�ی بزرگترین میدان گازی 
جه�ان ب�وده ک�ه بین ای�ران و قطر مش�ترک اس�ت.میدانی ک�ه روند 
توس�عه آن گرفت�ار پیچ و خ�م تحریم ها ش�ده بود در دول�ت یازدهم 
س�رعت گرفت و بهره ب�رداری از ۵ ف�از 1۷،1۸،1۹،۲0 و ۲1 باعث 
ش�د نه تنها نیاز بازارهای داخلی تامین ش�ود،بلکه میزان برداش�ت از 

این میدان با کش�ور همس�ایه بربار ش�د.اکنون از این میدان فازهای 
11،1۳،1۴،۲۲،۲۳،۲۴چش�م انتظ�ار توس�عه هس�تند ک�ه گفته های 
مس�ئولین نفتی کش�ور حاکی از ان است که اواخر سال جاری یا اوایل 

سال آینده همه فازهای این میدان به بهره برداری خواهند رسید.
مشروح در صفحه۴  

ابراهیم طالقانی عنوان کرد: 

معرفی فرصت های سرمایه گذاری شرکت ملی 
نفت ایران در کنگره جهانی نفت

بیست و دومین کنگره جهانی نفت، 18 تا 22 تیرماه امسال در مرکز همایش های بین المللی استانبول برگزار می شود
صفحات 8و9صفحه16
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تحلیل2
گفتمان

یادداشت اول

پیوند ایتالیایی ها با صنعت نفت ایران؛ 

انی- دارخوین - کیش

محسن آقایی
دانش نفت: طی 
تفاهمنام�ه ای، مطالعه 
می�دان گازی کی�ش و 
فاز س�وم میدان نفتی 
س�وی  از  دارخوی�ن 

شرکت ملی نفت به شرکت انی ایتالیا سپرده 
ش�د تا بدین سان پیوند ایتالیایی ها با صنعت 

نفت ایران بار دیگر به منصه ظهور برسد.
آئی��ن  امضای تفاهمنامه بین ش��رکت 
ملی نفت ایران و شرکت انی ایتالیا، به منظور 
مطالعه یک میدان نفتی و یک میدان گازی 
با حضور علی کاردر، مدیرعامل شرکت نفت 
برگزار ش��د.امضاءکنندگان ای��ن تفاهمنامه 
غالمرض��ا منوچه��ری، مع��اون توس��عه و 
مهندسی شرکت ملی نفت و آنتونیو وال، مدیر 
بخش باالدستی شرکت انی منعقد شد. طرح 
توس��عه میدان گازی کیش ب��ا هدف انتقال 
گاز تولی��دی از این میدان به وس��یله خطوط 
لوله زیرزمینی و دریای��ی و انتقال گاز ترش 
ب��ه پاالیش��گاه گاز )واقع در منطق��ه گرزه(، 
همچنین فرآورش گاز ترش در پاالیش��گاه 
به منظور تولید گاز سبک برای صادرات و یا 
مصارف داخلی در دستور کار شرکت مهندسی 
و توسعه نفت قرار دارد. میدان گازی کیش در 
٣٠ کیلومتری شرق جزیره الوان قرار دارد و 
پس از میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان 
گازی خلیج فارس به شمار می رود. حجم گاز 
در ج��ای میدان کیش بی��ش از ۵٠ تریلیون 
ف��وت  مکعب و حجم میعانات گازی در جای 
آن ۵۱۴ میلیون بش��که برآورده ش��ده است. 
وجود مخزن گازی در عمق چهار هزار متری 
از سطح زمین در جزیره کیش در سال ۱٣٨٣ 
با حفاری یک حلقه چاه به وس��یله دس��تگاه 
حفاری ٦٧ فتح ش��رکت مل��ی حفاری ایران 
از س��وی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران ثبت و اعالم و توس��عه میدان از س��ال 
۱٣٨٦ با استفاده از منابع داخلی شرکت ملی 
نفت ایران آغاز ش��ده است. میدان دارخوین 
نیز در ٣٠کیلومتری ش��مال خرمشهر و ۱٠٠ 
کیلومتری جنوب غربی اهواز، در امتداد جاده 

اهواز – خرمشهر واقع شده است. هم اکنون 
از محل فازهای نخست و دوم توسعه میدان 
دارخوین در مجموع ۱٦٠ هزار بشکه در روز 
تولید می ش��ود؛ مس��احت این میدان حدود 
٢٠٠ کیلومت��ر مربع و نفت درجای آن حدود 
٨ میلیارد بش��که است.این در حالی است که 
بر اس��اس این تفاهمنامه ش��رکت انی ایتالیا 
موظف اس��ت تا مطالعه میدان گازی کیش 
و همچنین فاز س��وم می��دان نفتی دارخوین 
را طی ٦ ماه به صورت همه جانبه در دس��تور 
کار قرار دهد.ش��رکت نفت فیلیپین و شرکت 
سرمایه گذاری غدیر، پیش از این برای مطالعه 
دارخوین با شرکت ملی نفت تفاهمنامه ای را 
امضا کردند.از س��وی دیگ��ر، مطالعه میدان 
گازی کی��ش نی��ز ط��ی تفاهمنام��ه ای به 
شرکت های انگلیسی � هلندی شل، گازپروم 
روسیه و شرکت سرمایه گذاری غدیر سپرده 

شده بود.
مناقصه میدان آزادگان در دولت دوازدهم 

کلید می خورد
در این مراسم، مدیرعامل شرکت نفت 
گفت: متن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی آماده 
ش��ده اس��ت و احتماال تا دو هفت��ه دیگر به 
امضا می رس��د.علی کاردر مدیرعامل شرکت 
مل��ی نفت ایران گفت: در مورد زمان امضای 
قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی باید گفت امضای 
این ق��رارداد نیازمند هماهنگ��ی زمانی بین 
مدیران و مس��ئوالن متفاوتی است، اما متن 
قرارداد نهایی شده و احتماال تا دو هفته دیگر 
به امضا می رسد.وی همچنین با اعالم اینکه 
اس��ناد برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان 
آماده اس��ت، ادام��ه داد: احتم��اال برگزاری 
مناقص��ه می��دان نفت��ی آزادگان ب��ه دولت 
دوازدهم موکول می ش��ود؛ چرا که ما با همه 
شرکت ها MOU )تفاهم نامه مطالعاتی( امضا 
نکردیم به این ترتیب اغلب شرکت ها نیازمند 
زمان س��ه ت��ا چهارماهه ب��رای مطالعه این 
میدان هستند.این مقام مسئول با بیان اینکه 
ش��رکت های متفاوتی برای حضور در میدان 
آزادگان اعالم آمادگی کرده اند، تصریح کرد: 
مناقصه بین ش��رکت هایی که اعالم آمادگی 

و تمایل ب��رای میدان آزادگان ک��رده اند به 
صورت محدود برگزار می شود، این در حالی 
اس��ت که ما به همه این ش��رکت ها فرصت 
داده ایم ت��ا پایان این هفته عالقه و آمادگی 
خود را برای حضور در این میدان اعالم کنند، 
اما بس��یاری از این ش��رکت ها خواهان زمان 
بیش��تری هس��تند تا بتوانند شرکای مناسب 
خود را پیدا کنند.وی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر وضعی��ت برگزاری مناقص��ه میدان نفتی 
آزادگان گف��ت: قس��مت اول مناقصه برگزار 
شده است، به این ترتیب که ما دعوتنامه های 
ای��ن مناقص��ه را به ش��رکت های مختلف و 
متقاضی ارسال کرده و اکنون در حال دریافت 
پاسخ هستیم. شرکت ملی نفت اسناد مناقصه 
را برای همه ش��رکت ها نفرس��تاده اس��ت و 
تنها این اس��ناد را در اختیار شرکت هایی که 
در لیس��ت بوده اند ارس��ال کرد تا در صورت 
تمای��ل در این مناقصه ش��رکت کنند.معاون 
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره 
با شرکت دانمارکی مرسک برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی گفت: مدل فنی ارائه شده 
از س��وی مرسک بررسی ش��د و کارشناسان 
ما دیدگاه های پیش��نهادی خود را روی این 
مدل ارائه کرده اند.تاکید ما بر این است که با 
توجه به مشترک بودن مخزن، سرعت تخلیه 
افزایش یابد.وی با بیان این که تاکنون به جز 
مرسک، ش��رکت دیگری برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی ابراز تمایل نکرده اس��ت، 
ادامه داد: الیه نفتی میدانی تکنیکال اس��ت 
و مرس��ک تجارب خوبی در این زمینه دارد.
کاردر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
این که گویا هندی ها انتظار دارند ایران توسعه 
فرزاد بی را به آن��ان واگذار کند، عنوان کرد: 
اگر ق��راردادی بخواهد از ابتدا تحمیلی پیش 
رود، بدون ش��ک در درازمدت نمی توانددوام 
بیاورد و اثربخش شود.وی ادامه داد: در حال 
 EPCF آماده سازی بسته های کاری در قالب
برای توس��عه فرزاد بی هستیم و با این حال 
همچنان اگر مدل مالی که از منظر ش��رکت 
ملی نفت ایران دارای توجیه اقتصادی است 
ارائه ش��ود، آن را دریافت و بررسی می کنیم؛ 
اما روند توسعه میدان متوقف نخواهد شد.به 
گفته کاردر، شرکت ملی نفت ایران بر اساس 
تفاهم نامه های مطالعاتی که امضا کرده است، 
باید حدود ٧۵ طرح مطالعاتی دریافت کند که 
از این میان تاکنون بیش از ٢٠ طرح دریافت 

شده است.
تشکیل کمیته های مشترک با عراق و قطر

کاردر در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره 
همکاری های مش��ترک ایران با کشورهای 
همسایه برای توسعه صیانتی مخازن مشترک 
نیز توضیح داد: قطر در این زمینه درخواست 
تشکیل کمیته ای مشترک داشت و نخستین 

جلس��ه این کمیته نیز برگزار ش��ده اس��ت؛ 
همچنین با عراق نیز جلسه مشترکی برگزار 
ش��ده اس��ت. ایران از همکاری در این زمینه 
استقبال می  کند زیرا دو طرف از این همکاری 

منتفع می شوند.
افزایش ضریب بازیافت میادین منوط به 

داشتن فن آوری نوین است
معاون امور توس��عه و مهندسی شرکت 
ملی نفت هم در سخنانی گفت: انتظار داریم 
ک��ه ظرفیت نهای��ی و روش ه��ای EOR و 
IOR و همچنین ضریب بازیافت به ما اعالم 
ش��ود تا بتوانیم ثروت انباش��ته نفتی و گازی 
خود را بازیافت کنیم.غالمرضا منوچهری در 
مراس��م امضای تفاهم نامه بین شرکت ملی 
نفت ایران و ش��رکت انی ایتالیا که به منظور 
واگذاری مطالعه توس��عه میدان گازی کیش 
و فاز س��وم میدان نفتی دارخوین برگزار شد 
اظهار داشت: این ش��رکت حضور قدیمی در 
صنعت نفت ای��ران دارد و از جمله بزرگترین 
ش��رکت های راهبری و تعیی��ن کننده نفتی 
اروپاست.وی با اعالم اینکه قراردادهای نفتی 
ایران در میادین مختلف، ٢٠ ساله است ادامه 
داد: در این مطالعات، که توسط شرکت های 
مختلف  صاحب تجربه انجام می شود انتظار 
داریم که ظرفیت نهایی و روش های EOR و 
IOR و همچنین ضریب بازیافت به ما اعالم 
شود تا بتوانیم ثروت انباشته نفتی و گازی خود 
را بازیافت کنیم چرا که در غیر این صورت از 
دس��ترس ما خارج می شود.این مقام مسئول 
همچنی��ن گفت: ب��ه کارگیری ف��ن  آوری 
نوی��ن در صنعت نفت مهمتری��ن تأثیر برای 
به حداکثر رس��اندن بازیابی مخ��ازن را دارد. 
همکاری با شرکتهای مطرح نفتی دنیا از این 
جهت که می تواند تراز و استاندارد فعالیت های 
نفتی ایران را در زمینه تکنولوژیکی ارتقاء دهد 
برای ما حائز اهمیت اس��ت چرا که می تواند 
با اجرایی ش��دن آن شرکت های نفتی ایرانی 
را وارد ف��از جدی��دی از فعالیت صنعتی کند.
منوچهری با بیان اینک��ه تاکنون خروجی و 
اس��ناد معتبر و مناس��بی که نتیجه مطالعات 
شرکت های مختلف نفتی دنیا بر روی میادین 

مختلف ایران انجام ش��ده است به دست ما 
رس��یده تأکید کرد: این مطالعات که توس��ط 
ش��رکت های مختل��ف انجام ش��ده، در کنار 
اطالعاتی که خودمان از قبل طی مطالعاتی 
انجام داده بودیم می تواند منجر به ش��فافیت 
اطالعاتی در بخش امکان برداش��ت، میزان 
برداش��ت و طول عمر میادین ش��ود.به گفته 
معاون مدیرعامل شرکت نفت انتظار می رود تا 
طی شش ماه آینده، طرح های مناسب و قابل 
قبولی را ب��رای تفاهم نامه های مطالعاتی در 
یافت کنیم. به این ترتیب نتایج این مطالعات 
می تواند پرمایه و مبنای اقدامات آینده نفتی 
ایران کند و از طرفی دیگر می توانیم حاصل 
این تفاهم نامه های مطالعاتی را که توس��ط 
شرکتهای مختلف انجام می شود را با یکدیگر 
مقایسه کنیم.منوچهری اضافه کرد: شرکت 
انی در کشور مصر به لحاظ سرعت و کیفیت 
انج��ام فعالیت های نفت��ی دارای رکوردهای 

مساعدی است.
آنتونیو وال:ایتالیا دانش فنی ازدیاد برداشت 

نفت رابه ایران می آورد
در همین حال، رئیس بخش باالدستی 
ش��رکت نفت انی ایتالیا گفت: انتقال فناوری 
و دانش فنی روز در حوزه ازدیاد برداش��ت از 
مخازن یکی از اهداف همکاری محتمل میان 
انی و شرکت ملی نفت ایران است.آنتونیو وال، 
در آیی��ن امضا تفاهمنامه همکاری مطالعانی 
توس��عه میدان های گازی کیش و فاز س��وم 
دارخوی��ن با بیان این مطل��ب افزود: با توجه 
به س��ابقه بلند م��دت و زمینه همکاری های 
مش��ترکی که انی و ایران داش��ته اند، چشم 
ان��داز مثبت و امیدوار کننده ای در انتظار هر 
دو طرف است.وی با اشاره به سابقه درخشان 
انی در جهان به عنوان یکی از برجسته ترین 
شرکت های توس��عه نفت و گاز، فعالیت های 
این شرکت را در پارس جنوبی موفقیت آمیز 
خواند و گفت: دس��تاوردهای چشمگیری در 
همکاری ه��ای گذش��ته برای ه��ر دو طرف 
حاصل ش��ده اس��ت و این بار انتخاب میدان 
گازی کیش تصمیم درستی است زیرا انی در 

حوزه گاز بسیار توانمند عمل می کند. 

روزگار عجیب نفت
احمد مددی

هی��چ تحول بزرگ منطق��ه ای و جهانی 
نتوانسته کمترین تاثیر را در قیمت نفت بگذارد 
و آن را تقوی��ت کند. نه بحران قطر و نه آمدن 
ولیعه��د تن��درو و جنگ طلب عربس��تان و نه 
پایبندی دقیق و باالی ۱٠٠ درصدی اوپکی ها 
به توافق کاهش تولید نفت هیچ کدام رمقی به 

نفت ندادند. در ای��ن میان، پیش بینی روس ها از یک ناامیدی محض از 
ب��ازار نفت حکایت می کند. این ناامی��دی آنجایی قوت گرفت که بانک 
مرکزی این کش��ور پیش بینی قیمت ۵٠ دالر برای هر بش��که نفت در 
س��ال ٢٠۱٧ را تغیی��ر نداد چه اینکه روس ها بر ای��ن باورند که نفت در 
فاصله س��ال ٢٠۱٨ تا ٢٠۱۹ به پایین ۴٠ دالر خواهد رس��ید. در همین 
حال، قیمت نفت نس��بت به باالترین میزان آن در سال ٢٠۱٧، بیش از 

٢٠ درصد کاهش یافته و به کانال ۴٠ دالری وارد شده است.
اما گویی کابوس از سر نفت دست بر نمی دارد. برخی کارشناسان 
احتم��ال کاه��ش قیمت نفت ب��ه ٣٠ دالر در س��ال ٢٠۱٨ میالدی را 
نی��ز دور از ذهن نمی دانند. در این باره، فریدون فش��ارکی، تحلیلگر و 
رییس موسس��ه مش��اوره و تحقیقات »اف جی یی« هشدار داده که در 
صورت بیش��تر نشدن رقم کاهش تولید نفت در توافق جهانی سازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت )اوپ��ک(، قیمت نفت در س��ال ٢٠۱٨ 
می��الدی ب��ه ٣٠ دالر خواهد رس��ید و نزدیک به دو س��ال در همین 
میزان باقی خواهد ماند. اش��اره این کارشناس بین المللی نفت به توافق 
اخی��ر اوپک و غیر اوپکی ها در تمدید کاهش یک میلیون و ٨٠٠ هزار 
بش��که ای نفت اس��ت که البته او می گوید این »کاه��ش تولید« باید 
بیش��تر کاهش یابد!به اعتقاد فشارکی،کاهش کنونی تولید اعضای این 
س��ازمان برای حفظ قیمت نفت در حد ۵٠ دالر تنها برای سال جاری 
می��الدی کفایت می کند و در س��ال آینده می��الدی انتظار می رود که 
ذخیره سازی های جدید از میزان تقاضا 
پیش��ی گیرد. بی تردی��د آنچه در حال 
حاضر در بازار نف��ت در حال رخ دادن 
اس��ت، چیزی ش��بیه یک فاجعه برای 
دارندگان طالی س��یاه اس��ت، طالی 
سیاهی که حاال بیش��تر شبیه »مس« 
اس��ت! در این باره، آژان��س بین المللی 
ان��رژی در آخری��ن گ��زارش خود آب 
پاکی را روی دست کش��ورهای تولید 
کنن��ده نفت ریخته و ابراز کرده که؛ در 
سال ٢٠۱٨ عرضه نفت از تقاضا پیشی 
خواهد گرفت. این یعنی اینکه؛ »رش��د 
عرضه نفت از رشد مصرف آن فراتر خواهد بود«. بر این اساس و طبق 
پیش بینی این آژانس، رشد تقاضای نفت در سال آینده میالدی برای 
نخس��تین بار، از ۱٠٠ میلیون بش��که در روز فراتر می رود. به گفته این 
آژانس وابس��ته به غرب، در س��ال ٢٠۱٨ میالدی مجموع تولید روزانه 
نفت کشورهای غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
یک میلیون و ۵٠٠ هزار بش��که افزایش می یابد. این نهاد وابس��ته به 
سازمان توس��عه و همکاری های اقتصادی همچنین اعالم کرد: سطح 
ذخیره س��ازی نفت در بیشتر کش��ورهای صنعتی در ماه آوریل امسال 
۱٨ میلی��ون و ٦٠٠ هزار بش��که افزایش یافته و به س��ه میلیارد و ۴۵ 
میلیون بشکه رسیده که همچنان ٢۹٢ میلیون بشکه باالتر از میانگین 
پنجساله این ذخایر است. آژانس بین المللی انرژی همچنان پیش بینی 
می کند که عرضه روزانه نفت در نیمه دوم س��ال جاری میالدی ۵٠٠ 
هزار بش��که کمتر از تقاضای آن خواهد بود. ب��ا این همه، این آژانس 
اعالم کرد: ممکن اس��ت تا پیش از نزدیک ش��دن ب��ه انقضای توافق 
کاهش تولید کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپک در ماه مارس س��ال 
٢٠۱٨ میالدی، س��طح ذخیره س��ازی نفت در جهان به میزان مطلوب 
کاه��ش نیابد که این هم ب��ه معنای کاهش قیمت نفت در بازار انرژی 
خواه��د بود. اما فارغ از بازار راکدی که نفت را فرا گرفته اما اوپکی در 
عمل به تعهدات خود رکورد شکس��تند، رکوردی که احتماال تاثیری در 
بازار بی رمق نفت نخواهد داش��ت. منابع موثق در این خصوص اعالم 
کردند که میزان پایبندی کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپک به توافق 
جهانی کاهش تولید نفت، در ماه مه امسال به باالترین حد خود به رقم 
بی س��ابقه ۱٠٦ درصد رس��یده است! به گفته این منابع، در ماه گذشته 
میالدی پایبندی کش��ورهای عضو اوپک به توافق کاهش تولید نفت، 
۱٠٨ درصد و پایبندی تولیدکنندگان غیر عضو اوپک ۱٠٠ درصد بوده 
اس��ت. یک منبع اوپکی در این باره گفت: این باالترین میزان پایبندی 

به توافق اوپک از آغاز توافق تاکنون است.
اما در میان همه بدبینی ها به آینده بازار نفت، خوش��بینی عربستان 
به وضع بازار نفت تعجب برانگیز است! در این باره وزیر انرژی عربستان 
اعالم کرده که بنیادهای بازار نفت در جهت درستی حرکت می کنند! اما 
همچنان برای رسیدن به توازن، به زمان نیاز است.وی گفته: از دید من، 
بنیادهای بازار در جهتی درس��ت حرکت می کنن��د، اما با توجه به حجم 
مازاد نفت در ذخیره س��ازی ها در سال های گذشته، برنامه کاهش تولید 
برای نش��ان دادن تأثیر خود به زمان بیش��تری نیاز دارد. پیش بینی های 
کنونی با در نظر گرفتن افزایش تولید نفت شیل، نشان می دهند که بازار 
در س��ه ماه چهارم س��ال جاری میالدی به توازن می رسد.به گفته فالح، 
اکنون س��طح ذخیره سازی شناور نفت ۵٠ میلیون بشکه و سطح ذخیره 
سازی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، ٦۵ 
میلیون بش��که نس��بت به ماه ژوئیه پارس��ال کمتر است.وی گفت: بازار 
معمواًل این معیارها را نادیده می گیرد و بر کاهش س��طح ذخیره س��ازی 

نفت در آمریکا تمرکز می کند که افتی کمتر از انتظار داشته است.
ام��ا فعاالن بازار پیش بین��ی می کنند که ادامه کاهش قیمت نفت 
در جهان، ذخیره س��ازی این کاال را در کش��تی ها افزایش خواهد داد به 
این امید که رشد قیمت این کاال، افزایش یابد. بر این مبنا، شرکت های 
واس��طه گر مس��تقل برآورد می کنند که حدود ۱٠ درصد از نفتکش های 

غول پیکر جهان به تازگی برای ذخیره سازی نفت اجاره شده اند. 
روزگار جالبی ش��ده اس��ت! دیر زمانی پی��ش، اختالفات اعضای 
قدرتمند اوپک و ارزان فروش��ی برخی کشورهای عرب این سازمان، به 
کاهش شدید قیمت نفت تا حدود ٣٠ دالر در هر بشکه انجامید و اکنون 
اوپک در اوج اتحاد هم در حال نزدیک ش��دن به این قیمت کابوس وار 
است.اینک سواالت و ابهامات جدی درباره آینده نفت وجود دارد؟ آیا به 
پایان دوران طالیی »طالی س��یاه« نزدیک شده ایم؟ آیا ناقوس مرگ 
نفت به صدا در آمده و روزگار نفت به تباهی می رود؟ آیا نفت خام دیگر 

کاالیی استراتژیک نیست؟ و چندین و چند ابهام مهم دیگر.

مهندس بورد مطرح کرد:

30 درصد تجهيزات فالت قاره به بازسازی و نوسازی نياز دارند
ق�اره  ف�الت  ش�رکت  مدیرعام�ل  نف�ت:  دان�ش 
می گوید:ب�رای بازگش�ت 100 ه�زار بش�که ای تولی�د 
نفت م�ان ازماده1۲قان�ون رف�ع موانع تولید برای کس�ب 

سرمایه استفاده می کنیم.
حمیدرضا ب��ورد در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان 
اینکه بر اساس پیش بینی های انجام شده در نظر داریم 
تا در س��ال ج��اری ۴٠ تا ۵٠ هزار بش��که نفت در روز 
را از آمار ٢٠٠ هزار بش��که ای عدم بازگش��ت تولید در 
ش��رکت فالت ق��اره را کم کنیم، گفت: ب��ه این ترتیب 
تصور می شود تا ٢ تا ٣ سال آینده این ٢٠٠ هزار بشکه 
بازگش��ت تولید نف��ت در فالت قاره جبران ش��ود. البته 
باید در نظر داش��ت که ش��رایط تولید در خشکی و آب 
متفاوت است.  این در حالی است که ما توانستیم تا ۹٦ 
درصد بازگش��ت تولید در مناطق خش��کی داشته باشیم 
در حالیک��ه ش��رایط در آب به نحوی دیگر اس��ت.زمان 
بر اس��ت، اما ش��دنی اس��ت. مهم تر اینکه وزارت نفت 
برای جبران این حجم ازسهمیه بازگشت به تولید برنامه 
ریزی دارد.او با اش��اره به اینک��ه ۹ طرح در فالت قاره 
می تواند با اس��تفاده ازماده )۱٢( قانون رفع موان�ع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام م�الی کش��ور کسب سرمایه 
داشته باش��د، ادامه داد: این ظرفیت قانونی ضعف سایر 
مدل ه��ای جدب س��رمایه را ندارد. گفتنی اس��ت برای 
بازگشت ۱٠٠ هزار بشکه ای تولید نفتمان از این سبک 
جذب سرمایه استفاده می کنیم. از سویی دیگر با استفاده 
از منابع مالی این محل می توانیم ظرفیت تولید گازمان 

را به ٣٠٠ میلیون متر مکعب ارتقا دهیم.
این مقام مس��وول همچنین با اعالم اینکه حدود 
٣٠٠ چ��اه تحت مدیریت این ش��رکت فعالیت می کند، 
اضافه کرد: درباره الیه نفتی میدان گازی پارس جنوبی 
بهتر اس��ت صحبت��ی نکنم چرا که ممکن اس��ت تغییر 
مدیریتی در این زمینه انجام ش��ود. اما بر اساس مصوبه 
گذش��ته توس��عه این طرح بر عهده ما ب��ود. فالت قاره 
می تواند با تغیی��رات مدیریتی جدید و برنامه ریزی های 
جدید در میدان فرزاد بی حضور یافته و به بهترین شکل 
فعالیت کند. گفتنی اس��ت میانگین برداشت )ریت ( این 
٣٠٠ چاه متفاوت است اما هر چاه حدود ۱٠٠٠ تا ٢٠٠٠ 

بشکه تولید نفت روزانه دارد.
به گفته بورد، توسعه میدان گازی سلمان در پکیج 
جذب س��رمایه از محل ماده ۱٢ قانون اساس��ی اس��ت. 
بر اس��اس بررس��ی کارشناس��ان ما حدود ٣٠ درصد از 
تجهیزات ش��رکت نیاز به بازسازی و نوسازی دارند که 
برای دس��تیابی به آن چند برنامه داریم. نخس��ت اینکه 
دنب��ال اخذ مجوز از مجموعه دولت هس��تیم تا اقدام به 
بازسازی وسیع تجهیزات نفتی مان بکنیم. تا زمانی که 
این مقدار بودجه دریافت نشده است ما ٣ گروه تعمیرات 
دریایی و زی��ر دریایی را در نظرگرفتیم تا به این ترتیب 
ب��ا اس��تفاده از نیروهای پیمانکاری خودمان بخش��ی از 
این بازس��ازی را انجام دهیم. طبیعی اس��ت اگر بتوانیم 
س��رمایه خارجی یا داخلی جذب کنی��م این امر را بهتر 

انجام می دهیم.
۷0 هزار بشکه افت تولید نفت در سال

مدیرعامل ش��رکت فالت قاره با اش��اره به اینکه 
برای تجهیزات مورد نیاز نیز برنامه ریزی ش��ده است، 
ادام��ه داد: به همین منظور یک برنامه ریزی ۵ س��اله 
دقیق داریم. این در حالی اس��ت که طی مدت گذش��ته 
کاهش تعداد دکل حفاری نداش��تیم. تعداد آنها ۱۱ عدد 
اس��ت که می خواهیم ت��ا ۱۵ ع��دد در روز ارتقا دهیم.
ب��ه این ترتیب می توانیم  ه��ر ماه یک دکل به دکل ها 
اضافه می کنیم.این مقام مسوول  با اعالم اینکه تاکنون 
۵٠ درص��د بدهی به پیمانکاران به ارزش حدودی ٢٠٠ 
میلی��ارد تومان را دادیم، اظهار کرد: خط لوله انتقال گاز 

سلمان به شارجه تعمیر شده و بستگی به صحبت ما با 
ش��ارجه دارد که ببینیم چه میزان گاز می توانیم انتقال 
دهیم. از س��ویی دیگر نفت تولیدی فالت قاره مشتری 
خوبی دارد و به کش��ورهایی همچون چین، ژاپن، کره 
جنوب��ی، هن��د، مال��زی و...  صادر می ش��ود.  البته اگر 
بتوانیم یک میلیارد دالر در س��ال ج��ذب کنیم؛ ظرف 
یک تا پنج سال کل مشکالت فالت قاره حل می شود. 
این در حالی اس��ت که س��االنه با ٧٠ هزار بشکه افت 
تولی��د مواجه هس��تیم.بورد درباره ب��کار گیری مدیران 
نفتی گفت: من ش��خص مس��تقلی به لحاظ جناحی و 
سیاسی هس��تم، اما به طور کلی در ش��رکت نفت باید 
به س��متی بروی��م که مدیران را بر اس��اس تخصص و 
شایس��تگی انتخاب کنند نه گرایش سیاسی چرا که در 
غیر این صورت به کشور ظلم کرده اند. ممکن است هر 
مدیری نظری داشته باش��د، اما باید بر اساس خروجی 

کاری اش انتخاب شود.

 

روزگار جالبی شده است! دیر 
زمانی پیش، اختالفات اعضای 

قدرتمند اوپک و ارزان فروشی 
برخی کشورهای عرب این 

سازمان، به کاهش شدید قیمت 
نفت تا حدود 30 دالر در هر 

بشکه انجامید و اکنون اوپک در 
اوج اتحاد هم در حال نزدیک 

شدن به این قیمت
 کابوس وار است

اگر بتوانیم یک میلیارد 
دالر در سال جذب کنیم؛ 
ظرف یک تا پنج سال کل 

مشکالت فالت قاره 
حل می شود
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3 تحلیل
گفتمان

توتال – تابستان- تهران؛ چمدان یک میلیارد دالری!

اخبار مهم

یادداشت

یادداشت

مهندس سید شمس الدین مومنی
کارشناس ارشد انرژی

دان�ش نف�ت: 
آنک��ه وزیر  از  پس 
امض��ای  نف��ت 
ایران  میان  قرارداد 
توت��ال  ش��رکت  و 
ب��رای توس��عه فاز 
جنوبی  پ��ارس   ۱۱

را پی��ش از پای��ان کار دول��ت یازده��م در 
مراح��ل پایان��ی و محتمل دانس��ت، مدیر 
عامل توتال هم ب��ه رویترز گفت که توتال 
در تابستان س��ال جاری به تهران می آید تا 
ق��رارداد فاز ۱۱ را کلید بزن��د. البته هر چند 
»پاتریک پویان« تابس��تان امس��ال را برای 
توس��عه فاز۱۱ می��دان گازی پارس جنوبی 
اع��الم کرد اما در عین ح��ال گفت: کار در 
ایران ریس��ک اس��ت. پاتریک پویان،  مدیر 
اجرایی ارش��د توتال فرانسه به رویترز گفت: 
این تابس��تان توتال به توسعه میدان عظیم 
گازی ای��ران ادامه می دهد ک��ه این پس از 
امض��ای توافق بین المللی هس��ته ای اولین 
سرمایه گذاری بزرگ غربی در ایران خواهد 
بود. وی گفت: پس از این که ایاالت متحده 
آمریکا تعلیق تحریم های خود علیه ایران را 
تحت توافق هسته ای ٢٠۱۵ تمدید کرد، این 
گروه فرانس��وی ۱ میلیارد دالر را به عنوان 
س��رمایه گذاری اولیه در این کش��ور هزینه 
می کند. ناظران این گفته مدیر عامل توتال 
را به نوعی شرطی ارزیابی می کنندچه اینکه 
واش��نگتن تهدید کرده است در صورتی که 
متوجه ش��ود ای��ران طبق توافق هس��ته ای 
برنامه اتمی خ��ود را محدود نمی کند، تعلیق 
تحریم ها را لغو خواهد کرد. این بهانه جویی 
آمریکا اگر با تحریم ایران هم داستان شود، 
نه پویان و نه توتال به تهران نخواهند آمد. 
پویان در مصاحبه با رویترز می گوید: ارزش 
آن  را دارد که ما ۱ میلیارد دالر ریسک کنیم، 
چ��را که این کار بازار عظیمی را بازگش��ایی 
می کن��د. ما بازگش��ت تحریم ه��ا را هم در 
نظ��ر گرفته ایم، ما باید تغیی��ر قوانین را هم 
مد نظر ق��رار دهیم. او ادامه می دهد: تعلیق 
تحریم ه��ای آمریکایی علیه ایران به تازگی 

تمدی��د ش��د و دوباره در هر ش��ش تا ٨ ماه 
تمدید خواهند ش��د. ما بای��د قبول کنیم که 
تا حد نامعینی در این وضعیت وجود داش��ته 
باش��د. او ادامه داد: توتال در پروژه توس��عه 
می��دان گازی پ��ارس جنوبی س��هم ۱.۵٠ 
درصدی دارد و در کنار آن  ش��رکت دولتی 
ملی نفت چین ٣٠ درصد و پتروپارس ایران 

۱۹.۹ درصد سهم دارند.
پیام هایی به کنگره آمریکا

در همی��ن ح��ال، ی��ک کارش��ناس 
حق��وق بین الملل با اش��اره به اق��دام توتال 
برای س��رمایه گذاری در صنعت نفت ایران 
گف��ت: باوجود تهدیده��ای قانونی و فضای 
ارعابی ک��ه کنگره آمریکا قص��د ایجاد آن 
را دارد، ارزش ورود ب��ه ب��ازار ایران به قوت 
خود باقی اس��ت. رضا نصری، کارش��ناس 
حق��وق بین المل��ل و عضو موسس��ه عالی 
مطالع��ات بین المللی ژنو، گفت: در حالی که 

کنگ��ره آمریکا در پ��ی تصویب یک الیحه 
تحریمی جدید علیه ایران اس��ت، ش��رکت 
توتال فرانس��ه اعالم کرده که توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی را با سرمایه گذاری اولیه 
یک میلی��ارد دالر آغاز خواهد ک��رد.وی با 
بیان این که اقدام شرکت توتال حاوی چهار 
پیام برای کنگره آمریکاس��ت، افزود: توافق 
هس��ته ای بزرگ تر از آن اس��ت که سقوط 

کند، همچنین حتی اگر آمریکا در پی مختل 
کردن برجام اس��ت، اروپا راه خود را مستقل 
از آن ادامه خواهد داد.نصری تصریح کرد: به 
بیان دیگر، شرکت های بزرگ و دولت های 
اروپای��ی منافع خود را با ای��ران دنبال و در 
ص��ورت لزوم در برابر کنگره و دولت آمریکا 
به مقاومت مدنی و نافرمانی مبادرت خواهند 
کرد.این کارش��ناس حقوق بین الملل ادامه 
داد: محاس��بات و ریسک س��نجی ما نشان 
می دهد ک��ه با وجود تهدیده��ای قانونی و 
فضای ارعاب��ی که کنگره قص��د ایجاد آن 
را دارد، ارزش ورود ب��ه ب��ازار ایران به قوت 
خود باقی اس��ت و توت��ال می تواند الگویی 
برای سایر س��رمایه گذاران باشد.وی عنوان 
کرد: اگر بوئینگ آمریکایی می تواند با ایران 
وارد معام��الت کالن ش��ود، ب��دون تردید 
ش��رکت های اروپایی نیز خود را در برقراری 

ارتباط با ایران محق می دانند.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ میدان فراساحلی 
پارس جنوبی برای نخستین بار در دهه ۱۹۹٠ 
ساخته شد و توتال یکی از بزرگترین سرمایه 
گذاران در ایران ت��ا زمان وضع تحریم های 
بین الملل��ی بر س��ر فعالیت های هس��ته ای 
تهران در سال ٢٠٠٦ بود.این شرکت اکنون 
تصمیم گرفته است بازگردد و فاز ۱۱ پروژه 
پ��ارس جنوبی در خلیج فارس را که حداکثر 
۵ میلی��ارد دالر هزینه خواهد داش��ت، اجرا 
کند. ش��وربختانه با وج��ود اینکه ایران یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان 
است، اکثر غول های بین المللی شامل رویال 
داچ ش��ل و بریتیش پترولیوم تاکنون تمایل 
چندانی به س��رمایه گذاری در ایران نش��ان 

نداده اند که به دلیل ابهام پیرامون ش��رایط 
قرارداد و کاهش چش��مگیر قیمت های نفت 
بوده است. موضع سرسختانه دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا نیز باعث شده با وجود 
اینکه واشنگتن ماه گذشته تسهیل تحریم ها 
را تمدید کرد، فضای س��رمایه گذاری دچار 
لطمه ش��ود. این گروه فرانسوی )توتال( در 
س��ال های اخی��ر س��رمایه گذاری های قابل 
توجه��ی در ابوظب��ی، قطر و برزیل داش��ته 
اس��ت. مدیرعامل توتال رکود س��ه ساله در 
ب��ازار جهانی انرژی را فرصتی برای بس��تن 
قراردادها برای منابع ارزان و تضمین رش��د 
قوی می بین��د. پویان گفت: توتال قصد دارد 
برای هر پروژه جدیدی که در سراسر جهان 
وارد می ش��ود، به س��ود ب��االی ۱۵ درصد 
دس��ت پیدا کند و این ش��امل پارس جنوبی 
است که شرایط مورد مذاکره با دولت ایران 
ب��رای پروژه مذکور به می��زان قابل توجهی 
بهت��ر از دوره پی��ش از تحریم ها خواهد بود.

سرمایه گذاران به این موضوع معترض بودند 
ک��ه قراردادهای ایرانی قبلی س��ود کمتری 
برای شرکت های خارجی در نظر گرفته بود. 
توتال در دهه ۱۹۹٠ در فاز ٢و٣ پارس جنوبی 
کار ک��رده بود.ب��ه گفته مدیرعام��ل توتال، 
قرارداد نفتی جدید ایران از قراردادهای قبلی 
متف��اوت بوده و به جای محاس��به بر مبنای 
درص��دی از هزینه های توس��عه،   بر مبنای 
تولید ب��ه اپراتور اجرت عرض��ه می کند.وی 
در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: همچنین مدت 
این قراردادها به جای هفت یا هش��ت سال، 
بیش از ٢٠ سال اس��ت. قرارداد نفتی ایران 
واقعا بهبود یافته و اگر پاداش��ی که متناسب 

اس��ت، وجود نداشته باشد به ایران نخواهیم 
رفت. رئیس شرکت توتال می گوید: قرارداد 
IPC یک اصالح واقعی اس��ت و ما هرگز به 
ایران نخواهیم رفت مگر اینکه سودی برای 
خودم��ان ببینیم. در حالی ک��ه تحریم های 
آمریکا همچنان سر جای خودش است مانع 
اجرای ه��ر گونه مبادالت با دالر می ش��ود 
و توت��ال مجبور اس��ت که پ��روژه خود را با 
یورو انج��ام دهد.به گفته پویان، گاز تولیدی 
پ��ارس جنوبی برای تأمین نیاز رو به رش��د 
داخل ایران مصرف خواهد ش��د و هیچ گونه 
صادرات��ی صورت نمی گیرد و پول ش��رکت 
توت��ال هم به صورت نق��د پرداخت نخواهد 
ش��د بلکه از محل میعانات گازی حاصله از 
این میدان پرداخت می ش��ود. میعانات گازی 
یک نفت خام بسیار سبک است که به عنوان 
محصول جانبی از گاز به دست می آید. پویان 
همچنین گف��ت: توتال به دنبال اجرای یک 

پ��روژه پتروش��یمی در ایران اس��ت که نیاز 
به س��رمایه گذاری بانک های آس��یایی دارد 
هرچند که مذاک��رات آن در مراحل ابتدایی 
است. با توجه به اینکه تحریم های ممنوعیت 
تج��ارت دالری با ای��ران از س��وی آمریکا 
همچنان اعمال می شود، توتال این پروژه را 
 ب��ه یورو و از منابع خ��ودش فاینانس خواهد

کرد.

کارکنان صنعت نفت رکوددار چربی خون
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با انتشار گزارش کوتاهی، اعالم 
کرد: س�ال گذشته 1۵ هزار و ۵۳۷ نفر از کارکنان رسمی و پیمانکار شاغل در 
مناطق عسلویه، جم و جزیره خارگ تحت معاینات طب صنعتی قرار گرفتند که 

۹0 درصد از جمعیت را در این منطاق صنعتی را در بر می گیرد. 
 شایع ترین اختالل مشاهده شده در این معاینات چربی خون باال با شیوع 
۵٣ درص��د بوده و پس از آن ش��یوع اضافه وزن ۴۹ درصد و پرفش��اری خون 
٨ درص��د در رتبه های بع��دی قرا دارد که همگی به عن��وان فاکتورهای خطر 
بیماری های قلبی و عروقی ش��ناخته می شوند.از شایع ترین بیماری های شغلی 
در این س��ه منطقه صنعتی می توان به کاهش شنوایی و آسم اشاره کرد ضمن 
آنکه نتایج آزمایش ها بر روی تعداد ٣٨۹٦ خانوار )ش��امل ۱٣٧٦٨ نفر( س��اکن 
در شهرک های مسکونی توحید، شهید تندگویان، پردیس جم  و جزیره خارگ 
نشان می دهد اضافه وزن با ٣۹ درصد، فشار خون باال ۵ درصد و دیابت ٢ درصد 

از دیگر مشکالت مشاهده شده بوده است.
حبیب اهلل بیطرف و پرویز سنگین 2  عضو اصلی 

هیئت مدیره انجمن نفت ایران 
وزی�ر نفت در نامه ای به رئیس هیئت مدیره انجمن نفت ایران، حبیب 
اهلل بیطرف و پرویز سنگین را به عنوان اعضای اصلی این هیئت مدیره معرفی 

کرد.
در نامه بی��ژن زنگنه، خطاب به مهدی میرمع��زی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن نفت ایران آمده اس��ت: بازگش��ت به نامه شماره الف/ ۹٦/ ۴٧٦٣ مورخ 
۴/٢/۱٣۹٦ و به استناد بند »الف« ماده »۱٧« اساسنامه آن انجمن، بدین وسیله 
آقایان مهندس حبیب اهلل بیطرف )معاون مهندسی، پژوهش و فناوری( و پرویز 
سنگین )مدیرکل نظام تامین و تجاری سازی فناوری(، به عنوان اعضای اصلی 

هیئت مدیره انجمن نفت ایران به مدت ٢ سال معرفی می شوند. 

ثبات اقتصادی و امنیت، ارمغان ورود سرمایه 
به صنعت نفت

مجیدرضا حریری
عضو اتاق بازرگانی تهران

ارمغ��ان ورود س��رمایه به صنعت نف��ت ایران ثبات 
اقتصادی و امنیت است، بیش از ۱٢٠ میلیارد دالر فرصت 
س��رمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی در وجود 
دارد که با ورود س��رمایه گذار خارجی، به این مهم دس��ت 

خواهیم یافت.بیش��تر کشورها از حضور سرمایه گذار خارجی استقبال می کنند، 
زیرا این مهم بدون تردید س��بب افزایش اشتغال زایی در کشور میزبان می شود. 
هم اکنون بیش از ۱٢٠ میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی در کشور وجود دارد که با ورود سرمایه گذار خارجی، به این مهم دست 
خواهیم یافت. فعالیت با شرکت های بزرگ دنیا سبب انتقال و ورود فناوری های 
روزآمد به کشور می ش��ود، سرمایه گذاری خارجی سبب توسعه صنعتی و رشد 
اقتصادی کشور می شود و افزایش اشتغال و فعال تر شدن شرکت های داخلی را 
نیز در پی خواهد داشت. با هوشمندی و درایتی که در مدیران صنعت نفت کشور 
وجود دارد به خوبی می توانیم در بخش های مختلف صنعت نفت به ویژه مخازن 

مشترک نفت و گاز سرمایه گذاری های عظیمی انجام دهیم.

مخالفت با قراردادهای جدید نفتی مغایر با 
اقتصاد مقاومتی

مصطفی بهاری  زاده
کارشناس قراردادهای نفت و گاز 

 اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی باید مطالبه 
ملی باشد و همه باید دست به دست هم دهیم و آن ها را 
اجرا کنیم، زیرا اجرای آن ها همان تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی اس��ت و مخالفت با آن مخالفت با سیاست های 

اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است.
صنعت نفت، صنعتی چند وجهی است و زمانی که 

منافع شرکت های خارجی با قراردادهای صنعت نفت در ایران گره می خورد 
بدون تردید منفعت آن ها در ثبات، پایداری و وجود امنیت در ایران اس��ت تا 
آن ها نیز بتوانند به منافع و سهمی که برای خود در قرارداد در نظر گرفته اند 
برسند. شرکت های خارجی همیشه برای ورود به سرزمین های نفتی و بازار 
نفت و انرژی دنیا رقابت می کنند، یکی از زمینه هایی که برای شان اهمیت 
دارد قراردادهای ایران اس��ت، زیرا هزینه مخازن نفت و گاز کشور ما نسبت 
به سایر مخازن کمتر است، بنابراین منفعت بیشتری از این قراردادها کسب 
می کنند، به همین دلیل سعی می کنند که ثبات در این کشور را حفظ کنند. 
ما در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ثابت کردیم که اهل تعامل و مذاکره 
هستیم، در جنبه های اقتصادی هم به همین منوال است، به عنوان مثال در 
قرارداده��ای نفت و گاز قیمت ب��ازار نفت را در برخی موارد عرضه کنندگان 
تعیین می کنند و در برخی موارد تقاضا تعیین کننده اس��ت و این به معنای 
تعامل است. دیپلماسی نفتی در اقتصاد کمک می کند که با دنیا رفتار تعاملی 
داش��ته باش��یم و آن ها نیز ش��رکت های ما را بازی می دهند، به این ترتیب 
شرکت های ما در عرصه بین المللی ورود پیدا می کنند. از مهم ترین جنبه هایی 
ک��ه قراردادهای خارج��ی برای ما دارد اس��تفاده از توانمندی داخلی، نیروی 
انسانی و کاالهای ایرانی است، بنابراین وقتی در بطن قرارداد از نیرو و کاالی 
ایرانی استفاده شود، موجب اشتغال زایی شده و به عالوه این پروژه ها زمانی 
که راه اندازی می شوند نیازمند به بهره برداری متفاوت دارند که اشتغال پایدار 
ایجاد کرده و باعث می شود رونق اقتصادی داشته باشیم. وقتی شرکت های 
ایرانی با شرکت های خارجی ارتباط پیدا می کند، واحد صنعتی رشد می کند، 
تجربه پیدا می کنند، اس��تانداردهای آن ها را می شناسند و از همین طریق با 
ب��ازار دنیا ه��م مرتبط و صادرت کاال و خدمات هم از ایران انجام می ش��ود 
و همه این ها باعث می ش��ود رش��د اقتصادی رخ دهد. طی زمانی که دولت 
یازدهم مستقر بوده است ثباتی در ساختار شرکت ملی نفت به وجود آمده که 
کمک می کند این امور توسعه ای سریع تر انجام شود، بنابراین اگر بتوانیم به 
عنوان پایلوت یک نمونه از این قراردادها را تا پایان این دولت  انجام دهیم 
یک پایه ای گذاش��تیم که بقیه قراردادها هم منعقد شوند. نکته مهم این که 
اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی باید مطالبه ملی باشد و همه باید دست 
به دس��ت هم دهیم و آن ه��ا را اجرا کنیم، زیرا اج��رای آن ها همان تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی است و مخالفت با آن مخالفت با سیاست های اقتصاد 

مقاومتی و تولید و اشتغال است.

انتشار آگهی استخدام وزارت نفت تا چند روز آينده

27 و 28 تيرماه امسال؛ برگزاری سومين همايش مسئوليت اجتماعی صنعت نفت

دان�ش نفت: یک مقام ارش�د وزارت نفت در گفتگو 
با خبرنگار انرژی نیوز درباره زمان بندی های جدید تعیین 
ش�ده برای انتشار آگهی اس�تخدام و سپس آغاز ثبت نام 
الکترونیک�ی اس�تخدام ۲۵00 نف�ر در وزارت نفت، گفت: 
وزیر نفت با طرح پیش�نهادی که جزئیات برگزاری آزمون 
و ش�رایط حضور داوطلبان را تعیین می کرد موافقت کردند 
اما اصالحاتی هم در این متن پیشنهادی اعمال کرده اند.

 وی تصری��ح ک��رد: همزم��ان ب��ا اعم��ال این 
اصالحات، امروز متن پیش��نهادی برای آگهی آزمون 
اس��تخدامی به س��ازمان اداری و استخدامی کل کشور 
برای اخذ مجوز ارسال می شود که البته اخذ این مجوز 
زمان بر نبوده و احتمال در مدت ٢ تا ٣ روز کاری این 
مجوز برای انتشار در رسانه ها دریافت خواهد شد.این 
مقام مس��ئول ب��ا تاکید بر اینکه پیش بینی می ش��ود 
پ��س از تعطی��الت عید س��عید فطر اقدام به انتش��ار 
آگه��ی اس��تخدام وزارت نفت بکنیم، اظهار داش��ت: 

با گذش��ت فرصت تعیین ش��ده در آگهی استخدامی، 
سپس نس��بت به ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد 
ش��رایط اقدام می کنی��م.وی با بیان اینک��ه قطعا تیر 
ماه امس��ال ثبت نام الکترونیکی افراد واجد ش��رایط 
انجام می ش��ود، اظهار داشت: ثبت نام بر روی سامانه 
آزمون استخدامی ش��رکت ملی نفت ایران به نش��انی 
http://azmoon.nioc.ir انجام می شود و با توجه به 
زیرس��اخت های تعریف ش��ده در این سامانه، مشکلی 

برای ثبت نام داوطلبان وجود ندارد.
فهرست رشته و گرایش های تحصیلی مجاز به حضور 

در آزمون استخدامی وزارت نفت
- رش��ته های تحصیلی تعیین ش��ده برای آزمون 
اس��تخدامی ٢۵٠٠ نفر وزارت نفت و شرکت های تابع به 

شرح زیر است:
-  مهندس��ی نفت: بهره برداری، حفاری، اکتشاف، 

استخراج و مخازن 

- مهندس��ی ش��یمی: کلیه گرایش ها به استثنای 
صنایع غذایی، صنایع ش��یمیایی و معندنی، علوم رنگ، 

مهندسی هسته ای، داروسازی، بیوتکنولوژی 
- مهندسی برق: الکترونیک، ابزار دقیق، مخابرات، 
قدرت و کنترل، مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع 

نفت، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی
- مهندس��ی مکانیک: س��اخت و تولی��د، طراحی 
و جامدات، حرارت و س��یاالت، تبدی��ل انرژی، طراحی 

کاربردی
- مهندس��ی ایمنی: ایمنی صنعتی، بازرسی فنی، 

حفاظت فنی 
-  مهندس��ی عمران: زلزله، ژئوتکنیک، مدیریت 

ساخت، سازه، حمل ونقل، محیط زیست، عمران 
- مهندس��ی کامپیوتر و فن��آوری اطالعات: کلیه 
گرایش ها ب��ه جز تجارت الکترونی��ک، رباتیک، هوش 

مصنوعی 

- زمین شناس��ی: برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، 
مدیریت سیس��تم بهره وری، سیس��تم های اقتصادی و 
اجتماعی، مدیری��ت پروژه، ایمنی صنعت��ی، تکنولوژی 
صنعتی، صنایع تولیدی صنعتی، بهینه سازی سیستم ها، 
لجس��تیک و زنجی��ره تامین، سیس��تم های مالی )کلیه 

گرایش ها فقط در مقطع کارشناسی ارشد( 
- حسابداری: کلیه گرایش ها مجاز هستند 

- مدیری��ت: کل گرایش های صنعتی و بازرگانی، 
انتقال تکنولوژی، مالی، منابع انس��انی، MBA، اجرایی، 

دولتی 
- رش��ته ها و گرایش ها در دو مقطع کارشناس��ی 
و کارشناس��ی ارش��د مجاز به ثبت نام هستند جز رشته 
زمین شناس��ی که صرفا در مقطع کارشناسی ارشد مجاز 

شده اند.
- این فهرست تقریبا قطعی شده اما امکان اضافه 

شدن رشته هایی به آن وجود دارد. 

دانش نفت: س�ومین همایش مسئولیت 
اجتماع�ی صنع�ت نف�ت در ۲۷ و ۲۸ تیرم�اه 
امس�ال در پژوهش�گاه صنع�ت نف�ت برگزار 

می شود.
ب��ه گ��زارش دان��ش نفت، س��ومین 
همایش مس��ئولیت اجتماعی صنعت نفت با 
اعم��ال تغییراتی در زم��ان و مکان برگزاری 
ای��ن همایش در ٢٧ و ٢٨ تیرماه امس��ال در 
پژوهش��گاه صنعت نفت برگزار می شود.بنابر 
اعالم پیش��ین، ق��رار بود س��ومین همایش 
مس��ئولیت اجتماعی صنعت نفت، ۱۱ و ۱٢ 
تیرماه امسال در مرکز همایش های بین المللی 
شهید بهشتی تهران برگزار شود که با توجه 
به درخواست تعدادی از شرکت های متقاضی 
حضور در بخ��ش همایش مبن��ی بر تمدید 

فرص��ت ارائ��ه گزارش��ات، با تأیید ش��ورای 
سیاس��ت گذاری همایش، تاری��خ برگزاری 
آن تغیی��ر کرد.س��ومین همایش مس��ئولیت 
اجتماع��ی صنعت نف��ت در ادامه ٢ همایش 
پیش��ین و با ش��عار »سیاس��ت گذاری، اقدام 
موثر، گزارش دهی پایدار« برگزار می ش��ود و 
درصدد اس��ت بر اس��اس اهداف خود، زمینه 
را برای توجه ش��رکت ها و سازمان های فعال 
در صنعت نفت کش��ور به موضوع مسئولیت 
اجتماعی فراهم و به ترسیم مسیر اقدام های 
برنامه مح��ور و راهبردی آنه��ا در چارچوب 
این نوع مس��ئولیت، برای کمک به توس��عه 
اجتماع��ی و محیط��ی کم��ک کند.ب��ر پایه 
این گ��زارش، تبادل تجربه های مس��ئولیت 
اجتماع��ی ش��رکت و کم��ک به ش��ناخت 

چالش ها، فرصت ه��ا و راهکارهای مرتبط با 
مس��ئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت، 

کمک ب��ه تثبی��ت، سیاس��تگذاری و تعیین 
راهبرد مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت 

نف��ت به منظ��ور انجام اقدام ه��ای موثر و با 
پیامدهای مثبت و کمک به قانونمند ش��دن 
مسئولیت اجتماعی ش��رکت در صنعت نفت 
با مشارکت ش��رکت های نفتی از اهداف این 
همایش است.این همایش همچنین در صدد 
کمک به همسویی میان اهداف، انتظاراتی و 
فعالیت های شرکت های نفتی و مردم، ایجاد 
انگیزه در نزد س��ازمان ها و شرکت های فعال 
در صنعت نفت جهت توجه جدی و عمل به 
موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت در مسیر 
کمک موثر به توسعه پایدار مناطق عملیاتی، 
ترغی��ب این س��ازمان ها و ش��رکت ها برای 
به کارگیری استاندارد ٢٦٠٠٠ و گزارش دهی 
پایدار و معرفی و قدردانی از شرکت های فعال 

در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت است.

 

پویان: پس از این که 

ایاالت متحده آمریکا تعلیق 

تحریم های خود علیه ایران 

را تحت توافق هسته ای 

20۱5 تمدید کرد، این گروه 

فرانسوی ۱ میلیارد دالر را به 

عنوان سرمایه گذاری اولیه در 

این کشور هزینه می کند

 

مدیر عامل توتال:

  مدت قراردادهای نفتی 

ایران به جای هفت یا هشت 

سال، بیش از 20 سال است، 

قرارداد نفتی ایران واقعا 

بهبود یافته و اگر پاداشی که 

متناسب است، وجود نداشته 

باشد به ایران نخواهیم رفت



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 3 تير ماه 1396 - شماره 580

گزارش4
مهندس حاتمی تبیین کرد: 

تغییرات مدیریت،  استفاده مطلوب از توانمندی مدیران است

اخبار نفت مناطق مرکزی

یادداشت

در شرکت نفت مناطق مرکزي ایران محقق شد؛ 

ساخت دستگاه RTD Tester براي تست 
رله هاي حفاظتي

ب�ه منظ�ور افزای�ش ضری�ب ایمن�ی کارکن�ان و حفاظ�ت از 
تجهیزات الکتریکي،  دس�تگاه RTD Tester در شرکت نفت مناطق 

مرکزي ایران طراحي و ساخته شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ش��رکت نفت 
مناطق مرک��زی ایران، مهندس احمد آرمودلي، رئیس راه اندازي 
تاسیس��ات ش��رکت نفت مناطق مرکزي ایران با اعالم این خبر 
در رابط��ه با اهمیت و کارکرد این دس��تگاه اظهار داش��ت : یکي 
از موضوعات مهم در سیس��تم هاي الکتریک��ي،  افزایش ضریب 
ایمنی کارکنان و حفاظت از تجهیزات الکتریکي است. با توجه به 
اینکه خرابي تجهیزات برق منجر به توقف تولید ش��ده و خسارات 
سنگیني به همراه دارد در همه طرحهاي صنعتي در کنار طراحي 
سیستم تغذیه و توزیع برق، سیستم حفاظت نیز طراحي و اجرا مي 
شود. در طرح سیستم حفاظت الکتریکي، این مشکالت شناسایي 
ش��ده و توس��ط رله هاي حفاظتي همواره پایش مي ش��وند و در 
صورتي که یک خطاي جزئي در حال گسترش در تجهیز شناسایي 
ش��ود،  رله حفاظتي با فرمان به کلیده��اي مربوطه،تجهیزات در 
معرض آس��یب را از س��رویس خارج مي کند. وي درباره عملکرد 
 RTD-Tester تصریح کرد : دستگاه RTD-Tester دس��تگاه
قادر است با شبیه سازي دماهاي متعدد سیم پیچ، مقاومت معادل 
RTD را به رله حفاظتي اعمال نماید و با پایش عکس العمل رله، 
عملکرد رله حفاظتي را تس��ت نماید. این دس��تگاه در یک پکیج 
قادر اس��ت هر دو مرحله شبیه س��ازي خطا و پایش عملکرد رله 
را انجام و در نهایت با توجه به نتایج تس��ت ها عملکرد کلي این 
تاب��ع رله را تایید و یا رد نماید.به گزارش روابط عمومي ش��رکت 
نف��ت مناطق مرکزي ایران، مهندس آرمودلي با اش��اره به اینکه 
دستگاه هاي تست رله عموما گران قیمت بوده و وارداتي هستند،  
درباره مزایاي دس��تگاه ساخته شده توس��ط کارکنان این شرکت 
خاطرنشان کرد: طراحي و س��اخت دستگاه به وسیله کارشناسان 
شرکت و با هزینه بسیار پایین انجام گرفت و با توجه به تجربیات 
موجود در پروژه هاي مختلف،  طرح این دستگاه بهینه شده است. 
همچنین این دس��تگاه پیچیدگي دس��تگاه هاي مشابه خارجي را 
ندارد و کارکردن و رفع عیب از آن بسیار ساده است.  همچنین در 
نمونه خارجي از ترکیب دو دس��تگاه یکی به منظور شبیه سازی و 
دیگری برای پایش عملکرد رله مي توان این تست را انجام داد، 
 در صورتیکه نمونه س��اخته شده کار دو دستگاه را همزمان انجام

 مي دهد. 
اتمام 50 کیلومتر توپکراني هوشمند در 

شرکت زاگرس جنوبي
ب�ه منظور اس�تمرار تولید ایم�ن و پایدار، عملیات بازرس�ی با 
اس�تفاده از تکنولوژی توپک هوش�مند بر روی ۵0 کیلومتر از خطوط 
لول�ه اصل�ی ۳۶ اینچ انتقال گاز در مناطق عملیاتی پارس�یان و نار و 
کنگان ش�رکت به�ره برداری نفت و گاز زاگ�رس جنوبی با موفقیت 

به اتمام رسید.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت نفت 
مناطق مرکزي ایران، مهندس محس��ن شادماني، رئیس بازرسي 
و حفاظت فني شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در 
رابط��ه با جزییات این پروژه اظهار داش��ت: در این پروژه چندین 
مرحله عملیات خطوط لوله جهت ارزیابی س��المت و شناس��ایی 
  Cleaning/ gauging، عی��وب آنها،  ب��ا اس��تفاده از توپکه��ای
 TFIو  MFL/Geometric هوش��مند  توپکه��ای  و    Magnet
با همکاری ش��رکت ROSEN کش��ور آلمان مورد بازرسی قرار 
گرفت.بر اس��اس این گزارش، نتایج حاصل از عملیات توپکراني 
توس��ط کارشناسان بازرسی فنی این ش��رکت آنالیز و نقاط دارای 
خوردگی باال و مستعد خطر در برنامه تعمیرات اساسی قرار خواهد 

گرفت.

نمایش اقتدار ایران 
با اجرای قراردادهای جدید نفتی

امیرعباس سلطانی
نماینده سابق مجلس 

 ب��ا اجرای قرارداده��ای جدید نفتی و 
س��رمایه گ��ذاری در این صنع��ت افزون بر 
حفظ منافع معنوی و مادی کش��ور، فناوری 
و دانش فنی را وارد کشور می کند و انقالب 
بزرگی در صنعت نفت خواهد بود.اکنون که 
بح��ث تحریم های جامع آمری��کا با حمایت 
کشورهای مرتجع عربی حوزه خلیج فارس 
برای به انزوا کش��اندن ایران مطرح اس��ت 

اجرایی ش��دن قرارداده��ای جدید نفتی ج��دای از منفعت اقتصادی 
در جهت پیش��برد اهداف سیاس��ی امنیتی نظام و نقش برآب کردن 
نقش��ه های ضد ایرانی و همچنین ارتقای اقتدار کش��ور حائز اهمیت 
اس��ت. برجام سند رسوایی دش��منان نظام بود و اکنون این حربه که 
ایران را یک کشور جنگ طلب معرفی کنند، شکست خورده و صلح 
طلبی ایران برای دنیا روش��نگری ش��ده اس��ت. سیاست های نفتی 
دولت یازدهم و اجرایی ش��دن قراردادهای جدید نفتی یک برد برای 
نظام جمهوری اسالمی است، ما با تداوم این سیاست بدون شک در 
آین��ده در بازار انرژی حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داش��ت 
ضمن اینکه بدون سرمایه گذاری در این صنعت برنامه هایمان پیش 
نمی رود. برداش��ت از میادین مشترک گام های رو به جلو برای رشد 
اقتصادی و اشتغال زایی در کشور است و با اجرای قراردادهای جدید 
نفتی و س��رمایه گذاری در این صنع��ت افزون بر حفظ منافع معنوی 
و مادی کش��ور، فناوری و دانش فنی را وارد کشور می کند و انقالب 

بزرگی در صنعت نفت خواهد بود.

دانش نفت: تغییرات و جابجایی ها یک 
امری طبیعی اس�ت و این جابجایی نه نشان 
ضع�ف و ک�م کاری بلکه یک رون�د رو به جلو 
و اس�تفاده بهتر از توانمندی های  مدیران در 

جایگاه مناسب است. 
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومی ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
مهندس رامین حاتمی، مدیر عامل ش��رکت 
نفت مناطق مرکزی ای��ران در آیین تودیع 
و معارفه مدیر مهندس��ی و س��اختمان این 
ش��رکت با اش��اره به روند طبیعی تغییرات 
مدیریت��ی در ی��ک مجموع��ه و فرآین��دی 
که به توس��عه س��ازمان می انجام��د، اظهار 
داش��ت: تغیی��رات مدیریتی اس��تفاده صرفا 
تغیی��ر موض��ع خدمتگزاری مدیران اس��ت 
که نتیجه آن افزایش به��ره وری، بالندگی 
و رش��د و ش��کوفایی س��ازمان اس��ت. وی 
درباره خصوصیات مدیر س��ابق مهندس��ی 
و س��اختمان ای��ن ش��رکت اظهار داش��ت: 
مهندس آقایی نسب، مدیری توانمند، کوشا 
و پاک دس��ت اس��ت و بنای جدایی ایشان 
از س��ازمان را نداش��تیم. در این مدت که با 
ایشان  همکاری داشتیم مسیری شایسته در 
راستای شفاف سازی و شایسته ساالری در 
مجموعه مهندسی و ساختمان ترسیم نموده 
اند که امیدواریم این مس��یر تداوم داش��ته 
و نق��اط ضع��ف احتمالی ب��ا مدیریت جدید 
مراتب  اصالحی خود را طی نماید. مهندس 
حاتمی در رابطه ب��ا انتصاب مهندس پیمان 
ایمانی به مدیریت مهندس��ی و س��اختمان 
این ش��رکت تصریح کرد: با توجه به اینکه 
مهندس ایمانی از نخستین نفرات شاغل در 
ساختار ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران 
بوده و در این  مدت تصدی مسوولیت های 
مختل��ف دارای تجارب گرانبهایی اس��ت و 
اشراف باالیی به طرجها و پروژه ها دارد که 
می تواند در ادامه مسیر یاری رسان مجموعه 
مهندس��ی و ساختمان باش��د و با همکاری 
مدیریت های مختلف شاهد آینده روشنی در 
تحقق برنامه های ش��رکت باش��یم و با یک 

استراتژی جامع  و مدون به اهداف مطلوب 
مورد نظر دست یابیم. 

برنامه محوری و پایبندی به تعهدات 
سرلوحه کار مدیریت 

مهندسی و ساختمان است 
در همی��ن ح��ال، مدیر مهندس��ی و 
س��اختمان ش��رکت نفت مناط��ق مرکزی 
ایران از ل��زوم برنامه محوری و پایبندی به 
برنامه ها در راس��تای انج��ام ماموریت های 
ش��رکت خبر داد و افزود: براساس بندهای 
مصرحه در حکم ابالغی از سوی مدیرعامل 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مجموعه 
مهندسی و ساختمان خود را ملزم به رعایت 
برنامه ه��ا و پایبن��دی ب��ه آن می داند که با 
اجرای آن تعهد مجموع��ه بر انجام طرحها 
و پروژه ه��ا محق��ق خواهد ش��د. مهندس 
پیم��ان ایمانی از حس��ن اعتم��اد مهندس 
حاتمی تشکر نمود و اظهار امیدواری کرد که  
با  هم��کاری مجموعه مدیریت متبوع خود 
و سایر مدیریت ها پاسخ شایسته ای به این 
حس��ن اعتماد داده ش��ود. وی از لزوم ارتقا 
بهره وری، برنامه ریزی برای تکریم نیروی 
انسانی در ستاد و مناطق عملیاتی و توجه به 
خواسته های آنها خبر داد و تصریح کرد : در 
راستای ادامه مسیری که از مدیریت قبل در 
رفع مش��کالت و نیازهای همکاران ستادی 
و عملیات��ی صورت گرفت��ه، تامین نیازهای 
ضروری آن در دس��تور کار ق��رار می گیرد. 
همچنین برای داش��تن ی��ک مجموعه پویا 
و ایجاد انگیزه بیش��تر ٬ ضرورت شایس��ته 
س��االری یک اص��ل ان��کار ناپذیراس��ت. 
همچنین ب��ه منظوررعایت اص��ول ایمنی، 
بهداش��ت و محیط زیس��ت ت��الش خود را 
برای تحقق این خواس��ته به عمل می آوریم 
و ب��ا هم��کاری اداره HSE  دوره های الزم 
و ضروری برای هم��کاران مورد توجه قرار 

دارد.
  تغییرات مدیریتی در راستای پویایی 

سازمان است
رییس هیات مدیره شرکت نفت مناطق 

مرکزی ایران هم در سخنانی گفت: تغییرات 
مدیریتی مس��تلزم کار و فعالیت س��خت و 
مجدانه در طی زمان و دارا بودن رویکردي 
اصول��ی و هدفمند در راس��تای پویایی هاي 
سازمان است. مهندس سیف ا... خواجویان، 
رییس هی��ات مدیره ش��رکت نفت مناطق 
مرکزی ایران در این مراس��م طی س��خنان 
کوتاهی اظهار امیدواری کرد که روند تعالی 
شرکت در انجام تعهدات خود روند صعودی 
داشته باش��د و مجموعه کارکنان و مدیران 
در تحق��ق این امر ب��ا هماهنگی و همدلی 
این  مس��یر را طی نمایند. وی از آش��نایی 
دیرینه خود با مدیر مهندس��ی و س��اختمان 
ش��رکت خبر داد و افزود: با ش��ناختی که از 
توانمن��دی مهن��دس ایمانی داری��م، انتظار 
می رود که حضور ایشان دراین سمت منشا 
خیر و برکت باشد. همچنین در مقطع کوتاه 
همکاری با مهندس آقایی نسب، شاهد ارایه 
خدمات شایس��ته بودی��م و جدیت، پیگیری 
أمور  و همدلی وی با مجموعه کارکنان این 
مدیریت مثال زدنی است.  مهمترین هدف 
مدی��ران خدمتگ��زاری به نظ��ام جمهوری 
اسالمی ایران  اس��ت. مدیر سابق مهندسی 
و س��اختمان ش��رکت نفت مناطق مرکزی 
ای��ران، فرصت خدمتگزاری به نظام مقدس 
جمهوری اس��المی و اعتالی آنرا به عنوان 

مهمترین شاخصه هر مدیر برشمرد.
مهندس شهریار آقایی نسب، دررابطه 
ب��ا  موارد کل��ی و خط مش��ی فعالیت های 
صورت گرفت��ه در مدت تصدی این جایگاه 
خاطرنش��ان کرد : در این م��دت کوتاه که 
در مدیریت مهندس��ی و ساختمان  مشغول 
فعالی��ت بودم، توجه به نقش و کارکرد ویژه 
نیروی انس��انی به عنوان مهمترین سرمایه 
س��ازمان به عمل آم��د و از نیروهای جوان، 
خالق و خوش فکر این مدیریت در پیشبرد 
برنامه ها اس��تفاده به عمل آمد.  همچنین با 
ایجاد کمیته شرح کارها و اصالح رویه ها ٬ 
روش��ها و فرآیندها در راستای  زمینه شفاف 
سازی و انضباط کاری  بیشتر گام برداشتیم.

مدير مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق 
مرکزی ايران منصوب شد 

بر اساس حکمی از طرف مهندس رامین حاتمی، مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، مهندس پیمان ایمانی به عنوان مدیر مهندسی و ساختمان این شرکت منصوب شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
در این حکم با اش��اره به تعهد و تخصصی مهندس ایمانی، مهمترین ماموریت های این 
مدیریت را در هش��ت بند ش��امل تمرک��ز بر اصل برنامه ری��زی و برنامه محوری، توجه 
جدی بر امر تکمیل و تحویل به موقع پروژه ها به خصوص پروژه های استمرار و افزایش 
تولید در موعد مقرر،ارتقا س��طح بهره وری و اس��تفاده حداکثری ازمنابع داخلی بر اساس 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی وارتقا س��طح کنترل های داخلی به منظور تقویت انضباط 
مالی و استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت است. بر اساس این گزارش، توجه جدی 
ب��ه امور HSE و آموزش های کاربردی جهت ارتقا س��طح توانمندی،  دانایی و کارآمدی 
کارشناس��ان،حضور فعال در جلس��ات تخصصی و پیگیری مرتبط با طرح ها و پروژه های 
ذیربط، ارتباط تنگاتنگ و هماهنگی حداکثری با مدیران ستادی و شرکت های بهره بردار 
و بازدیده��ای دوره ای و میدان��ی از طرح و پروژه ها با رویکرد و اولویت بندی پروژه های 
موثر در افزایش تولید به خصوص میادین مش��ترک از دیگر بندهای این حکم است. این 
گزارش می افزاید: مهندس پیمان ایمانی فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشکده 
 IFP نفت آبادان و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مخازن از انستیتو نفت فرانسه
است. وی در سال ۱٣٦۹ تا ۱٣٨۱ در اداره کل مهندسی پروژه های نفت و گاز در شرکت 
مل��ی مناطق نفت خیزجنوب و در س��مت هایی همچون مهندس ناظر پروژه های خطوط 
لوله و تاسیس��ات بهره برداری، سرپرست اجرایی و طراحی پروژه های نمکزدایی فعالیت 
داشته است. همچنین در سال ۱٣٨۱ با انتقال به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران عهده 
دار مسئولیت هایی مانند سرپرست مهندسی و ساختمان طرحها،  سرپرست مهندسی نفت 
طرحها، رئیس خدمات فنی مهندس��ی و ساختمان،  مجری طرح توسعه ۱٦ میدان نفتی 

و رئیس مهندسی و اجرای طرحهای عمده مدیریت مهندسی و ساختمان بوده است.

جزئيات اتمام توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی
دانش نف�ت: میدان گازی پ�ارس جنوبی بزرگترین 
می�دان گازی جه�ان بوده ک�ه بین ایران و قطر مش�ترک 
اس�ت.میدانی ک�ه رون�د توس�عه آن گرفت�ار پی�چ و خ�م 
تحریم ه�ا ش�ده ب�ود در دول�ت یازدهم س�رعت گرفت و 
بهره برداری از ۵ فاز 1۷،1۸،1۹،۲0 و ۲1 باعث ش�د نه 
تنها نیاز بازارهای داخلی تامین شود،بلکه میزان برداشت 
از ای�ن میدان با کش�ور همس�ایه بربار ش�د.اکنون از این 
میدان فازهای 11،1۳،1۴،۲۲،۲۳،۲۴چشم انتظار توسعه 
هس�تند ک�ه گفته های مس�ئولین نفتی کش�ور حاکی از ان 
است که اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده همه فازهای 

این میدان به بهره برداری خواهند رسید.
به گزارش ایسنا، ماه گذشته بود که علی کاردر، 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت ایران از اتمام توس��عه 
فازه��ای باقی مانده پارس جنوبی در نیمه دوم س��ال 
جاری یا اوایل س��ال آینده خبر داد. خبری که شرکت 
نف��ت و گاز پ��ارس ب��رای تحقق ان گام برداش��ته و 

مسیری را برای توسعه هر فاز انتخاب کرده است.
 توسعه فاز 11 پارس جنوبی چشم انتظار امضای 

قرارداد با توتال
تولی��د دو میلی��ارد  گاز غن��ی جه��ت انتقال به 
پاالیش��گاههای شش تا هشت و ۱٢ به منظور جبران 
ظرفی��ت پاالیش��ی فازهای مذک��ور مهم ترین هدف 
طرح توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی محسوب می شود.

تاسیس��ات  دریایی این فاز ش��امل دو سکوی دریایی 
تولی��د گاز هر یک با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب 
در روز در فاصله ۱٠۵ کیلومتری از ساحل، احداث دو 
رشته خط لوله ٣٢ اینچی دریائی به منظور انتقال گاز 
به پاالیش��گاه های خشکی فاز های ٦ - ٨ و ۱٢ و ٢٢ 
حلقه چاه تولیدی روی س��کوهای فوق اس��ت.وزارت 
نفت برای توسعه فاز ۱۱ با شرکت توتال وارد مذاکره 
ش��ده و طبق آخرین اخبار قرارداد ایران و توتال برای 
توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی در مراحل پایانی است و 
ای��ن قرارداد در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این 

دولت امضا می شود.
پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه خشکی طرح توسعه 

فاز 1۳
ف��از ۱٣ پ��ارس جنوبی از دیگر فازها اس��ت که 
طرح توسعه آن اغاز شده و چندی پیش مجری طرح 
این فاز از اتصال پاالیش��گاه خش��کی فاز ۱٣ به خط 

ششم سراسری خبر داد.به گفته پیام معتمد به منظور 
آمادگی پاالیش��گاه فاز ۱٣ جهت انتقال گاز ش��یرین 
تولیدی در پاییز امسال، عملیات اتصال این پاالیشگاه 
به خط شش��م سراس��ری با هماهنگی دیس��پچینگ 
ش��رکت ملی گاز و منطقه ده عملیات انتقال اس��تان 
بوشهر طی یک عملیات فشرده ٦٠ ساعته با موفقیت 
انجام شد.مجری طرح توسعه فاز ۱٣ با اشاره به اینکه 
راه ان��دازی واحده��ای یوتیلیتی پاالیش��گاه تا پایان 
تابستان س��ال جاری به صورت کامل انجام می شود، 
اظه��ار کرد: پ��س از این مرحله عملی��ات راه اندازی 
ردیف اول ش��رین س��ازی گاز ت��رش فازهای ٦ و ٧ 
و ٨ آغاز می ش��ود که هم اکنون از پیش��رفت مناسبی 
برخ��وردار اس��ت.به گفته معتمد، با توج��ه به آمادگی 
ردیف دوم شیرین س��ازی پاالیشگاه، راه اندازی این 
بخ��ش نیز حداکثر تا دو ماه بع��د از ردیف اول انجام 
خواهد ش��د.مجری این فاز از پیش��رفت ٨٧ درصدی 
پروژه خش��کی طرح توس��عه فاز ۱٣ خبر داد و افزود: 
ه��م اکنون بالغ بر ٨٠٠٠ نف��ر در این بخش زیر نظر 
کنسرسیومی متشکل از شرکت های داخلی پتروپایدار 
ایرانیان و مپنا مشغول به فعالیت هستند. طرح توسعه 
ف��از ۱٣ پارس جنوبی به منظور اس��تخراج روزانه ۵٦ 
میلیون مترمکع��ب گاز غنی از میدان پارس جنوبی و 
تولید روزانه ۵٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین، ٢۹٠٠ 
تن LPG و ٢٧۵٠ تن اتان، ٧۵ هزار بش��که میعانات 
گازی و ۴٠٠ تن گوگرد طراحی ش��ده است.همچنین 
لوله گذاری دریایی حدفاصل سکوی۱٣B و پاالیشگاه 
خش��کی این طرح به طول ۹٦ کیلومتر توسط شناور 
اوشنیک ۵٠٠٠ شرکت تاسیسات دریایی از روز جاری 
با عملیات کش��ش خطوط ساحلی آغاز شده که طبق 
برنام��ه ظرف م��دت ٧۵ روز به پایان خواهد رس��ید. 
بع��د از اتمام عملی��ات این خط لول��ه، بالفاصله خط 
 D و اقماری B لول��ه ۱٨ اینچی بین س��کوی اصل��ی
به طول تقریبی ٦ کیلومتر توس��ط این ش��ناور انجام 
خواهد ش��د. با اتمام لوله گ��ذاری خطوط دریایی ٣٢و 
۱٨ اینچ س��کوهای B و D این ط��رح، امکان انتقال 
روزان��ه یک میلیارد فوت مکع��ب گاز ترش از مخزن 
پارس جنوبی به پاالیش��گاه خش��کی فراهم می شود.

با اتم��ام لوله گ��ذاری خطوط دریایی ف��از ۱٣ امکان 
برداش��ت روزانه دو میلیارد فوت مکع��ب گاز غنی از 

پارس جنوبی فراهم می شود.
جزئیات طرح توسعه فازهای ۲۲و۲۳و۲۴

اه��داف ط��رح توس��عه فازه��ای ٢٢، ٢٣ و ٢۴ 
تولی��د روزانه ٦/۵٦ میلیون متر مکعب گاز غنی، تولید 
روزانه ٧۵ هزار بش��که میعانات گازی، تولید س��االنه 
۱.٠۵ میلیون ت��ن گاز مایع”LPG” )پروپان و بوتان(، 
تولید س��االنه یک میلیون تن اتان ب��ه منظور تامین 
خوراک واحدهای پتروش��یمی و تولید روزانه ۴٠٠ تن 
گوگرد اعالم ش��ده است.تاسیس��ات دریایی فازهای 
مذکور ش��امل چهار س��کوی دریایی جمعا شامل ٣٨ 
حلق��ه چاه در فاصله ۱٠۵ کیلومتری س��احل کنگان، 
دو رشته خط لوله ٣٢ اینچ دریایی انتقال گاز به طول 
تقریبی )هر خ��ط( ۱٠۵ کیلومتر، دو خ��ط لوله چهار 
اینچ دریایی جه��ت انتقال محلول گالیکول به طول 
تقریبی)هر خط( ۱٠۵ کیلومتر و تاسیس��ات س��احلی 
ش��امل واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، 
تثبیت میعانات گازی، چهار ردیف تصفیه گاز ش��امل 
واحدهای شیرین سازی، نم زدایی، تنظیم نقطه شبنم 
و مرکاپتان زدایی ه��ر کدام به ظرفیت پاالیش ۵٠٠ 
میلی��ون فوت مکعب در روز، واحد فش��رده س��ازی و 
تراک��م گاز جهت ص��ادرات، واحدهای اس��تحصال و 
بازیافت گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه  بندی 
گوگرد و واحد احیاء منواتیلن گالیکول، سرویس��های 
جانبی ش��امل بخار، توزی��ع برق، آبگی��ری از دریا و 
س��رویس های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده 
و غی��ره، سیس��تم تصفیه آبهای صنعت��ی و فاضالب 
و سیس��تمهای مش��عل جه��ت تخلی��ه اضط��راری، 
سیس��تم س��وخت گاز و دیزل پاالیشگاه، سیستم آب 
آتشنش��انی)مخزن و تلمبه ه��ا و ش��بکه( اطاق های 
کنترل، پس��تهای برق، آزمایشگاه، انبار، کارگاه، دفاتر 
و غیره، چهار مخزن جهت ذخیره و صادرات میعانات 
گازی و مخازن ذخیرهس��ازی LPG می ش��ود.اجرای 
پروژه فازهای ٢٢، ٢٣ و٢۴ به ش��رکت پتروسینا آریا 
و ش��رکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( واگذار ش��ده 
و عملی��ات احداث این فازه��ا از ٢۵ خرداد ماه ۱٣٨۹ 

آغاز شده است.
طرح توسعه فاز  1۴

اهداف طرح توس��عه فاز ۱۴، تولید روزانه ۵٦.٦ 
میلیون مت��ر مکعب گاز غنی، تولی��د روزانه ٧۵ هزار 

بش��که میعان��ات گازی، تولی��د روزانه س��االنه٠۵.۱ 
میلی��ون تن گاز مایع »LPG« )پروپان و بوتان، تولید 
س��االنه ۱ میلیون تن اتان به منظ��ور تأمین خوراک 
واحدهای پتروش��یمی و تولید روزان��ه ۴٠٠ تن گوگرد 
است.تاسیس��ات دریایی این فاز ش��امل چهار سکوی 
دریای��ی جمعًا ۴۴ حلقه چاه در فاصله ۱٠۵ کیلومتری 
س��احل کنگان، دو رش��ته خط لول��ه ٣٢ اینچ دریایی 
انتقال گاز ب��ه طول تقریبی )هر خط( ۱٠۵ کیلومتر و 
دو خ��ط لوله چهار اینچ دریای��ی جهت انتقال محلول 
گالیکول به ط��ول تقریبی )هر خ��ط( ۱٠۵ کیلومتر 
می شود.واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات، 
تثبیت میعانات گازی، چهار ردیف تصفیه گاز ش��امل 
واحدهای شیرین سازی، نمزدایی، تنظیم نقطه شبنم 
و مرکاپتانزدای��ی هر کدام به ظرفی��ت پاالیش ۵٠٠ 
میلیون فوت مکعب در روز، واحد فشرده سازی و تراکم 
گاز جه��ت صادرات، واحدهای اس��تحصال و بازیافت 
گوگرد به همراه واحد جداسازی و دانه بندی گوکرد و 
واحد احیای منواتیلن گالیکول، س��رویس های جانبی 
شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از دریا و سرویسهای 
متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره، سیستم 
تصفیه آبهای صنعتی و فاضالب و سیستمهای مشعل 
جهت تخلیه اضطراری، سیس��تم سوخت گاز و دیزل 
پاالیش��گاه سیستم آب آتشنشانی)مخزن و تلمبه ها و 
ش��بکه(، اطاقهای کنترل، پس��تهای برق، آزمایشگاه، 
انب��ار، کارگاه، دفات��ر و غی��ره، چهار مخ��زن جهت 
ذخی��ره و ص��ادرات میعانات گازی و مخ��ازن ذخیره 
سازی LPGنیز تاسیس��ات ساحلی این فاز را تشکیل 
می دهند.اجرای پروژه فاز ۱۴ به کنسرسیومی متشکل 
از سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو(، 
ش��رکت مدیریت طرح ه��ای صنعتی ایران، ش��رکت 
مهندس��ی و ساخت تأسیس��ات دریایی ایران، شرکت 
مل��ی حفاری ایران، ش��رکت مجتمع کشتیس��ازی و 
صنایع فراساحل ایران، ش��رکت مدیریت پروژههای 
نیروگاه��ی ایران )مپنا(، ش��رکت پایندان و ش��رکت 
ماش��ین سازی اراک واگذار ش��ده است که مسئولیت 
رهبری کنسرس��یوم را سازمان گس��ترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران )ای��درو( ب��ر عه��ده دارد و عملی��ات 
 اح��داث این فاز از ٢۵ خ��رداد ماه ۱٣٨۹ آغاز ش��ده

 است. 

گزارش تحليلی
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محسن دهانزاده عنوان کرد: 

نیروگاه خورشیدی نفت و گاز کارون به بهره برداری رسید
دانش نفت: نیروگاه خورشیدی شرکت 
ت�وان  ب�ا  کارون  گاز  و  نف�ت  بهره ب�رداری 
تولی�د پن�ج ه�زار وات ان�رژی الکتریک�ی به 

بهره برداری رسید.
محس��ن دهانزاده، مدیرعامل شرکت 
بهره ب��رداری نف��ت و گاز کارون ه��دف از 
اج��رای این پ��روژه را تولید ان��رژی پاک، 
کاهش گازهای گلخانه ای و بهینه س��ازی 
مص��رف ان��رژی عنوان کرد و در تش��ریح 
ویژگی ه��ای این پ��روژه زیس��ت محیطی 
گفت: این نیروگاه خورشیدی از نوع متصل 
به ش��بکه اس��ت که با تولید برق در محل 
مص��رف، باعث کاهش تلفات در سیس��تم 
توزیع برق می ش��ود.وی افزود: این نیروگاه 
خورش��یدی توانایی تولید هش��ت مگاوات 
برق در س��ال دارد که با تولی��د این مقدار 
انرژی، به همان مقدار از ش��بکه سراسری 
برق کمتر اس��تفاده خواهد شد و همچنین 

از تولید چهار تن دی اکس��یدکربن ناش��ی 
از مص��رف س��وخت جلوگیری می ش��ود.

مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
کارون بی��ان این ک��ه این طرح در مس��یر 
سیاس��ت های کلی اصالح الگوی مصرف 
اجرای��ی ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: از جمله 
مزای��ای عمده تولی��د برق از س��لول های 
خورش��یدی، قابلیت اطمینان باال به سبب 
نداش��تن اجزای متحرک مکانیکی، ضریب 
ایمن��ی بس��یار ب��اال، س��هولت در نصب و 
راه اندازی و قدرت مانور زیاد، قابلیت تولید 
برق در محل مصرف و اس��تقالل از شبکه 
برق سراسری، داشتن نقش موثر در پدافند 
غیرعامل، س��ازگاری باال با محیط زیست 
و جلوگی��ری از ایج��اد هرگون��ه آلودگ��ی 
زیست محیطی و در نهایت تولید انرژی پاک 
و ارزان اس��ت.دهانزاده گف��ت: با همکاری 
تنگاتن��گ مدیریت تولی��د و معاونت بهینه 

س��ازی انرژی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و نظ��ر به پتانس��یل های موجود در 
ش��رکت بهره برداری نف��ت و گاز کارون و 
شرایط اقلیمی خوزستان که دسترسی راحت 
و رای��گان به نور خورش��ید در اکثر ماه های 

س��ال از ویژگی های آن اس��ت و با در نظر 
گرفتن مزیت کاهش آالینده های زیس��ت 
محیط��ی و قابلیت تهاتر به��ای برق تولید 
ش��ده با بهای برقی که در ساعات نتابیدن 
خورشید از شبکه دریافت می شود، این روند 

به منظور تولید انرژی پاک و بهینه س��ازی 
مصرف در این شرکت ادامه می یابد.

یادداشت

اخبارنفتخیز

فناوری جدید در گرو قراردادهای جدید 
دکتر علی وطنی

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
توسعه مناس��بات اقتصادی س��بب باالرفتن قدرت چانه زنی 
کش��ور در عرصه بین المللی می ش��ود و در قراردادهای جدید نفتی 
افزون بر س��رمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای 
فروش محصوالت نیز توجه شده است. امروزه، صنعت نفت از جنبه 
س��نتی خود فاصله گرفته اس��ت، به طوری که در بخش اکتشاف، 
تولی��د و انتقال به فناوری ه��ای جدید نیاز اس��ت و این فناوری ها 
در اختیار ش��رکت های بین المللی ق��رار دارد. این فناوری ها از یک 
س��و بس��یار گران قیمت هستند و از س��وی دیگر در اختیار ما قرار 
نمی دهند، وقتی س��رمایه گذاری خارجی به کش��ور وارد می ش��ود، 
موظف هس��تیم این فناوری را به کشور منتقل کنیم. حجم سرمایه 
گذاری در بخش باالدس��تی صنعت نفت بس��یار باالس��ت و به طور 
معمول به چند میلیارد دالر می رس��د، همچنین وضع مالی در کشور 
به گونه ای اس��ت که برای این حجم از س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت، منابع کافی وجود ندارد، صنعت نفت هم اکنون پولی در اختیار 
ندارد که بخواهد در بخش اکتش��اف و تولید سرمایه گذاری کند. در 
این قراردادها، افزون بر س��رمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و 
بازاریابی برای فروش محصوالت نیز توجه شده است. وزارت نفت 
در این قراردادها تاکید کرده اس��ت که سرمایه گذاری در کشور باید 
با انتقال فناوری همراه باش��د، همچنی��ن، عالوه بر انتقال فناوری، 
شرکت خارجی سرمایه گذار باید برای بازاریابی بخشی از محصوالت 
تولیدی، با ایران همکاری کند.امضای قراردادی که ۱٠٠ درصد به 
نفع ما و ۱٠٠ درصد به ضرر طرف خارجی باشد، امکان پذیر نیست 
و هیچ ش��رکت و یا کشور عاقلی این موضوع را نمی پذیرد، بنابراین 
باید منافع مش��ترک در نظ��ر گرفته ش��ود. وزارت نفت، مدل های 
قراردادی تهیه کرده است که اگر ایرادی داشته باشد باید در فضای 
کارشناس��ی مورد بررس��ی قرار گیرد. اکنون شرایط برای همکاری 
بیشتر با نهادهای بین المللی فراهم است، ما در دوران تحریم، سهم 
خود را در بازار و س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نفت )اوپک( از 
دست دادیم، اما اکنون به جایی رسیده ایم که توانستیم از حق خود 
دف��اع کرده و س��هم و جایگاه خود را پس بگیریم. بر این اس��اس، 
تاثیر توس��عه مناس��بات بین المللی در تامین منافع ملی قدرت چانه 
زنی کشور را در عرصه بین المللی باال می برد، زمانی که کشوری از 
طریق همکاری های نفتی و اقتصادی به کش��ور دیگر وابسته شد، 
از آن کش��ور در مجامع بین المللی دفاع خواهد کرد. اصل همکاری 
بین المللی یک اصل پذیرفته ش��ده در کشور است، البته اگر درباره 
جزییات همکاری با شرکت های بین المللی، انتقادی وجود دارد باید 
در فضای کارشناس��ی بررسی شود. بس��یاری از مخازن نفت و گاز 
کش��ور مانند پارس جنوبی، مش��ترک اس��ت که هرچه دیرتر برای 
توس��عه آن ها اقدام کنیم، زیان کرده ایم. از دس��ت رفتن بازارهای 
بین المللی از جمله این زیان هاست. اجرا نکردن این قراردادها باعث 
خروج نیروی انس��انی متخصص از کشور خواهد شد، وقتی نیروی 
انس��انی مشاهده کند که در کشور فرصت کار فراهم نیست، کشور 
را ترک می کند و سراغ دیگر شرکت ها و کشورها و حتی کشورهای 
رقیب خواه��د رفت. در صورت تاخیر در امضای قراردادهای جدید، 
به فناوری های جدید دس��ت نخواهیم یافت و در صورت در اختیار 
گرفت��ن فناوری های جدید، به جای خام فروش��ی نفت و مواد پایه 
پتروش��یمی، می توانیم محصوالت جدیدت��ر و دارای ارزش افزوده 
بیشتر را صادر کنیم که سبب گسترده شدن و پایدار شدن بازارهای 

صادراتی می شود.

ارائه نتیجه مطالعه میدان شادگان توسط 
پرگس تا شهریور

مس�ئول کارگروه توس�عه میادین نفتی مناطق نفت خیز جنوب از 
ارائه نتیجه مطالعه میدان نفتی ش�ادگان توس�ط کنسرسیوم پرگس تا 

شهریورماه سال جاری خبر داد.
احم��د محمدی در گفت وگو با ایس��نا، در مورد مذاکره بین مناطق 
نفت خیز جنوب و کنسرس��یوم پرگس نیز اظهار ک��رد: با توجه به اینکه 
کنسرس��یوم پرگس زودتر از سایر ش��رکت ها مطالعات خود را آغاز کرده 
اس��ت، پیشرفت بهتری داش��ته است و احتماال تا س��ه هفته آینده طرح 
خود را در مورد میدان کرنج ارائه می کند. این کنسرس��یوم همزمان روی 
شادگان در حال مطالعه است و احتماال نتیجه مطالعه خود را تا شهریورماه 
ارائه خواهد کرد.بر اساس این گزارش، محمدی پیش از این به ایسنا گفته 
بود  مش��ارکت در توسعه چهار میدان رگ سفید، کرنج، پارسی و شادگان 
طب��ق مصوبه هیات مدیره ش��رکت ملی نفت ای��ران به مناطق نفت خیز 
جنوب واگذار شده اس��ت.مناطق نفت خیز جنوب می تواند در این راستا و 
برای توس��عه چهار میدان مذکور تفاهم نامه امضاء کرده و با شرکت های 
متقاضی صاح��ب صالحیت مذاکره کند. تاکنون نی��ز تفاهم نامه هایی با 
چندین شرکت امضاء شده و اطالعات این میادین به شرکت های مختلف 
داخلی و خارجی داده شده است.تفاهم نامه همکاری بین مناطق نفت خیز 

جنوب و کنسرسوم پرگس اواخر زمستان سال ۱٣۹۵ امضا شده است.
مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و 

گاز گچساران منصوب شد
در حکم�ی از س�وی مدیرعامل ش�رکت بهره ب�رداری نفت و گاز 
گچساران،فرهاد جعفري بعنوان مدیر منابع انسانی این شرکت منصوب 

شد.
در حکم��ی از س��وی مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز 
گچساران، فرهاد جعفری به عنوان مدیر منابع انسانی این شرکت منصوب 
ش��د.به گزارش روابط عمومی نفت گچساران، مهندس هوشنگ صیدالی 
در این حکم، آورده است با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی 
از تاریخ صدور این حکم بعنوان ” مدیرمنابع انسانی” شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران منصوب می شوید.در بخش دیگری از این حکم آمده 
است، امید است در پرتو توجهات ایزدمنان، با طراحی و اجرای برنامه های 
منابع انس��انی در انجام وظایف محوله با هماهنگی الزم با س��تاد شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و س��ایر مدیریت ها، ادارات و همچنین عوامل 
زیر مجموعه موفق و موید باشید.فرهاد جعفری با داشتن بیش از ٢٨سال 
س��ابقه کار از کارکنان ش��رکت بهره بردای نفت و گاز گچس��اران دارای 

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است.

مديرعامل شرکت پتروايران:

توسعه اليه نفتی نيازمند فناوری است، زمان را از دست ندهيم
دانش نف�ت: الیه نفتی پارس جنوب�ی با ثبت حدود 
1.۶ میلی�ون بش�که تولید تجمع�ی نفت، ب�رای بارگیری 
س�ومین محموله نفتی  آماده می ش�ود؛ میدانی که به گفته 
مدیرعامل شرکت پتروایران، تداوم فعالیت های توسعه ای 

در آن منوط به بهره مندی از فناوری های پیشرفته است.
رهام قاس��می تاکید می کند: »به ویژه در شرایطی 
ک��ه ط��رف مقابل ب��ا همه ت��وان و امکانات مش��غول 
بهره برداری از این میدان مش��ترک است، نباید زمان را 
از دس��ت داد«.وی در ش��رایطی که برخی اصرار دارند 
ش��رکت های ایرانی متول��ی اصلی توس��عه میدان های 
بزرگ��ی مثل آزادگان ش��وند، می گوی��د: »پتروایران به 
دلیل کمبود سرمایه، برای فعالیت به عنوان راهبر اصلی 
حت��ی در میدان های متوس��ط و کوچک هم محدودیت  
دارد«.م��رور اه��داف و برنامه های ش��رکت های ایرانی 
صاحب صالحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید 
)E&P( ک��ه پتروایران هم از جمله آنهاس��ت، خالی از 

لطف نیست:
کار در ط�رح الی�ه نفت�ی چط�ور پیش م�ی رود؟ به تازگی ���

بازدیدی از FPSO داشته اید؟
بله. هفته گذشته بازدیدی داشتم. الحمدهلل اوضاع 
مرتب اس��ت. روزانه به ط��ور میانگین ٢۵ هزار بش��که 
نفت تولید می ش��ود. تولید تجمعی از مرز یک میلیون و 
٦٠٠ هزار بشکه گذشته است و احتمال می رود سومین 
محموله نفتی میدان به میزان حدود ۵٠٠ هزار بشکه تا 

پایان هفته بارگیری می شود.
پتروایران به ادامه همکاری در فازهای بعدی توسعه این ���

میدان هم تمایل دارد؟  
بله. مایلیم به عنوان شریک ایرانی شرکت خارجی 
در فرآیند توس��عه میدان همکاری کنی��م. فاز یک، فاز 
توصی��ف مخزن بود و بر اس��اس اطالعات خوبی که از 
مطالعه چاه ها حاصل ش��د، برنامه فاز دوم و سوم توسعه 
در دستور کار است که بر پایه برآوردهای اولیه، تولید در 
فاز دوم به ٨٠ هزار بش��که و در فاز س��وم به ۱۵٠ هزار 
بش��که در روز می رسد. البته فاز س��وم به نتیجه برنامه 
توس��عه در فاز دوم و تکمیل اطالعات مخزن بس��تگی 

دارد.
به جز مرسک، شرکت بین المللی دیگری هم برای توسعه ���

الیه نفتی پیشقدم شده است؟
ت��ا جایی که اطالع دارم خی��ر. الیه نفتی، میدانی 

پیچیده و س��رمایه بر اس��ت و هر ش��رکتی نمی تواند در 
این میدان عملکرد موفقی داشته باشد. در سمت کشور 
قطر هم ابتدا شرکت های بزرگی آمدند و مطالعه کردند 
و گفتند اقتصادی نیس��ت؛ اما مرس��ک آم��د و گفت بر 
اس��اس تجربه ای ک��ه در دریای ش��مال دارد می تواند 
نتیجه بگیرد و نتیجه گرفت. مرسک از کار در الشاهین 
تج��ارب خوب��ی دارد و ت��وان این ش��رکت در حفاری 
چاه های چندشاخه ای با لگ های طوالنی تا بیش از ۱٠ 
کیلومتر هم بسیار می تواند در توسعه الیه نفتی راهگشا 
باش��د چراکه با استفاده از فناوری های موجود در کشور، 
حداکثر نمی توانیم بیش از س��ه کیلومتر حفاری مش��ابه 

انجام دهیم.  
پس مهمترین محدودیت را فقدان فناوری می دانید؟���

فن��اوری و س��رمایه. الیه نفتی پ��ارس جنوبی با 
ضخامت کم و سنگ مخزن سخت، از میدان هایی است 
که توسعه آن بدون شک به فناوری های روزآمد دنیا نیاز 
دارد؛ به ویژه در ش��رایطی که طرف مقابل با همه توان 
و امکانات مش��غول بهره برداری از این میدان مش��ترک 
اس��ت، نباید زمان را از دس��ت بدهی��م. از طرف دیگر، 
تامین مناب��ع هم یکی از چالش های اصلی ما در فرایند 

توسعه میادین است.
پتروای�ران اگ�ر به عنوان ش�ریک ایرانی انتخاب ش�ود، ���

چگونه ایفای نقش می کند؟
ما تجرب��ه و اطالعات خوبی از الی��ه نفتی داریم 
و هدفم��ان از هم��کاری با ش��رکتی بین المللی در این 
می��دان، انتقال فناوری و بهره مندی از س��رمایه خارجی 
برای پیش��برد اهداف توسعه ای اس��ت. ببینید؛ ما در فاز 
نخست توس��عه الیه نفتی، حدود ٣۹ کیلومتر چاه زدیم 
و ه��زاران تن س��ازه دریایی نصب کردی��م. FPSO را 
هم با حدود ۱٠ هزار تن س��ازه ظرف ٢ سال راه اندازی 
کردی��م. بنابرای��ن فکر می کنم حضور مرس��ک در این 
میدان مش��ترک، فرصت مغتنمی است و ما تمایل داریم 
به عنوان ش��ریک ایران��ی از این فرصت ب��رای انتقال 
تجربیات و فناوری اس��تفاده کنی��م؛ اما انتظار داریم که 

شریک فعالی باشیم.
تداوم و افزایش تولید در الیه نفتی منوط به اقداماتی از ���

جمله تزریق آب است. در این زمینه فکری شده است؟
درس��ت اس��ت. اگر تزریق آب متناس��ب با تولید 
باش��د، احتمال افزایش ضریب بازیافت از س��ه تا چهار 

درص��د کنونی به حدود ۱٠ ت��ا ۱۵ درصد وجود دارد. به 
ای��ن منظور مجوز حفاری س��ه حلقه چ��اه تزریقی را از 
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران گرفته ایم؛ اما هنوز 
مشخص نیست که این عملیات در قالب فاز دوم توسعه 
بگنجد یا اینکه پتروایران این عملیات را عهده دار شود. 
مدلس��ازی های ما و تجربه مرس��ک در الشاهین نشان 
می ده��د تولید در الیه نفتی به ش��دت ب��ه تزریق آب 

وابسته است.
اگر قرار شود این عملیات خارج از فرایند توسعه فاز دوم ���

و ب�ه ص�ورت مج�زا از س�وی پتروای�ران اجرایی ش�ود، فکر 
می کنید ظرف چه بازه زمانی اجرایی شود؟

دکل م��ا آماده اس��ت و کاالهای م��ورد نیاز هم 
خریداری ش��ده اس��ت. محدودیت چندانی نداریم و اگر 
اجازه کارفرما باشد، گمان می  کنم این عملیات را بتوانیم 

طی ۹ ماه اجرایی کنیم.
قص�د نداری�د در توس�عه میدان ی�ا میدان هایی به عنوان ���

پیمانکار اصلی فعالیت کنید؟
م��ا تمای��ل زی��ادی داریم ک��ه روی اس��تفاده از 
 E&P روش های ازدیاد برداشت که شرکت های ایرانی
کمت��ر در آن زمینه کار کرده ان��د، کار کنیم. تجربه اش 
را هم داریم. البته پروژه های ازدیاد برداش��ت، س��رمایه 
قابل توجهی می خواهد و به تکنولوژی های پیشرفته ای 
ه��م نیاز دارد؛ اما زنجیره مغفولی اس��ت که باید به داد 
آن رس��ید. امیدوارم بتوانیم در این حوزه البته باز هم نه 
به عنوان پیمانکار اصلی بلکه به عنوان ش��ریک ایرانی 

فعالیت کنیم.
چه میدانی را برای این کار در نظر دارید؟���

میدان های��ی را انتخ��اب کردی��م و مذاکراتی نیز 
انجام شد که پیشبرد این مذاکرات از تغییر دولت آمریکا 
ت��ا حدودی تاثی��ر پذیرفت؛ اما همچن��ان موضوع را در 
دس��تور کار داریم. تولید مستمر و بهینه نفت در آینده به 
اعمال روش های ازدیاد برداش��ت بستگی دارد و شرکت 
مل��ی نفت ای��ران هم با درک این مه��م، از پروژه هایی 
ک��ه در این زمینه باش��د اس��تقبال می کن��د. اولویت ما 
میدان های سروش و نوروز است که تاکنون جلساتی را 
هم با محوریت افزایش ضریب بازیافت از این میدان ها 

داشته ایم.
همانطور که می دانید شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی ���

می توانند در میدان های متوس�ط و کوچک به عنوان پیمانکار 

اصلی فعالیت کنند. دوباره می پرسم: پیمانکار اصلی پروژه ای 
نخواهید شد؟

بله. شرکت ملی نفت ایران چنین امکانی را فراهم 
کرده اس��ت؛ اما ما سرمایه کافی برای فعالیت به عنوان 
پیمانکار اصلی نداریم. اما اگر میدان کوچک یا متوسطی 
باش��د و فاینانسور قابل اعتمادی هم پیدا شود، از توسعه 

میدان های در قالب EPCF استقبال می کنیم.
همانگون�ه ک�ه می دانید، ش�رکت هایE&P  ایرانی باید ���

فعالیت های خود را صرفا بر حوزه اکتش�اف و تولید متمرکز و 
س�ایر فعالیت ه�ای جاری را متوقف کنن�د. پتروایران در این 

زمینه قدمی برداشته؟
 E&P زمانی می توان این انتظار را از شرکت های
داش��ت که آنها در قالب اکتش��اف و تولی��د بکار گرفته 
ش��وند. بله؛ اگ��ر چنین اتفاقی بیفت��د، پتروایران تنها به 
عنوان شرکت اکتشاف و تولید فعالیت می کند و شرکت 
حفاری م��ا به صورت مج��زا به ارائه خدم��ات حفاری 
می پ��ردازد و در مناقصه ه��ای مختل��ف ح��وزه حفاری 

شرکت می کند.
امیدوارم روزهای پرکاری پیش رو داشته باشید.���

امی��د پتروایران به تعیین تکلیف فاز دوم توس��عه 
الیه نفتی پارس جنوبی اس��ت تا با آغاز فرآیند توس��عه 
این فیلد مش��ترک و در صورت هم��کاری ما به عنوان 

شریک ایرانی، شرکت جان تازه ای بگیرد.
هانیه موحد

ايران »بايد« امتياز توسعه ميدان گازی »فرزاد ب« را به ما بدهد!
دان�ش نفت: وزی�ر نفت هند با اش�اره 
به کم�ک به ایران در زم�ان تحریم ها، گفت: 
تهران با واگذاری حقوق توسعه میدان گازی 

فرزاد ب به ما باید تالفی کند.
تایم��ز،  ایکانومی��ک  ب��ه گ��زارش 
دارمن��درا پرادهان، وزیر نف��ت هند گفت 
با توج��ه به اینکه هند در دوران س��ختی 
در کنار ایران ایستاد، دهلی نو انتظار دارد 
که تهران با واگذاری حقوق توسعه میدان 
گازی فرزاد ب به کسانی که در ابتدا آن را 
کشف کردند، تالفی کند.درحالی که ایران 
طرح توسعه ۵.۵ میلیارد دالری شرکت او 
ان جی س��ی ودیش هن��د را قبول نکرده 
اس��ت، تهران یک بسته اولیه همکاری با 
گازپروم روس��یه در زمینه توس��عه میدان 
گازی فرزاد ب به امضا رس��انده است.وی 
اف��زود: »ما برای روابط مان ارزش قائلیم. 

در روزهای س��خت ایران، زمانی که همه 
کش��ورهای غربی ای��ران را تحریم کرده 
بودند، ما در کنار آنها ایس��تادیم و مقادیر 
چش��مگیری نفت خام از آنها خریدیم. ما 
همچنی��ن ما وقتی ک��ه کانال های بانکی 
باز ش��د تا پنی آخ��ر پول نف��ت ایران را 
جبران  باید  ای��ران  بازگرداندیم.«اکن��ون 
کند. »ما این انتظار زیاد را از ایران داریم. 
م��ن امیدوارم ایران آن را ب��رآورده کند... 
رواب��ط ما با ایران بر اس��اس یک کاال یا 
یک معامله بنا نهاده نش��ده اس��ت.«پس 
از اینکه تهران از واگذاری حقوق توس��عه 
می��دان گازی فرزاد ب ب��ه هند خودداری 
کرد، دهلی نو نیز تصمیم گرفت تا واردات 
نفت از این کش��ور را به میزان یک پنجم 
کاهش دهد.ایران نیز با کاهش یک سوم 
زم��ان پرداخت پول نفت خریداری ش��ده 

از ای��ران توس��ط پاالیش��گاه های هندی 
این اق��دام را تالفی کرد؛ تهران همچنین 

هزینه حمل بار محموله های نفتی به هند 
را افزایش داد و اکنون یادداشت تفاهمی با 

ش��رکت روس��ی گازپروم به امضا رسانده 
است.به گزارش فارس، این اظهارات وزیر 
نف��ت هند درحالی اس��ت که این کش��ور 
در تمامی مراح��ل با تحریم ه��ای آمریکا 
همراهی کرده اس��ت. از کنار کش��یدن از 
خ��ط لوله صلح تا تعلل در توس��عه چابهار 
و حت��ی میدان گازی ف��رزاد ب. همچنین 
این کش��ور به محض تحریم های آمریکا 
ص��ادرات نف��ت از ای��ران را کاهش داد و 
مطابق ب��ا میزان تعیین ش��ده از س��وی 
آمریکا مطابقت داد.باید اش��اره کرد دهلی 
نو هم راس��تا با تحریم ه��ای آمریکا، اجازه 
خروج پول نفت ای��ران از هند نداد و تنها 
تهران می توانس��ت ب��ا آن مبالغ کاالهای 
هن��دی خریداری کن��د و س��ودی برای 
پول ه��ای نفت ایران در بانک های هندی 

به ایران پرداخت نشد.

 

این نیروگاه خورشیدی 

از نوع متصل به شبکه 

است که با تولید برق 

در محل مصرف، باعث 

کاهش تلفات در سیستم 

توزیع برق می شود

تحلیل
گفتمان
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گاز6
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد:

شرکت ملی گاز ایران؛ پیشرو در راهبرد بومی سازی فناوری ها
دانش نفت: امضای توافقنامه همکاری 
فناوری بین دو کنسرس�یوم ایرانی و کره ای 
در خص�وص دان�ش فنی واحده�ای کوچک 
LNG از ن�وع ISO Container در تاری�خ ۸ 
ژوئ�ن )1۸ خردادم�اه ۹۶( در دفتر ش�رکت 
Oceanus در شهر بوسان کره جنوبی منعقد 
ش�د. در این مراس�م، از طرف کنسرس�یوم 
کره ای، مدیرعامل ش�رکت Oceanus، مدیر 
نایب ریی�س  و   KITECH تحقیق�ات  مرک�ز 
KoGas Tech و از ط�رف هیأت ایرانی، دکتر 
پاک سرش�ت، دکت�ر وطنی، رییس انس�تیتو 
LNG و دکت�ر بزم�ی، قائم مق�ام پژوهش�گاه 
صنعت نفت توافقنامه مذکور را امضا کردند.

در همین ح��ال، دکتر عل��ی وطنی، 
معاون توس��عه فن��اوری معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری که در نشس��ت 
خب��ری امضای توافقنامه همکاری فناوری 
بی��ن دو کنسرس��یوم ایرانی و ک��ره ای در 
خصوص دان��ش فنی واحده��ای کوچک 
LNG از ن��وع ISO Container با حضور 
دکتر س��عید پاک سرش��ت، مدیر پژوهش 
و فناوری ش��رکت ملی گاز ای��ران و دکتر 
منص��ور بزمی، مع��اون فن��اوری و روابط 
بین الملل پژوهش��گاه صنعت نفت س��خن 
می گف��ت، تصریح کرد: بر اس��اس اس��ناد 
باالدستی پژوهش و فناوری و نقشه جامع 
علمی کشور، به تدریج باید با عملیاتی شدن 
اقدامات ملی  پیش بینی ش��ده در نقش��ه، 
بتوانی��م در افق ۱۴٠۴، در هم��ه زمینه ها 
به ویژه نفت و گاز مقام نخس��ت را کسب 

کنیم. 
وی با بیان این مطلب، اظهار داشت: 
وقتی صحبت از توس��عه پای��دار و متوازن 
می ش��ود، قطعًا توس��عه علم��ی و فناوری 
ح��رف اول را می زند و ب��ه تبع آن، تربیت 

نیروی انس��انی در این زمینه، در رأس این 
ام��ور ق��رار می گیرد و به همی��ن دلیل، ما 
در گام نخس��ت، تالش خ��ود را به تربیت 
نی��روی متخصص در ای��ن زمینه معطوف 
س��اختیم.وی با اش��اره به این که این یک 
مدل توسعه و تبادل فناوری و اقتصاد جدید 
مبتنی بر فناوری است که با نیروی انسانی 
کشورمان به آن وارد شده ایم، گفت: با این 
کار در واقع، ما می خواهیم وارد بازار فروش 
این الیسنس شویم که اگر موفق شویم، به 
 LNG بقیه فناوری های س��اده تر از فناوری
نیز دست خواهیم یافت.دکتر وطنی با تأکید 
بر ضرورت توس��عه دانش LNG در کشور، 
اضافه ک��رد: صنعت LNG صنعتی پیچیده 
است و کشورهای محدودی در دنیا به این 
دانش دسترسی دارند. به همین دلیل، پس 
 ،LNG از دس��تیابی کش��ور به دانش مینی
باید به سراغ تولید انبوه آن در کشو برویم.

معاون توس��عه فن��اوری معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با بیان این که به 
نظر من، در وزارت نفت، ش��رکت ملی گاز 
ایران زودتر از بقیه شرکت ها به فکر راهبرد 
بومی س��ازی فناوری و انتقال آن به داخل 
کش��ور افتاده است، افزود: این دانش فنی، 
سرمایه برای کش��ورهایی است که به این 
فناوری دست پیدا کرده اند و آغازگر تأسیس 
شرکت های دانش بنیانی خواهد بود که در 
نهایت می توانند از »مهاجرت مغزها« و نه 
»فرار مغزها« جلوگیری کنند.وی به نقش 
ش��رکت های دانش بنیان در ایجاد اشتغال 
نیز اش��اره کرد و افزود: حدود ٣ هزار و ٦٠ 
ش��رکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند 
که ۱٢٠ هزار نفر در آنها مش��غول کارند و 
چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان میزان 
فروش این شرکت ها در سال گذشته بوده 
اس��ت. دکتر وطنی در ادام��ه توضیح داد: 
در واق��ع، این، فرصت خوبی اس��ت که در 
قالب اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی 
س��رفصل جدی��دی با این عنوان گش��وده 
ش��ود که بخش��ی از درآمده��ای ما عالوه 
بر درآمده��ای نفتی، درآمدهای ناش��ی از 
فروش محصوالت دانش بنیان باش��د تا به 
آنچه که در پایان افق ۱۴٠۴ در بحث این 
نوع شرکت ها قرار است، برسیم؛ یعنی ۵٠ 
درصد GDP کش��ور از فروش محصوالت 
دانش بنیان باشد.به گفته وی، برای رسیدن 
ب��ه آن افق، بومی کردن فناوری ها یک امر 
اجتناب ناپذیر است و امضای این توافق نامه 
از آن جهت بیش��تر حائز اهمیت اس��ت که 
در صنع��ت نفت در مجم��وع، فناوری های 
صنعت گاز پیچیده تر از س��ایر فناوری ها و 

در صنع��ت گاز، فناوری مربوط به LNG از 
همه پیچیده تر است؛ بنابراین اگر بتوان این 
فناوری را بومی س��ازی کرد، یعنی در بقیه 
فناوری ها نیز موفقیت حتمی اس��ت.معاون 
توس��عه فناوری معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ب��ا بیان ای��ن که هدف 
اصلی ما، ایجاد یک مدل توس��عه فناوری 
و مش��ارکت بین المللی است، تصریح کرد: 
ما بر این باوریم که ارزش علمی و فنی این 
فناوری و دانش فنی سردکردن گاز طبیعی 
مای��ع به مراتب بیش��تر از ارزش ریالی آن 

اس��ت، ضمن آن که مطمئن هستیم طرف 
ک��ره ای بازارها را پیگیری کرده و به نتایج 
خوبی هم در این زمینه رس��یده و چنانچه 
ب��ازار آن پی��دا ش��ود، ما ب��ه زودی منتفع 
خواهیم شد.دکتر وطنی در پایان افزود: به 
هر روی، مجموعه دانشگاه تهران، شرکت 
مل��ی گاز ایران و پژوهش��گاه صنعت نفت 
مصمم هستند تا تحت هر شرایطی به این 
فناوری دس��ت پیدا کنند و قدر مس��لم آن 
که به آن خواهند رس��ید و این بومی سازی 
ص��ورت خواهد گرفت. م��ا تالش داریم تا 

با اس��تفاده از تمام ظرفیت های بومی کشور 
و بس��یج عمومی از ش��رکت های داخلی در 
زمین��ه طراحی، س��اخت و....  این مهم را 
به بهترین نحو به انجام برس��انیم. گفتنی 
است در مراس��م امضای این توافقنامه که 
در تاری��خ ٨ ژوئن )۱٨ خردادم��اه ۹٦( در 
دفتر ش��رکت Oceanus در شهر بوسان 
کره جنوبی برگزار شد، از طرف کنسرسیوم 
 ،Oceanus ک��ره ای، مدیرعامل ش��رکت
و   KITECH تحقیق��ات  مرک��ز  مدی��ر 
نایب ریی��س KoGas Tech و از ط��رف 
هی��أت ایران��ی، دکتر پاک سرش��ت، دکتر 
وطنی، رییس انستیتو LNG و دکتر بزمی، 
قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت توافقنامه 

مذکور را امضا کردند.
کشور را از واردات فناوری از کشورهای 

غربی بی نیاز می کنیم
منص��ور  دکت��ر  ح��ال،  همی��ن  در 
بزمی نی��ز در ای��ن نشس��ت تصری��ح کرد: 
پژوهش��گاه صنعت نفت با حمایت شرکت 
مل��ی گاز ای��ران تالش کرده تا با توس��عه 
 )LPG( دانش هایی نظی��ر تصفیه گاز مایع
و شیرین س��ازی گاز، کش��ور را از واردات 
فناوری از ش��رکت های غربی بی نیاز کند. 
دکتر منصور بزمی، معاون فناوری و روابط 
بین الملل پژوهش��گاه صنع��ت نفت اظهار 
داشت: متعاقب کارهایی که ما پیش از این 
با ش��رکت ملی گاز ایران و بخش پژوهش 
و فناوری انج��ام دادیم، این ب��ار در زمینه 
LNG و مین��ی LNG نی��ز با این ش��رکت 
همکاری های بسیار خوبی را آغاز کرده ایم.

وی با اش��اره به این که توافق نامه توس��عه 
تکنولوژی بس��یار پیچیده مایع س��ازی گاز 
طبیع��ی و انتقال دانش فن��ی آن به ایران 
با ه��دف ایجاد یک دانش فنی مش��ترک 
در صنعت مینی LNG ب��رای ایران و کره 
جنوبی به امضا رس��یده اس��ت، گفت: این 
پروژه، کاری تیمی بین پژوهش��گاه صنعت 

نف��ت، انس��تیتو LNG دانش��گاه تهران و 
کارشناسان پژوهش و فناوری شرکت ملی 
گاز ایران اس��ت که متأسفانه پیش از این، 
کمت��ر در ایران داش��تیم و امیدواریم که با 
برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، از این پس 
اقدامات گسترده تری در این زمینه صورت 
گی��رد. دکت��ر بزمی ادام��ه داد: بر اس��اس 
توافق نامه موجود، فناوری مایع س��ازی گاز 
طبیع��ی که در حال حاض��ر در کره جنوبی 
انجام می ش��ود، نهایتًا در خود ایران شروع 
به کار می کن��د و به صورت پکیجی کامل 
در کشور مستقر خواهد شد. معاون فناوری 
و روابط بین الملل پژوهش��گاه صنعت نفت 

توضی��ح داد: محل نصب ک��ه در آینده ای 
نزدیک مش��خص خواهد شد، باید مناسب 
ب��رای اس��تقرار و در عی��ن ح��ال، قابلیت 
جابجایی و نقل و انتقال راحتی نیز داش��ته 
باش��د. لفظ Container نی��ز برای همین 
به این تجهیز اطالق ش��ده است.این مقام 
مس��ئول در ادامه، اظهار کرد: این تجهیز، 
تجهیزی نو و جدید اس��ت و هنوز مراحل 
تحقیقات��ی را می گذراند و ش��اید به همین 
دلیل باشد که کمتر توانسته حمایت مالی و 
دولتی را از آن خود کند. این در حالی است 
ک��ه در پایان ۴ س��ال ق��رارداد، تکنولوژی 
مربوطه کامل و به ایران منتقل می ش��ود.

ب��ه گفته دکتر بزمی، ظرفیت این واحد ۱۵ 
تن در روز است و ابعاد مناسبی برای نصب 
دارد و پ��س از انتقال تکنولوژی، تکثیر آن 
بر عهده کنسرس��یوم ایرانی خواهد بود. بنا 
بر این گزارش، پیش بینی شده برای انجام 
کارهای آتی میان دو کنسرس��یوم، شرکت 
مشترکی شکل گیرد، چراکه در واقع، نقطه 
پایانی ای��ن توافق نامه همین رس��یدن به 

دانش فنی ساخت مینی LNG است.

ایران به زودی در جمع 4 کشور دارنده 
تکنولوژی مایع سازی گاز طبیعی 

دکتر سعید پاک سرشت
 مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

با امضای ق��راردادی ٢٠ میلیون دالری 
با کره جنوبی، توس��عه تکنولوژی بسیار پیچیده 
مایع س��ازی گاز طبیعی و انتقال دانش فنی آن 
به ایران کلید خورد. بر این اس��اس، نخس��تین 
گام برای دس��تیابی به این تکنولوژی برداشته 
و ایران قراردادی را با کنسرسیومی متش��کل از 
ش��رکت های کره ای امضا کرد ک��ه نتیجه آن 
دس��تیابی ب���ه تکنولوژی »مینی ال ان جی« 

طی ۴ س��ال آینده و در ادامه مس��یر، س��اخت واحدهای »ال ان جی« نه 
تنه��ا ب��رای ایران بلکه برای هر کش��ور خواهان این تکنولوژی اس��ت. بر 
اس��اس مفاد این توافقنام��ه، در پایان، مالکیت این دان��ش فنی متعلق به 
طرفین قرارداد اس��ت و این قرارداد بس��یار مهم، ایران را به جمع ۴ کشور 
دارنده این تکنولوژی وارد خواهد کرد. ش��رکت ملی گاز ایران مدت هاست 
برای دس��تیابی ب��ه دانش فنی »مین��ی ال ان ج��ی« برنامه ریزی کرده و 
اقداماتی را نیز در این زمینه انجام داده است. یکی از این اقدامات، تاسیس 
»انس��تیتو مینی ال ان جی« در دانش��گاه تهران اس��ت؛ انس��تیتویی که از 
نتایج سیاست های وزارت نفت برای همکاری نزدیک با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی اس��ت. مقی��اس واحدهای »مینی ال ان ج��ی« در ظرفیت های 
کمتر از ٣٠٠ تن در روز اس��ت، یکی از مهم ترین کاربردهای »مینی ال ان 
جی« گازرسانی به نقاط دوردست است 
که در ای��ن مجتمع ه��ای کوچک، در 
طول ماه های گرم س��ال می توان گاز 
را ب��ه مایع تبدیل و هنگام ضرورت در 
روزهای سرد زمستان تبخیر و به شبکه 
گاز رس��انی تزریق کرد. این واحدهای 
نسبتاً کوچک می توانند حتی در زمانی 
از فصل سرما که میزان مصرف نسبت 
ب��ه تولید و عرض��ه از مب��ادی اصلی 
کاهش نس��بی می یابد، م��ازاد گاز را از 
خطوط لوله دریاف��ت و به مایع تبدیل 
و ذخی��ره کنند تا به این ترتیب، ذخیره 
مخازن »ال ان جی« بازسازی و حفظ 

 شود.
توانمندسازی شرکت های داخلی

بر اس��اس این توافق نامه، قرار اس��ت از هر دو ط��رف نفراتی برای 
ش��کل گیری کار در بخش های فنی، عملیاتی و طراحی مبادله ش��وند که 
روش کار چنین خواهد بود؛ نخس��ت، توس��عه تکنولوژی مایع سازی که در 
کره جنوبی مستقر است و نفراتی از ایران در آن مجموعه برای کار مشترک 
حض��ور پیدا می کنند و بخش دیگر که مربوط ب��ه پیش تصفیه گاز طبیعی 
برای ورود به واحد مایع س��ازی است و مس��ئولیت آن به ایران سپرده شده 
و بر این اس��اس، نفراتی از کره جنوبی ب��رای آموزش به ایران می آیند. در 
همین حال، پیش بینی ش��ده شرکت های سازنده تجهیزات از هر دو کشور 
در ای��ن کار حضور یابند، گفت: این بحثی کاماًل جدی و مورد تاکید هیأت 
ایرانی بوده است؛ چراکه هدف اصلی ما، توانمندسازی شرکت های سازنده 
تجهیزات داخلی است. انتظار داریم در این ارتباط شرکت های ایرانی بتوانند 
خود را نشان داده و از تجربیات جهانی بهره مند شده و ظرفیت های خود را 
ارتقاء دهند و در این زمینه دو کشور ایران و کره جنوبی، شرکت های کشور 
متبوع خود که س��ازنده تجهیزات کلیدی در این زمینه هستند و قرار است 
در این کار، همکاری کنند را شناسایی کرده اند. سرمایه گذاری این پروژه در 
کره جنوبی از س��وی بخش دولتی کره جنوبی و در ایران از س��وی شرکت 
ملی گاز ایران تامین می ش��ود و برآورد ش��ده هر یک از طرفین، حدود ۱٠ 
میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری کنند. ولی از آن جایی که قرار است 
هر یک از طرفین تأمین س��رمایه و هزینه های این پروژه را در کشور خود 
داش��ته باش��ند، بنابراین مراوده پولی میان دو کشور وجود نخواهد داشت و 
اجرای کار بالفاصله پس از امضای توافق نامه آغاز می شود. بر این اساس، 
قرار اس��ت دانش فنی حاصل از انجام این کار، میان دو کش��ور به صورت 
مش��ترک باش��د، این که سهم هر یک از کش��ورها در اجزای تکنولوژیکی 
چه میزان باش��د، از سوی کمیته راهبری که قرار است شکل بگیرد، تعیین 
می ش��ود. این در حالی است که بر اساس این توافق نامه، اجازه بازاریابی به 
هر دو کشور داده شده و فرض بر این است که بازاریابی به صورت مشترک 
انجام و بازارهایی به صورت مشترک در اقصی نقاط دنیا پیدا کنیم که منافع 
دو طرف تأمین ش��ود. در این توافق نام��ه همچنین آمده که اگر هر یک از 
این دو کش��ور بصورت اختصاصی بازاری را پیدا کنند، یک سهم ترجیحی 
ویژه از آن خواهند داشت. یکی از مزیت های این توافق نامه امکان بازاریابی 
بین المللی است و با توجه به این که کره جنوبی، منابع گازی قابل توجهی 
ندارد، امید می رود ثمرات این توافقنامه به داخل کشور برگردد و ما بتوانیم 
از ای��ن فناوری هم برای تولید »ال ان ج��ی« در مقیاس کوچک در ایران 
استفاده کنیم و هم از قابلیت تیم کره جنوبی برای بازاریابی بین المللی سود 
ببریم. با توجه به س��رمایه گذاری که قرار اس��ت ایران در این طرح انجام 
دهد، بنابراین حداقل کف ٢۵ درصد س��ود حاصل از بازاریابی بین المللی را 

خواهد داشت که این رقم می تواند تا ٧۵ درصد افزایش پیدا کند.
تحویل تکنولوژی به ایران 

در همین حال، در این همکاری فنی چهارساله قرار است دانش فنی 
واحدهای کوچک »ال ان جی« از نوع ایزو کانتینر توسعه یافته و نمونه ای از 
آن ساخته شده و مورد تست و ارزیابی قرار گیرد. ظرفیت این واحد ۱۵ تن 
در روز است و این سازه در ٣ یا ۴ کانتینر با طول ۱٢ متر و ارتفاع ٣ تا ۴ متر 
قابل حمل است. پکیج مایع سازی در یک کانتینر، سیستم تصفیه بین یک 
یا ٢ کانتینر )با توجه به نوع خوراک متفاوت اس��ت( و س��ایر تجهیزات هم 
میان یک و یا حداکثر ٢ کانتینر جای می گیرند. کنسرس��یوم طرف کره ای 
با مدیریت ش��رکت Oceanus بوده و ریاست کنسرسیوم طرف ایرانی نیز 
با ش��رکت ملی گاز ایران بوده و اعضای آن، انستیتو LNG دانشگاه تهران 
)ILNG( و پژوهش��گاه صنعت نفت )RIPI( به همراه تعدادی از شرکت های 

سازنده تجهیزات و شرکت مهندسی و اجرا هستند.
 پی نوشت: 

در مراس��م امضای این توافقنامه که در تاریخ ٨ ژوئن )۱٨ خردادماه 
۹٦( در دفتر ش��رکت Oceanus در شهر بوس��ان کره جنوبی برگزار شد، 
از طرف کنسرس��یوم کره ای، مدیرعامل ش��رکت Oceanus، مدیر مرکز 
تحقیقات KITECH و نایب رییس KoGas Tech و از طرف هیأت ایرانی، 
دکتر پاک سرشت، دکتر وطنی، رییس انستیتو LNG و دکتر بزمی، قائم مقام 

پژوهشگاه صنعت نفت توافقنامه مذکور را امضا کردند.

سرپرست ديسپچينگ مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد:

توليد 125 ميليارد مترمکعب گاز طبيعی در سال 95

بازديد مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از تأسيسات

دانش نفت: مجتمع گاز پارس جنوبی س�ال گذش�ته 
نزدیک به 1۲۵ میلیارد متر مکعب گاز ش�یرین تولید کرده 

است.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت 
ملی گاز ایران، سرپرست دیسپچینگ این مجتمع با اعالم 
این خبر گفت: عالوه بر گاز شیرین، پاالیشگاه های پارس 
جنوبی س��بد کامل��ی از محص��والت گازی را تولید و در 
اختیار مش��تریان قرار می دهند.علی احمدی افزود: عالوه 
بر مصارف گاز در داخل کش��ور از س��وی مردم، صنایع و 
نیروگاه ها، بخش زی��ادی از محصوالت مجتمع در اختیار 
پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها قرار می گیرد.وی همچنین به 

ارس��ال گاز ترش پاالیش��گاه چهارم برای احیای چاه های 
نفت آغاجاری اش��اره کرد و گفت: س��ال گذش��ته بیش از  
۱٠ میلی��ارد و ۵۵٠ میلیون مترمکعب از طریق خط پنجم 
سراسری به س��مت مخازن نفتی ارسال شده است که در 
این بین پاالیش��گاه های گاز فجر جم، ایالم و بیدبلند نیز 
بخش��ی از این گاز را برداشت کرده اند. احمدی در ادامه با 
بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی سال گذشته ٢ هزار و 
٢٦۴ میلیون مترمکعب گاز شیرین تحویل پتروشیمی پارس 
در منطقه عس��لویه داده است، گفت: پتروشیمی های جم، 
کاویان، مروارید و آریاساسول از دیگر بخش هایی هستند که 
از محصوالت مجتمع استفاده می کنند و در سال ۹۵ بیش 

از ٢ میلیون و ٣۱۵ هزار تن اتان در اختیار این پتروشیمی ها 
قرار گرفته اس��ت.وی دیگر محصوالت تولیدی مجتمع را 
بوتان و پروپان عنوان کرد و گفت: س��ال گذشته ٧٢ هزار 
و ٧٠٨ ت��ن بوتان نیز در اختیار پتروش��یمی جم قرار گرفته 
اس��ت.احمدی همچنین به ارسال ۴٠ میلیون و ۵٢٣ هزار 
و ۴٣۴ بش��که میعانات گازی به پتروشیمی نوری )برزویه( 
و ۵ میلی��ون و ۹٢۱ هزار و ٢۴٠ بش��که میعانات گازی به 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۹۵ اشاره کرد.گفتنی 
اس��ت، در آینده و با راه اندازی پاالیش��گاه های هشت گانه 
٦٠ هزار بشکه ای سیراف، این مجتمع پاالیشگاهی نیز از 
مش��تریان میعانات گازی پارس جنوبی خواهد بود. ارسال 

این محصوالت به پتروشیمی و پاالیشگاه ها می تواند عالوه 
بر جلوگیری از خام فروشی، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و 

غیرمستقیم میلیون ها ایرانی در سراسر کشور شود.

دانش نفت: مدیرعامل ش�رکت بهره برداری نفت و 
گاز گچس�اران از تأسیسات دشتگز این شرکت بازدید به 

عمل آورد.
به گ��زارش روابط عمومی نفت و گاز گچس��اران،  
ش��رکت  مدیرعام��ل  صیدال��ی،  هوش��نگ   مهن��دس 
بهره برداری نفت و گاز گچس��اران،  در ایام ماه مبارک 
رمضان طی دیداری س��رزده به همراه جمعي از مدیران 

ش��رکت با حضور در تأسیسات واقع دردشت گز شرکت 
بهره برداري نفت و گاز گچس��اران ضمن بیان قبولی و 
طاعات کارکنان خستگی ناپذیر نفت گچساران از تالش 

آنها در تأسیسات دراین ماه مبارک تقدیر کرد.
براس��اس این گ��زارش، مهن��دس صیدالی اظهار 
ک��رد: مهمتری��ن س��رمایه و عامل اصل��ی صنعت نفت 
نی��روی انس��انی در این صنعت اس��ت.وی ادام��ه داد : 
انجام کارهای عملیاتی در تأسیس��ات صنعت نفت نشان 
از هم��ت و کار جه��ادی کارکنان این ش��رکت دارد که 
همچن��ان با اقتدار ب��ه کارخود ادام��ه می دهند تا نبض 
ش��رکت نفت در لوله های بام نفتی ای��ران لحظه ای از 

حرکت نیایستد.مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و 
گاز گچس��اران با بیان اینکه گچساران به عنوان دومین 
تولی��د کننده نفت در مناطق نفتخی��ز جنوب نقش ویژه 
ای در اقتصاد کش��ور دارد تصری��ح کرد : کار در مناطق 
عملیات��ی و جاده های صعب العبور در ش��رایط س��خت 
آب و هوایی در م��اه مبارک رمضان حرکتی جهادی در 
راس��تای اعتالی عزت کشور محسوب می شود.صیدالی 
اف��زود : تحقق بیش از ۱٠٠ درصدی اه��داف تولید در 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران در یکسال 
گذش��ته نش��ان از تعهد و عملکرد مطلوب این شرکت 
در راس��تای سیاست های کالن وزارت نفت است که به 

دس��ت کارکنان پرتالش این شرکت محقق شده است. 
مدیرعامل نفت گچس��اران خاطرنش��ان کرد: بی شک 
دس��تیابی به چنین موفقیت هایی در عرصه های مختلف 
در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران نتیجه یک 
کار جمعی، سخت کوشی و تعهد در بین تمامی کارکنان 
ش��ریف و بزرگوار این ش��رکت در راستای اهداف کالن 
مناطق نفت خیز جنوب و صنعت نفت اس��ت که بر خود 
وظیفه مي دانم از یکایک ش��ما کارکنان و خانواده هاي 
ش��ما کارکنان صنعت نفت که در س��نگر خانواده، باعث 
 ایج��اد روحی��ه و آرامش در خط مق��دم جبهه اقتصادی 

شده اند تقدیر و تشکر کنم.

 

یکی از مزیت های این توافق نامه 
امکان بازاریابی بین المللی است 
و با توجه به این که کره جنوبی، 
منابع گازی قابل توجهی ندارد، 

امید می رود ثمرات این توافقنامه 
به داخل کشور برگردد و ما بتوانیم 

 از این فناوری هم برای تولید
 »ال ان جی« در مقیاس کوچک 
در ایران استفاده کنیم و هم از 
قابلیت تیم کره جنوبی برای 

بازاریابی بین المللی سود ببریم

 

دکتر منصور بزمی:

 پژوهشگاه صنعت نفت با 
حمایت شرکت ملی گاز 

ایران تالش کرده تا با توسعه 
دانش هایی نظیر تصفیه گاز 
مایع )LPG( و شیرین سازی 

گاز، کشور را از واردات 
فناوری از شرکت های غربی 

بی نیاز کند 
 

این دانش فنی، سرمایه برای 
کشورهایی است که به این 
فناوری دست پیدا کرده اند 

و آغازگر تأسیس شرکت های 
دانش بنیانی خواهد بود که در 
نهایت می توانند از »مهاجرت 

مغزها« و نه »فرار مغزها« 
جلوگیری کنند

 

دکتر علی وطنی: 

صنعت LNG صنعتی پیچیده 
است و کشورهای محدودی 

در دنیا به این دانش دسترسی 
دارند. به همین دلیل، پس از 
دستیابی کشور به دانش مینی 

LNG، باید به سراغ تولید 

انبوه آن در کشو برویم

خبر نفتخيز جنوب
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7 پتروشیمی

مهندس شاهدایی خبرداد:

دستورعمل اجرایی پرداخت عوارض آالیندگی پتروشیمی ها اصالح شد

یادداشت

اخبار پتروشیمی

دانش نف�ت: معاون وزیر نف�ت در امور 
اجرای�ی  دس�تورعمل  اص�الح  پتروش�یمی از 
مجتمع ه�ای  آالیندگ�ی  ع�وارض  پرداخ�ت 
پتروش�یمی و برخی ابهام های موجود آن خبر 

داد.
مرضیه ش��اهدایی روز سه ش��نبه، ٣٠ 
خردادم��اه در آیی��ن تودی��ع و معارفه مدیر 
بهداش��ت، ایمنی، محیط زیس��ت و پدافند 
غیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، 
بر اهمیت نقش این واحد در مس��یر توسعه 
این صنع��ت تاکید کرد و خواس��تار برخورد 
جدی ب��ا تخلف ه��ای احتمالی ش��د.وی با 
اع��الم خب��ر اص��الح دس��تورعمل اجرایی 
مجتمع های  آالیندگ��ی  ع��وارض  پرداخت 
پتروش��یمی اظهار ک��رد: ب��ر اس��اس اعالم 

سازمان محیط زیس��ت این قانون اصالح و 
برخی ابهام های موجود آن که سبب نگرانی 
واحدهای پتروشیمی شده بود، بازنگری شده 
اس��ت که جزییات آن به زودی ابالغ خواهد 
شد.ش��اهدایی با اش��اره به نقش حاکمیتی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سامان 
دهی و نظارت بر عملکرد واحدهای ایمنی، 
بهداشت، محیط زیس��ت و پدافند غیرعامل 
طرح ها و مجتمع های پتروش��یمی به عنوان 
یک اولویت مهم تداوم خواهد داشت.معاون 
وزیر نف��ت با بیان این ک��ه روند خصوصی 
س��ازی واحدهای پتروشیمی، چالش هایی را 
ب��رای صنعت در بخ��ش اچ اس یی به وجود 
آورده اس��ت، افزود: باید با تأمل و همکاری 
زمینه را برای انس��جام بیش��تر فراهم کرد.

وی با اشاره به این که با همکاری نهادهای 
نظارت��ی و پیگیری ه��ای انج��ام ش��ده در 

دول��ت و مجلس، قوانی��ن در حال بازنگری 
و اصالح اس��ت، تصریح ک��رد: به زودی این 

پیگیری ها نهایی و ابالغ خواهد شد و بر این 
اساس نقش حاکمیت ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی قوی تر می شود.شاهدایی با اشاره 
ب��ه اتخاذ تمهی��دات الزم ب��رای جلوگیری 
از تکرار حوادث س��ال گذش��ته اظهار کرد: 
س��ودآوری و جل��ب رضایت س��هامداران از 
سوی ش��رکت های پتروش��یمی زمانی بطور 
کام��ل محقق می ش��ود که دس��تورعمل ها 
و قوانی��ن اچ اس یی نهادینه ش��ود.با صدور 
حکم��ی از س��وی معاون وزیر نف��ت و مدیر 
عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید 
باغبانی به سمت سرپرست بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست و پدافند غیرعامل این شرکت 
منصوب و از تالش ها و اقدام های حمیدرضا 
عجمی در دوران فعالیت ایشان قدردانی شد. 

تاخیر جایز نیست
عباس شعری مقدم

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
برای اجرای پروژه های بخش باالدستی 
و صنعت پتروشیمی به سرمایه گذاری باالیی 
نیاز اس��ت، به عنوان نمونه، برای ایجاد یک 
مجتمع کوچک پتروشیمی باید ۵٠٠ میلیون 
دالر س��رمایه گذاری شود. با توجه به این که 
درآمدهای نفتی، پاس��خگوی نیاز کش��ور به 
س��رمایه گذاری نیس��ت، باید بخشی از این 

منابع از محل س��رمایه های خارجی جذب شود. همچنین برای خرید 
برخی تجهیزات نیاز به منابع ارزی داریم که بهترین راه تامین آن ها، 
جذب س��رمایه خارجی اس��ت. منابع صندوق توس��عه ملی نیز برای 
اجرای طرح های نفتی کافی نیس��ت، اکنون، ش��ماری از طرح های 
صنعت نفت و پتروش��یمی به عل��ت نیاز به فاینان��س و منابع مالی، 
متوق��ف مانده اند. بی تردید، تاخیر در بهره برداری از میدان های نفت 
و گاز مش��ترک سبب بهره گیری بیشتر کش��ورهای همسایه از این 
میدان ها می ش��ود. تاخی��ر در اجرای قراردادهای جدی��د به ویژه در 
مخازن مشترک، جایز نیست، تاخیر در اجرای این طرح ها به معنای 
آن اس��ت که س��هم خود را در میدان های مش��ترک در اختیار آن ها 
قرار داده ایم. امض��ای قراردادهای جدید نفتی و اجرای این طرح ها، 
باعث افزایش درآمدهای کش��ور و ایجاد اش��تغال می شود، امضای 
قرارداد با ش��رکت های معتبر بین المللی در بخش باالدس��ت صنعت 
نفت س��بب می شود سایر ش��رکت ها برای همکاری با ایران، رغبت 
پیدا کرده و ترس و نگرانی آن ها برطرف شود. دستاورد دیگر امضای 
قرارداده��ای جدی��د نفتی رونق س��اخت داخل اس��ت و اجرای این 
طرح ها، فرصتی برای س��ازندگان داخلی اس��ت. اکنون ظرفیت های 
بس��یاری از س��اخت داخل به علت نبود پول، خالی و بدون استفاده 
مانده اس��ت، پروژه های نفتی و عمرانی بسیاری در کشور، در انتظار 
تزریق منابع مالی هستند. در صورت امضای قراردادهای جدید نفتی، 
س��رمایه گذاران خارجی با هدف کسب درآمد بیشتر، تمایل دارند که 
از ظرفیت س��ازندگان و پیمانکاران ایرانی استفاده کنند. بر این مبنا، 
امکان س��اخت حدود ۹٠ درصد از تجهی��زات صنعت نفت در داخل 

کشور وجود دارد.

سرمایه گذاران خارجی به واحدهای 
پتروشیمی معرفی می شوند

 مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آمادگی این 
ش�رکت برای معرفی س�رمایه گذاران خارجی عالقمند به مش�ارکت در 

طرح های پتروشیمی خبر داد.
به گزارش دانش نفت، حسین علیمراد با اشاره به این که حضور 
س��رمایه گذاران و مشارکت کنندگان در صنعت پتروشیمی ایران تنها 
مش��مول اجرای پروژه های این بخش نمی ش��ود، گفت: شرکت های 
تولیدی هم می توانند در زمینه جذب س��رمایه جدید اقدام و بخشی از 
سهام خود را به شرکت های متقاضی سرمایه گذار داخلی و خارجی ارائه 
کنند و منابع مالی جدیدی که از محل سرمایه گذاری خارجی حاصل 
می شود را در مسیر اجرای پروژه های توسعه ای خود استفاده کنند.وی 
با بیان این که هم اکنون شرکت هایی از ترکیه آماده سرمایه گذاری و 
مشارکت با شرکت های پتروشیمی کشور هستند، افزود: در صورت نیاز 
واحدها، شرکت های متمایل به سرمایه گذاری به آنها معرفی می شود.

مدیر س��رمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: استفاده 
از ظرفیت س��رمایه گذاران خارجی در زمینه همکاری های مش��ترک 
سبب امضای قراردادهای جدیدی می شود که می تواند امنیت مصرف 
را برای ما به همراه داشته باشد.وی با اعالم این که صادرات یکی از 
چالش های موجود شرکت های پتروشیمی است، یادآور شد: هر کدام از 
شرکت های پتروشیمی می توانند سهمی از فضای مناسب موجود برای 
سرمایه گذاری در کشور داشته باشند. برای سرمایه گذاری های آینده 
و رفع مشکالت مالی تولید باید از منابع ارزی که وارد کشور می شود 

در مسیر توسعه بهره مند شد.
عملکرد تولید 57 مجتمع پتروشیمی ایران 

اعالم شد
عملک�رد تولی�د مجتمع های پتروشیمی کش�ور در ۲ ماه نخس�ت 
امس�ال در منطقه ماهش�هر ۳.۲ میلیون تن، عس�لویه ۳.۹ میلیون تن و 

دیگر مناطق داخلی کشور 1.۹ میلیون تن بوده است.
براس��اس اعالم روابط عمومی ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی، 
ظرفیت تولید اس��می ۵٧ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان امسال ٧٢ 
میلیون تن اس��ت که از این میزان ظرفیت نزدیک به ٦٠ میلیون تن 
در برنام��ه تولید واقعی قرار دارد.براس��اس این گ��زارش، عملکرد ٢۱ 
مجتمع پتروشیمی مس��تقر در منطقه ماهش��هر از ابتدای سال ۹٦ تا 
پایان اردیبهشت ماه ٣.٢ میلیون تن بوده است؛ ظرفیت اسمی ساالنه 
مجتمع های پتروش��یمی در ماهش��هر ٢۵.٦ میلیون تن و برنامه تولید 
س��ال آنها نیز ٢۱ میلیون تن برآورد شده است.همچنین عملکرد ۱٦ 
مجتمع پتروشیمی مس��تقر در منطقه عس��لویه نش��ان می دهد، تولید 
واقع��ی این منطقه از ابتدای امس��ال تا پایان اردیبهش��ت ماه حدود 
٣.۹ میلیون تن بوده اس��ت؛ ظرفیت تولید اسمی س��االنه مجتمع های 
پتروش��یمی در عس��لویه ٣٢.٧ میلیون تن و برنامه تولید سال آنها نیز 
حدود ٢٦.۵ میلیون تن برآورد ش��ده اس��ت.برپایه این گزارش، تولید 
واقعی ٢۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در ٢ ماهه 
ابتدایی س��ال ۹٦، ح��دود ۱.۹ میلیون تن بوده اس��ت؛ ظرفیت تولید 
اسمی ساالنه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱٣.٧ میلیون 
تن و برنامه تولید س��ال آن ها نیز ۱۱.۴ میلیون تن برآورد شده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در اردیبهشت امسال بالغ بر ۴.۴ 
میلی��ون تن و عملکرد تولید از ابتدای س��ال تا پایان اردیبهش��ت ماه 
نزدیک به ۹ میلیون تن بوده اس��ت.گفتنی است، مقدار فروش داخلی 
محصوالت پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ٢.٧ میلیون 
تن به ارزش ۵٣۵۱٧.۵ میلیارد ریال و مقدار صادرات این محصوالت 

نیز ٣.۴ میلیون تن به ارزش ۱٦٧٣ میلیون دالر بوده است.

مديرعامل هلدينگ خليج فارس خبر داد: 

امضای قرارداد جديد ايران- زيمنس در صنايع پتروشيمی

جزييات بهره برداری 5.4 ميليون تن؛

آغاز شمارش معکوس افزايش 2برابری توليد متانول ايران

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

ورزش منظم در افراد باالی 50 سال سبب تقويت حافظه می شود

دانش نفت: مدیرعامل ش�رکت پتروش�یمی هلدینگ 
خلی�ج فارس با اش�اره ب�ه امضای ق�رارداد جدی�د تامین 
کمپرسورهای پاالیش�گاه گاز بیدبلند دو با زیمنس آلمان، 
آخرین وضعیت پیشرفت س�اخت پتروشیمی گچساران را 

تشریح کرد.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروش��یمی، عادل نژادس��لیم درباره 
اخری��ن وضعی��ت س��اخت و به��ره ب��رداری از مجتمع 
پتروشیمی گچس��اران به عنوان بزرگترین طرح در دست 
اجرای تولی��د اتیلن ایران، گفت: همزمان با ش��تاب در 
اج��رای پاالیش��گاه گاز بیدبلن��د دو ب��ه عن��وان تامین 
کننده خوراک اتان، س��اخت پتروشیمی گچس��اران هم 
پیش��رفت قابل توجهی داشته اس��ت.مدیرعامل شرکت 

پتروش��یمی هلدینگ خلیج فارس با اش��اره به پیشرفت 
حدود ٣۵ درصدی ساخت پتروشیمی گچساران، تصریح 
کرد: در ش��رایط فعلی مش��کلی برای تامین منابع مالی 
طرح های پاالیش��گاه بیدبلند و گچس��اران با بازگشایی 
خ��ط اعتب��اری یوزانس و صن��دوق توس��عه ملی وجود 
ندارد و متانس��ل با پیش��رفت پروژه تزری��ق منابع مالی 
انجام خواهد ش��د.این مقام مسئول همچنین با اشاره به 
امضای قرارداد تامین کمپرس��ورهای پاالیشگاه بیدبلند 
دو با ش��رکت زیمنس آلمان، خاطرنش��ان کرد: تاکنون 
چندین ش��رکت آس��یایی و حتی اروپایی برای س��رمایه 
گذاری در طرح های در دست اجرای پتروشیمی هلدینگ 
خلیج فارس وارد مذاکره ش��ده اند.عالوه بر این عبداهلل 
قربان��ی  هم درباره آخرین وضعیت پیش��رفت س��اخت 

پتروشیمی گچس��اران، گفت: هم اکنون در س��ه بخش 
ش��امل احداث مخازن ٣٠ ه��زار متر مکعبی اتیلن و ۱٧ 
هزار مترمکعبی اتان کارهای اجرایی آغاز ش��ده اس��ت.

سرپرس��ت مهندس��ی و نظ��ارت پتروشیمی گچس��اران 
مهمترین بخش های پتروشیمی گچس��اران را سیویل و 
نصب اس��تراکچر عنوان کرد و افزود: ٧٠ درصد سیویل 
انجام ش��ده و در حال نصب استراکچر بر روی رک های 
پتروشیمی هستیم.این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم 
اکنون خنک کننده ٢٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
در حال قالب بندی و آرماتور بندی س��ازه بتنی هستیم، 
تاکی��د کرد: در حال حاضر٢٠٠ نفر به صورت مس��تقیم 
در پتروشیمی گچساران شاغل هستند.به گفته وی پیش 
بینی می ش��ود تا سه س��ال اینده امکان بهره برداری از 

مجتمع پتروشیمی گچساران فراهم شود ضمن انکه هم 
اکنون پیش��رفت ساخت پاالیش��گاه گاز بیدبلند دو هم 
به حدود ۴٨ درصد رس��یده اس��ت. پتروشیمی گچساران 
با ه��دف تولید ی��ک میلیون ت��ن اتلی��ن برنامه ریزی 
ش��ده که بخش��ی از این تولید خوراک پتروشیمی های 
دهدش��ت، کازرون و بروجن را تامین می کند و بخش��ی 
هم خوراک صنایع پایین دس��ت می ش��ود. طرح ساخت 
پتروشیمی گچساران در سال ۱٣٨٣ در زمینی به مساحت 

۱۵٧ هکتار در غرب شهر دوگنبدان آغاز شده است.

دان�ش نف�ت: در ش�رایط فعل�ی توس�عه صنع�ت 
پتروشیمی بیش�تر برمبن�ای اج�رای طرح ه�ای تولید اوره 
و آمونی�اک و متان�ول بنیان گذاش�ته ش�ده به ط�وری که 
پیش  بینی می ش�ود امسال دست کم چهار طرح تولید اوره 
و متانول در صنعت پتروش�می ایران به بهره برداری برسد.

به گزارش انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در 
حال حاضر ظرفیت تولید متانول ایران حدود ۵ میلیون تن 
اس�ت که عملیات اجرایی 1۲ طرح جدید با پش�رفت های 
بی�ن 1۲ تا ۹۲ درصد در صنعت پتروش�می در حال انجام 
است که پیش بینی می شود در صورت بهره برداری از این 
طرح ها با ظرفیت تولید ساالنه 1۹ میلیون تن، در مجموع 
ظرفی�ت تولید متانول ایران به بی�ش از ۲۴ میلیون تن در 

سال افزایش پیدا کند.
امس��ال س��ه طرح جدی��د تولید متانول ش��امل 
طرح های پتروش��می مرجان، فاز اول پتروشیمی بوشهر 
و پتروش��یمی کاوه )ب��ه عنوان بزرگتری��ن طرح تولید 
متانول ایران و خاورمیان��ه( در مدار بهره برداری قرار 
می گیرن��د که با راه اندازی این س��ه ط��رح تا پیش از 
پایان س��ال ۹٦ ظرفیت تولید متانول ایران با افزایش 
بی��ش از دو براب��ری از مرز ۱٠ میلیون تن در س��ال 
عب��ور می کند.هم اکن��ون طرح های پتروش��می کاوه 
ب��ا ظرفیت تولید س��االنه ٢ میلی��ون و ٣۱٠ هزار تن 

محصول قابل عرضه به بازار از ۹٧ درصد پیش��رفت، 
پتروشیمی مرجان با تولید یک میلیون و ٦۵٠ هزار تن 
از ۹٢ درصد پیش��رفت و فاز اول پتروشیمی بوش��هر با 
تولید یک میلیون و ۴٨٨ هزار تن متانول از ٨۵ درصد 
پیش��رفت اجرایی برخ��وردار هس��تند.در مجموع این 
س��ه طرح از ظرفیت تولی��د ۵ میلیون و ۴۵٠ هزار تن 

متانول برخوردار بوده که با احتس��اب سایر طرح های  
به بهره برداری رس��یده، ظرفیت تولی��د متانول ایران 
را ب��ه بی��ش از ۱٠ میلیون و ۴۵٠ ه��زار تن افزایش 
می دهن��د. عالوه براین، س��اخت پتروشمی س��بالن با 
ظرفیت تولید س��االنه ۱.٦۵٠ هزار ت��ن متانول از ۵۱ 
درصد و پتروش��یمی دنا با همین ظرفیت از پیش��رفت 

۴٧ درصدی برخوردار بوده و پیش بینی می ش��ود این 
دو ط��رح تا دو س��ال آینده در م��دار بهره برداری قرار 
بگیرند.همچنی��ن ط��رح کیمیای پ��ارس خاورمیانه با 
٣٦ درصد پیش��رفت، پتروشیمی س��یراف با ٢٨ درصد 
پیش��رفت، پتروش��یمی آپادانا خلیج فارس با ٢٦ درصد 
و پتروشیمی آرمان با ٢۱ درصد، دی پلیمر آرین با ٢٠ 
درصد پیشرفت اجرایی، پتروشیمی الوان با ٢٣ درصد 
و پتروشیمی ارگ شیمی پارسا با ۱٢ درصد پیشرفت از 
دیگر طرح های در دست اجرای افزایش ظرفیت تولید 
متانول در صنعت پتروشیمی کشور محسوب می شوند. 
همزمان با افزایش تولید متانول، در راس��تای توس��عه 
زنجیره ارزش، ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی برنامه 
گس��ترده ای به منظور اجرای طرح های MTPبه منظور 
تبدیل متانول به پروپیلن و MTOبرای تبدیل متانول 
به الفین با مشارکت س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 
را در دس��تور کار قرار داده است.براساس این گزارش، 
بیشترین مصرف متانول به عنوان تولید ماده باال برنده 
عدد اکتان بنزین )MTBE(، اس��ید استیک و همچنین 
به عن��وان حالل در صنای��ع پایین دس��تی، رزین ها، 
چس��ب ها، فرمالدئید، ضد یخ، انواع پالستیک ها، تولید 
 )MTO( و الفین ه��ا )MTP( تولی��د پروپیل��ن ،DME

است.

دان�ش نف�ت: فعالی�ت بدن�ی از اصلی تری�ن عوامل 
کاه�ش خط�ر زوال عقل اس�ت. از آنجایی که ب�ا افزایش 
سن، عملکرد ش�ناختی مغز کاهش می یابد، سبک زندگی 
همراه با فعالیت بدنی به منظور جلوگیری از بروز زوال عقل 
ضروری به نظر می رسد. اگرچه فعالیت بدنی در تمام عمر 
توصیه می ش�ود ولی انجام فعالیت بدنی در هرسنی برای 
پیش�گیری یا تاخیر در کاهش عملکرد ش�ناختی مغز موثر 

است. 
به گزارش مرکز تحقیق��ات بیماری های غیرواگیر 
پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، مطالعات مختلف انجام ش��ده در خصوص تأثیر 
فعالیت بدنی بر عملکرد ش��ناختی، نتایج متفاوتی نشان 
داده اند اما مطالعه ای که با جمع آوری و ترکیب داده های 
٣۹ مطالع��ه کارآزمای��ی بالین��ی، به عن��وان بزرگترین 
مطالعه ای که تاکنون اثرات ورزش بر توانایی های روانی 
را بررس��ی کرده است، نشان می دهد که ورزش با شدت 
متوس��ط و چند بار در هفت��ه بهترین روش برای تقویت 

حافظه در افراد باالی ۵٠ س��ال است. نتایج این مطالعه 
 British Journal of Sports Medicine که در مجله

به چاپ رس��یده بر اس��اس نوع ورزش، ش��دت، مدت و 
تعداد دفعات تمرین تجزیه و تحلیل ش��ده اند. تست های 

مورد اس��تفاده برای بررسی عملکرد شناختی مغز شامل 
ش��ناخت کلی، توجه، عملکرد، حافظه بلند مدت و کوتاه 
م��دت بودن��د. یافته های ای��ن  مطالعه نش��ان می دهد 
که ه��م ورزش های هوازی و ه��م ورزش های قدرتی، 
عملکردهای شناختی مانند حافظه، توجه و انجام کارها 
به ش��کل مناس��ب را بهبود می بخش��ند. همچنین این 
مطالعه نش��ان می دهد که ورزش های با شدت متوسط 
تا ش��دید که ۴۵ الی ٦٠ دقیقه ادامه داشته باشند دارای 
اثرات مثبتی بر عملکرد شناختی در افراد باالی ۵٠ سال 

هستند. 
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89 گفتمان الیه نفتی پارس جنوبی؛ گفتمان
سرمایه ای که از دست می رود

 غالمحسین حسنتاش
کارشناس انرژی

صاح��ب این قلم در بهم��ن ماه ۱۳۹۴ 
یعنی حدود یک س��ال و نیم پیش یادداشتی 
را تحت عن��وان »فاجعه در الیه نفتی پارس 
جنوبی« نوش��تم ک��ه ب��ر روی وبالگ من 
موجود اس��ت مطالب آن را تک��رار نمی کنم 
و فقط می توان��م از خوانن��دگان این مطلب 
خواه��ش کنم ک��ه آن را مطالعه فرمایند. در 
آنج��ا توضیح داده بودم ک��ه طرف قطری تا 

آن زمان یک و نیم میلیارد بش��که از این میدان مش��ترک استخراج 
کرده بود و سهم ما صفر بشکه بود و نوشته بودم که قطری ها بیش 
از ۵۰۰ هزار بش��که در این میدان ظرفیت تولید ایجاد کرده بوده اند 
و در هنگام نوش��تن آن یادداش��ت میزان تولید نفتشان از آن میدان 
حداقل به ۲۷۰ هزار بش��که در روز می رس��ید. بعد از آن یادداش��ت 
قطری ها حدود یک س��ال پیش با ش��رکت توتال قراردادی را برای 
افزایش تولید میدان الش��اهین )نام قطری الیه مشترک نفتی پارس 
جنوب��ی( به امضاء رس��اندند که به موجب آن توت��ال ۲ میلیارد دالر 
هزین��ه خواهد کرد و تولید این می��دان را بازهم افزایش خواهد داد.  
اما در ایران اخبار و گزارش��ات نش��ان می دهد ک��ه احتماال از اواخر 
فروردین ماه سال جاری با بیش از بیست سال تاخیر نسبت به قطر، 
به��ره برداری از الیه نفت��ی پارس جنوبی با ح��دود ۲۰ تا ۲۵ هزار 
بشکه در روز آغاز شده است و به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران، در آینده به تدریج به ۳۵ هزار بش��که خواهد رس��ید. شرکت 
دانمارکی»مرسک«  که از آن یاد شد شرکتی است که توسعه اولیه 
میدان الش��اهین را در قطر بر عهده داشته است این شرکت در سال 
گذش��ته در مناقصه ای که توس��ط قطری ها برگزار شد در رقابت با 
توتال برای توس��عه بیشتر میدان شکس��ت خورد و تقریبا بالفاصله 
برای کار در طرف ایرانی میدان اعالم آمادگی نمود. نقل قول نسبتا 
موثق، قابل تامل و البته قابل تحقیقی وجود دارد که شرکت مرسک 
بع��د از مطالعات اولیه این میدان )در س��مت قط��ر( و قبل از آن که 
قرارداد توسعه گسترده میدان را با قطر منعقد کند، بواسطه عرق ملی 
یکی از مدیران رده باالی ایرانی خود اعالم آمادگی کرده بوده است 
که کار را در این س��مت دنبال کند و در آن زمان )در دولت هفتم یا 
هش��تم( از طرف ایرانی پاسخ شنیده است که این میدان ساده است 
و خودمان توس��عه می دهیم !! در صورتی که در همان زمان میادین 
نفتی غیرمش��ترکی به ش��رکت های خارجی واگذار شد که نه چندان 
اولویتی داش��تند و نه به هیچ وج��ه از پیچیدگی و اولویت الیه نفتی 
پ��ارس جنوبی برخ��وردار بودند. به هر حال امی��دوارم این نقل قول 
معتبر نباشد.  بنده قبال در مصاحبه ها و نوشته های خود توضیح داده 
ام که اگر نقشه راهی برای توسعه  میادین هیدروکربنی کشور وجود 
داش��ت قطعا الیه نفتی پارس جنوبی خصوص��ا در اولویت اول عقد 
قرارداد توسعه از طریق شرکت های خارجی قرار می گرفت و مطمئن 
هستم که حتی سرس��خت ترین مخالفین قراردادهای بیع متقابل و 
IPC راضی بوده و هس��تند که هرنوع قراردادی که الزم و به اندازه 
کافی جذاب است برای توسعه این میدان منعقد شود که قبل از این 
که میدان بطور کلی توس��ط قطری ها تخلیه شود، بخشی از حق ما 

در این میدان احقاق شود. 
اگ��ر یک  بررس��ی دقیق تاریخی انجام ش��ود، نح��وه برخورد 
صنعت نفت با این میدان چنان خونس��ردانه و تعجب انگیز است که 
باور آن دش��وار است. گاهی در ذهن خود اینگونه توجیه می کنم که 
ش��اید میان دو کش��ور داد و ستدی شده باشد و س��هم ایران از این 
میدان با یک امتیاز سیاس��ی تاخت زده شده باشد و مشتاق می شوم 
که به بدانم این امتیاز با کشوری که پایگاه نظامی ایاالت متحده در 
خلیج فارس است، چه ممکن است باشد که ده ها میلیارد دالر ارزش 
داش��ته باشد؟!!  از مدیرعامل دلسوز ش��رکت ملی نفت ایران انتظار 
می رود برخورد بس��یار فعال تری را با ای��ن مهمترین اولویت بخش 

باالدستی صنعت نفت داشته باشند.

فرص��ت قانونی مذکور ش��کل گرفتند و 
میراث یک درصد ش��دند. با ابالغ قانون 
برنامه پنجم، مجلس دستگاه ها را مکلف 
کرد ک��ه دیگر نباید تیم داری کنند و این 
ی��ک درصد را ح��ذف کردن��د، با حذف 
این رقم، دس��تگاه ها از لحاظ تخصیص 
اعتب��ارات بودجه ای، به ش��کل گذش��ته 
آزادي عمل نداش��تند.اما نکته قابل بحث 
در این خصوص، تیم فوتبال نفت تهران 
اس��ت و اینکه این تی��م در حوزه ورزش 
حرفه اي مطرح مي ش��د، نه حوزه ورزش 
قهرمان��ي. به ای��ن معني که در کش��ور 
م��ا تنها لی��گ برتر فوتبال اس��ت که در 
زمره ورزش حرفه اي قلمداد مي ش��ود و 
دس��تگاه ها مجوز هزینه در این تیم ها را 
ندارن��د. این یک منع قانوني اس��ت و با 
عنایت به اینک��ه اینگونه تیم ها در قالب 
قانون تجارت و به صورت یک مؤسس��ه 
کام��ال خصوص��ي مدیریت مي ش��وند با 
فرهنگي  مؤسس��ه  مؤسس��ین  تصمی��م 

ورزش��ي نفت تهران مقرر گردید این تیم 
به بخش خصوصي فعال واگذار شود.

البت�ه بخش�ي از تيم ه�اي قهرماني كه به ���
ط�ور م�وازي فعاليت مي كردند هم از گردونه 
رقابت ه�اي رش�ته هاي مختل�ف ليگ حذف 

شدند. درست است؟
همین طور اس��ت. شورای مرکزی 
ورزش وزارت نف��ت ب��ا توجه ب��ه ابالغ 
قان��ون حذف تیم هاي موازي، سیاس��تی 
را اتخاذ کرد ک��ه موجب صرفه جویي و 
تمرکز هزینه ها بر تیم هاي ش��اخص شد. 
نقطه عطف این موضوع در سال های ۹۳ 
و ۹۴ ب��ود. با توجه به تدوین سیاس��ت ها 
و راهبرده��ا، تیم های م��وازی  به تعداد 
۱۱۷ تی��م در رده تیم ه��ای قهرمانی در 
سطح صنعت نفت حذف شدند؛ به طوری 
که بعد از حذف تیم هاي موازي، ش��اهد 
ساماندهي جامعي در ورزش وزارت نفت 
بودیم. پس از این س��اماندهي، در عرصه 
قهرمان��ي  و در حیطه حوزه مس��ئولیت 

اجتماعی صنعت نفت، حمایت از تیم هاي 
قهرمان��ي را در دس��تور کار ق��رار دادیم. 
گاه��ی در ی��ک منطق��ه ۵ تی��م موازی 
فعالی��ت مي کرد که عمال ب��ا مدیریت و 
س��پس یکپارچه س��ازی آن ها، یک تیم 
قوی گردآوری ش��د؛ بنابراین هیچ رشته 
ورزشی حذف نشد بلکه رشته های موازی 
حذف و س��اماندهی ش��دند. ضمن اینکه 
با اج��راي این ط��رح و همچنین تکلیف 
استفاده از فرزندان و کارکنان شرکتي در 
این تیم ها، نس��ل جدیدي از ورزشکاران 
نفت را به تیم هاي رس��مي کشور معرفي 

کردیم.
به طور حتم نتايج بس�ياري از اجراي اين ���

ط�رح را م�د نظ�ر ق�رار داده اي�د. همين طور 
است؟

بل��ه. همانط��ور ک��ه مي فرمایی��د، 
افزایش س��االنه درصد بازیکن ش��رکتي 
به می��زان حداقل ۱۰%،  یک��ي از نتایج 
قاب��ل توجهي اس��ت که پ��س از ابالغ 
این بخشنامه به ش��رکت ها عاید ورزش 
صنعت نفت ش��د. به این معني که اداره 
تربيت بدني و مس�ئوليت  کل س�امت، 
اجتماع�ي وزارت نف�ت ط�رح افزایش 
درص�د بازیكن�ان ش�رکتي در تيم هاي 
قهرماني را به ش�رکت ها اب�اغ کرد که 
شرکت هاي اصلي، مقدمات این تكليف را 
در تيم هاي قهرماني ليگ هاي دسته یك، 
دو و پائين تر در تمامي رشته هاي ورزشي 
کشوري و استاني فراهم آوردند. کاهش 
هزینه ه��ا )از مح��ل انعق��اد قراردادهاي 
غیرش��رکتي( یکي از نتایج این طرح بود. 
در حال حاضر از میان ۱۵ تیم در س��طح 
لیگ کش��وري، حدود ۵۰ درصد بازیکن 
ش��رکتي در ترکیب تیم فعالیت مي کنند 
و همچنین 8۰ درصد بازیکن شرکتي در 
۲۴ تیم مس��ابقات اس��تاني حضور دارند. 
تمام��ي ای��ن بازیکنان ش��رکتي پس از 
حضور در طرح اس��تعدادیابي شناس��ایي 
ش��دند و در ترکیب تیم ها ق��رار گرفتند. 

ضمن اینکه با استفاده از بازیکنان بومي 
به وی��ژه در مناط��ق مح��روم، در حوزه 
مسئولیت اجتماعي، عملکرد قابل قبولي 
را در کارنام��ه ورزش وزارت نف��ت ثبت 
کردیم. البته در این خصوص سیاس��ت و 
اهداف بس��یاري را در نظر داش��تیم. این 
طرح نوعي اش��تغال زایي ب��راي فرزندان 
نفت محس��وب مي شود و آن ها مي توانند 
در کنار پیش��رفت تحصیلي، ورزش را به 
حرفه خود مب��دل کنند. همچنین تحقق 
این ط��رح، ارتقاي انگیزه والدین به ویژه 
ش��اغلین در مناطق عملیاتي را به دنبال 
خواهد داش��ت، که ای��ن بحث در نهایت 
ب��ه افزایش بهره وري س��رمایه انس��اني 
در وزارت نف��ت مي انجام��د. همچنین با 
اجرای��ي ش��دن این طرح، ب��ه طور حتم 
مهاج��رت  افراد ش��اغل در برخي مناطق 
عملیات��ي به کالنش��هرها - ب��ه جهت 
یافتن شغل مناسب براي فرزند خانواده- 

کاهش خواهد یافت.

بحث شناس�نامه هاي ورزش�ي را در طول ���
مصاحب�ه م�ورد اش�اره ق�رار دادي�د، به نظر 
مي رس�د يك�ي از طرح ه�اي خالقانه ورزش 

وزارت نفت همين بحث باشد.
حوزه ورزش براي کسب اطالعات 
جامع از وضعیت مش��اغل و تأثیر آنها بر 
جسم و روان کارکنان و همچنین دریافت 
اطالع��ات طبقه بندي ش��ده و آماري از 
سوابق سالمت کارکنان و خانواده ایشان 
چند سالي اس��ت که فرایند ایجاد ارتباط 
فرایندي و دائمي میان تمامي حوزه هاي 
متول��ي امر س��المت در صنع��ت نفت را 
به صورت جدي در دس��تورکار خود قرار 
داده اس��ت تا با اطالعات کس��ب ش��ده 
از ای��ن حوزه ها، بتوان��د برنامه ریزي هاي 
ورزش��ي مؤثرتري را براي ارتقاي سطح 
سالمت کارکنان و خانواده ایشان و ارائه 
مش��اوره هاي ورزش��ي در ای��ن زمینه به 
انجام رس��اند.  راهي را که حوزه ورزش 
صنعت نف��ت براي ایجاد ارتباط فرایندي 
مذکور ب��ا حوزه ه��اي HSE، س��ازمان 
بهداش��ت درمان و روابط کار و مددکاري 
اجتماعي و همچنین حوزه منابع انس��اني 
برگزیده اس��ت، عبارت اس��ت از تشکیل 
کمیت��ه تخصصي مش��ترک با حوزه هاي 
مذک��ور و تدوین بان��ک اطالعاتي واحد 
از اطالعات س��المت اف��راد که در قالب 
شناسنامه اي به نام »شناسنامه ورزشي و 
توانمندي جس��ماني« تجلي یافته است. 
این شناس��نامه که به تمامي ادارات امور 
ورزش ۴ ش��رکت اصلي صنعت نفت نیز 
ابالغ گردیده است، همانند شناسنامه هاي 
پزش��کي و آموزش��ي در سیس��تم جامع 
نی��روي انس��اني ب��راي کارکن��ان ب��دو 
و  بازنشس��تگان  ش��اغلین،  اس��تخدام، 
تمام��ي خانواده ه��ا تغذیه خواهد ش��د و 
روس��اي ورزش در سراس��ر صنعت نفت 
ملزم خواهن��د بود در آین��ده اي نزدیک، 
اطالعات جامع این شناس��نامه را مبناي 
برنامه ریزي ه��اي ورزش��ي و تخصیص 

اعتبارات حوزه ورزش قرار دهند.
انگیزه اصلي مجموعه ورزش وزارت 
نفت جهت اجراي طرح شناسنامه ورزشي 
و طرح سنجش سالمت، حساسیت ویژه 
وزیر نفت در بحث سالمت کارکنان بود. 
وزی��ر نفت با حضور در یکي از جلس��ات 
ش��ورا ضمن تأکید بر این بحث، اعضاي 
ش��ورا را مکلف کرد تا به دنبال راه حلي 
باش��ند که بتوان آن دس��ته از کارکنان و 
اعض��اي خانواده آن ها را که به حضور در 
اماکن ورزشي مایل نیستند را به میادین 
ورزشي سوق داد. طرح سنجش سالمت 
و تدوین شناس��نامه هاي ورزشي یکي از 
بهترین راه حل ها اس��ت که مي توان هر 
فرد را بنا بر عالیق و ش��رایط جس��مي و 
روحي اش ب��ه یکي از اف��راد فعال حوزه 
ورزش تبدی��ل ک��رد. اج��راي این طرح 
به دلیل ش��رایط خاص مش��اغل وزارت 
نف��ت و همچنی��ن ش��یوع بیماري هاي 
غیرواگیر نظیر اضافه وزن، فش��ار خون، 
دیاب��ت، کبد چ��رب و امثالهم میان افراد 
جامعه، ضرورت دارد و با اجرایي ش��دن 
کام��ل این ط��رح، گام بلندي در مس��یر 
س��المت کارکن��ان و اعض��اي خانواده 
آن ها برداش��ته خواهد شد. با اجراي این 
ط��رح توزیع عادالنه س��رانه ورزش��ي از 
»مس��ابقه محوري« صرف خارج شده و 
بودجه ورزش با قدرالسهم مشخص براي 
کلیه کارکنان و خانواده ایشان نخصیص 

مي یابد.
آق�اي مهندس ش�اه كرم�ي،  آيا در حوزه ���

زيرساخت و اماكن ورزشي موجود، با چالشي 
مواجه هستيد؟

یکی از عمده ترین چالش هایی که با 
آن مواجه هس��تیم، فقدان اماکن ورزشي 
در برخ��ي نقاط و ی��ا فاصله زیاد مدارس 
تحصیل��ی ت��ا مح��ل تمری��ن بازیکنان 
تیم های پایه در برخي کالنشهرها است. 
در عصر حاضر، مباح��ث تحصیلی برای 
والدی��ن بازیکنان  اهمیت زیادی دارد. به 
عنوان مثال، ش��ما تصور کنید استعدادی 
در ش��رق یا جنوب تهران ب��زرگ وجود 
داشته باشد، این بازیکن حتی اگر بخواهد 
هفت��ه ای ۳ جلس��ه در تمرینات تیم خود 
در غرب تهران حض��ور پیدا کند، به غیر 
از ص��رف هزینه هاي مالی باید س��اعات 

زیادی را صرف رفت و آمد خود کند.
چالش هاي دیگري را هم در مسیر 

پیش رو داش��تیم که خوش��بختانه موفق 
ش��دیم براي برخ��ي از آن ها چ��اره اي 
بیندیش��یم. به عنوان مث��ال طبق قوانین 
موجود، کارکنان ق��راردادي مدت موقت 
نمي توانس��تند از اماکن ورزش��ي وزارت 
نفت به��ره ببرن��د، اما ب��ا پیگیري هاي 
و  بدن��ي  تربی��ت  س��المت،  کل  اداره 
مس��ئولیت اجتماعي و حمایتي که دکتر 
سلحش��ور، معاون وزیر و رئیس ش��وراي 
مرک��زي ورزش وزارت نفت از این طرح 
داش��تند، بعد از انجام مذاکرات با تدوین 
مقررات اداره و اس��تخدامي موفق شدیم 
تمهیداتي بیندیش��یم که این عزیزان هم 
به این اماکن دسترس��ي داش��ته باش��ند. 
در ح��ال حاض��ر کارکنان م��دت موقت 
مناط��ق عملیاتي مي توانند از این اماکن 
اس��تفاده کنند و همکاران مقیم در تهران 
و کالنش��هرها هم از ظرفی��ت مازاد این 

اماکن بهره مي برند.
لطف�ا ب�ه فعاليت ه�اي ورزش بانوان هم ���

اش�اره بفرمايي�د و اينك�ه تاكن�ون ب�ه چ�ه 
پيشرفت هايي در اين زمينه نائل شديد؟

همان طور که پیش تر اشاره کردم، 
با نگاه اندیش��مندانه مق��ام عالي وزارت 
نفت و تش��کیل ش��وراي مرکزي ورزش 
بعنوان باالترین مرج��ع تصمیم گیري از 
یک س��و و انتخاب مش��اور وزیر در امور 
زن��ان و خان��واده از س��وي دیگر مس��یر 

حرک��ت جهت پویایي و فعالیت بانوان در 
پذیرش مس��ئولیت هاي کالن در صنعت 
مرتف��ع گردی��د. در همین زمین��ه براي 
اولین بار با پیگیري هاي مش��اور محترم 
وزی��ر در امور بان��وان و اداره کل ورزش، 
عض��وي از بانوان ب��ه نمایندگي از زنان 
صنع��ت نفت با حکم مق��ام عالي وزارت 
به عضوی��ت ش��وراي مرک��زي ورزش 
وزارت نفت منصوب شد که به جرات مي 
ت��وان گفت گام بلندي در جهت توس��عه 
ورزش بانوان دس��تگاه هاي دولتي کشور 

محسوب مي شد.
راهبردهاي  و  براساس سیاس��ت ها 
کالن، ورزش بان��وان در صنعت نفت از 
اهمیت و جایگاه باالیي برخوردار است. در 
حال حاضر در حوزه مسئولیت اجتماعي، 
شاهد عضویت بسیاري از بانوان شرکتي 
و بومي در تیم هاي رسمي کشور هستیم. 
این عزیزان با افتخارآفریني در مسابقات 
داخلي و برون مرزي، غرور و افتخار را به 
تمام��ي زنان صنعت نفت هدیه مي کنند 
و در مسیر اعتال و پیشرفت ورزش بانوان 

گام برمي دارند.
ه��م  همگان��ي  ورزش  ح��وزه  در 
فعالیت ه��اي قاب��ل دفاع��ي ب��راي این 
عزیزان در حال برگزاري اس��ت. از جمله 
المپیادهاي ورزش��ي بانوان که با حضور 
تعداد چش��مگیري از همکاران، همسران 
برگ��زار  فرزن��دان  آن ه��ا  کارکن��ان و 
مي ش��ود و محل مناسبي براي شناسایي 
اس��تعدادهاي وزارت نفت است. از نکاتي 
که مي توانم در خص��وص این المپیادها 
به آن اشاره کنم، برگزاري این المپیادها 
به دس��ت خود بانوان اس��ت. اگر تا چند 
س��ال پیش آقایان مس��ئولیت برگزاري 
این مس��ابقات را به عهده داشتند، اکنون 
تمامي مراح��ل این المپیاد توس��ط خود 
بان��وان صورت مي گی��رد و زنان صنعت 
نفت ب��ه این خود باوري رس��یده اند که 
در چنین مواردي، مي توانند موفق عمل 

کنند.
از وقت�ی ك�ه در اختي�ار دان�ش نفت قرار ���

داديد، كمال تشكر را دارم. 

گفتگو: احمد مددی
دانش نف�ت: نگاهي کلي ب�ه کارنامه 
فعالیت ه�اي ورزش�ي وزارت نف�ت چه در 
ح�وزه همگان�ي و چ�ه در ح�وزه قهرماني، 
کافي اس�ت تا اي�ن وزارتخانه را پیش�تاز 
عرصه ورزش کشور بدانیم. ورزش وزارت 
نف�ت، با تمامي اهداف و سیاس�ت هايي که 
دنبال مي کند، مي تواند به عنوان الگويي در 
ورزش کشور مبدل شود و ديگر دستگاه ها 
هم جهت نیل به اهدافي همچون س�المت 
و ارتقاي انگی�زه کارکنان خود مي توانند از 
تجربیات ارزشمند ورزش نفت بهره ببرند. 
3 ح�وزه  در  اکن�ون  نف�ت  وزارت  ورزش 
قهرمان�ي، ورزش همگان�ي و زيرس�اخت 
فعالی�ت دارد. در ح�وزه همگان�ي بیش از 
50 رش�ته ورزشي فعال اس�ت و در حوزه 
قهرمان�ي ه�م 31 رش�ته و 167 تی�م ب�ا 
ن�ام »صنعت نفت« در مس�ابقات رس�مي 
حض�ور دارند. ب�ا مهندس غالمرضا ش�اه 
کرم�ي، در خص�وص فعالیت هاي ورزش�ي 
اي�ن وزارتخانه گفت و گوي مفصلي انجام 
داديم که ماحصل آن را در ادامه مي  خوانید.

 لطف�ا در ابتدا در خصوص سياس�ت هاي ���
كل�ي اداره كل س�المت، تربي�ت بدن�ي و 
مس�ئوليت اجتماع�ي وزارت نف�ت توضي�ح 
بفرماييد. اين سياست ها بر چه محوري شكل 

گرفته است؟
با توج��ه به اه��داف و رویکردهاي 

کالن ح��وزه ورزش صنعت نفت طي ۱۰ 
س��ال اخیر،  بخ��ش ورزش همگاني به 
عنوان با اهمیت ترین بخش حوزه ورزش 
صنعت نفت تلقي مي شود که سال ۱۳۹۴ 
با ابالغ اهداف جدید راهبردهاي صنعت 
نف��ت در ورزش، دس��تخوش تغییرات��ي 
اساس��ي گردید. اکن��ون پایه و اس��اس 
فعالیت ه��اي ورزش در نف��ت، حمایت از 
ورزش همگاني و توس��عه آن در خانواده 
نفت محس��وب مي ش��ود و در این زمینه 
باید برنامه هاي اطالع رساني، تشویقي و 
نظارتي به ش��کلي مناسب جهت افزایش 
مشارکت کارکنان و خانواده نفت تعریف 
ش��ود تا فعالیت هاي »سالمت محور« در 

دستور کار حوزه ورزش قرار بگیرد.
بر اس��اس عملکرد ۱۰ ساله اخیر و 
راهبردهاي ابالغي سال ۱۳۹۴، مي توان 
عمده فعالیت ه��ا و اقدامات حوزه ورزش 
صنع��ت نفت در بخ��ش ورزش همگاني 
را در م��وارد قابل توجه��ي خالصه کرد. 

از جمله:
و  پای��ش  جه��ت  زمینه س��ازي   -
سنجش دوره اي وضعیت روانی و آمادگي 
جس��ماني و حرکتي کارکن��ان و خانواده 
ایش��ان از طریق مراکز س��نجش )درون 
ی��ا بی��رون صنعت نف��ت( و تطابق آن با 
اس��تانداردهاي مربوطه و تعریف مبنایی 
ال��زام آور جهت ارتقای تناس��ب فیزیکي 
و روان��ي کارکن��ان ب��ا مش��اغل محوله 

 ،)Fitness to work(
تعری��ف  جه��ت  زمینه س��ازي   -
برنامه ه��اي ورزش��ي م��ورد نی��از براي 
کارکن��ان و خان��وادۀ ایش��ان به صورت 
دوره ه��اي آموزش��ي/تمریني ، گنجاندن 
آن ها در شناسنامه هاي ورزشی کارکنان 
و خانواده با ایجاد مراکز علمي و آموزشي 
در بهترین س��طح حتي در رده جهاني، با 
بکارگیري بهترین مربیان و متخصصین 
در ام��ر ورزش با تکیه بر طرح س��نجش 
س��المت کارکنان و به دنبال آن تدوین 
شناسنامه هاي ورزش��ي، ورزش کارکنان 
و اعضاي خانواده آن ها منطبق با س��ن، 

جنس و محیط کار.

- ایج��اد چارچوب��ي جه��ت ایجاد 
اس��تمرار در انج��ام فعالیت ه��ای منظم 
ورزش��ی ب��رای کارکن��ان، س��اماندهی 
آکادمی ها و مدارس ورزش��ی در صنعت 
نفت به منظور شناس��ایي اس��تعدادهاي 

ورزشي
- گنجاندن ش��رط مش��ارکت فعال 
مدیران در برنامه ها و فعالیت هاي ورزشي 
به عنوان الزام و مبنای��ي براي انتخاب و 

انتصاب مدیران در تمام سطوح
ذکر ای��ن نکته ضروري اس��ت که 
ایجاد تشکیالتي مرتبط با موضوع ورزش 
و تندرستي در صنعت نفت، اهدافي افزون 
بر رویکرد تش��کیالت رسمي و کشوري 
ورزش همچون وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسیون هاي ورزشي را دنبال مي نماید، 
ب��ه گونه اي ک��ه موضوع م��دال آوري و 
کس��ب رتبه ه��اي مل��ي و بین المللي در 
اولویت بعدي و پ��س از توجه به ورزش 
همگان��ي )کارکن��ان و اعض��اي خانواده 

آن ها( قرار مي گیرد.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه وزارت نفت 
مأموری��ت خطیري در بین دس��تگاه هاي 
دولتي پیش رو دارد و به عنوان پیش��ران 
اقتصادي کشور فعالیت مي کند، همچنین 
به دلیل مأموریت هاي شناس��ایي، کشف 
میادی��ن نفتي، حف��اري و بهره برداري از 
مخ��ازن نفتي  از جمله صنایع پر خطر به 
ش��مار مي آید؛ به همین دلیل راهبردها و 
سیاس��ت هاي ورزش همگاني در صنعت 
نفت بومي سازي شده و فارغ از مأموریت 
فدراسیون هاي ورزشي که عمومًا بدنبال 
کس��ب مدال و قهرمان پروري هس��تند، 
ام��روز ورزش ج��زء الینف��ک نیروهاي 

انساني صنعت نفت محسوب مي شود.
اج��راي  و  سیاس��تگذاري  رون��د   
برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت ورزشي 
صنعت نفت طِي ۱۰ سال اخیر بر اساس 
نظ��ام ورزش صنعت نف��ت و طرح جامع 
ورزش بوده و به منظور تعمیم و گسترش 
حداکث��ري برنامه هاي ورزش��ي در میان 
کارکن��ان و خانوادهایش��ان راهبردهاي 
صنع��ت نفت در ورزش در س��ال ۱۳۹۴ 

ابالغ شد.
از نکات��ي که ه��م در این راهبردها 
مورد اش��اره قرار گرفته و هم از س��وي 
وزیر نف��ت بارها مورد تأکید واقع ش��ده 
اس��ت، یافتن راهکارهایي است که بتوان 
با عمل به آن، توس��عه ورزش همگاني را 
تحقق بخش��ید. به عبارت دیگر به نوعي 
ب��ه دنبال راه��کاري اصول��ي و منطقي 
منطب��ق ب��ر فراینده��اي کاري صنعت 
نفت بودیم که باعث ش��ود کلیه کارکنان 
در  حض��ور  ام��کان  خانواده هایش��ان  و 
فعالیت هاي ورزش��ي حتي در محیط کار 
را داشته باش��ند. در توضیح این امر باید 
بگوی��م حدود ۲۰ درصد از افرادي که در 
حوزه ورزش صنعت نفت فعال هس��تند، 
ب��ه دنبال مق��ام و مدال آوري هس��تند و 
م��ا باید به دنبال راهکارهایي باش��یم که 
8۰ درصد باقي مانده را به س��مت ورزش 
س��وق دهیم تا سالمت را براي این افراد 
به ارمغ��ان آوریم. به ط��ور حتم یکي از 
راهکارهایي که در این حوزه وجود دارد، 
از برنامه هاي »مس��ابقه محور« و  خروج 
تأکی��د بر فعالیت هاي »س��المت محور« 
اس��ت و تنها راهکار اصولي که از سوي 
شوراي مرکزي ورزش با اجماع خبرگان 
خروج��ي  عن��وان  ب��ه  صاحبنظ��ران  و 
کارگروه ه��اي تخصص��ي ح��وزه ورزش 
مورد تأئید و تصویب واقع ش��د، موضوع 
» طرح س��نجش س��المت« کارکنان به 
همراه تدوین شناس��نامه هاي ورزشي در 
کنار شناسنامه هاي پزشکي کلیه کارکنان 

و خانواده ایشان است.
لطف�ا در خصوص س�ير ابالغ راهبردهاي ���

ورزش وزارت نف�ت از س�وي وزي�ر كه به آن 
اش�اره فرموديد، توضيحات بيش�تري را در 

اختيار خوانندگان ما بگذاريد.
پس از تغییر ترکیب اعضاي شوراي 
مرکزي ورزش و انتخاب خبرگان ورزش 
کش��ور از س��وي وزیر جهت عضویت در 
این شورا، سال ۱۳۹۴ راهبردهاي صنعت 
نف��ت در ورزش ابالغ ش��د. الزم به ذکر 
است در این ش��ورا بزرگان ورزش کشور 
حضور دارند، افرادي که س��ال ها تجربه 
ارزش��مند از حوزه ورزش را به این شورا 
آورده اند، چهره هایي نظیر آقایان هاشمي 

مش��حون،  خ��رم،  یزدان��ي  طب��اء، 
ذوالفقارنسب، شهنازي، فائقي، زرین گل 
به همراه آقایان نعمت الهي، س��ید عماد 
حس��یني، مدیران منابع انساني ۴ شرکت 
اصلي به ریاس��ت دکتر سلحشور؛ معاون 
وزیر نفت در توس��عه مدیریت و سرمایه 
انس��اني. همچنی��ن اتفاق بس��یار خوبي 
که در این ش��ورا ش��اهد وقوع آن بودیم، 
عضوی��ت بانوان در این ش��ورا بود که با 
درایت وزیر نفت ص��ورت گرفت. اکنون 
خانم ه��ا زارعچیان و بهرام��ي از فعاالن 
حوزه ورزش بانوان در این شورا عضویت 
دارن��د. اعضاي ش��وراي مرکزي ورزش 
وزارت نف��ت پ��س از برگزاري جلس��ات 
متعدد به بررسي چالش ها و موانع موجود 
در مس��یر ارتق��اي ورزش وزارت نفت و 
همچنی��ن نقاط قوت موج��ود در ورزش 
ای��ن وزارتخان��ه پرداختن��د و اه��داف و 
سیاس��ت هایي را احصا نمودند. سرانجام 
راهبرده��اي صنعت نف��ت در ورزش در 
س��ال ۱۳۹۴ مش��تمل بر ۱۷ ماده براي 
تحقق موارد ذیل )به عنوان محور تمامي 
اقدامات و فعالیت هاي این حوزه( تدوین 

و ابالغ شد:  
- حفظ و ارتق��اي انگیزه و افزایش 
تعهد و دلبس��تگي کارکنان )زن/ مرد( به 

صنعت نفت
در  ورزش  جای��گاه  ارتق��ای   -
صنعت نفت به عنوان یکی از ارکان حوزه 
سالمت کارکنان و خانواده از طریق گذر 
از برنامه هاي ورزش��ي صرفًا سلیقه اي و 
تفریحی و حرکت به سمت تبدیل نمودن 
ورزش ب��ه بخش اصل��ي و تاثیرگذار در 
نظ��ام س��المت صنعت نفت )گس��ترش 
توانبخش��ي  و  پیش��گیري  برنامه ه��اي 

ورزشي( 
- ارتقاي سطح س��المت کارکنان 
و خان��واده، تحکی��م بنی��ان خان��واده و 
کاهش آس��یب هاي اجتماع��ي و ابتال به 
بیماري هاي ش��غلي به ویژه بیماري هاي 

غیرواگیر مرتبط با مش��اغل صنعت نفت 
در راس��تاي تسهیل دس��تیابي به هدف 
افزای��ش ظرفیت و کاه��ش هزینه هاي 
تولی��د در ای��ن صنع��ت )پیش��گیري از 
فرسودگي ش��غلي و نگهداش��ت نیروی 
انس��انی متخصص و تاثیرگذار در صنعت 

نفت( 
- برنامه هاي یکپارچه جهت ایجاد 
ارتب��اط فرایندي دائمی می��ان واحدهاي 
متولي امر سالمت در صنعت نفت )ایجاد 
حلق��ة س��المت متش��کل از حوزه هاي 
درم��ان،  و  بهداش��ت   ،HSE ورزش، 
رواب��ط کار و مددکاری( به منظور تدوین 
شناسنامه هاي پزشکی/ورزشي کارکنان و 
خانواده و کمک به تبدیل نمودن صنعت 

نفت به یک سازمان سالمت محور. 
آيا بازنشس�تگان وزارت نفت هم س�هم ���

قاب�ل توجه�ي در فعاليت هاي ورزش�ي اين 
وزارتخانه دارند؟

تمام��ي سیاس��ت ها و برنامه ه��اي 

ورزش��ي وزارت نف��ت، ۴ ح��وزه »ب��دو 
اس��تخدام«،  »حی��ن  اس��تخدام«، 
»خانواده ها« و »بازنشس��تگان« را شامل 
فعالیت هاي ورزش��ي ویژه اي  مي ش��ود. 
براي بازنشس��تگان که س��رمایه گرانقدر 
صنعت نفت محس��وب مي شوند، در نظر 
گرفته ای��م که با جدی��ت پیگیري و اجرا 
مي شود. اما یکي از مواردي که در دولت 
یازده��م و به دنب��ال درای��ت وزیر نفت 
اجرایي ش��د، بحث ایج��اد امور ورزش و 
گردشگري صندوق هاي بازنشستگي بود. 
ریاست محترم شوراي مرکزي ورزش و 
ریاست محترم هیئت رئیسه صندوق هاي 
بازنشستگي صنعت نفت نیز در حمایت و 
ایجاد این دپارتمان نقش بسزایي داشتند. 
ایج��اد این واح��د، فعالیت هاي ورزش��ي 
بازنشستگان را ساماندهي کرد و افزایش 
امی��د به زندگي یکي از نتایج این حرکت 

با ارزش خواهد بود.
در ح�ال حاض�ر موض�ع وزارت نف�ت در ���

موضوع ورزش قهرماني به چه صورت است 
و ارتباط اين امر با ش�رايط تيم فوتبال نفت 

تهران را تشريح كنيد.
در گذش��ته فرص��ت قانونی خوبی 
از س��وی قانونگ��ذار به دس��تگاه ها اعطا 
ش��ده بود که ی��ک درص��د از بودجه هر 
دس��تگاه به امر ورزش اختصاص داشت 
که از این یک درصد، دستگاه ها مجاز یا 
مکلف بودند ۳۰ درصد آن را به س��ازمان 
ترتیب بدنی اختصاص بدهند. بس��یاری 
از تیم های��ی که در ح��وزه نفت و گاز در 
عرصه قهرمانی تشکیل شد نیز براساس 
همان بودجه  ۳۰ درصد بود؛ در آن زمان، 
مدی��ران وق��ت در قال��ب تفاهم نامه ای 
به جای آنکه مس��تقیم پول را به سازمان 
تیم هاي  کنن��د،  پرداخ��ت  ترتیب بدن��ی 
قهرمان��ی در آن مناط��ق نفتخی��ز مانند 
گچس��اران، مسجد س��لیمان، آغاجاری، 
آبادان، اهواز، بوش��هر و...  ایجاد کردند. 
به عبارتي تیم های قهرمانی بس��یاري از 

وقتی ضعف دانش فنی و اطاعات موثق 
مبنای انتقاد از قراردادهای نفتی است

سعید ساويز
یک��ی از ایراده��ای وارد ش��ده به 
دولت یازدهم را »به س��رانجام نرسیدن 
الگ��وی جدید قراردادهای نفتی و جذب 
پایین سرمایه خارجی در صنعت نفت و 

گاز« دانسته اند.
الگ��وی جدید قرارداده��ای نفتی 
روش پیش��نهادی وزارت نف��ت ب��رای 
ایجاد جذابیت بیش��تر برای شرکت های 

تراز اول دنیاس��ت که سبب مش��ارکت در توسعه میدان های 
هیدروکربنی ایران و همچنین بهره مندی از دانش و فناوری 
روزآم��د برای باالبردن ضری��ب بازیافت در طول زمان بهره 
برداری از میدان ها خواهد شد. البته انتقال فناوری به شریک 
ایرانی ازس��وی پیمانکار خارجی نیز از اهداف دیگر این مدل 
از قراردادهاس��ت.به عقیده بس��یاری از کارشناسان اگر این 
مدل از قراردادها به درس��تی اجرا ش��ود و نظارت و هدایت 
کارفرما با مکانیزم و برنامه ای مدون و هوش��مندانه صورت 
گیرد می تواند باعث ارتقا صنایع نفت و گاز ایران در ۲۰ سال 
آینده ش��ود.اما این ک��ه چرا پس از برج��ام، در عمل امضای 
قرارداد به تا به ام��روز به طول انجامید دالیل متعددی دارد 
که ب��ه عنوان مهمتری��ن ان می توان به س��خت گیری ها و 
هیاهوی سیاسی و رس��انه ای مخالفان اجرای الگوی جدید 
قراردادهای نفتی اشاره کرد. عده ای آن را به انتخابات آمریکا 
نس��بت دادند و معتقد بودند که پس از انتخاب ش��دن دونالد 
ترام��پ به عنوان رئی��س جمهوری آمریکا و سیاس��ت های 
ض��د ایرانی وی اندکی روند مذاکرات ب��ا تردیدهایی همراه 
شده اس��ت.اما پیروزی حس��ن روحانی در انتخابات ریاست 
جمهوری ایران بار دیگر چرخ مذاکرات با ش��رکتهای معتبر 
بین المللی را  با سرعت بیشتری به گردش درآورد. به موازات 
این ها، نظارت دقیق کارشناس��ان نفتی بر روی بندهای فنی 
پیشنهادی شرکتهایی همچون توتال و مرسک نیز در دستور 
کار بود. طبیعی اس��ت که بررس��ی کوتاه مدت برنامه ای که 
قرار اس��ت در طول بیست سال انجام شود؛  از دقت مناسبی 
برخ��وردار  نخواهد بود و لذا کارشناس��ان فنی نهایت تالش 
خود را برای بررس��ی هم��ه ابعاد پیش��نهادات فنی به عمل 
آوردند.از س��ویی در آس��تانه امضای قرارداد با شرکت توتال 
جهت توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی نمایندگان مخالف دولت 
در مجلس ش��ورای اس��المی همه تالش خود را برای توقف 
و یا کند کردن روند پیش��رفت امض��ای اولین قرارداد انجام 
داده اند.یکی از نمایندگان دوره  قبل مجلس تحت لوای یک 
س��ازمان مردم نهاد )NGO( با ارسال نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهوری خواستار توقف روند امضای قرارداد با توتال 
گردید. این نماینده با اشاره به لزوم امضای سند محرمانگی 
توسط شرکتهای خارجی از بیم سوء استفاده آنها از اطالعات 
محرمان��ه میدان های ایران اظهار نگرانی کرده اس��ت. فارغ 
از گفته این نماینده  س��ابق،  یک س��ؤال مه��م وجود دارد و 
آن ای��ن که »کدام دس��ته از اطالعات تا ای��ن حد محرمانه 
اس��ت«؟ آیا مواردی مانند تراوایی و تخلخل مخزن، فش��ار 
اولیه و فش��ار فعلی،  ابعاد جغرافیایی فاز ۱۱ یا وضع و عمق 
الیه ه��ا می تواند ش��امل اطالعات محرمانه باشد؟ش��رکت 
توت��ال پیش تر فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی را توس��عه داده 
و  برنامه حفاری و بس��یاری از اطالعات به دست آمده توسط 
آن ش��رکت چراغ راه ش��رکت های توسعه دهنده بعدی بوده 
اس��ت. این ش��رکت س��پس به گنبد ش��مالی )همان بخش 
قط��ری پارس جنوبی( رفت و به توس��عه یکی از بلوک های 
گازی پرداخت.اکنون س��ؤال این است که چه اطالعاتی در 
اختیار ش��رکت ملی نفت ایران است که برای شرکت توتال 
نامکش��وف بوده و ی��ا از آن »بی اطالع« اس��ت؟باید به این 
نکته توجه داش��ت که اطالعات توتال در مورد مش��خصات 
و ش��رایط فنی پارس جنوبی اگر از ایران بیشتر نباشد بدون 
شک کمتر نیس��ت. آن روزها وقتی توتال پس از توسعه فاز 
۲ و ۳ به س��مت قطر رفت و قراردادی را با آن کش��ور امضا 
ک��رد، همه از خیانت توتال و انتقال اطالعات به قطر گفتند. 
اما امروز که بر عکس این اتفاق رخ داده اس��ت چرا کس��ی 
مدعی انتقال اطالعات قطر برای توسعه بهتر فاز ۱۱ نیست؟ 
چرا به جای »خوش��امدگویی«، اقدام به  »بهانه تراش��ی« و  
»س��نگ اندازی« می ش��ود؟ در یک کالم اینکه با استناد به 
کدامین دانش فنی و اطالعات موثق، می توان شرکت توتال 
را متهم به خیانت در توس��عه ف��از ۲ و ۳ نمود؟در عین حال 
یکی از نمایندگان کنونی استان اصفهان )و عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه( نیز در مصاحبه ای یاد کرده که »زنگنه طفره 
م��ی رود«. وی معتقد اس��ت که ایران ب��ه ترکیه گاز مجانی 
می دهد. ام��ا همین نماینده هیچ نظ��ر خاصی در مورد یک 
میلیارد دالری که در س��ال ۱۳88 ب��ه دولت ترکیه پرداخته 
ش��د؛ ارائه نداده است.این نماینده از این حقیقت غافل است 
ک��ه به جای اس��تفاده از واژه  »گاز مجانی«  بهتر اس��ت از 
این تعبیر اس��تفاده شود که »به ازای پولی که از پیش گرفته 
ش��ده،  باید گاز صادر ش��ود«. باید به این نماینده تحذیر داد 
که کش��ور قطر ۱۵ س��ال پیش همه فازهای مرزی خود را 
توس��عه داده و امروزه جای��ی در مجاورت م��رز ایران برای 
توسعه و تخلیه هرچه بیش��تر مخزن وجود ندارد.در مجموع 
ش��اید بتوان اینگونه اظهار کرد که یک مرجع و منبع نادقیق 
و اش��تباه، اطالعات و داده های غلطی را به طور مشترک در 
اختیار این دو  شخص  قرار داده؛ گو آنکه  دست بر قضا سند 
محرمانگی نیز با توتال امضا شده است و شاید بهتر باشد که 
منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی از مش��اوران بهتری 

برای دریافت اطالعات خود استفاده کنند.

گفت و گو با مهندس غامرضا شاه کرمي، مدیر کل سامت، تربيت بدني و مسئوليت اجتماعي وزارت نفت؛

وزارت نفت، پيشتاز ورزش کشور

 

تمامي سياست ها و برنامه هاي 
 ورزشي وزارت نفت، 

 4 حوزه »بدو استخدام«، 
»حين استخدام«، »خانواده ها« و 
»بازنشستگان« را شامل مي شود. 

فعاليت هاي ورزشي ویژه اي 
براي بازنشستگان که سرمایه 
گرانقدر صنعت نفت محسوب 

مي شوند، در نظر گرفته ایم که با 
جدیت پيگيري و اجرا مي شود

 

کارکنان قراردادي مدت 
موقت نمي توانستند از اماکن 

ورزشي وزارت نفت بهره ببرند، 
اما با پيگيري هاي اداره کل 

سامت، تربيت بدني و مسئوليت 
اجتماعي و حمایتي که دکتر 
سلحشور از این طرح داشتند 

موفق شدیم تمهيداتي بيندیشيم 
که این عزیزان هم به این اماکن 

دسترسي داشته باشند

 

انگيزه اصلي مجموعه ورزش وزارت نفت 

جهت اجراي طرح شناسنامه ورزشي و 

طرح سنجش سامت، حساسيت ویژه 

وزیر نفت در بحث سامت کارکنان بود. 

وزیر نفت اعضاي شوراي مرکزي ورزش 

نفت را مكلف کردند تا به دنبال راه حلي 

باشند که بتوان آن دسته از کارکنان و 

اعضاي خانواده آن ها را که به حضور در 

اماکن ورزشي مایل نيستند را به ميادین 

ورزشي سوق داد

 

با توجه به اباغ قانون حذف 

تيم هاي موازي، 117 تيم 

در رده تيم های قهرمانی 

در سطح صنعت نفت حذف 

شدند به طوری که بعد از 

حذف تيم هاي موازي، شاهد 

ساماندهي جامعي در ورزش 

وزارت نفت بودیم

دولت در تنظيم چارچوب قراردادهای نفتی 
منافع ملی را رعایت می کند

دان�ش نفت: س�خنگوی دول�ت گفت: 
دولت در تنظیم چارچ�وب قراردادهای نفتی 
فرآيند طوالنی را طی و منافع ملی را رعايت 

کرده است.
محمدباقر نوبخت در نشس��ت خبری 
در پاسخ به پرسشی درباره این که سازمان 
دیده بان شفافیت و عدالت ادعا کرده است 
که ق��رارداد طرح توس��عه ف��از ۱۱ پارس 
جنوب��ی به زودی ب��دون مالحظات امنیتی 
با توتال امضا خواهد ش��د، گفت: دولت در 

تنظی��م چارچوب قراردادهای نفت��ی فرآیندی طوالنی را طی و دغدغه 
بس��یاری از منتقدان و کارشناس��ان را لحاظ کرده است.وی افزود: هم 
اکنون هیچ س��ازمانی حس��اس تر از دولت در تنظیم قراردادهای نفتی 
و حفظ منافع ملی در این بخش نیس��ت، اما این که برخی س��ازمان ها 
نیز چنین حساس��یتی را دارند خوشحالیم.نوبخت در ادامه و در پاسخ به 
این پرس��ش که سفر نخست وزیر عراق به تهران به موضوع عربستان 
و قطر ارتباط دارد یا خیر و حامل چه پیامی اس��ت؟ تصریح کرد: روابط 
ما با عراق در جمع کش��ورهای همسایه، روابط ممتازی است و در سه 
عرصه قابل مقایس��ه با دیگر کشورهاست.سخنگوی دولت عنوان کرد: 
نخس��تین روابط مذهبی، برادری و دینی است و دوم با توجه به این که 
با عراق مرز مشترک داریم بهترین روابط اقتصادی را می توانیم با این 
کشور داشته باشیم و گفت وگوها در عرصه اقتصادی در سفر منطقه ای 
نخس��ت وزیر عراق در دستور کار قرار دارد.وی ابراز امیدواری کرد که 
در این مذاکرات بتوانیم ش��اهد بهبود در سه عرصه باشیم و مالحظات 
منطقه ای هم از این سه عرصه خارج نیست که منجر به بهبود شرایط 

منطقه ای خواهد شد.
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۱0 بهداشت و  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
درمان

اصفهان پیشرو در ارتقاء سالمت روان کارکنان صنعت نفت
دانش نفت: مرکز مش�اوره بهداشت و درمان 
صنعت نفت اصفهان نخستین مرکز در بین مناطق 
بهداش�ت و درمان صنعت نفت اس�ت که در س�ال 
1۳۸0 راه ان�دازی ش�د و از آن زم�ان ت�ا کن�ون 
مش�غول ارائه خدم�ات به جمعیت تحت پوش�ش 
صنع�ت نفت اس�ت.  ای�ن مرکز به عن�وان یکی از 
بازوه�ای کمکی س�ازمان همواره س�عی دارد تا با 
ایجاد س�المت روان به وسیله پیش�گیری، کنترل، 
تش�خیص زودرس بیماری های روانی، پیش�گیری 
از عوارض ناش�ی از برگش�ت بیماری ه�ای روانی 
و ایجاد محیط س�الم ب�رای برقراری روابط صحیح 
انس�انی، فضایی امن ایجاد کند تا کارکنان صنعت 
نفت با آرامش روانی بیش�تری به فعالیت بپردازند. 
مرکز خدمات مشاوره ای بهداشت و درمان صنعت 
نفت اصفهان ، طی 1۶ س�ال گذشته تالش داشته 
تا عالوه بر اجرای موفق برنامه های مدون ش�ورای 

سالمت روان سازمان، ایده های خالقانه ای نیز در 
این حوزه تولید، پیشنهاد و پیگیری و به عنوان یک 

مرکز مشاوره پیشرو عمل کند. 
دکتر س��عید صادقی، رئی��س مرکز خدمات 
مشاوره س��المت روان بهداشت و درمان صنعت 
نف��ت اصفهان و عضو ش��ورای س��المت روان 
س��ازمان درباره چگونگی راه ان��دازی این مرکز 
می گوید: در س��ال ۱٣٨٠ این دی��دگاه به وجود 
آمد که س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت 
در کنار توجه به س��المت جس��می، به س��المت 
روانی، س��المت اجتماعی و معنوی کارکنان نیز 
توجه ویژه داش��ته باش��د که این موض��وع ایده 
راه اندازی مرکز مش��اوره روانشناس��ی را در بین 
همکاران بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 
ایج��اد کرد و از آن س��ال تاکنون ای��ن مرکز با 
جدیت ب��ه کار خود ادامه می دهد و هدف اصلی 
آن ارتقای سالمت روان، پیشگیری از اختالالت 

روانش��ناختی، تقویت عوامل محافظت کننده در 
برابر اس��یب های روان��ی – اجتماع��ی و نهایتا 
پی��ش بینی برای اینده بوده اس��ت. به گفته وی، 
تمامی خدمات روانشناسی از جمله روانپزشکی ، 
مددکاری اجتماع��ی، گفتاردرمانی، حوزه خانواده 
از جمل��ه مه��ارت ه��ای فرزند پروری، مس��ایل 
روانش��ناختی ک��ودکان و نوجوانان، س��نجش و 
غربالگری، آزمون های پیش از استخدام در حوزه 
س��المت روان و غیره در آن ارائه می شود. تمام 
مدیران عامل شرکت های اصلی و زیر مجموعه 
اصفه��ان بجزخط��وط لوله نفت هم ب��ا توجه به 
اهمیت این موضوع در جهت همکاری و دریافت 
خدم��ات س��رانه جداگان��ه ای را تصویب کردند. 
دکت��ر صادقی اظه��ار م��ی دارد: در حال حاضر 
هر یک از ش��رکت ها و صنایع نفتی اصفهان به 
صورت جداگانه ساختاری در حوزه سالمت روان 
در منطق��ه مربوط به خود طراح��ی و راه اندازی 
کرده اند و طی س��الهای گذش��ته نیز با استخدام 
کارشناسان و متخصصان حوزه سالمت روان به 
پایش سالمت و پیگیری مس��ایل کارکنان خود 
در ای��ن حوزه می پردازند، ضم��ن اینکه با مرکز 
مشاوره بهداش��ت و درمان صنعت نفت اصفهان 
نیز به عنوان یک مرکز مادر، به خوبی همکاری و 
تعامل  دارند وحتی در حوزه ارزیابی و ازمون های 
پیش از استخدام از این مرکز استفاده می نمایند. 
وی با اش��اره ب��ه اهمیت س��المت کارکنان می 
گوید: غفلت از س��المت جس��می نیروی انسانی 
عالوه بر کاهش بهره وری باعث ایجاد شرایطی 
از جمله درخواس��ت مرخصی مکرر نیرو از محل 
کار و کاهش روند س��رعت و کیفی��ت کار را در 
ب��ر خواهد داش��ت. در بحث س��المت روان اگر 
برنامه های  آموزش��ی، کالس مهارت زندگی و 
کالس پیش��گیری و کالس های مشاوره برگزار 
نش��ود خسارت جبران ناپذیری را در روح و ذهن 
کارمند در پی خواهد داش��ت که برای درمان آن 
باید هزینه بس��یار زیادی شود. افسردگی، اعتیاد، 
طالق و مشکالت  خانوادگی از جمله شایع ترین 
اختالالت در این حوزه به ش��مار می رود. رئیس 
مرکز خدمات مشاوره س��المت روان بهداشت و 
درمان صنعت نفت اصفهان در ادامه بیان می کند: 
اگر تمام آموزش ها بر مبنا س��المت جسمانی و  
تمام خدمات پزش��کی باشد و از بعد روانشناختی 
دور بمانیم، مش��کالت روحی و روانی بر سالمت 
جسم هم تاثیر می گذارد. خوشبختانه با افزایش 
آگاهی عمومی، مطالبه س��المت روانشناختی در 
جامعه بسیار زیاد شده و این رقم در سطح صنعت 

نفت چش��م گیر بوده اس��ت. وی با اشاره به نگاه 
ویژه به کارکنان صنعت نفت با توجه به س��ختی 
کار در مناطق عملیاتی و ش��رایط خاص خانواده 
ه��ای کارکنان اظه��ار می دارد : منابع انس��انی 
ثروت و س��رمایه هر س��ازمانی به شمار می رود 
، در ای��ن میان به دلی��ل فعالیت کارکنان صنعت 
نف��ت در تنوع اقلیمی و ن��وع فعالیت های روزانه 
باید تمام عوامل محافظت کننده در پیشگیری از 
آسیب های روانی تقویت شود تا میزان بهره وری 

و خدمات این کارکنان  افزایش یابد .
برگزاری دوره آموزشی 

سه روزه بازنشستگی موفق
رئی��س مرکز خدمات مش��اوره س��المت 
روان بهداش��ت و درمان صنعت نفت اصفهان با 
تشریح فعالیت های این مرکز می گوید: برنامه 
های متعددی که در این حوزه انجام می ش��ود 

از آن جمل��ه می توان به کالس های آموزش��ی 
پیشگیری از اعتیاد ، آموزش مهارت های شغلی ، 
آموزش بهداش��ت روان و افسردگی اشاره کرد ، 
همچنین ی��ک برنامه نوآورانه ب��ا عنوان دوره  
آموزشی سه روزه بازنشستگی موفق با همکاری 
ش��رکت های نفتی ویژه کارکنانی که به افتخار 
بازنشس��تگی نائ��ل م��ی آید برگزار می ش��ود . 
نکت��ه مهم این اس��ت که در طی این س��ه روز 
همس��ران این کارمن��دان نیز در این جلس��ات 
آموزش��ی حضور دارند و طی نظرس��نجی های 
انجام ش��ده میزان رضایتمندی بسیار باال بوده 
است. وی به مش��ارکت جمعیت تحت پوشش 
بویژه خمس��ران کارکنان ا ش��اره و عنوان کرد 
خوش��بختانه جمعی��ت س��المت روان زنان در 
اصفهان و ش��اهین ش��هر بعنوان یک سازمان 
مردم نهاد  فعال می باشد. وی می افزاید: طرح 
ه��ای دیگ��ری از جمله فعال ش��دن خط صدا 
مش��اور در شهرک های مس��کونی ، آموزش از 
بستر اینترنتی ، ایجاد بستر مناسب تلفنی برای 
کارکنانی که در مناطق اقماری و در سکو های 
نفتی در حال فعالیت هس��تند ، افزایش فعالیت 
سیس��تم م��ددکاری ، برگزاری آم��وزش های 
فرزند پروری و ...  به دلیل عدم تامین اعتبارات 
فعال محقق نش��ده اس��ت و امیدواریم به زودی 
بسترهای مناس��ب برای ارائه خدمات با کیفیت 
فراهم ش��ود. دکتر صادقی همچنین اظهار می 
دارد: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت یک 
سرمایه اجتماعی برای صنعت نفت به شمار می 
رود. در حال حاضر ش��رکت های نفتی به تنوع 
موضوع اقداماتی را انجام می دهند، اما اگر این 
اقدامات در یک بس��ته کامل و جامع در تمامی 
واحد ها و بخش ها با نظارت سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت که ضامن سالمت کارکنان 

به ش��مار م��ی رود و دارای متخصصین مجرب 
اس��ت صورت گیرد؛ تاثیر بس��زایی در افزایش 
نرخ س��المتی کارکنان خواهد داش��ت . رئیس 
مرکز خدمات مشاوره سالمت روان بهداشت و 
درمان صنعت نفت اصفهان با تاکید به سیاست 
گذاری این س��ازمان در اجرا، نظارت و راهبری 
ارائ��ه مراقبت های جامع یکپارچه س��المت در 
ابعاد جسمی، روانی- اجتماعی تصریح می کند: 
خوشبختانه س��ازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت در کنار ارائه خدمات طبی در حوزه سالمت 
روانی- اجتماعی سابقه طوالنی دارد و توانسته 
با توجه به رس��الت و چش��م انداز در این حوزه 
گام ه��ای موثری بردارد ، یکی از اقدامات مهم 
ای��ن حوزه تهیه و تدوین س��ند جامع س��المت 
روان��ی- اجتماعی صنعت نفت مبتنی بر س��ند 
چش��م انداز و برنامه راهبردی سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت اس��ت که در آن به تقویت 
رویکرده��ا و فعالیت های پیش��گیرانه در حوزه 
س��المت روانی- اجتماعی اش��اره ش��ده است. 
دکتر صادقی با تاکید بر سرمایه گذاری بر روی 
نیروی انسانی صنعت نفت و خانواده های آن ها 
در زمینه س��المت بهداش��ت روان می افزاید : 
باید در کناره سرانه ایی که از سوی شرکت های 
نفتی به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
اختصاص داده می ش��ود ؛ س��رانه ایی جداگانه 
برای حوزه سالمت روان کارکنان در نظر گرفته 
شود ، چرا که در یک بازه زمانی مشخص اثرات 
مثبت آن در حوز های  پیش��گیری از اختالالت 
روانی ،پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتار 
کارکنان عینا قابل مشاهده خواهد بود. به گفته 
وی یکی از راه کارهای مناسب برای اثر بخشی  
فعالیت های ح��وزه س��المت روان  تعامل این 
گروه با پزشکی خانواده است، چرا که هم اکنون 
در س��طح صنعت نفت، کارکنان و خانواده های 
آن ها در جهت دریافت مش��اوره های پزش��کی 
با تیم س��المت خانواده در ارتباط هس��تند. این 
موضوع را باید در نظر داش��ته باش��یم که برای 
رس��یدن به وضعیت مطلوب نیازمند برنامه های 
بیش��تر، سیاس��ت گذاری و تامی��ن اعتبارات و 
هزینه ک��رد هس��تیم. به گفته وی، نخس��تین 
اص��ل در حوزه س��المت روان فراگی��ری و در 
دس��ترس بودن آن اس��ت. اگر یک ریال برای 
س��المت طبی هزینه می ش��ود، باید ۱٠  ریال 
برای سالمت روان  هزینه شود، چرا که  غفلت 
از س��المت روان افراد می تواند خسارت بسیار 
زیادی را برای جامعه به وجود آورد به نحوی که 

برای جبران آن زمان و هزینه بس��یاری صرف 
ش��ود و ارتقای سالمت روان برای صنعت نفت 

ارزش افزوده باالیی خواهد داشت. 
بیماری های غیرواگیردار را جدی بگیریم

وی ب��ه ش��عار امس��ال س��ازمان جهان��ی 
بهداش��ت اش��اره می کند و می گوید: س��ازمان 
جهانی بهداش��ت هرس��اله بر اس��اس گزارش و 
ش��اخص هایی ک��ه از مجامع مختل��ف دریافت 
میکند شعار س��ال را برای آگاهی  افکار عمومی 
انتخاب می کند، امس��ال شعار س��ازمان جهانی 
بهداش��ت با عنوان » در مورد افسردگی صحبت 
کنیم « نام گذاری ش��ده و ای��ن موضوع بعنوان 
یک س��رما خوردگی روانی در تمامی جوامع رواج 
پیدا ک��رده که متاس��فانه خس��ارت ، پیامد های 
هنگفت��ی را در بر خواهد داش��ت . دکتر صادقی 
در پایان خاطرنش��ان می کن��د: آن چیزی که از 

سوی س��ازمان جهانی بهداش��ت در سال ٢٠٢٠ 
پیش بینی و در سند جامع سالمت روان سازمان 
هم به آن اش��اره ش��ده ؛ بیماری های واگیردار و 
عفون��ی در حال مدیریت اند ، ام��ا بیماری های 
غیر واگیری همانند بیماری های قلبی و عروقی ، 
روانی و افس��ردگی ، اعتیاد و ..... در حال افزایش 
اس��ت. س��ختی و ش��رایط کار، نیاز ه��ای افراد، 
ویژگی های ش��خصیتی و ش��رایط خانوادگی از 
جمل��ه فاکتور های اصلی برای کنترل افراد برای 
جلوگیری از بروز بیماری افس��ردگی به شمار می 
رود. خوش��بختانه با حمایت های مدیران ارش��د 
نف��ت در منطقه و تالش های مدیران س��ازمان 
بهداش��ت و درمان صنعت نفت شاهد فعالیت ۱۵ 
مرکز خدمات مش��اوره در منطقه هستیم ، اما به 
نظر من این خدمات کافی نیس��ت و باید فضایی 
فراهم ش��ود ت��ا در تمام مناطق کش��ور  به ویژه 
در ش��هرک هایی که خانواده های  نفتی س��اکن 

هستند، این مراکز خدمات ارائه دهند.

 

غفلت از سالمت جسمی نیروی 
انسانی عالوه بر کاهش بهره وری 

باعث ایجاد شرایطی از جمله 
درخواست مرخصی مکرر نیرو از 
محل کار و کاهش روند سرعت و 
کیفیت کار را در بر خواهد داشت

 

با افزایش آگاهی عمومی، 
مطالبه سالمت روانشناختی 
در جامعه بسیار زیاد شده 
و این رقم در سطح صنعت 

نفت چشم گیر بوده است

 

اگر یک ریال برای سالمت طبی 
هزینه می شود، باید ۱0  ریال 

برای سالمت روان  هزینه شود، 
چرا که  غفلت از سالمت روان 
افراد می تواند خسارت بسیار 
زیادی را برای جامعه به وجود 
آورد به نحوی که برای جبران 
آن زمان و هزینه بسیاری صرف 
شود و ارتقای سالمت روان برای 
صنعت نفت ارزش افزوده باالیی 

خواهد داشت

US Crude Output Hike Cause 
of Oil Price Slump: Iran

NIOC Culls Free Data on Iran 
Oilfields from Oil Giants

Iranian Minister of Petro-
leum Bijan Zangeneh says 
the unexpected rise in US 

crude oil output has been 
the reason behind falling oil 
prices in the market.Speak-

ing following a cabinet 
meeting on Wednesday, the 
official told reporters: «We 
are in talks with members 
of the Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) but it 
would be a difficult task 
for the members to become 

prepared for a decision 
[to tackle the downward 
trend of prices].»He said 
the US has increased its 
output by 0.9 mbd which is 
beyond OPEC expectations.
Describing any decision 
by OPEC members for 
reducing the group›s col-

lective output as difficult, 
Zangeneh said, it is still too 
early to expect the cut plant 
to bear results in the market, 
so «we must wait and see 
the results of the initiative.» 
«Curbing production has 
always been a difficult task 
in OPEC,» he added.  

An official with the National 
Iranian Oil Company (NIOC) 
says the company gains updated 
information about Iran›s oil 
and gas fields for free by sign-
ing MoUs with international oil 
companies for carrying out stud-
ies over the fields.Addressing a 
ceremony to sign a memorandum 
of understanding (MoU) for 
studies over development of two 
iranian oil and gas fields with the 
ENI on Tuesday, Gholamreza 

Manouchehri, NIOC›s deputy of 
development and engineering, 
said by considering the result of 
the studies carried out by major 
oil and gas developers over 
Iran›s fields, NIOC will be able 
to receive valuable information 
about the fields without having to 
pay any prices. Such information 
like the volume of the reserves, 
and the rate of recovery from 
the fields can be gained from 
the studies, he said. The official 

also said that the newly-devised 
model of oil contracts which are 
being used for developing the 
fields have considered adoption 
of EOR and IOR methods for 
boosting recovery rate of the 
fields over the contract peri-
ods.NIOC and ENI inked the 
document on Tuesday at NIOC›s 
headquarters in Tehran. Based 
on the deal, Eni will carry out 
appraisal studies for developing 
the two fields and will seek out 

Iranian or foreign partners for the 
project, said Ali Kardor, manag-
ing director of NIOC, during the 
signing ceremony of the MoU.So 
far NIOC has signed 75 similar 
documents with foreign and 
Iranian developers and has so far 
received the results of studies for 
22 projects. NIOC has previ-
ously inked MoUs with Royal 
Dutch Shell, Gazprom and Iran›s 
Ghadir Investment Company for 
carrying out studies over. 

Oil
NIOC, ENI sign MoU over 
Iran Oil/Gas Fields Study

The National 
Iranian Oil 
Company 
(NIOC) and 
Italy›s Eni 
Company 
signed a mem-

orandum of understanding (MoU) for Eni 
to carry out studies over Kish and Darquain 
fields in Iran. 
The two sides inked the document on 
Tuesday at NIOC›s headquarters in Tehran. 
Based on the deal, Eni will carry out ap-
praisal studies for developing the two fields 
and will seek out Iranian or foreign partners 
for the project, said Ali Kardor, managing 
director of NIOC, during the signing cer-
emony of the MoU.So far NIOC has signed 
75 similar documents with foreign and 
Iranian developers and has so far received 
the results of studies for 22 projects. NIOC 
has previously inked MoUs with Royal 
Dutch Shell, Gazprom and Iran›s Ghadir 
Investment Company over Kish Gas Field 
Development studies. Moreover, Ghadir In-
vestment Company and Philippine National 
Oil Company have studied development 
projects of Darquain oilfield.

Oil   
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۱۱ معدن
دکترکرباسیان، رییس شورای سیاستگذاری جشنواره عکس معدن

دان�ش نفت: مهدی کرباس�یان، رییس 
ش�ورای سیاستگذاری جش�نواره ملی عکس 

معدن شد.
 به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از  
ایمی��درو، اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری 
جش��نواره مل��ی عکس معدن ش��امل دکتر 
مهدی کرباس��یان - مع��اون وزیر و رییس 
هیئ��ت عامل ایمیدرو- رییس ش��ورا،  دکتر 
بهرام س��بحانی - مدیر عامل مجتمع فوالد 
مبارک��ه، مهن��دس محمود نوری��ان - مدیر 
عامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو،  
مهندس محمدرضا بهرام��ن - رییس خانه 
ی معدن ایران، دکتر ناصر بزرگمهر- مشاور 
وزیر و مش��اور ارش��د رئیس هی��ات عامل 

ایمیدرو،  حس��ین منص��وری - مدیر روابط 
عمومی ایمی��درو و مجی��د مصاحب��ی- دبیر 
جشنواره است.کرباسیان، ریس هیات عامل 
ایمی��درو درباره هدف از برگزاری نخس��تین 
جش��نواره عکس مع��دن گفت: اس��تفاده از 
حافظ��ه و دان��ش تصویری عکاس��ان برای 
گسترش و ترویج موضوعات مرتبط با بخش 
مع��دن و صنایع معدن��ی و ایجاد ارتباط بین 
اهال��ی فرهنگ و هنر با مس��ئوالن از جمله 
اهداف برگزاری این جشنواره است.نخستین 
جش��نواره ی ملی عکس مع��دن که روز ٢٠ 
خ��رداد ماه فراخوان آن اعالم ش��د، در نیمه 
اول م��رداد ماه س��ال جاری برگ��زار خواهد 
شد. در این جشنواره به عکاسان برتر بخش 

معدن، نشان کیمیا اعطا می شود.بخش اصلی 
این جشنواره شامل مسابقه عکس های حرفه 

ای و نیز عکاس��ی با تلفن همراه به صورت 
جداگان��ه اس��ت ک��ه موضوع��ات مختلفی 

همچون انس��ان و معدن، براده ها و گدازه ها، 
معادن گوهر زمین، معدن و محیط زیس��ت، 
اش��تغال و معدن و زنان و معادن را پوش��ش 
خواهد داد.جوایز جش��نواره ش��امل تندیس، 
دیپل��م افتخ��ار و جای��زه نقدی اس��ت که 
هنرمندان و استادان برجسته و مقامات ارشد 
دولتی و بخش خصوص��ی جوایز هنرمندان 
عکاس را اهدا می کنند.عالقمندان برای ثبت 
نام می توانند آثار خود در موضوعات برشمرده 
را ت��ا تاریخ ۱۵تی��ر ماه ب��ه آدرس تهران- 
خیابان س��پهبد قرنی- نبش کوچه شریف- 
پالک ٣۹ )سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدن��ی ایران( ارایه ی��ا به آدرس 

www.kimiyafest.ir مراجعه کنند.

پرداخت بی سابقه به زیربناهای معادن
 در سال 95 

رامین بهمنی
مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی 
بودج��ه اختصاص یافت��ه از محل منابع داخل��ی ایمیدرو برای 
زیربناهای معادن در سال گذشته )۱٣۹۵( بی سابقه بود.در سال ۹۵ 
ایمی��درو از محل منابع داخلی خود ٢٦٠ میلی��ارد ریال برای اجرای 
طرهای زیربنایی معادن پرداخت کرد که اختصاص چنین رقمی طی 
۱٠ س��ال اخیر بی سابقه بوده است. ماموریت اصلی این طرح ایجاد 
زیربناها برای معادن و صنایع معدنی کش��ور و با اهداف ایجاد زمینه 
س��رمایه گذاری ب��رای بخش خصوصی با توجه به زیرس��اخت های 
ایج��اد ش��ده، اش��تغالزایی در مناطق محروم کش��ور،کاهش قیمت 
تمام ش��ده و ایجاد ارزش اف��زوده، ایجاد زمینه ه��ای بهره برداری 
از ظرفیت های کش��ور در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی، توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق محروم کش��ور است. طرح 
ایج��اد زیربناهای الزم از س��ال ٨۴ آغاز ش��د گفت: از س��ال ٨۴ تا 
س��ال ۹۵ حدود ٢٠۴٠ میلیارد ری��ال تعهد در قالب پروژه های ایجاد 
و تکمیل زیرس��اخت های مع��دن و صنایع معدنی و ب��ه تعداد ٢٦٦ 
قرارداد)پیمانکاری، نظارت، مش��اوره و آزمایشگاه( تعریف شده است 
که ٣٠ درصد مبلغ ریالی آن با تعداد٢٠٠ قرارداد )٦۵٠ میلیارد ریال( 
طی س��ال ٨۴ تا پایان ۹۱ تعریف شده است و ٧٠ درصد مبلغ ریالی 
آن با تعداد ٦٦ قرارداد )۱٣۵٠ میلیارد ریال( از سال ۹٢ تا ۹۵ تعریف 
ش��ده اس��ت.بطورکلی تا کنون از ٧۴ پروژه اجرایی)راهسازی و برق 
رس��انی( تعریف شده، ۴۱ پروژه راهس��ازی و ۱٨ پروژه برق رسانی 
در اس��تان های مختلف کشور به اتمام رسیده و ۱۵ پروژه اجرایی در 
۱٠ استان کشور در دست انجام می باشد. طرح تکمیل راه دسترسی 
به معادن خاک نس��وز شورجستان در اس��تان فارس و راه دسترسی 
ب��ه معادن مهاباد در اس��تان آذربایجان غربی در اردیبهش��ت ۹٦ به 
بهره برداری رس��یدند و همچنین راه دسترس��ی به معادن الیگودرز 
در اس��تان لرستان و راه دسترس��ی به معدن طزره در استان سمنان 
و احداث باند دوم محور خواف س��المی در استان خراسان رضوی در 
نوبت بهره برداری قرار دارند. پیش��رفت فیزیکی تجمعی پروژه هایی 
اجرایی در دس��ت انجام تا پایان س��ال ۹۵ حدود ٦٦ درصد بدس��ت 
آمده اس��ت که با توجه به محدودیت های شدید اعتباری قابل توجه 
می باش��د. همچنین پیش بینی می شود که پروژه های باقی مانده در 
صورت تامین اعتبار الزم تا نیمه اول س��ال ۹٧ به اتمام می رس��ند. 
ایجاد زیرس��اخت برای معادن کش��ور یک چرخه است و چنانچه به 
ص��ورت چرخه این هدف را پیگیری کنی��م می توان معادن جدیدی 
ک��ه وارد عرصه تولید می ش��وند را هم دارای زیرس��اخت های الزم 
ک��رد. در همین حال، بس��یاری از جاده های دسترس��ی به معادن به 
عنوان جاده روس��تایی نیز مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. با توجه به 
اینکه روس��تاها در مسیرهای دسترسی به معادن قرار دارند، بسیاری 
از جاده های دسترسی به معادن مشترک روستا و معادن میباشند که 

سبب تسهیل تردد روستائیان هم می گردد.
مشارکت 11۴ شرکت خصوصی

رویک��رد درون زایی اقتصاد مقاومتی ک��ه تاکید بر بکارگیری 
تمام ظرفیت های کشور می باشد در طرح زیربناها محقق شده است 
بطوریک��ه ط��ی مدتی که طرح ایج��اد زیربناها مش��غول به فعالیت 
میباش��د،  ۱۱۴ ش��رکت خصوصی دارای گرید در سراس��ر کشور به 
کارگیری شده اند که اکثر آن ها بومی می باشند. درباره استراتژی های 
س��ال ۹٦ بایس��تی اظهار داش��ت: اتمام پروژه های نیم��ه تمام و در 
دس��ت انجام،  تعریف ۱٠ طرح جدید و تهیه برنامه ۴ س��اله از جمله 
استراتژی های سال پیش رو است با این توضیح که حدود ٨٠درصد 
برنام��ه ۴ س��اله آماده ش��ده ک��ه در ماه های آتی پ��س از رایزنی با 
ایمیدرو،  وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی نهایی خواهد شد.
اولویت های جدید

اولویت اجرای طرح های جدید را بر اساس ارزش افزوده معادن 
تعریف کرده ایم به طوری که معادن فلزی، سنگ ساختمانی،  معادن 
غیرفلزی و نیز مصالح س��اختمانی با توجه به ارزش افزوده به ترتیب 
در اولویت ایجاد زیرس��اخت قرار گرفته اند. طی یک دهه اخیر سهم 
ن��وع معادنی که در طرح زیربناها برای آنها زیرس��اخت ایجاد ش��ده 
است شامل معادن مصالح ساختمانی ٦٢ درصد، معادن غیرفلزی ٢٣ 
درصد و معادن فلزی ۱۵ درصد میباش��د.بهمنی یاداور شد: حدود ۵ 
درصد معادن کشور فلزی هس��تند اما٨٠ حدود درصد ارزش افزوده 

در بخش معدن مربوط به این معادن است.
طرح جامع نیاز داریم

طرح زیربناهای معادن جهت داش��تن نقش��ه راه نیاز به طرح 
جامع زیرس��اخت های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور 
دارد ت��ا بتوان بر اس��اس آن با تهیه برنامه های کوت��اه مدت و بلند 
مدت بستر را برای توسعه معادن مهیا کنیم. با ایجاد زیرساخت برای 
معادن کشور، بخش معدن نقشی قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی و 

کاهش نیاز به درآمدهای نفتی ایفا خواهد کرد.

تصويب طرح منطقه ويژه کاشان از سوی دولت

رشد 43 درصدی توليد کنسانتره سنگ آهن
 معادن بزرگ

سهم اشتغال بخش معدن در اقتصاد طی سال های 1335 تا 1390

فراخوان مناقصه عمومی احداث ديوار محوطه سايت 
مجتمع تيتانيوم کهنوج

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاش�ان از س�وی 
هیات دولت به تصویب رسید.

به گ��زارش دانش نف��ت به نق��ل از  ایمیدرو، 
هی��ات وزیران در جلس��ه روز ٢۱ خ��رداد ماه جاری 
بنابر پیش��نهاد دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ویژه 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی طرح جامع منطقه 
ویژه اقتصادی کاشان را تصویب کرد.در این مصوبه 
آمده اس��ت ک��ه هرگونه عملیات اجرای��ی، منوط به 
تصویب ارزیابی مس��ائل زیس��ت محیطی است.این 
ط��رح که متعلق به ایمیدرو اس��ت، در وس��عت یک 
ه��زار و ٣۴۵ هکتار زمین و در س��ه مرحله عملیاتی 
می ش��ود که فاز نخست آن در ٢۵٠ هکتار احداث و 
راه اندازی خواهد ش��د. این منطقه به لحاظ موقعیت 
مکانی با دسترسی سریع به مرکزهای بزرگ صنعتی 
و اقتصادی کش��ور و قرار گرفتن در کریدور ش��مال 
به جنوب و حتی نزدیک��ی با کریدور غرب و جنوب 
غربی کشور می تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور 
داشته باشد.پیشتر بهزاد کاظمیان مدیر عامل منطقه 

ویژه اقتصادی کاش��ان گفته بود: با توجه به بحران 
کم آبی در کاش��ان، صنایع در نظرگرفته شده برای 
استقرار در این منطقه ویژه صنایع کم مصرف آبی از 
جمله صنایع پش��تیبان از جمله تولید قطعات وسائل 
نقلیه، منس��وجات، صنایع الس��تیک و پالس��تیک، 
ماشین آالت صنعتی و معدنی و تولید قطعات فلزی 
اس��ت.مدیر عامل منطق��ه ویژه اقتصادی کاش��ان، 
برخ��ی از مزایای راه اندازی منطق��ه ویژه اقتصادی 
کاشان را شامل پش��تیبانی از فعالیت های اقتصادی 
کشور، ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد 
منطقه ای، برق��راری و تولید و پردازش کاال، ایجاد 
اش��تغال مولد به ویژه در قشر تحصیل کرده، انتقال 
فن��اوری و افزایش صادرات غیر نفتی عنوان کرد.به 
گفته وی، با توجه به فعال بودن کاشان در صادرات 
و برنامه ریزی در منطقه به عنوان بندرخشک، جهت 
حمای��ت از صادرات و جلب س��رمایه گذاری بخش 
خصوص��ی معافیت های مالیاتی و گمرکی نیز اعمال 

خواهد شد.

دان�ش نف�ت: می�زان تولی�د کنس�انتره س�نگ آه�ن 
ش�رکت های بزرگ معدنی طی ۲ ماه نخس�ت س�ال ۹۶، ۴۳ 

درصد رشد یافت.
 به گزارش دانش نفت به نقل از  ایمیدرو،  تولیدکنندگان 
بزرگ سنگ آهن کشور طی ماه های فروردین و اردیبهشت، 
٦ میلیون و ۵٣ هزار و ۹٠٠ تن کنس��انتره سنگ آهن تولید 
کردند. این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته، ۴ میلیون و 
٢٢۵ ه��زار و ۵٧۹ تن بود.از این میزان، ش��رکت های »گل 
گه��ر« ٢ میلیون و ۱۴٠ ه��زار و ٧۱۱ تن، »چادرملو« یک 
میلیون و ٦۵٠ هزار و ٨٠٨ تن، »سنگ آهن مرکزی« ٧۱٨ 
هزار و ٨٠٢ تن، »توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« 
۵٣٨ ه��زار و ٦٣٣ تن، »گهر زمین« ٦٧۱ هزار و ٣٦٧ تن و 

»اپال پارسیان سنگان« ٣٣٣ هزار و ۵٧۹ تن کنسانتره سنگ 
آهن تولید کردند.

کاهش ۶ درصدی تولید دانه بندی
بنا به این گزارش، ٦ شرکت بزرگ معدنی طی ماه های 
فروردین و اردیبهش��ت، یک میلی��ون و ۱۵ هزار و ۹٨٠ تن 
سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به میزان تولید 
مدت مشابه سال گذشته )یک میلیون و ٨۴ هزار و ٧٨٦ تن(، 
٦ درصد کاهش نشان می دهد.از این میزان، شرکت سنگ 
آهن مرک��زی »٣٣٢ هزار و ٨٨٠ تن«، ج��الل آباد »٢٢۵ 
هزار و ٣٦٠ تن«، ف��الت مرکزی »۱٧٠ هزار و ٧٧٧ تن«، 
سنگان »۱۵٣ هزار و ٦٢۴ تن«، چادرملو ٧٣ هزار و ۵٠ تن و 

میشدوان »٦٠ هزار و ٢٨۹ تن« تولید کرده است. 

دانش نفت: س�ازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور 
گزارش�ی درباره جایگاه و س�هم اش�تغال بخش معدن در 
اقتصاد منتش�ر کرد. این گزارش مربوط به دوره ۵۵ س�اله 

1۳۳۵ تا 1۳۹0 است.
به گزارش دانش نفت به نقل از  ایمیدرو، س��ازمان 
برنامه ریزی و مدیریت کش��ور طی گزارشی آمار بخش 
مع��دن را در کنار ۱٢ بخ��ش دیگر )کش��اورزی، نفت، 
صنع��ت، آب و ب��رق و گاز، س��اختمان، حم��ل و نقل و 
انب��ارداری، ارتباطات، بازرگانی و رس��توران و هتلداری، 
خدم��ات موسس��ات مال��ی و پولی، خدم��ات امالک و 
مس��تغالت، خدم��ات عمومی و اجتماعی و ش��خصی و 
خانگی و نیز غیرقابل طبقه بندی( طی سال های ۱٣٣۵ 
تا ۱٣۹٠ به تفکیک منتشر کرده است.طبق این گزارش، 
در »س��ال ۱٣٣۵«، ۵ میلیون و ۹٠٧ هزار و ٦٦٦ نفر به 
کار اش��تغال داش��ته اند که از این میزان، ۱۴ هزار و ٨۵ 
نفر در بخش معدن فعال بوده اند. تعداد شاغالن »سال 
۱٣۴۵«، ٧ میلی��ون و ۱۱۵ هزار و ٧٨٧ نفر، بوده که در 
بخش معدن، ۱٨ هزار و ۹٦۱ نفر و در »سال ۱٣۵۵«، از 

٨ میلیون و ٧۹۹ هزار و ۴٢٠ نفر شاغل، ۴۴ هزار و ٧۴٠ 
نفر در بخش معدن مش��غول به کار بوده اند.در »س��ال 
۱٣٦۵«، از ۱۱ میلیون و ۵٦ هزار و ٣٣٠ نفر شاغل، ٢٧ 
هزار و ۴٢۹ نفر در بخش معدن، در »س��ال ۱٣٧۵«، از 
۱۴ میلی��ون و ۵٧۱ هزار و ۵٧٢ نفر ش��اغل، ۴٠ هزار و 
٧۵ نفر در بخش معدن، در »سال ۱٣٨۵«، از ٢٠ میلیون 
و ۴٧٦ ه��زار و ٣۴۱ نفر ش��اغل، ٦٦ هزار و ۹٣۴ نفر در 
بخش معدن و در »س��ال ۱٣۹٠«، از ٢٠ میلیون و ۵۴٦ 
هزار و ٨٧۴ نفر ش��اغل، ۹۱ ه��زار و ۴٠۱ نفر در بخش 
معدن مش��غول به کار بوده اند.میزان اش��تغال مستقیم 
بخش معدن نس��بت به جمعیت طی »سال ۱٣٣۵« ٢۴ 
ص��دم درصد، »س��ال ۱٣۴۵« ٢٧ صدم درصد، »س��ال 
۱٣۵۵« ۵۱ صدم درصد، »سال ۱٣٦۵« ٢۵ صدم درصد، 
»سال ۱٣٧۵« ٢٧ صدم درصد، »سال ۱٣٨٠« ٣٢ صدم 
درصد و در »س��ال ۱٣۹٠«، ۴۴ صدم درصد بوده است 
که با توجه به وجود حجم باالی ذخایر معدنی و ش��رایط 
منحصر به فرد این بخش برای رونق اقتصاد، این میزان 

اشتغال رقمی بسیار پایین بوده است.

دان�ش نفت: ایمی�درو ب�رای احداث دی�وار محوطه 
س�ایت، ساختمان های نگهبانی و س�یل بند طرح تیتانیوم 
 کهن�وج آگه�ی تجدی�د فراخ�وان مناقص�ه عمومی ی�ک 

مرحله ای داد.
ب��ه گزارش دان��ش نفت به نقل از  ایمی��درو،  این 
س��ازمان در نظر دارد احداث برخی زیرساخت های طرح 
تیتانی��وم کهن��وج را از طریق برگ��زاری فراخوان تجدید 
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به 
پیمانکار واجد صالحیت واگ��ذار کند. متقاضیان از تاریخ 
دوش��نبه ٢۹ خرداد ماه تا پایان وقت اداری یکشنبه ۴ تیر 
ماه جاری با مراجعه به شرکت مهندسی مشاور کان آذین 
به آدرس تهران خیابان ش��ریعتی، ابتدای خیابان سمیه،  

جنب س��اختمان کمیته امداد پ��الک ٢٢ فرصت دریافت 
اس��ناد و پس از آن تا ۱٨ تیر ماه فرصت ارایه پیش��نهاد 
دارند که بای��د به آدرس تهران خیابان طالقانی، بین بهار 
و مفتح پالک ۱۵۴ طبقه ۵ طرح تیتانیوم کهنوج تحویل 
داده شود.طبق این مزایده، مبلغ برآورد کارفرما ٢٢ میلیارد 
ریال است و صالحیت و حداقل رتبه پیمانکار رتبه ٣ معتبر 
در رس��ته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
صالحیت ایمنی پیمان��کاری معتبر از وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی اس��ت.محل اجرای کار، شهرستان کهنوج، 
کیلومتر٢۵ج��اده کهن��وج، بندرعباس، مجتم��ع تیتانیوم 
کهن��وج و به م��دت ٦ ماه بوده و آخری��ن مهلت تحویل 

پیشنهادات ساعت ۱٦ مورخه ۹٦/٠۴/۱٨ است.

ميزان توليد زغالسنگ به 67 سال پيش برگشت

چين توليد فلزات غيرآهنی را افزايش داد

دانش نفت: وب س�ایت بی پی گلوبال از کاهش ۶.۲ 
درصدی تولید جهانی زغالس�نگ در س�ال گذشته میالدی 

خبرداد. این میزان برابر با تولید ۶۷سال پیش است.
وب س��ایت BP Global ک��ه س��االنه گ��زارش 
آم��اری انرژی جه��ان را ارائه می ده��د در گزارش اخیر 
خود از کاهش تولید جهانی زغالس��نگ به سه میلیارد و 
٦۵۴میلیون و ٦٠٠ هزار ت��ن یعنی به کمترین میزان از 
سال ۱۹۵٠ خبر داد.کاهش ۱۹ درصدی تولید زغالسنگ 

در امری��کا و ٧.۹درصدی در چی��ن از دالیل افت تولید 
جهانی ذکر شده است.

کاهش 1.۷ مصرف و نقش انرژی های نو
مص��رف زغالس��نگ ب��رای دومین س��ال متوالی 
کاهش یافت به طوری که به اندازه مصرف س��ال ۱۹٧٠ 
یا ۴٧ سال پیش رس��ید. همچنین کاهش ۱.٧ درصدی 
زغالس��نگ س��هم این ماده معدن��ی را در تولید برق در 
جهان به ٢٨.۱ کاهش داد تا به کمترین میزان از س��ال 

٢٠٠۴ برسد.کاهش ٨.٨درصدی و ۱.٦درصدی مصرف 
ای��ن ماده معدنی در امریکا و چین منجر به افت مصرف 
جهانی زغالسنگ شد.در گزارشی از مرکز اطالعات انرژی 
امریکا )EIA(، مصرف زغالس��نگ این کش��ور در س��ال 
گذشته میالدی ٦٧٧ میلیون تن اعالم شده که کمترین 
 BP میزان مصرف از س��ال ۱۹٨۴ است.گزارش ساالنه
تحت عنوان«بررسی آماری انرژی جهان«نشان می دهد 
که می��زان تغییر در بازار جهانی انرژی با افت قیمت گاز 

طبیعی و منابع تجدیدپذیر همچون باد و خورش��ید نقش 
زغالسنگ در تولید برق به طور قابل توجهی کاهش یافته 
است.وب سایت ماینینگ نیز در گزارشی از کاهش معادل 
٣٣.۴میلی��ون تن نفت در تقاضای زغالس��نگ در امریکا 
طی س��ال گذش��ته میالدی خب��ر داد. در حالی که روند 
مصرف ای��ن ماده معدنی در جه��ان رو به کاهش بوده،  
طی سال ٢٠۱٦ مصرف زغالسنگ در ایران با ۴.٣درصد 

افزایش به ۱.٧میلیون تن رسید. 

دانش نفت: چین تولید فلزات غیرآهنی 
را در ۵ماهه نخست سال۲01۷ افزایش داد. 
در این مدت تولید مس، روی و س�رب با رشد 

مواجه شد.
 به گ��زارش مجله متال بولتن طی ۵ 
ماهه نخست سال جاری میالدی تولید مس 
تصفیه شده این کشور با ٧.٢درصد رشد به 
٣ میلیون و ۵۹٠هزارتن افزایش یافت.مرکز 
ملی آمار چین تولید محصوالت مس��ی این 
کش��ور را ط��ی مدت مذکور ب��ا ۹.۴ درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته٨ 
میلی��ون و ٢۱٠ هزار تن اعالم کرد.مجموع 

تولید س��رب این کش��ور نیز،  طی ۵ ماهه 
نخست س��ال جاری میالدی ش��اهد رشد 
٧.٢ درص��دی بوده و ٢میلی��ون و ٨۹ هزار 
تن به ثبت رسید. طی این مدت تولید روی 
در چین ۱.٧ درصد کاهش مواجه ش��د و ٢ 

میلیون و ۴٣۹ هزار تن ثبت شد.
تولید ماه مه

تولی��د مس تصفیه ش��ده چین در ماه 
م��ه با ٦.٨درص��د افزایش نس��بت به تولید 
٦٨٠هزار تن در مدت مش��ابه سال گذشته 
به ٧٢٧هزار تن رس��ید. این رقم نس��بت به 
رشد ۵.۵ درصدی ماه آوریل باالتر بوده اما 

هنوز کمتر از رشد ٨.۵ درصدی تولید در ماه 
مارس اس��ت. پیش بینی می شود که تولید 
ای��ن محص��ول در ماه ژوئ��ن افزایش یابد.

چی��ن در ماه مه یک میلیون و ۱۵٠هزار تن 
سنگ مس وارد کشور کرد که ۱۵.۴۴درصد 
نس��بت به ماه گذش��ته اف��ت کرد.طی این 
م��دت چین ی��ک میلی��ون و ٨٦٠هزار تن 
محصوالت م��س تولید کرد ک��ه حاکی از 
رش��د ٦.۱درصدی نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل است.تولید روی در این کشور طی 
ماه مه علیرغم افزایش ۱.۵درصدی نسبت 
ب��ه ماه آوریل و تولید ۴٨۱هزار تن روی،  با 

کاهش ۹.۹درصدی نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته به ثبت رسید.تولید سرب چین 

نیز طی این مدت با افت ٠.٧درصدی نسبت 
به سال گذشته ۴٠٦ هزار تن ثبت شد.

رشد ۱3درصدی تولید فسفات
دانش نفت: میزان تولید مجتمع فس�فات اس�فوردی در ۲ ماه نخست 

امسال، 1۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش دانش نفت به نقل از  ایمیدرو، مجتمع فسفات اسفوردی 
ط��ی ماه های فروردین و اردیبهش��ت ۹٦، ۱۱ هزار و ٢٢٣ تن فس��فات 
تولید کرد. این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، ۹ ه��زار و ۹۵٨ تن 
بود.میزان تولید این ش��رکت نس��بت به برنامه )٦۵٠٠ ت��ن(، ٧٣ درصد 
رش��د نش��ان می دهد.همچنین میزان ارس��ال و فروش محصوالت این 
ش��رکت با ٦٠ درصد رش��د نس��بت به آمار مدت مش��ابه س��ال گذشته 
)۴٨٧۹ تن(، به ٧٧۹٧ تن رسید.ش��رکت فس��فات اس��فوردی طی ٢ ماه 
نخس��ت امس��ال، ۱٠٢ هزار و ۹۵۵ تن ماده معدنی استخراج کرد که در 
مقایس��ه با رقم مدت مش��ابه س��ال گذش��ته )۴٣ هزار و ٣٠۵ تن(، ۱٣٨ 
درصد رشد نشان می دهد.بنا به این گزارش، مجتمع فسفات اسفوردی از 
جمله ش��رکت های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی وابسته 
 به ایمیدرو، در ٣۵ کیلومتری شهرس��تان بافق در اس��تان یزد واقع ش��ده

 است.
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۱2 تحلیل پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
گذری بر مباحث مطرح شده در مذاکرات ترامپ با پادشاه عربستان و سران کشورهای عرب

عبدالرسول دشتی
دان�ش نفت: بازدی�د رئیس جمهور آمریکا از عربس�تان 
س�عودی به خودی خود می توانست یک سفر عادی تلقی شود 
س�فری که در دوران دیگر رؤس�ای جمهور امری�کا نیز انجام 
شده بود، اما انتخاب عربستان سعودی به عنوان اولین مقصد 
از س�وی ش�خصیت عالی رتبه ایاالت متحده -ک�ه در دوران 
تبلیغات انتخاباتی خود اس�الم را یکی از تهدیدهای کشورش 
برشمرده بود- موجب تمرکز رسانه ای و ایجاد حساسیت های 
بین المللی نس�بت به این سفر شده بود. از سوی دیگر تدارک 
گس�ترده عربس�تان س�عودی ب�رای ای�ن س�فر و فراخوان�ی 
تمامی زمام�داران کش�ورهای عرب منطقه و ب�ه فاصله اندکی 
پ�س از این نمایش سیاس�ی، قائله ای که برخی کش�ورهای 
عربی به رهبری عربستان سعودی بر سر قطر رخ داد حاکی از 
آن داش�ت که تبعات سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی 
همچنان ادامه دارد.گزارش پیوس�ت مباحث اصلی اس�تخراج 
ش�ده از مناب�ع رس�انه ای بین المللی در رابطه با س�فر رئیس 
جمهور آمریکا به عربستان است که امید دارم به عنوان گوشه 

ای از حوادث و تحوالت منطقه خاورمیانه مطمع نظر اُفتد.
محورهای مذاکره: 

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری آلم��ان، دونال��د ترام��پ، 
رئیس جمهور آمریکا در س��فر به عربس��تان س��عودی طی 
سخنانی در کنفرانس کش��ورهای عربی- اسالمی با حضور 
آمریکا در ریاض، جمهوری اس��المی ایران را به شدت مورد 
حمل��ه قرار داد. ترام��پ گفت که جمهوری اس��المی ایران 
مس��ئول بی ثباتی در خاورمیانه اس��ت. او اف��زود که ایران 
تروریست ها و دیگر گروه های افراطی را که عامل نابودی و 
آشوب هستند، آموزش می دهد و از نظر مالی تأمین می کند.

ترام��پ افزود: »تا زمان��ی که ایران آماده نباش��د که 
ش��ریک صلح ش��ود، کش��ورهای آگاه بای��د در همکاری با 
یکدیگر این کش��ور را منزوی کنن��د.« رئیس جمهور آمریکا 
اظهار داش��ت که حکومت ایران به طور آشکار از »قتل عام 
و نابودی اسرائیل و مرگ بر آمریکا« سخن می گوید. ترامپ 
اف��زود: ایران به جنگ های فرق��ه ای در منطقه دامن زده و 
»مسئول بی ثباتی در کشورهای لبنان، عراق و یمن« است. 
رئی��س جمهور آمریکا افزود که ایران »تمدنی بزرگ« دارد، 

اما رهبران این کشور توجهی به مردم خود ندارند.
ترامپ تصریح کرد: ایران از بشار اسد حمایت می کند 
و خطاب به س��ران کش��ورهای اس��المی گفت؛ آمریکا اما 

خواهان حل بحران سوریه است.
به گفته ترامپ ۹۵ درصد قربانیان تروریسم مسلمانان 
هس��تند. او به سران کشورهای عربی گفت که آمریکا آماده 
اس��ت در کنار کش��ورهای عرب��ی با »هدف��ی واحد« علیه 
تروریسم و تندروی مقابله کند. ترامپ کشورهای اسالمی را 
برای مبارزه با تروریسم به همکاری و اتحاد عمل فرا خواند.

رئیس جمهور آمریکا گروه های حزب اهلل لبنان، حماس 
و داع��ش را هم ردی��ف یکدیگر دانس��ته و تاکید کرد؛ این 
گروه ها با کشتن افراد به نام مذهب به »ادیان و پیروان همه 
ادیان توهی��ن« می کنند. ترامپ تصری��ح کرد که حزب اهلل 
یک گروه تروریس��تی اس��ت. به گفته ترام��پ جنگی میان 
ادیان وجود ندارد، و جنگ کنونی میان »خیر و شر« است.

ترام��پ کنفران��س کش��ورهای عرب��ی و اس��المی را 
اقدامی ب��رای صلح نه تنه��ا در خاورمیانه، بلک��ه در جهان 
دانس��ت. او تصریح کرد که خاورمیان��ه می تواند به مرکزی 

برای تجارت جهانی بدل شود. 
رئیس جمهور آمریکا از کش��ورهای اس��المی و عربی 
خواس��ت که به گروه های تروریس��ت پناه ندهند. ترامپ از 
اقدامات عربس��تان سعودی در یمن ستایش کرد. او تصریح 
ک��رد که ائتالف کش��ورهای عرب��ی به رهبری عربس��تان 
س��عودی اقدامی ب��زرگ علیه شورش��ی های حوثی در یمن 
اس��ت.ترامپ به طور تلویحی از سیاست های گذشته آمریکا 
در زم��ان اوباما انتقاد کرد و تاکید کرد؛ ایاالت متحده آماده 
اس��ت که استراتژی خود را برای مقابله با تروریسم تصحیح 
کند و از همه راه ها برای قطع کمک به گروه های تروریستی 

بهره گیرد.
و  عرب��ی  کش��ورهای  از  آمری��کا  جمه��ور  رئی��س 
اسالمی خواس��ت که برای پای��ان دادن به بحران موجود در 
س��وریه متحد شوند و با همکاری یکدیگر داعش را از میان 

بردارند)۱(. 
ب��اراک اوباما رئیس جمهور اس��بق آمری��کا در دوران 
ریاس��ت خود در آوریل ٢٠۱٦ س��فری به عربستان سعودی 
داش��ت. در این سفر برخالف سفر قبلی او و دیگر سفرهای 
رئیس جمهور امریکا به دیگر کشورها،  گزارش حضورش نه 
به صورت زنده در تلویزیون دولتی عربستان سعودی پخش 
ش��د و نه پادشاه عربستان سعودی برای خوش آمدگویی به 
فرودگاه آمد. بلکه بجای او فرماندار ریاض برای خوش آمد 
گویی به فرودگاه آمد، س��ران دو کشور بر سر سیاست های 
اجرای��ی در خاورمیانه از جمله ای��ران و عدم دخالت امریکا  

در سوریه  از دس��ت یکدیگر عصبانی بودند اما یکسال بعد 
کاخ عربس��تان سعودی خود را آماده اس��تقبال از ترامپ در 
عربستان سعودی می کرد که به عنوان اولین مقصد خارجی 
رئیس جمهور امریکا برگزیده ش��ده اس��ت )رؤسای جمهور 
مدرن ایاالت متحده امریکا معموال مکزیک و یا کانادا را به 
عنوان نخستین مقصد سفر خارجی خود انتخاب می نمایند( 
و روزنامه های دولتی عربس��تان سعودی از جمله »عکاض« 
ای��ن موضوع را ب��ه عنوان ی��ک پیروزی برای عربس��تان 
سعودی  در تیتر  اول روزنامه های  خود انتخاب کردند.)٢(

در طول اقامت ترامپ در عربس��تان، س��عودی ها سه 
نشس��ت برای وی ت��دارک دیدند یکی مالقات با پادش��اه 
س��لمان و یک شاهزاده عالی رتبه سعودی، دیگری شرکت 
در نشس��ت مش��ترک با رهبران ش��ورای خلی��ج فارس که 
عربس��تان سعودی قدرت غالب را دارد و شرکت در نشست 
کش��ورهای مسلمان عرب و امریکا که نزدیک به ۵٠ کشور 
مس��لمان در آن حضور داش��تند. نکته قابل تأمل این است 
که کس��ی که در دوران رقابت های ریاس��ت جمهوری اش 
مدعی بود »اس��الم از ایاالت متحده امریکا متنفر اس��ت« 
یک س��خنرانی در جمع کش��ورهای مس��لمان ارائه کرده و 
برای چشم انداز تسلط اسالم، صلح جویانه در سراسر جهان 
اب��راز امیدواری نمود.  ترامپ برای روابط بهتر با عربس��تان 
س��عودی به س��ختگیری علیه ایران ادامه می دهد و انتظار 
بس��ته های مالی و از جمله  ۴٠ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
پادش��اهی س��عودی در امریکا را دارد.  امریکا  برای فروش 
۱۱٠ میلیارد دالر س��الح تا ده س��ال آینده با عربس��تان در 
ح��ال مذاکره خواه��د بود. این در حالی اس��ت که ترامپ و 
مشاورانش سخت مش��تاق گرفتن اعتبار این معامله عظیم 
هستند بطوریکه بعضی از این معامالت در زمان اوباما تأیید 

شده بودند.)٣(
 در اولین هفته مالقات ترامپ از عربس��تان سعودی، 
کاخ س��فید اعالم کرد ایاالت متحده یک قرارداد تسلیحاتی 
چن��د میلیارد دالری با عربس��تان س��عودی نهای��ی کرده، 
اقدامی ک��ه اتحاد این کش��ور ب��رای دهه ه��ای طوالنی با 
بزرگتری��ن صادر کننده نفت جهان را درس��ت در زمانی که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور نخس��تین سفر خود را به عنوان 

رهبر جهان آزاد شروع کرده، مستحکم می کند.
این توافقنامه ارزش��ی مع��ادل  ٣۵٠ میلیارد دالر دارد 
و برای یک دوره ۱٠ س��اله خواه��د بود و ۱۱٠ میلیارد دالر 
آن  آنی اجرائی ش��ده و از س��وی کاخ س��فید تحت عنوان 
»گسترش عمده ای  از...  آن رابطه امنیتی« میان دو کشور 

مورد تمجید قرار گرفته است.
الزم به ذکر اس��ت عربستان س��عودی در حال حاضر 
به ش��دت در معرض فش��ارهای گس��ترده ای برای انجام 
اصالح��ات اقتصادی ق��رار دارد و در این راس��تا به منظور 
کاهش بخشی از این انتقادات، معامله ای سراسیمه به ارزش 
ده ه��ا میلیارد دالر با ش��رکت های خصوصی ایاالت متحده 

امریکا منعقد کرده است.
شرکت »الکهید مارتین« به عنوان یکی از بزرگترین 
پیمانکاران دفاعی در سطح جهان مطرح بوده و فن آوری اش 
بخش��ی از پیم��ان آمریکا و عربس��تان س��عودی اس��ت در 
بیانیه ای گفته شد که این معامله »به طور مستقیم در  سند 
چش��م انداز ]عربستان سعودی[ در سال  ٢٠٣٠ نقش داشته  
و امکان ایجاد هزاران شغل تخصصی و ماهر در بخش های  

جدید اقتصادی را ایجاد می کند.« 
این بسته تسلیحاتی نشان دهنده افزایش توانائی های 
نظامی عربس��تان س��عودی و به مثابه افزایش احتمال شعله 
ور ش��دن تنش ها در منطقه اس��ت. از منظ��ر امریکایی ها، 
عربس��تان س��عودی یک رکن اساس��ی در برخ��ورد با جاه 
طلبی ه��ای جهانی ایران می تواند باش��د. این کش��ور مرکز 

احترام مسلمانان بوده اما مورد هدف افراط گرایان است.
 در حال حاضر عربس��تان س��عودی ب��ه مقصد اصلی 
برای فروش اس��لحه ایاالت متحده مبدل شده است، طبق 

گزارش ش��ورای روابط خارجی، پادشاهی عربستان سعودی 
نزدیک به ۱٠ درصد از صادرات تسلیحات ایاالت متحده در 

سال های ٢٠۱۱ تا ٢٠۱۵ را خریداری کرده است.
ش��کوه و جالل��ی که ط��ی دی��دار دو روزه ترامپ از 
عربس��تان س��عودی به او داده ش��د -کس��ی که خودش را 
همچون ی��ک معامله گر قهار علی رغ��م رأی دهندگانش  
فروخ��ت- ب��رای وی یک پی��روزی در معام��الت خارجی 
محس��وب می ش��ود. هرچند فشار سیاس��ی در داخل امریکا 
بر وی ش��دت یافته و در سراس��ر هفته گذش��ته کاخ سفید 
شدیداً درگیر اخباری همچون اخراج ناگهانی »جیمز کومی« 
رئیس سابق )اف بی آی( و ارتباط روسیه با کمپین انتخاباتی  

دونالد ترامپ بود.)۴(
برخی گزارش ها معتقدند؛ پرزیدنت ترامپ در عربستان 
س��عودی به عنوان اولین حضور در صحنه جهانی، شروع پر 
سر و صدایی را آغاز کرده و با امضای سند همکاری و دیگر 
س��رمایه گذاری های مش��ترک زمینه ایجاد صدها شغل در 

امریکا را بوجود آورده است.
در حالی ک��ه جزئیات اولیه در مورد مف��اد این توافق 
اندک بود ولی بعد مش��خص ش��د توافقات ص��ورت گرفته 
ش��امل برنامه ایاالت متحده به »حمایت از نیازهای دفاعی 
عربس��تان سعودی« با فروش تجهیزاتی شامل: کشتی های 
نی��روی دریای��ی، مخازن و س��ایر وس��ایل نقلی��ه موضوع 
توافق هایی اس��ت که در دولت های پیشین نهایی شده بود،  
همچنی��ن برخی از آیتم های جدید که هرگز از مرحله بحث 
فراتر نرفته بود، مانند سیس��تم های پیچیده  دفاع موش��کی 

THAAD  هم در این توافق ها گنجانده شدند.
موارد دیگر در نظر گرفته ش��ده جهت مدرنیزه کردن 
دفاع س��ایبری و هوابردهای جمع آوری اطالعات عربستان 

سعودی، و تامین امنیت مرزها آن است.
در هم��ان زمان وزی��ر امور خارجه رکس تیلرس��ون، 
در یک کنفرانس خبری با همتای س��عودی خود، به ش��رح 
دیدگاه های مش��ترک در مبارزه با تروریسم، تهدید ایران و 
امنیت منطقه پرداخت. وی در سخنان خود »همفکری«  در 
اهداف را  در حوزه های امنیتی و اقتصادی  برجسته ساخت 
و گفت: »ما بس��یار افتخار می کنی��م از این که رابطه ما در 

حال گام گذاشتن با پادشاهی عربستان سعودی است.« 
قابل ذکر اس��ت که از لحظه ای که ترامپ واشنگتن 
را ت��رک ک��رد و در ری��اض فرود آمد ب��ا وی همچون یک 
ف��رد خانواده س��لطنتی رفتار ش��د جایی ک��ه وی الاقل از 
برخورد و انتقادهای روبه رش��د در رابطه با دخالت  روس��یه  
در ریی��س جمهور ش��دن وی دور بود. ترامپ و س��لمان در 
مذاک��رات خصوص��ی، به بحث از دیدگاه مش��ترک خود در 
رابطه با تهدید ایران پرداختند و تیلرسون به سؤالی در مورد 
انتخاب مجدد حس��ن روحانی، رئی��س جمهور ایران قبل از 
برگزاری انتخابات گفته بود که امیدوار اس��ت روحانی دوره 
مجدد ریاس��ت جمهوری خ��ود را با »از بین بردن ش��بکه 
ت��رور با ایران«، توقف بی ثباتی در خاورمیانه، پایان آزمایش 
موشک های بالس��تیک و بازگرداندن حقوق اساسی استفاده 

کند.
با این ح��ال، س��کوت عمومی مقامات ارش��د ایاالت 
متحده در مورد مس��ئله حقوق بشر در عربستان سعودی که 
در آن منتقدین معمولی دولت زندانی ش��ده اند و محدودیت 
حقوق زنان بش��دت وجود دارد، جای تامل داش��ت. هرچند 
پی��ش از این دی��دار، یکی از مش��اوران ترام��پ گفته بود: 
 رئی��س جمه��ور در نظر ندارن��د علیه میزبان خود س��خنی 

بگوید.
هرچن��د اوبام��ا در طول هش��ت س��ال دوران رئیس 
جمه��وری خ��ود در امری��کا  ۱۱۵ میلیارد دالر س��الح به 
عربس��تان سعودی به فروخت و همکاری های نظامی کندی 
در آن س��ال ها با عربستان داش��ت، ولی ترامپ دوباره این 

همکاری ها را شتاب بخشیده است.)۵(
احمد ابراهیمی ، کارش��ناس روابط عربستان سعودی و  

ایاالت متحده در ریاض گفت، ترامپ باید به دنبال امضای 
»معامالت عمده« با عربس��تان سعودی و کشورهای حوزه 

خلیج فارس باشد.  
 ای��ن معام��الت باعث ش��ده س��رمایه گ��ذاری قابل 
توجهی از س��وی عربس��تان س��عودی در ای��االت متحده 
عملی ش��ود و احتماال مزایای قابل توجهی برای عربستان 
س��عودی در بر داش��ته باش��د. به گفته این کارشناس عرب 
در معام��الت ص��ورت گرفت��ه س��رمایه گذاری عربس��تان 
یک نیاز ضروری اس��ت که ش��رایط مناس��ب کسب و کار 
ب��رای ش��رکت های امریکای��ی را فراه��م می کند  نقش��ه 
 ج��اه طلبان��ه اعتی��اد  بر نف��ت را ت��ا س��ال ٢٠٣٠ از بین 

می برد.
عربس��تان س��عودی بزرگترین ش��ریک تجاری برای 
ای��االت متحده در خاورمیانه اس��ت، بر طب��ق گزارش اداره 
آمار ایاالت متحده در سال ٢٠۱٦ میالدی تبادل کاال میان 
دو کش��ور به ارزش حدود ٣۵ میلیارد دالر انجام پذیرفته که 
بخش اعظم آن نفت بوده اس��ت. عربستان سعودی دومین 
صادر کننده نفت خام در ایاالت متحده پس از کانادا اس��ت. 
اما تجهیزات نظامی دیگر بخش بزرگ از تجارت بین این دو 

کشور است که به احتمال زیاد رو به رشد است.
پادش��اهی س��عودی به عنوان پنجمی��ن هزینه کننده 
ب��زرگ امور دفاعی در جهان اس��ت ک��ه ۱۹۱ میلیارد ریال 
س��عودی)۵۱ میلی��ارد دالر(، یا ٢۱ درص��د از بودجه ٢٠۱٧ 
میالدی خود را  به هزینه های نظامی اختصاص داده است. 

ایاالت متح��ده بزرگترین صادر کننده تس��لیحات در 
جهان اس��ت ک��ه نزدیک به نیمی از این ص��ادرات در میان 
خریداران خاورمیانه بوده و از میان آنها عربستان سعودی و 

امارات متحده عربی از خریداران عمده هستند.

س��فر تراکپ به عربس��تان س��عودی ش��اهد امضای 
قرارداده��ای دفاع��ی، عمدتًا مرب��وط به دفاع موش��کی و 
همچنی��ن تقوی��ت ه��وا و توانایی های دریایی، نیز ش��د به 
موازات نشس��ت ترامپ با پادش��اه عربس��تان، شاه  سلمان، 
میزبان نشست تجاری با حضور مدیران اجرایی ارشد حدود 
۴۵ ش��رکت از ایاالت متحده بود. نشس��تی که گفتگوها و 
توافق��ات متع��ددی با پیمان��کاران دفاعی الکهی��د مارتین 
)LMT( و ریتون )RTN( همچنین بوئینگ )BA(، اکس��ون 
موبیل )موبیل(، داو کمیکال )DOW(، GE )GEK(، سیتی 
گروپ )C(، مورگان استنلی )MS(، خدمات نفت شرکت ها و 

دیگر گروه های سرمایه گذاری را به همراه داشت.
اگر عربستان سعودی به دنبال تحقق چشم انداز خود 
برای گسستن از نفت باش��د، جذب سرمایه گذاری خارجی 
بی��ش از پیش ض��روری نش��ان می دهد. به همی��ن دلیل 
باید رش��د بخ��ش خصوصی خود را ب��ه ٬٦۵ GDP (تولید 
ناخالص داخلی) تا س��ال ٢٠٣٠ میالدی برس��اند. رقمی که 
در حال حاضر حدود ٬۴٠ است.پادشاهی عربستان سعودی 
ب��ه تازگی خبر راه اندازی یک ش��رکت جدی��د برای تولید 
محص��والت نظامی را اعالم نموده اس��ت. ش��رکتی که ۱۴ 
میلی��ارد ریال )٣.٧ میلیارد دالر( ب��ه افزایش تولید ناخالص 
داخلی تا س��ال  ٢٠٣٠میالدی کمک می کند، این ش��رکت 
قصد دارد برای رسیدن به هدف ترسیمی از طریق همکاری 
با شرکای محلی و بین المللی اقدام نماید. همچنین با توجه 
به اینکه  مدیران  عامل این  ش��رکت از مجریان  س��افت  
بانک  هس��تند، شرکت های فن آوری ژاپنی)SFTBF( یک 
صندوق س��رمایه گ��ذاری ۱٠٠  میلی��ارد دالری راه اندازی 
کرده اند که عربس��تان س��عودی ۴۵ میلیارد دالر سپرده در 
 Masayoshi آن دارد.بنیانگذار س��افت بانک  و مدیر عامل
Son قب��ال به  ترامپ ق��ول داده بودند که ت��ا پیش از ماه 
دس��امبر ۵٠ میلیارد دالر در ایاالت متحده امریکا س��رمایه 
گذاری می کنند. وی به روزنامه وال اس��تریت ژورنال گفته 
بود که این پول از صندوق جدید س��افت بانک -عربس��تان 

تامین خواهد شد.
در حال��ی ک��ه ترام��پ ب��ه نظ��ر می رس��د در مورد 

تزریق ب��زرگ نقدینگی جزئیات بیش��تری را ارائه می دهد، 
 یک��ی دیگ��ر از معامله ه��ای بزرگ��ی که ممکن اس��ت در 
مذاکرات مطرح شده باشد برنامه عربستان سعودی برای به 
فهرست درآوردن و عرضه ش��رکت بزرگ نفتی  آرامکو در 

بازار سهام نیویورک است.
مقام های رس��می در حال برنامه ری��زی برای فروش 
حدود ۵ درصد از سهام شرکت آرامکو در سال آینده هستند. 
چیزی که ب��ه  احتمال زیاد یک��ی از بزرگترین عرضه های 

عمومی اولیه جهان تاکنون خواهد بود. 
ب��ورس اوراق بهادار نیویورک گ��زارش داده در بحثی 
جدی با عربس��تان سعودی است. مذاکراتی که فراتر از یک 
معامله خواهد بود. اما با رقابتی سخت مواجه هستند: بورس 
اوراق به��ادار لن��دن نیز به البی س��ختی  در این خصوص 

مبادرت ورزیده است.)٦(
جمع بندی: 

نکته اولیه: 
دولت ترام��پ از زم��ان کارزار انتخابات��ی تاکنون به 
 ،)NAFTA( ق��رارداد نفت��ا ،)کنوانس��یون های ژن��و )۱۹۴۹
قرارداده��ای س��ازمان تج��ارت جهان��ی )WTO(، پیمان 
تران��س پاس��یفیک )TPP(، پیمان محیط زیس��تی پاریس، 
ق��رارداد ناتو )NATO(، پیمان های دوجانبه با اتحادیه اروپا، 
پیمان ه��ای دوجانب��ه دفاعی با ُکره جنوب��ی و ژاپن، کوبا و 
برخی دیگ��ر از قراردادها و معاهدات بین المللی آمریکا - از 
جمل��ه قراردادهای آمریکا با س��ازمان ملل متحد - حمله  ور 
ش��ده و عمومًا وعده بازنگری یا نقض آن ها را داده اس��ت. 
ایش��ان اخیراً از توافق محیط  زیس��تی پاریس نیز به صورت 
یکجانبه خارج ش��ده و با این کار جنجال زیادی در س��طح 
بین المللی به پا کرده اس��ت. فهرست بدعهدی های ترامپ 
در قب��ال معاهدات و قراردادهای بین المللی از این هم فراتر 
است. در واقع، دولت ترامپ و جمهوری خواهان همراه او در 
کنگ��ره، از بدو ورود تاکنون هم در حوزه تجارت بین الملل، 
ه��م در ح��وزه پناهندگان، ه��م در رابطه با س��ازمان های 
بین المللی، هم در رابطه با کنوانس��یون های حقوق بش��ر و 
کنوانس��یون های بین الملل��ی مرتبط با حق��وق زنان و غیره 
معاه��دات آمریکا را لغو ی��ا مورد بازنگری ق��رار داده اند؛ تا 
جایی که حتی پرداخت ش��هریه  آمریکا به بودجه س��ازمان 
مل��ل را نیز در معرض بازنگری گذاش��ته اند.در واقع، نه تنها 
رویکرد عهدش��کنانه دولت ترام��پ و حامیان تندروی او در 
کنگره محدود به برجام نیس��ت، بلکه آن ها به صورت علنی 
»بازنگ��ری قراردادهای چندجانبه آمریکا« را به عنوان یک 
»سیاست« رس��می در ماه ژانویه گذش��ته در چارچوب یک 

فرمان اجرایی رئیس جمهور اعالم کردند.)٧(
اما از نگاه دیگر :

- نخس��ت اینکه آنچه از رویکرد دولت ایاالت متحده 
طی سال های گذشته برداشت می شود این است که مشکل 
اساس این کش��ور با ایران رفع شدنی نیست و امریکا اصل 
حاکمیت جمهوری اس��المی را ه��دف تخاصم خود می داند. 
ب��ه همین دلیل »تصور ایجاد روابط عادی دیپلماتیک میان 
دو کش��ور بر اساس الگو و مراوداتی که در حال حاضر میان 
کشورمان با دیگر کشورها از جمله دولت های اروپائی وجود 

دارد را باید از نظر دور داشت«. 
- این ارتباط در حال حاضر حتی در س��طح بازگش��ائی 
س��فارتخانه یا کنسولگری هم می تواند مشکالت پیش بینی 
نش��ده ای به همراه داشته باشد. زیرا بحث انرژی هسته ای، 
حقوق بش��ر و مسائل دیگر متعاقب آن می تواند دستمایه ای 
برای ایجاد فشار یا طرح تحریم های جدید از سوی آن کشور 
و یا برخوردهای تندی مشابه آنچه در رابطه با سفارت انگلیس 

یا کنسولگری عربستان در مشهد پیش آمد، قرار بگیرد.
- دولت ترامپ به ش��دت اهل معامله و تجارت است. 
این کش��ور به فاصله کمتر از ده روز پ��س از اینکه قرارداد 
۱۱٠ میلیارد دالری فروش اس��لحه و تواف��ق برای معامله 
ش��یرین چند صد میلیارد دالری با عربس��تان س��عودی در 
ی��ک دوره زمان��ی ده س��اله منعقد کرد و کش��ور قطر را به 
حمایت از تروریس��م متهم نمود، در یک معامله ۱٢ میلیارد 
دالری قرارداد فروش تع��دادی هواپیمای جنگی اف ۱۵ را 
با آن کشور امضاء می کند. بنابراین اگر تصمیم دولت ایران 
کاهش تنش ها از مسیر انعقاد قرارداد باشد می توان تعامالت 
اقتصادی و صنعتی مشابه آنچه در قرارداد خرید بوئینگ رخ 
داد را بط��ور مثال در اجرای همکاری با ش��رکت های نفتی 

امریکائی نیز توسعه داد. 
- موضوع س��پاه پاسداران انقالب اسالمی باید یکی از 
موارد غیرقابل معامله کش��ورمان در هرگونه توافق با دولت 
ایاالت متحده باشد. هدف آن دولت کنترل فعالیت های این 
نهاد مردمی و بنیادین کش��ور است که در هیچ توافقی قابل 

معامله نخواهد بود.
- اگر راهکاره��ای موجود برای کاه��ش تنش میان 
کش��ور ما و دولت جدید امریکا عمال غیرممکن نشان دهد. 
ش��اید یک راه منطقی و قابل اجرای دیگر بررس��ی راه های 
کمک به تحقیقات تعدادی از نمایندگان کنگره و سنا برای 
دریاف��ت اطالعاتی باش��د که ب��ر اس��اس آن بتوانند دونالد 
ترامپ را استیضاح و با قید عدم کفایت از ریاست جمهوری 

آن کشور خلع نمایند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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ایدرو پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۱3
 رییس هیات عامل  ایدرو تشریح کرد: 

توافق ایران با 9 غول صنعتی

دانش نف�ت: منصور معظم�ی از وزارت نفت ب�ه ایدرو آمد؛ 
او در دولت هاش�می، مس�وول برنامه ریزی و تلفیقی ش�رکت ملی 
صنایع پتروش�یمی بود. در واقع می توان گفت در توس�عه صنعت 
پتروش�یمی او نقش مهمی را ایفا می کرد؛ در دولت خاتمی، س�فیر 
ایران در برزیل ش�د و با روی کار آم�دن دولت روحانی به وزارت 
نفت رف�ت و معاونت امور بین الملل را در اختی�ار گرفت.حدود دو 
س�ال پی�ش وزیر صنعت، مع�دن و تجارت طی حکم�ی وی را به 
عن�وان مع�اون وزی�ر و رییس هیات عامل س�ازمان گس�ترش و 
نوسازی صنایع ایران منصوب کرد. حکمی که این سوال را به ذهن 
متبادر می کرد که چرا یک مدیر نفتی باید سکان سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران را در دست بگیرد؟ برخی دلیل این اقدام 
را اینگونه دانس�تند که معظمی به دلیل تجربه موفقش در پرونده 
فازه�ای پارس جنوبی وزارت نفت به ایدرو آمده تا با تجربه هایی 
ک�ه در پروژه های نفتی دارد، »ای�درو« را در اجرای پروژه فازهای 
1۷و 1۸پارس جنوبی هدایت کند.معظمی از معدود مدیران دولتی 
اس�ت که به توان بخش خصوصی باور زیادی دارد و معتقد است 
ک�ه دولت ه�ا باید به بخ�ش خصوصی فضای ب�ازی بدهند اما در 
مقاب�ل اینکه چقدر بخش خصوصی می تواند خ�ود را پرزنت کند 
و ب�ه عبارتی توانمندی های خود را به دولت نش�ان دهد، موضوع 
مهم دیگری است حال چنانچه بخش خصوصی می خواهد چترش 
را بر اقتصاد کش�ور بیشتر بگس�تراند باید توانمندهای خود را به 
منصه ظهور برس�اند.به گ�زارش ایدرونیوز به نق�ل از تعادل،  در 
گفت وگویی تفصیلی با منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران به تش�ریح کارنامه کاری این سازمان در چند سال اخیر در 
حوزه ه�ای مختلف به ویژه در دوران پس�اتحریم پرداخته اس�ت. 
»وضعیت صنعت ایران در پس�ابرجام، روند جذب سرمایه گذاری 
خارج�ی در صنعت خ�ودرو و دیگر بخش های صنعت�ی، جزییات 
ق�رارداد ب�ا ۹کش�ور خارج�ی، نقش بخ�ش خصوص�ی و…« از 
محورهای مهم این گفت وگو به ش�مار می رود که مش�روح آن را 

در ادامه می خوانید:
یکی از مهم ترین موضوعاتی که همواره در این س�ال ها به ویژه ���

چه دوران تحریم و چه پس�اتحریم مطرح بوده، بحث رونق تولید و 
بازگش�ت صنعت به ریل اصلی خود بوده اس�ت؛ اگرچه دولتمردان و 
متولی�ان صنعت�ی کش�ور نی�ز در ای�ن راه ک�م  و بیش ت�الش کرده، 
چالش های پیش رو صنایع کشور را مرتفع کنند و نسخه های زیادی 
هم در این زمینه برای درمان صنعت پیچیده که البته بیش�تر با پایه 
مال�ی کم�ک گرفتن از توانبانکی کش�ور بود؛ نس�خه یی که به گمان 
بسیاری از صاحبنظران مسکن وار و انحراف زاست؛ نظرتان در این 
باره چیس�ت؟ آیا با دادن تس�هیالت می توان صنایع را س�ر پا نگه 

داشت؟
در ش��روع صحبت هایم این را بگوییم، چه کس��ی گفته 
است که یک واحد صنعتی همیشه باید وجود داشته باشد؟ امروز 
خیلی از ش��رکت ها را می بینید که در ٣٠س��ال گذشته فعالیت 
و حت��ی تولید داش��ته اند اما درحال حاضر دیگ��ر فعالیت ندارند 
بنابرای��ن نمی توانیم بگوییم که یک بنگاه همیش��ه باید وجود 
داشته باشد. به عبارتی دیگر، بنگاه ها اگر موفق نشوند که خود 
را با تغییرات محیط هماهنگ کنند، محکوم به فنا هستند. این 
قاعده بنگاه اس��ت که تکنولوژی خود را به روز کند و بازار خود 
را نگ��ه  دارد. یک صنعت یا یک بنگاه تولی��دی و اقتصادی با 
۴عنصر مهم چون »بازار، نیروی انسانی، تکنولوژی و مدیریت« 
تعریف می ش��ود. ام��ا می بینیم که بس��یاری از بنگاه ها در این 
۴مولفه موفق عمل نکرده اند و کاالی بی کیفیت تولید می کنند. 
در عین حال می بینیم که رقبا در بازار به س��رعت درحال تولید 
هستند و شرکتی که سرعتش باالتر باشد، موفق تر هم می شود. 
می خواهم بگویم که صنعت ما با این واقعیت روبه رو اس��ت که 
بسیاری از صنایع نتوانسته اند خود را منطبق با شرایط نوسازی 
کنند.از طرف دیگر نباید خیلی نگران این باشیم که چرا بعضی 

صنایع دیگر فعالیت خود را ادامه نمی دهند چون ممکن اس��ت 
یک صنع��ت فعالیت خود را متوقف کند اما ۱٠صنعت دیگر به 
فعالیت خود اضافه کنند. فک��ر می کنم در دولت یازدهم حدود 
۴هزار واحد صنعتی تعطیل ش��د و حدود ۱٣ه��زار واحد به آن 
اضافه شده و تالش دولت برای حمایت از این بنگاه ها همچنان 
ادامه دارد. اما فعالیت صنعتگران به تالش خودشان هم بستگی 
دارد و دولت نیز از آنها حمایت خواهد کرد. این درحالی اس��ت 
که تالش دولت برای حمایت از صنعت به اندازه یی ش��د که ما 
شاهد رش��د ٦ درصدی اقتصادی در پایان دولت یازدهم بودیم 

و این آمار در ابتدای دولت منفی بوده است. از این رو نمی توان 
صرف اعطای تسهیالت انتظار داشت یک واحد تولیدی بتواند 
خود را در چرخه تولید سر پا نگه دارد بلکه باید مولفه های مهم 

دیگری که در باال عنوان شد را نیز داشته باشد.
به نظر ش�ما تجربه کدام کش�ورها در حوزه صنعت می تواند به ���

کشور کمک کند؟
نمی توان به ص��ورت موردی نام برد ام��ا می توان از هر 
کشوری که دارای فناوری برتر و بهتر است و در بهبود وضعیت 

صنایع تاثیر دارد، کمک گرفت.
موضوع دیگری که در این بین قابل طرح است اینکه با ورود ���

به دوران پساتحریم انتظار می رفت شرایط برای ورود شرکت های 
خارجی برای سرمایه گذاری افزایش یابد اما در این زمینه خیلی 
موفق عمل نکردیم؛ ارزیابی تان از روند جذب سرمایه خارجی در 

ایران در دوران پساتحریم چیست؟
نخس��تین نکته این اس��ت که در دولت گذش��ته شرایط 
ب��ه گونه یی پی��ش رفت که چهره ای��ران در صحنه بین المللی 
مخدوش شد و ایران هراس��ی شدیدی در عرصه بین المللی به 
وجود آمد و این ایران هراسی، هزینه های زیادی را برای کشور 
ب��ه وجود آورد. از طرف دیگر ما همیش��ه با دش��منانی مواجه 
هستیم که به دالیل متفاوت و متعدد عالقه مند به توسعه کشور 
نیستند. به همین دلیل دست به اقداماتی می زنند که هزینه هایی 
برای ایران داش��ته باشد. از این رو ما باید سعی کنیم که بهانه 
دست دش��منان ندهیم تا بدون دلیل در صحنه بین الملل مورد 
س��وال قرار بگیریم. بنابراین دولت یازدهم در تالش بود تا این 
ایران هراس��ی را از بی��ن ببرد و نتیجه آن برج��ام بود. برجام نه 
فتح الفتوح است و نه قرار است همه مشکالت کشور را حل کند؛ 
بلکه برجام یک فرصت برای کش��ور بود که صاحبان بنگاه ها 
بتوانند از آن استفاده کنند. بحث من درخصوص برجام در حوزه 
اقتصاد اس��ت؛ یعنی با تاکید بر اقتصاد درب��اره برجام صحبت 
می کن��م؛ وگرنه برج��ام در تمامی بخش ه��ا و حوزه ها فرصت 
سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرده بود. از دیدگاه من برجام 
یک دروازه بود که از طریق آن حل بسیاری از مسائل در عرصه 
بین الملل راحت تر می ش��د. البته ب��ا وجود همه تالش هایی که 

برای برجام شد با بدقولی و بدعهدی امریکایی ها مواجه شدیم 
و هنوز انتظارات ما از برجام به طور کامل محقق نش��ده اس��ت. 
اما حس��ن روحانی، رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح 
کردن��د ک��ه در دوران برجام فقط در ح��وزه صنعت نزدیک به 
٨ میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی تصویب ش��ده که حدود 
۴میلیارد دالر آن اجرایی ش��ده و این تنها یک بخش از برجام 
است. در سایر حوزه ها هم همینطور است؛ اگر بخواهیم اینها را 
زیر سوال ببریم باید پرسید که ایجاد ٧٠٠- ٦٠٠ هزار شغلی که 
ایجاد شده از کجا بوده است؟ چرا قبال ایجاد نمی شد؟ از این رو 
به راحتی می توان گفت که ایجاد اش��تغال هم از ثمرات ارتباط 
منطقی و درست ما با صحنه بین المللی بوده است و توانمندی 
داخلی ما باعث ش��ده که صحنه بین المللی واقعیت های ایران 
را بپذی��رد. در نهایت می خواهم بگویم ک��ه برجام را به عنوان 
ی��ک فرصت می دانیم که هر کس��ی از این فرصت ایجاد کند، 

برند شده است.
یعنی معتقدید که برخی توانسته اند به خوبی از این فرصت بهره ���

ببرند اما برخی دیگر نه؟ پس با این وجود بحث موانعی که بر سر راه 
سرمایه گذار خارجی وجود دارد چه می شود؟

س��رمایه گذاری خارجی ویژگی خاص خود را دارد؛ سوالی 
که در اینجا باید پرس��ید، این اس��ت که چرا برخی از شرکت ها 
موفق به جذب سرمایه خارجی شده اند اما برخی نشده اند؟ دلیل 
آن مربوط می شود به تخصصی که این شرکت ها در مذاکره با 
سرمایه گذاران خارجی دارند و موفق به جذب فاینانس شده اند. 
به نظر می رس��د در حوزه جذب سرمایه خارجی نیازمند تربیت 
افرادی هس��تیم که بتوانند سرمایه گذاران خارجی را تشویق به 
حضور در ایران کنند. از این رو به نظر می رسد که وجود افرادی 
با تجربه و ارزشمند در این زمینه می تواند کمک بزرگی به جذب 
سرمایه در کش��ور کند. به طور مثال قراردادهایی که با ایرباس 
بس��ته ش��د به دلیل به وجود افرادی توانمند و آش��نا به اصول 
مذاکره بود. از این رو ش��اید مهم ترین مانع و چالش ما در این 
زمینه، آشنا نبودن به فن مذاکره با شرکت های خارجی است که 

باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.
اگر ممکن اس�ت اش�اره ای هم به آخرین وضعیت تفاهمنامه ها و ���

مشارکت های بین المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع )ایدرو( 
در سال 13۹۵ داشته باشد و جزییات آن را شرح دهید؟

س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع در ح��ال حاضر 
با ۹ کش��ور خارجی از جمله فرانس��ه، ژاپن، ایتالیا، آلمان، کره 
جنوبی، چی��ن، بلژیک، هند و فنالند در ح��ال انجام همکاری 
اس��ت، به ط��وری که با ٦ ش��رکت فرانس��وی قراردادهایی در 
حوزه های مختلف خودرویی، ریل��ی، صرفه جویی انرژی و… 
بس��ته اس��ت. جزییات این قراردادها به این ش��رح است که با 
»ش��رکت VALLOUREC « تفاهمنامه ی��ی در ح��وزه تولید 
و تامی��ن لوله ه��ای CASING و CRA چاه ه��ای نفت و گاز 
امض��ا کرده ایم. همچنین با ش��رکت RENAULT موافقتنامه 
س��رمایه گذاری مش��ترک در تولید خودرو داشته ایم که در حال 

انجام مذاکرات نهایی برای تدوین قراردادهای اصلی هستیم.
در ح��ال مذاک��ره و پیگیری هم��کاری در زمینه پلتفرم 
مش��ترک قوای محرکه خودروهای تجاری و اجرای پروژه های 
زیرس��اختی ریلی و تولید ان��واع واگن، لکوموتی��و و قطعات با 
»ش��رکت SEGULA« فرانس��وی از دیگ��ر برنامه های ما در 
س��ال ۱٣۹۵ بود. از س��وی دیگر، مذاکرات��ی در زمینه اجرای 
پروژه ه��ای زیرس��اختی ریلی و تولی��د انواع واگ��ن، لکوموتیو 
و قطع��ات ب��ا ش��رکت »ALSTOM « در دس��ت مذاک��ره 
 داری��م. همچنین با موسس��ه تحقیق��ات انرژی فرانس��ه با نام 
» IFPEN « نیز تفاهمنامه همکاری در زمینه زیست محیطی 
و صرفه جوی��ی انرژی صنایع خودرو و همکاری برای برگزاری 
دوره MBA نف��ت و گاز امضا کرده و در ح��ال ادامه مذاکرات 
هستیم. ششمین ش��رکت فرانسوی طرف قرارداد با ما شرکت 
»ENTROPOSE « در زمینه پروژه های بازیافت گاز مش��عل 
فاز ۱٧ و ۱٨ پارس جنوبی است. از دیگر طرف های خارجی که 
حاضر به همکاری با ایران ش��دند سه شرکت خارجی از کشور 
ایتالی��ا بود. همکاری با ش��رکت » ANSALDO« ایتالیاتی در 
زمین��ه تولید توربین گاز کالس F با ظرفیت ٣۱٠MW اس��ت 
که اکنون در حال ثبت شرکت و پیگیری عملیات اجرایی طرح 
هس��تیم. ش��رکت »GIVA « از دیگر ش��رکت های ایتالیاست 
که قرار اس��ت در پروژه های مش��ترک تولید تجهیزات صنایع 

نف��ت پیگیری با ایران همکاری کن��د که در حال پیگیری این 
موضوع هس��تیم. از س��وی دیگر، ش��رکت مذکور، قصد دارد 
اقدام به ایجاد کارخانه ش��یرآالت کنترلی نفت و گاز )نیک ولو( 
کند که آخرین وضعیت آن نش��ان از این دارد که این ش��رکت 
به بهره برداری رس��یده است. از س��وی دیگر، در حال بررسی 
 »LEONARDO )AGUSTA« جزییات همکاری با ش��رکت
ایتالیایی برای همکاری در زمینه تولید مشترک بالگرد هستیم. 
همکاری با کش��ور ژاپن، در زمینه همکاری پروژه های بازیافت 
گاز مش��عل فاز ۱۴ پارس جنوبی با ش��رکت TOYO هستیم. 
از س��وی دیگر، با ٣ ش��رکت آلمانی نیز در زمینه های مختلف 
تفاهمنامه همکاری داشتیم. به طور مثال، همکاری مشترک در 
بازرسی های فنی و ممیزی صنایع در راستای افزایش بهره وری 
در ح��وزه انرژی های تجدیدپذیر، خ��ودرو و حمل و نقل ریلی، 
برق و انرژی با ش��رکت »TUV SUD « آلمانی امضا کرده ایم. 
همچنین در حال پیگیری مذاکرات با ش��رکت ZF آلمانی نیز 
در زمینه همکاری برای س��رمایه گذاری در حوزه سیستم های 
 SIEMENS اصلی خودرو هستیم. پیگیری و مذاکره با شرکت
در حوزه اجرای پروژه های زیرساختی ریلی و تولید انواع واگن، 
لکوموتیو و قطعات نیز از دیگر برنامه های این سازمان است. از 
دیگر طرف های همکاری ما، کشور کره جنوبی است که اکنون 
در حال ادامه مذاکرات با شرکت DAELIM برای سرمایه گذاری 
مشترک در پتروشیمی هس��تیم. همچنین مذاکرات برای تولید 

خودرو برقی در ایران را با شرکت » LGIا « ادامه می دهیم.
تفاهمنام��ه همکاری ب��ا ش��رکت »DSME« هم امضا 
کرده ای��م که براس��اس آن همکاری ها برای س��اخت و تعمیر 
کشتی های پهن پیکر و نفتکش افزایش خواهد یافت و اکنون 
به دنبال اجرایی ش��دن این تفاهمنامه هستیم. مذاکراتی را نیز 
با یک ش��رکت چینی برای اجرایپروژه های زیرساختی ریلی و 
تولی��د انواع واگن، لکوموتیو و قطع��ات انجام داده ایم.همچنین 
یک شرکت از بلژیک با نام PUNCH نیز قراردادی را در زمینه 
س��رمایه گذاری برای تولید مش��ارکتی گیربکس اتوماتیک در 
ایران امضا کرده اس��ت و فعالیت های اجرایی آن نیز به زودی 
ش��روع خواهد ش��د. از طرفی، در حال مذاکره با یک ش��رکت 
هندی نیز هس��تیم که براساس آن، سرمایه گذاری مشترک در 
زمینه احداث نیروگاه ۱٠٠ مگاواتی خورشیدی به ارزش تقریبی 
بی��ش از ۱٠٠ میلیون دالر انجام می ش��ود. درنهایت نیز با یک 
شرکت فنالندی تفاهمنامه همکاری برای بومی سازی ساخت 
موتورهای گاز ب��رای تولید پراکنده برق )نیروگاه های کوچک( 
امضا شده که اکنون در حال تهیه مدل کسب و کار آن هستیم.

البته در این بین به نظر می رسد که صنعت خودرو بیشترین سهم ���
را در عقد قرارداد با خارج داشته است؛ البته بحثی در این زمینه مطرح 
است اینکه ورود شرکت های خودروساز خارجی به کشور در راستای 

حذف منافع تولید داخل است یا به ضرر آن؟
معتق��دم که صنع��ت خودرو یک��ی از صنایع��ی بود که 
بیش��ترین س��هم را در برج��ام داش��ت. در دوران پس��ابرجام، 
قراردادهای خودرویی زیادی با ایران بس��ته ش��د که به برخی 
آنها اشاره می کنم؛ به طور مثال، قرارداد »شرکت ایران خودرو با 
شرکت پژو« بود که تولیداتی را هم در این زمینه انجام دادند که 
محصوالت آن تا پایان س��ال وارد بازار می شود. از طرف دیگر، 
قرارداد »س��یتروئن با س��ایپا« بود که کارهای اجرایی را شروع 
کرده اند. همچنین »ش��رکت رنو که در حال مذاکره با سازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران« است و قرار است قراردادی 
با این س��ازمان امضا کند که بر اساس آن سهم رنو ٦٠ درصد 
و س��هم ایدرو ۴٠درصد خواهد بود. از دیگر قراردادهای منعقد 
ش��ده می توان به »فولکس واگن با ش��رکت کرمان خودرو«، 
اش��اره کرد. همچنین »دایملر با ایران خودرو« و »اس��کانیا با 
شرکت های عقاب افشان«، را در پیش رو خواهیم داشت. البته 
س��ه چهارم این قراردادها اجرایی شده و محصوالتی را به بازار 
داده اند. اینها نتیجه برجام در بازار خودرو است که در نتیجه آن، 
مردم خودرو بهتر، با کیفیت تر و استاندارد بیشتر سوار می شوند. 
بر اس��اس آمار و اطالعات که در اختیار دارم، در س��ال ۱٣۹۴ 
حدود ۹٧٠ هزار خودرو در کشور تولید شد که این آمار در سال 
۱٣۹۵ به یک میلیون و ٣۵٠ هزار دستگاه خودرو رسید و امسال 
هم تالش بر این اس��ت که این میزان تولید خودرو در کش��ور 
را به یک میلیون و ٦٠٠ هزار دس��تگاه برسانیم. بر این اساس، 
تولید خودرو در کش��ور در سال ۱٣۹۵ در مقایسه با سال ۱٣۹۴ 

رش��د حدود ۴٠ درصد را تجربه کرده اس��ت و اگر میزان تولید 
خودرو هدف گذاری ش��ده، محقق شود، این آمار در سال ۱٣۹٦ 
در مقایسه با سال ۱٣۹۵ رشدی حدود ٢۴ الی ٢۵درصد خواهد 
داش��ت. بنابراین می توان گفت که رشد تولید خودرو در کشور 
بخش��ی از ثمرات برجام است که این به نفع تولید داخل است 
نه به ضرر آن. از طرفی تالش متولیان صنعتی کشور این است 
که کیفیت خودروهای تولید داخل را بهبود ببخش��ند تا رضایت 
مردم از تولیدات داخل نیز بیشتر شود. اگر بگویم که کیفیت این 
خودروها هر ماه در حال بهتر ش��دن است، بیراه نگفته ایم. البته 
نکته مهم اینجاست که بین انتظار مردم با آنچه تولید می شود، 
فاصله وج��ود دارد. از این رو، از تولیدکنندگان خودروی داخلی 
خواس��ته ایم تا کیفیت تولیدات را باالت��ر ببرند تا این فاصله به 

تدریج برداشته شود.
از سوی دیگر، بخش خصوصی هم گالیه مند است که در تفاهم ���

و عق�د ق�رارداد ب�ا طرف های خارجی ، از س�وی دولتمردان و متولیان 
دولتی، خیلی به بازی گرفته نش�دند؛ خود ش�ما در مصاحبه های که با 
رسانه ها داشته اید، عنوان کردید که بخش خصوصی ضعیف است، 
با این اوصاف رویکرد دولت دوازدهم به این بخش باید چگونه باشد؟

دیده ش��دن بخش خصوصی در دولت ه��ا به چند عامل 
بس��تگی دارد؛ نخس��تین موضوع این اس��ت که چقدر بخش 
خصوص��ی می توان��د خود را ارائ��ه )پرزنت( کن��د و به عبارتی 
توانمندی های خود را به دولت نش��ان دهد. دومین موضوع این 
است که توانمندی و قابلیت این بخش تا چه اندازه است؟ و اما 
نکته س��وم هم باور دولت به این بخش اس��ت. اما در پاسخ به 
س��وال شما باید بگویم که دولت یازدهم به صورت کلی نسبت 
به بخش خصوصی باور داش��ته و دارد، ام��ا این باور تاحدودی 
متفاوت اس��ت؛ یعنی در برخی مسووالن دولتی پررنگ تر و در 
برخی کمرنگ تر اس��ت و برخی نیز اص��ال باوری به توانمندی 
ای��ن بخش ندارند. البته به اعتقاد من اگر بطور کلی نگاه کنیم، 
دولت نسبت به بخش خصوصی نگاه مثبتی دارد. اما اگر از من 
س��وال کنید که چقدر بخش خصوصی و دولت موفق به تعامل 
با یکدیگر بوده اند؟ به طور قطع و یقین می گویم که این تعامل 
در مقایس��ه با دولت دهم بسیار بیشتر بوده است. به طور مثال، 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یا حتی حضور و 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در دولت یازدهم نشان دهنده 
این تعامل بین این دو بخش اس��ت. اما هرچه بخش خصوصی 
قدرتمندت��ر ش��ود و توانمندی ه��ای خود را نش��ان دهد، قطعا 
می تواند مورد توجه بیش��تری نیز از سوی دولت قرار گیرد. بنده 
به عنوان یکش��هروند و یک عضو هیات علمی دانشگاه عرض 
می کنم؛ چه اشکالی دارد که از بخش خصوصی هم عضو کابینه 

دولت دوازدهم باشد.
یکی از موضوعات مهمی که اخیرا در صدر اخبار رسانه ها قرار ���

گرفت�ه، بح�ث جدایی وزارت بازرگان�ی از وزارت صنعت و معدن 
اس�ت که الیحه تفکیک این دو وزارتخانه نیز به مجلس ش�ورای 

اسالمی رفته است، نظرتان درباره این الیحه چیست؟
موافق این جدایی نیستم

دلیل تان برای این مخالفت چیست؟���
چون فکر می کنم این کار بازگشت به عقب است. اینکه 
گفته می ش��ود هزینه یی روی دس��ت دولت می گذارد، بس��یار 
موضوعی جزئی به نظر می رس��د. دلیل مخالفتم این است که 
با جدایی این دو از هم، سیس��تم اداری بروکراتیک تر و فرآیند 
تصمیم گیری سخت تر می شود. از طرفی هم تعامل و همکاری 
س��ازمان ها با یکدیگر دشوارتر خواهد شد. اگر نگاهی به تجربه 
دیگر کشورها بیندازیم، مشاهده می کنیم که بیش از ٧٠درصد 
کش��ورها، این وزارتخانه ها جزو وزارت اقتصاد هس��تند؛ یعنی 
وزارت اقتصاد ش��امل صنعت، بازرگانی، سرمایه گذاری خارجی 
و… است. بنابراین جداسازی وزارتخانه ها باعث دشوارتر شدن 

انجام امور خواهد شد.
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر در مورد کابینه دولت دوازدهم ���

گمانه زنی ها مطرح ش�ده اس�ت و از ش�ما به عنوان وزیر نفت دولت 
دوازدهم نام برده می ش�ود؛ آیا پیش�نهاداتی برای وزارت از س�وی 

دولت داشته اید؟
خودتان می گویید گمانه زنی؛ متاس��فانه برخی روزنامه ها 
 نیز این موضوع را تیتر رس��انه خود کرده اند. خیر اینها ش��ایعه 

است.

انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری سازمان مديريت صنعتی
 با دانشگاه گالدزور ارمنستان

دانش نفت: سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه 
گالدزور ارمنس�تان ۲۹ خرداد ماه تفاهم نامه همکاری 
با موضوع توس�عه همکاری های آموزشی و مشاوره ای 

در محل ساختمان شماره ۲ سازمان منعقد کردند.
به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نق��ل از  روابط 
عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی، این تفاهم نامه با 
هدف تقویت و توسعه همکاری در ارائه آموزش های 

عالی و حرفه ای و همچنین ارتقای س��طح کیفی و 
کمی رشته های مختلف آموزش در سطح بین المللی، 
بین طرفین مذکور منعقد ش��د.بنا ب��ه این گزارش، 
ایجاد دپارتمان مدیریت صنعتی در دانشگاه گالدزور 
در ای��روان و ایج��اد دفتر دانش��گاه گالدزور در مقر 
سازمان مدیریت صنعتی در تهران با تعیین نماینده؛ 
تبادل اس��تاد و دانشجو در س��طح MBA، DBA و 

دکترای حرفه ای و برگ��زاری همایش های علمی، 
آموزشی و دوره های تکمیلی برای فارغ التحصیالن، 
از زمینه ه��ای همکاری طرفی��ن در این تفاهم نامه 
اس��ت.از دیگر زمینه های همکاری طرفین می توان 
به معرفی دانشجویان س��ازمان مدیریت صنعتی به 
جامعه علمی ارمنس��تان و اروپا؛ معرفی فعالیت های 
بخش مش��اوره سازمان مدیریت صنعتی به صاحبان 

و متولیان صنایع ارمنس��تان و برگ��زاری دوره های 
مش��ترک مقطع دار و حرفه ای به زبان انگلیسی با 
مدرک مشترک در محل دانشگاه گالدزور در ایروان 
و س��ازمان مدیریت صنعتی در تهران اشاره کرد.این 
تفاه��م نامه با امضای مدیرعامل س��ازمان مدیریت 
صنعتی و رئیس دانش��گاه گالدزور ارمنس��تان بین 

طرفین مبادله شد.

 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع در 
حال حاضر با 9 کشور خارجی از جمله 

فرانسه، ژاپن، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، 
چین، بلژیک، هند و فنالند در حال انجام 
همکاری است، به طوری که با 6 شرکت 
فرانسوی قراردادهایی در حوزه های 
مختلف خودرویی، ریلی، صرفه جویی 

انرژی و… بسته است
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۱4 پاالیش گزیده
و پخش

مهندس کاظمی تاکید کرد:

ضرورت حمایت از توان
 فنی و مهندسی بومی در پروژه ها

دان�ش نف�ت: مدیرعامل ش�رکت ملی 
پاالی�ش و پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی، ب�ر 
ضرورت توج�ه و حمایت مدیران از س�اخت 

داخل، در روند اجرای پروژه ها تاکید کرد.
به گ��زارش دان��ش نف��ت، مهندس 
عب��اس کاظمی ب��ر ض��رورت بهره گی��ری 
از ت��وان فن��ی و مهندس��ی س��اخت داخل 
در طرح ه��ا و پروژه ه��ای در ح��ال اجرا و 

واحدهای عملیاتی تاکید کرد و با اش��اره به 
رش��د روز افزون صنای��ع داخلی، رویکرد به 
داخ��ل را یکی از مهمترین عوامل توس��عه 
فضای کس��ب و کار برشمرد و گفت: امروز 
ش��اهد تولید بی��ش از ٨٠ درص��د قطعات 
مکانیکی پاالیشگاه ها، به دست متخصصان 
و مهندس��ان توانمند کش��ور هستیم و این 
مایه افتخار اس��ت.مدیرعامل ش��رکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با 
بیان این که اس��تفاده حداکثری از تجهیزات 
داخ��ل از اولویت ه��ای این صنعت اس��ت، 
تصری��ح کرد: هم اکنون بخش وس��یعی از 
قطع��ات الزم در پروژه ها که قابل رقابت با 
نمونه خارجی اس��ت، از داخل کشور تامین 
می ش��ود.وی با اشاره به حضور شرکت های 
ایران��ی در بازارهای خارجی اظهار داش��ت: 

استفاده از قطعات و تجهیزات داخل افزون 
بر صرفه اقتصادی، با ایجاد رقابت در میان 

شرکت های داخلی، متخصصان کشور را در 
این حوزه توانمندتر می کند.

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت به وزارت نفت ابالغ شد

رئی�س جمه�وری، قانون توس�عه حمل و نقل عموم�ی و مدیریت 
مصرف س�وخت را برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی 

ابالغ کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاست 
جمه��وری، دکتر حس��ن روحانی، رئی��س جمه��وری، در نامه های 
جداگانه ای به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی، ٢ قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی را برای اجرا، ابالغ کرد.بر این اساس، قانون 
اصالح ماده )۱(، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و قانون 
موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اس��المی ایران 
 و دول��ت جمه��وری کره ب��رای اجرا ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی 

ابالغ شد.
نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق در 

ایستگاه مخابراتی برداسپی
 سیس�تم اع�الم حریق 
ایس�تگاه مخابراتی برد اسپی 
و  نص�ب  لرس�تان   منطق�ه 

راه اندازی شد.
به گزارش دانش نفت به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت 
لوله و مخابرات نفت  خطوط 
ایران منطقه لرس��تان، رییس 

واحد مهندس��ی ابزار دقیق و کنترل این منطقه گفت: سیستم اعالم 
حریق ۱۱ ایستگاه مخابراتی منطقه لرستان در یکسال گذشته نصب 
ش��ده و سیستم اعالم حریق در ایستگاه مخابراتی مرکز انتقال نفت 
برداس��پی نیز نصب و راه اندازی گردید. مهندس وحید رشنو با بیان 
اینکه به دلیل وجود تجهیزات ارتباطی در ایس��تگاه های مخابراتی و 
جلوگیری از ایجاد حادثه سیستم اعالم حریق در ایستگاه نصب شده 
اس��ت، یادآور ش��د: در صورت بروز حادثه، عالوه بر آژیر و اعالم در 
محل حادثه، خطر از طریق سیستم به مرکز تلفن منطقه اطالع داده 
می ش��ود تا در سریعترین زمان ممکن برای امداد رسانی و جلوگیری 

از آسیب دیدن تجهیزات اقدام شود.
 تعمیر اساسی یک دستگاه الکتروموتور در 

منطقه اصفهان

ب�ا تالش متخصص�ان واحد ب�رق منطقه اصفهان، یک دس�تگاه 
الکتروموتور ۶ کیلو ولت تعمیر اساسی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ش��رکت خطوط 
لول��ه و مخاب��رات نفت ای��ران - منطقه اصفهان، مهندس یوس��ف 
خواجه س��روی رئیس واحد برق منطقه در تش��ریح خبر فوق گفت: 
تعمیر اساسی این دس��تگاه الکتروموتور ٦ کیلو ولت  )معادل ۱۱٢٠ 
کیلو وات( مربوط به خط ۱٦ اینچ مرکز انتقال نفت ش��هید بهش��تی 
اصفهان) ش��ماره ٧ مارون-اصفهان( می باشد که نصب و راه اندازی 
آن توس��ط مهندسین این واحد انجام ش��د.وی ادامه داد: در پی این 
تعمیرات، س��رویس و آماده س��ازی یک دس��تگاه تابلو ٦ کیلو ولت 
از س��وئیچگیرهای مربوط به این الکتروموتور نیز انجام ش��د.خواجه 
س��روی به عملیات تعمیر بوس��تر پمپ مرکز انتقال نفت ش��هید آل 
خمیس امیدیه هم اشاره کرد و گفت: همزمان با تعمیر اساسی فوق 
ذکر، توس��ط تکنسین های این واحد، س��رویس و راه اندازی استارتر 
الکتروموتور بوس��تر پمپ ش��ماره ۱ در مرکز انتقال نفت امیدیه نیز 

انجام شده است.
اجرای سیستم کنترل تجهیزات برقی خط

 ۱6 اینچ مرکز انتقال نفت یزد
ب�ه منظ�ور ب�اال ب�ردن 
صرف�ه  و  اطمین�ان  ضری�ب 
جوی�ی در زم�ان و هزینه های 
تعمی�رات و نگه�داری، بهینه 
س�ازی سیس�تم هاي کنترل و 

مانیتورینگ پست های پاساژ اتاق دیزل MCC و پانل برق خط 1۶ اینچ 
مرکز انتقال نفت یزد در دستور کار قرار گرفت.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ش��رکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق، رییس واحد ابزار دقیق 
در م��ورد این عملیات توضیح داد: حذف سیس��تم های کنترلی رله ای 
قدیم��ی و اتصال تجهی��زات برقی جهت مانیتورین��گ و کنترل آن ها 
توسط سیستم کنترلیPLC، به وسیله کارشناسان واحدهای ابزار دقیق 
و تعمیرات برق منطقه جنوب شرق و کارشناسان شرکت ایرسا صورت 
پذیرفت. مهندس تش��کر عنوان کرد: در این عملیات پانل های قدیمی 
سیس��تم کنترل از س��رویس خارج و جمع آوری و پانل جدید سیس��تم 
کنترل جایگزین آن ش��د. در سیس��تم HMI صفحات گرافیکی مناسب 
طراحی و اجرا ش��د. با نصب تجهیزات مورد نیاز روي بریکرها و ایجاد 
ش��بکه صنعت��ی Modbus، ولتاژها، جریان ه��ا و ضرایب قدرت جهت 
مانیتورینگ و ثبت سیستم HMI به سیستم کنترلی PLC اعمال شدند. 
 PLC وی خاطرنشان کرد: تجهیزات برقی نیز از طریق سیستم کنترل
تست سرد شدند و مورد تایید واحد بهره برداری قرار گرفت. در نهایت 
تجهیزات مذکور جهت به��ره برداری در اختیار واحد بهره برداری قرار 

گرفت و پانل های قدیمی از سرویس خارج و جمع آوری شد.

انگار منتقدان نمی خواهند ببينند که کشور در مسير خودکفايی بنزين است؛

يک دهه »کار« برای »توليد« بنزين ايرانی
دان�ش نف�ت: آغ�از تولی�د مس�تمر بنزی�ن از ف�از 
نخس�ت پاالیشگاه میعانات گازی س�تاره خلیج فارس که 
اردیبهش�ت ماه امس�ال ازس�وی دکتر حس�ن روحانی به 
بهره برداری قرار است به توسعه صنعت نفت ایران کمک 
کند، حال به جای آنکه منتقدان را راضی کند که دولت یک 
گام در مس�یر خودکفایی در تولید بنزین برداشته، حاشیه 

ساز شده است.
س��ال های سال است که نام ستاره خلیج فارس با 
خودکفایی ایران در تولید بنزین به هم گره خورده است؛ 
محال است پای صحبت های یکی از مسئوالن صنعت 
نفت و پاالیش کش��ور بشینید اما درباره خوکفایی تولید 
بنزین و  تولید پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس سخنی 
ب��ه می��ان نیاید.پاالیش��گاهی ک��ه در دوران انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دوازدهم، آغاز تولید مستمر بنزین از 
فاز نخس��ت آن از سوی رئیس جمهوری دولت یازدهم 
به طور رس��می افتتاح شد، به جای آنکه این حرکت مورد 
تش��ویق قرار گی��رد، حرف و حدیث ه��ای زیادی ایجاد 
کرد. گویا نام این پاالیشگاه بیش از آنکه در خودکفایی 
ملی موثر باش��د، در خبرساز بودن موثر شده است. حال 
آنکه در همه کشورهای نفتخیز وقتی پروژه ای تکمیل 
می ش��ود، رضایت عمومی مهمترین پاداشی است که به 
عوامل آن مجموعه هدیه می ش��ود؛ شاید نقد باشد، اما 
بدون ش��ک نقدهای آنها از جنس سازندگی است و نه 
س��نگ اندازی و تخریب.هفته پیش بود که اعالم شد، 
نخس��تین محمول��ه بنزین تولیدی پاالیش��گاه میعانات 
گازی س��تاره خلیج فارس به می��زان ٢۱ میلیون لیتر را 
وارد انبار ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
بندرعباس ش��ده اس��ت، اما گویا منتق��دان نمی خواهند 
همین خبر را بپذیرند که این پاالیشگاه وارد فاز تولیدی 
خود ش��ده و قرار اس��ت از این پس بنزین تولیدی این 

پاالیشگاه باک خودروهای داخلی را پر کند. 
ستاره چگونه ستاره خلیج فارس شد؟

س��ال ۱٣٨٣ زمانی که ایده س��اخت پاالیش��گاه 
ب��زرگ میعان��ات گازی با ظرفیت ٣٦٠ هزار بش��که در 
روز در وزارت نف��ت مط��رح ش��د،  محمدرض��ا نعمت 
زاده، مدیرعام��ل وقت ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و بی��ژن زنگنه، وزیر نفت بود. 
این پ��روژه بزرگ، ابت��دا به عنوان یک��ی از طرح های 

زیرمجموع��ه ش��رکت ملی مهندس��ی س��اختمان نفت 
تعریف ش��د.علی حاج رسولی ها، به عنوان مجری طرح 
منصوب ش��د و با آغ��از مطالعات اولی��ه و طراحی پایه، 
پروژه س��اخت ب��زرگ ترین پاالیش��گاه میعانات گازی 
در محل کنونی پاالیش��گاه، به طور رس��می در دس��تور 
کار قرار گرفت.ش��رکت ملی مهندس��ی ساختمان نفت، 
به عن��وان کارفرما، طراحی پاالیش��گاه بزرگ میعانات 
گازی را به یک ش��رکت هندی و یک ش��رکت ایرانی 
سپرد. ش��رکت ETL هند و ش��رکت طراحی ساختمان 
نفت )زی��ر مجموع��ه وزارت نفت( مس��ئولیت طراحی 
پاالیشگاه میعانات گازی را بر عهده گرفتند. همزمان با 
ادامه طراحی ها دانش فنی آن نیز خریداری شد.دو سال 
بعد و در دی ماه ٨۵ مقرر ش��د تا پاالیش��گاه های ایران 
به صورت ش��رکتی اداره ش��وند. این دستورعمل شامل 
پروژه پاالیش��گاهی ستاره خلیج فارس هم شد بنابراین 
»شرکت ستاره خلیج فارس« در دی ماه ۱٣٨۵ تشکیل 
شد. ۴٠ درصد سهام این شرکت را شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش ایران در اختیار گرفت و ۵٠ درصد س��هام آن 
به شرکت اندونزیایی SPC و ۱٠ درصد هم به صندوق 
بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد.نکته جالب اینکه نام 
شرکت پاالیشگاهی »س��تاره خلیج فارس« نیز از یکی 
از کلمات ش��رکت اندونزیایی الهام گرفته شد )Star( تا 
این مرحله مطالعات اولیه پروژه انجام می شود که حدود 
سه درصد از پروژه است. در اردیبهشت ماه سال ۱٣٨٦ 
مش��ارکتی با دو عضو خارجی و دو عضو ایرانی تشکیل 
می ش��ود تا پاالیشگاه را به صورت EPC )در این شکل 
از قرارداد تمام فعالیت ها از طراحی پروژه تا خرید اقالم 
م��ورد نیاز، نصب، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی به 
عهده پیمانکار اس��ت.( برای شرکت پاالیشگاهی ستاره 
خلیج فارس بس��ازد.پروژه ای که ب��رای آن ٢ میلیارد و 
٦٠٠ میلی��ون یورو در نظر گرفتند و قرار ش��د ۴٨ ماهه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شود.در همین حال 
با سنگین شدن فضای بین المللی علیه ایران در  تیرماه 
۱٣٨٧ دو شرکت آلمانی و ایتالیایی تحت تاثیر فشارهای 
بین المللی از پروژه خارج می ش��وند. تا این مرحله حدود 
پن��ج درصد پروژه انجام  ش��ده بود  در ادامه با مدیریت 
ش��رکت های »تهران جنوب« و »مهندسی مشاور بینا« 
کارهای اجرایی ش��تاب می گیرد.پس از آن زمین پروژه 

تسطیح و فنس ها کشیده می شود. ساخت مخازن آغاز و 
قرارداد س��اخت خط لوله انتقال میعانات گازی به اضافه 
ساخت آبگیر امضا می شود، امارکود سایه سنیگن خود را 
بر این پروژه می اندازد و کار به جایی می رسد که در سال 
٨٨ رکود بر این پروژه به صورت کامل س��ایه می افکند 
و این روال تا اواس��ط سال ٨۹ ادامه می یابد همزمان با 
اج��رای پروژه های مهر مان��دگار و پروژه های ٣۵ ماهه 
وزارت نفت این پروژه هم در دس��ت اجرا قرار می گیرد.

این پروژه که در مجموع حدود ٣٨ درصد پیشرفت کرده 
بود، مقرر می ش��ود تا پیمانکاری جدید ب��ه نام قرارگاه 
خات��م االنبیا )ص( را در کنار خود ببیند. این قرارگاه هم 
با یک ش��رکت به نام »فرادس��ت انرژی فالت« برای 
تکمی��ل این پروژه وارد میدان می ش��ود. به این ترتیب، 
۹٠ درصد سهام کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه در اختیار 
قرارگاه قرار می گیرد و شرکت های »تهران جنوب« با ٦ 
درصد سهام و »مهندسی مشاور بینا« با ۴ درصد سهام 
در کنسرس��یوم باقی می مانند. در حقیقت ش��رکت »فرا 
دس��ت انرژی فالت« به دلیل دور زدن تحریم ها ایجاد 
می شود. کنسرسیوم جدید تا نیمه سال ۹٠، سازماندهی 
الزم را ب��رای انجام پروژه ب��ه صورت جدی پیدا نکرده 
اس��ت. پروژه زنده می ماند تا به شهریور سال ۱٣۹٠ که  
برای انجام بهتر پروژه، کارهای ساخت پاالیشگاه، خرد 

شده و پیمانکار جزء گرفته می شود.  
از پیشرفت ۵۷ درصدی تا افتتاح

پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس زمانی که به دولت 
یازدهم تحویل داده ش��د پیش��رفت ۵٧ درصدی داشت، 
در همان زمان بود که ش��ایع شد شرکت آلمانی زیمنس، 
کمپرس��ورهای پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس را تحویل 
نمی دهد. و موجب ش��د ت��ا  وزیر نفت وارد کار ش��ود و 
کمی کارها را به روالی نو وادار کرد. تا این که در شش��م 
بهمن ۱٣۹٣، اس��حاق جهانگی��ری، معاون اول دولت به 
بازدید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس رفت در همان بازدید 
دس��تور داد ت��ا ٦۵٠ میلیون یورو از تس��هیالت صندوق 
توس��عه ملی به این پروژه اختصاص یابد.  با همه فراز و 
فرودهای زیادی که این پروژه داشت و حتی کره ای ها را 
نی��ز به بدقولی و بدنامی میان ایرانی ها معرفی کرد، پروژه 
ای ک��ه قرار بود با ٢ میلی��ارد و ٦٠٠ میلیون یورو در ۴٨ 
ماه به اتمام برس��د بیش از ٣ میلیارد و ٧۱٠ میلیون یورو 

هزینه و بیش از ۱٠ س��ال نیز زمان ب��رد. هرچند برخی  
برآورده هم حکایت از آن داش��ت که هزینه فاز نخس��ت 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به س��ه میلی��ارد و ٨٠٠ 
میلیون یورو برس��د،اما شاید به همین دلیل بود که تولید 
هر چه س��ریعتر از این پاالیش��گاه برای همه قابل توجه 
ق��رار گرفت. این روزها خبرهای که در مورد تولید بنزین 
این پاالیشگاه منتش��ر می شود، بیش از آنکه کارشناسی 
باشد،تس��ویه حساب های سیاسی است.این درحالی است 
که گزارش ها نشان می دهد، همزمان با افتتاح رسمی فاز 
نخست پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از 
دهم اردیبهش��ت ماه امس��ال تاکنون نفتای س��نگین به 
واحد  CCR تزریق و حدود ۱٠٠ میلیون لیتر بنزین نیز از 
این واحد تولید شده است. موضوعی که عباس کاظمی، 
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی  به آن اشاره کرده و گفته است: »از همان روز افتتاح، 
بزرگترین واحد بنزین س��ازی ایران ب��ا خوراک میعانات 
گازی، در سرویس بوده و هیچ موقع متوقف نشده است. 
این واحد یک تجرب��ه جدید در صنعت پاالیش ایران به 
شمار می آید، افزود: این واحد به مرور در حال تثبیت تولید 
اس��ت.  چهار مخزن ذخیره س��ازی در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس وجود دارد و تاکنون حدود ۱٠٠ میلیون لیتر 
بنزین تولید ش��ده که در مخازن پاالیش��گاه ستاره خلیج 
فارس اس��ت و ب��ه انبار نفت بندرعب��اس تحویل خواهد 
شد.«به گفته کاظمی، هم اکنون و بدون احتساب بنزین 
تولیدی پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس حدود ٦٢ میلیون 
لیتر بنزین پایه در کشور تولید می شود، این میزان در ماه 
آین��ده به حدود ٧٠ میلیون لیتر خواهد رس��ید.نکته مهم 
این که از ابتدای امس��ال تاکنون روزانه حدود ۱٠ میلیون 
لیتر بنزین وارد کش��ور ش��ده اس��ت، که با رش��د توسعه 
اقتصادی و افزایش تعداد اتومبیل ها و افزایش قابل توجه 
سفرهای مردم در کشور میزان مصرف بنزین هم افزایش 
یافته که البته طبیعی اس��ت. از همین رو مطالبی که این 
روزها در برخی رس��انه ها درباره افزای��ش واردات بنزین 
مطرح می شود،تنها با کنار هم قراردادن ساده چند عدد و 
یک عملیات ریاضی ساده قابل اثبات است. موضوعی که 
نه منتقدان حاضرند ببینند که کشور در مسیر خودکفایی 

است و نه انگار می خواهند ببینند.
منبع: خبرآنالین

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:
برنامه ملی توزيع بنزين يورو 4 گسترش می يابد

پروژه توليد گازوئيل يورو 4 پااليشگاه تبريز بزودی به 
بهره برداری می رسد

دانش نف�ت: رئیس س�ازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: برنامه ملی توزیع بنزین 
ی�ورو ۴ ب�ه همه نواحی و بخش ه�ا به منظور 
کاه�ش آلودگ�ی ه�وا ب�ه ص�ورت تدریجی 

گسترش می یابد.
معصوم��ه ابت��کار، رئی��س س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، روز دوش��نبه، ٢۹ 
خردادم��اه در جلس��ه کارگ��روه تخصصی 
محیط زیس��ت اس��تان البرز، با بیان این که 

توزی��ع بنزی��ن ی��ورو ۴ در برنامه ملی اجرایی ش��ده و 
همچنان دنبال می شود، گفت: برای کاهش آلودگی هوا 
در خصوص حمل و نقل عمومی باید اقدام هایی صورت 
گیرد که این امر درگرو همکاری و تعامل ش��هرداری ها 
در سراسر کشور است.وی افزود: در مسئله آلودگی هوا، 
توس��عه حمل و نقل عمومی را انتظار داریم و امیدواریم 
شهرداری اقدام های الزم در زمینه توسعه مترو و حمل 
و نقل عمومی انجام دهد.ابتکار تصریح کرد: در اس��تان 
البرز با توجه به ش��رایط خاصی که وجود دارد اس��تفاده 
از س��وخت های س��نگین توصیه نمی ش��ود، از این رو 
استفاده از این نوع سوخت در نیروگاه های شهید رجایی 
و منتظرالقائ��م ممنوع ش��ده و این روند با نظارت کافی 
اجرایی شده است.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
عنوان کرد: موضوع استفاده نکردن صنایع و نیروگاه ها 

از س��وخت س��نگین و جایگزین شدن آن 
ب��ا گاز طبیعی در اس��تان الب��رز به منظور 
کاهش آلودگی کالن شهرها به طور جدی 
پیگیری می ش��ود.وی با بیان این که بحث 
فعالیت های صنعتی در اس��تان البرز مسئله 
مهمی اس��ت، گف��ت: گس��تره فعالیت های 
صنعت��ی ایج��اب می کن��د ک��ه صنایع از 
سوخت های سنگین استفاده نکنند.ابتکار با 
بیان این که در ارتباط با وضع هوا در ش��هر 
کرج ب��ا اجرای برنامه جامع آلودگی ه��وا و برنامه های 
جامع ش��هر کرج، بهبود کیفیت هوا از س��ال ۹٢ تا ۹۵ 
را مشاهده می کنیم، افزود: هنوز کارهای بسیاری باقی 
مانده اس��ت، همچنین تکمیل طرح کهاب نیز در سطح 
استان البرز ضروری است.رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت با اش��اره به این که با اتخاذ سیاست های دولت 
یازدهم نیروگاه ها از س��وخت سنگین استفاده نمی کنند، 
تصریح ک��رد: هم اکنون نیروگاه منتظرالقائم و ش��هید 
رجایی که به صورت مستقیم با کیفیت هوای شهر کرج 
مربوط است، از گاز طبیعی استفاده می کنند.وی با بیان 
این که در م��ورد صنایع پیگیری ها و هماهنگی هایی در 
حال انجام اس��ت تا صنایع هم از گاز طبیعی اس��تفاده 
کنند، عن��وان کرد: س��هم آلودگی منابع س��اکن مانند 

صنایع در آلودگی هوای شهر کرج قابل توجه است.

دان�ش نف�ت: اج�رای پ�روژه تولی�د 
گازوئی�ل فاقد گوگ�رد با اس�تاندارد یورو ۴ 
ب�ه ارزش 100 میلی�ون یورو، ط�ی ماه های 
آینده و در پاالیش�گاه تبریز به بهره برداری 

می رسد.
غالمرضا باقری، مدیرعامل ش��رکت 
پاالیش نف��ت تبریز گفت: امروزه توجه به 
مسئولیت های اجتماعی یکی از مقوله های 
مهمی است که همه صنایع تولیدی و حتی 

خدماتی باید نسبت به آن توجه داشته باشند.وی افزود: 
هرچند وظیفه برخی صنایع همچون پاالیشگاه خدمات 
رسانی اس��ت، این صنایع نیز نسبت به محیط اطراف و 
جامعه خود نمی توانند بی تفاوت باشند، البته در این مورد 
پاالیشگاه تبریز اقدام های مهمی انجام داده است.باقری 
با اش��اره به این که ۹٠ درصد فرآورده های پاالیش��گاه 
تبریز خدماتی است، تصریح کرد: شرکت پاالیش نفت 
تبریز در انجام طرح ها و پروژه های مختلف خود نسبت 
به موضوع های زیس��ت محیطی توج��ه دارد.مدیرعامل 
پاالیش��گاه تبریز عن��وان کرد: این پاالیش��گاه با ٢٦۵ 
میلیون یورو پروژه بنزین س��ازی توانسته است بنزین با 
کیفی��ت در منطقه ارائه دهد که این امر موجب کاهش 
آلودگی هوا و افزایش بهداش��ت محیط زیست در شهر 
تبریز ش��ده است.وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدام های 

زیست محیطی این ش��رکت اجرای پروژه 
تولی��د گازوئیل فاق��د گوگرد با اس��تاندارد 
یورو۴ به ارزش ۱٠٠ میلیون یورو است که 
در ماه های آینده به بهره برداری می رس��د.

باق��ری در خصوص مازوت به دس��ت آمده 
از فرآورده های این ش��رکت، گفت: مازوت 
به دلیل دارا بودن گوگرد بس��یار در منطقه 
مورد استفاده قرار نمی گیرد و همه آن صادر 
می ش��ود.به گزارش شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، مدیرعامل پاالیش��گاه 
تبری��ز با تاکی��د ب��ر این که همس��و با بهب��ود کیفیت 
محص��والت تولیدی در پاالیش��گاه تبری��ز اقدام های 
بس��یار زیادی انجام ش��ده اس��ت، افزود: کنترل فرآیند 
و به حداقل رس��اندن آب هایی ک��ه در حوضچه تبخیر 
می ش��ود، از جمله اقدام هایی اس��ت که انج��ام گرفته، 
همچنین توانسته ایم آب های تبخیری در حوضچه را از 
٨٠ مترمکعب در سال گذشته به ۴٠ مترمکعب کاهش 
دهیم که با این کار ۵٠ درصد تلفات آب شرکت کاهش 
یافته و ضمن این که این موضوع صرفه جویی در منابع 
است از انتش��ار آلودگی نیز جلوگیری می کند.وی تاکید 
کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی ٢ سال 
آین��ده از ورود تمام آب ها به حوضچه جلوگیری خواهد 

شد و این آب ها به سیستم باز خواهند گشت. 
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منابع سبز، استراتژی جدید اوپکی ها
مهندس محمد رضا محمدزاده
کارشناس انرژی

دان�ش نف�ت: دالی�ل متع�ددی دریاره 
عل�ل کاه�ش دوب�اره و مس�تمر قیم�ت نفت 
در بازار ه�ای جهان�ی ذکر می ش�ود. افزایش 
تولید نفت از ش�یل ها در آمریکا، مازاد عرضه، 
کاهش تقاضا، کاهش رش�د اقتصادی برخی 

کشورها علیرغم انتظارهای موجود و....   
اینک کارشناس��ان متفق القول تاکید 
می کنن��د ک��ه اوپک بای��د دوب��اره از تولید 
خویش بکاهد یعن��ی از یک میلیون و ٢٠٠ 
هزار بش��که ای که توافق شد هم پایین تر. 
این در حالی اس��ت که آمری��کا  حدود ۹٠٠ 
هزار بش��که تولید نفت خود را افزایش داده 
 که بسیار بیش��تر از برآورد اوپک بوده است. 
بی تردید اوپک برای تنظیم دوباره بازار راهی 
دشوار در پیش دارد چه اینکه متقاعد کردن 
اعضای اوپک به ویژه سعودیها، اماراتی ها و 
عراقی ها کار بسیار سختی خواهد بود. در این 
حال، سهل است که پیش بینی کنیم درآمد 
اعضای اوپک در س��ال ٢٠۱٧ شاید از درآمد 
٢٠۱٦ آنان نیز کمتر باش��د. معنی این مهم 
آن خواهد بود که امکان دارد برخی اعضا به 
دلیل کاهش درآمدهایشان و البته وابستگی 
شدیدش��ان به پول نفت در بحران فرو بروند 
مش��ابه آن چیزی که درباره ونزوئال در حال 
حاضر شاهد هستیم. اما وضع سعودی ها در 
این بازار کابوس وار هم در نوع خود شنیدنی 
است. س��عودی ها که بیش از دو سال است 
ک��ه درگیر جنگ با کش��ور یمن هس��تند و 
هزین��ه بمب ها و تس��لیحات خوی��ش را از 
پول نف��ت تامین می کنند، با بحران ش��دید 
کاه��ش درآمده��ای نفتی مواجه ش��ده اند. 
این کش��ور دیکتاتور، در س��ال ٢٠۱٦ حدود 
٦۴ درصد درآمده��ای نفتی اش را به خاطر 
افت ش��دید قیمت نفت از دست داده است. 
درآمدهای خالص از صادرات نفت عربستان 
از ح��دود ٣٦۹ میلیارد دالر در س��ال ٢٠۱٢ 
به ۱٣٣ میلیارد دالر در س��ال ٢٠۱٦ رس��ید 
و این بدان معناس��ت ک��ه درآمدهای نفتی 
عربس��تان حدود ٦۴ درصد نس��بت به سال 
٢٠۱٢ کاهش داشته است. البته این کاهش 
درآمد فقط مختص سعودی ها نیست. به طور 
کلی، درآمدکشورهای عضو اوپک بر حسب 
قیمت های ثابت )دالر سال ٢٠۱٦( از ۱۱٨٢ 
میلیارد دالر سال ٢٠۱٢ به ۴٣٣ میلیارد دالر 
در سال ٢٠۱٦ رسیده است. به بیان دیگر، در 
مجموع، درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
خام کش��ورهای عضو اوپک در سال ٢٠۱٦ 
نس��بت به س��ال ٢٠۱٢، حدود ٧۵٠ میلیارد 
دالر، یعنی مع��ادل ٦٠ درصد کاهش یافته 
اس��ت. این امر به یکی از نگرانی های اصلی 
در میان کش��ورهای عضو اوپک تبدیل شده 
است. صاحبنظران، کاهش درآمدهای نفتی 
کشورهای اوپکی را با سقوط بازار مسکن در 
آمریکا در سال ٢٠٠٨ که منجر به سونامی و 
زلزله در اقتصاد جهان ش��د، بس��یار ش��بیه 
ارزیابی می کنن��د. صاحبنظران معتقدند؛ دود 

بحران کاهش قیمت نفت و تبعات آن فقط 
دارن��دگان نفت را آزار نخواهد داد و به مثابه 
س��ال ٢٠٠٨ اتفاقات ناگ��واری را در اقتصاد 
جه��ان بر ج��ای خواهد گذاش��ت و اقتصاد 
جهان را به لرزه در خواهد آورد. ش��وربختانه 
وضعی��ت ایران نی��ز از این قاعده مس��تثنی 
نیست. درآمدهای نفتی ایران از ٦٨.٣ میلیارد 
دالر در سال ٢٠۱٢ به ٣٦.٢ میلیارد دالر در 
سال ٢٠۱٦ رسیده است و این بدان معناست 
که درآمده��ای نفتی ایران، حدود ۴٧ درصد 

کاهش داشته است. 
ب��ا نگاه��ی خالص��ه ب��ه درآمدهای 
خالص از ص��ادرات نفت کش��ورهای عضو 
اوپک در س��الهای اخیر در می یابیم که این 
درامدهای خالص، در سال ٢٠۱٢ به باالترین 
میزان آن رس��یده است و از آن سال به بعد، 
درآمدهای این کشورها رو به کاهش گذاشته 
و بعد از س��ال ٢٠۱۴ که قیمت نفت سقوط 
کرد. روند کاهش درآمدهای نفتی با ش��یب 
بیشتری دنبال شده است. اما همان گونه که 

گفتیم؛ در س��ال ٢٠٠٨ س��قوط بازار مسکن 
در آمری��کا، اقتصاد جهان را به لرزه درآورد و 
تبعات ناش��ی از سقوط قیمت نفت و کاهش 
درآمدهای کش��ورهای عضو اوپک، در نظام 
اقتصاد جهان��ی، نمی تواند صرفاً به خود این 
کشورها محدود شود. در حال حاضر، برخی 
از کش��ورهای عضو اوپک، از جمله نیجریه 
و ونزوئ��ال طع��م تلخ بحران های سیاس��ی 
ناش��ی از س��قوط قیمت نفت را با پوست و 
جان خود چش��یده اند تا جاییک��ه ونزوئال با 
تورم ٧٦٠ درصدی و بحران عمیق سیاس��ی 
دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است 
که بس��یاری از اعضای اوپک، مدت هاست 
که تنوع بخش��ی به اقتصاد خود را فراموش 
کرده ان��د و به ش��دت به درآمده��ای نفتی 
وابس��ته اند. در این می��ان، نیجریه به عنوان 
یک��ی از اعض��ای اوپ��ک، ۱۱۵ میلیون نفر 
جمعیت دارد که ٦۱ درصد آن زیر ٢۵ س��ال 
سن دارند. کاهش درآمدهای نفتی می تواند 
چنین کشوری را که به شدت به نفت وابسته 
اس��ت، دچار مش��کالت اساس��ی کند. البته 
وضع عربس��تان س��عودی هم بهتر از دیگر 
از اعضای اوپک نیس��ت. هر چند این کشور 
هم به س��وی انرژی های تجدید پذیر سوق 
یافته اما تا به اینجا، تبعات کاهش درآمدهای 
نفت تأثیر خود را بر اقتصاد عربس��تان نشان 
داده و این کشور در پاسخ به این معضل، به 
سمت استفاده وسیع از ذخایر ارزی و مهم تر 
از آن اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی 

کش��انده اس��ت. در این باره »نی��ک باتلر«، 
تحلیلگر فایننشال تایمز می نویسد: »کاهش 
قیمت نفت ن��ه روندی چرخ��ه ای، بلکه ای 
روندی ساختاری اس��ت. این بدان معناست 
ک��ه کاهش قیم��ت نفت به دلی��ل تغییرات 
چرخ��ه ای پایین نیامده که ب��ه این زودی با 
گردیدن چرخه اقتص��ادی در دنیا باال برود؛ 
بلکه قیمت های پایین نفت ناشی از تغییرات 
اساسی در ساختار اقتصاد دنیا است و احتمااًل 
پدیده ای دیرپا خواهد بود«. بر این اس��اس، 
اگر حق با »نیک باتلر« باش��د، کش��ورهای 
عض��و اوپک تا زمان ایجاد تنوع بخش��ی به 
اقتصاد خود، که پدی��ده ای زمان بر، طوالنی 
مدت و حت��ی توام با آس��یب های اجتماعی 
است، روزهای سختی را پیش روی خواهند 

داشت.
آنگونه که مبرهن و مش��خص است؛ 
کش��ورهای دارنده طالی سیاه باید در وهله 
اول به س��مت متنوع کردن س��بد درآمدی 
خوی��ش و در گام دوم حرک��ت ب��ه س��وی 
انرژیه��ای دیگ��ر از جمل��ه تجدی��د پذیرها 
حرکت کنند. در این میان برخی کشورهای 
عرب��ی، حرکتهای بدیعی را در این خصوص 
آغاز کرده اند، از جمله اماراتی ها که به گفته 
وزیر انرژی امارات متحده عربی، این کشور 
با استراتژی انرژی جدید خود تا سال ٢٠۵٠ 
بیش از ۱۹٠ میلیارد دالر صرفه جویی خواهد 
کرد. بر این اساس و  تحت استراتژی ٢٠۵٠ 
امارات متحده عربی، ۵٠ درصد از منابع تولید 
نیروی از منابع سبز تامین خواهد شد و امارات 
متحده عربی یکی از نخس��تین کش��ورهای 
جه��ان در کاهش مص��رف و فرهنگ حفظ 
منابع طبیعی خواهد بود. عربس��تان هم که 
این روزها در کودتای نرم سیاس��ی، ش��اهد 
تحوالتی در جای��گاه ولیعهدی خویش بوده 
است، از قافله تجدید پذیرها عقب نیفتاده و 
بنا دارد که تا سال ٢٠٣٠ تامین برق خویش 
را از انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر تامین نماید. 
طبق گفته خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان 
در نشست داووس در بهمن ماه سال گذشته، 
این کش��ور قصد دارد به »نیروگاه« جهانی 
انرژی ه��ای تجدید پذیر از جمله انرژی های 
خورشیدی، بادی و هس��ته ای تبدیل شود. 
در این خصوص، ش��رکت س��عودی آرامکو، 
بزرگتری��ن ش��رکت نفت��ی جه��ان در حال 
بررس��ی س��رمایه گذاری ۵ میلیارد دالری 
در ش��رکت های فعال در زمین��ه انرژی های 
تجدی��د پذی��ر اس��ت. این بخش��ی از طرح 
عربستان برای تنوع بخش��ی به درآمدهای 
خود و کاهش وابس��تگی این کشور به نفت 
است که توسط ولیعهد جدید عربستان دنبال 
می شود. عربستان در حال برنامه ریزی برای 
تولید ۱٠ گیگاوات برق از منابع انرژی تجدید 

 پذیر از جمله انرژی های خورشیدی، بادی و 
هس��ته ای تا سال ٢٠٢٣ میالدی و متحول 
ک��ردن آرامکو و تبدیل آن به یک ش��رکت 
انرژی فع��ال در زمینه های مختلف و متنوع 
اس��ت. عربس��تان همچنین قصد دارد یک 
تحقی��ق جامع در زمین��ه انرژی های تجدید 
پذیر و صنعت تولید انرژی های تجدید پذیر 
انجام دهد. بدین سان،  این کشور قصد دارد 
تا سال ٢٠٣٠ میالدی ٣٠ درصد از برق خود 

را از انرژی های تجدید پذیر تامین کند.
این در حالی اس��ت که ایاالت متحده 
که عامل اصلی اغتشاش در بازار نفت است، 
بی توجه به آنچه که در جهان انرژی در حال 
وق��وع اس��ت، در تصمیمی جدید و جالب که 
البته هنوز در حد حرف است، قصد دارد که از 
دیوار مرزی با مکزیک برای تولید برق سود 
ببرد! آقای ترام��پ می گوید: »فکر می کنیم 
که دی��وار را به ص��ورت یک دی��وار آفتابی 
بس��ازیم تا بتواند انرژی تولید کند و خرجش 
را در آورد. به این ترتیب، مکزیک هم ناچار 
است پول خیلی خیلی کمتری بپردازد که این 

هم خوب است.« !
در می��ان هم��ه تکاپوها ب��رای متنوع 
ک��ردن س��بد درآم��دی و انرژی ه��ای نو، 
شوربختانه اوضاع در کشورمان در این زمینه 
روبراه نیست و به جز چند حرکت مقطعی و 
جزیره ای، اقدام منسجم خاصی در این باره 
صورت نگرفته اس��ت و گویی آب در  هاون 
می کوبی��م. هر چند در مجم��وع نگاه دولت 
یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ایران 
بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز 
مولفه های تش��ویقی و تضمینی گوناگونی را 
برای جذب س��رمایه گ��ذار لحاظ کرده اما با 
این وجود وضعیت پیش��رفت این انرژی در 
کش��ور در قیاس با سایر کش��ورهای دیگر  

روند کندی داشته است.
از س��وی دیگ��ر بند ب سیاس��ت های 
کلی نظام جمهوری اس��المی بر ایجاد تنوع 
در مناب��ع انرژی کش��ور با رعایت مس��ایل 
زیس��ت محیطی و تالش برای اس��تفاده از 
س��هم تجدید پذیرها و ایج��اد نیروگاه های 
خورشیدی و بادی و...  تاکید دارد، بر همین 
اساس، توس��عه انرژی های تجدیدپذیر جزو 
سیاس��ت های کلی کش��ور ق��رار گرفته که 
برنامه ه��ای کالن و راهبردی کش��ور بر آن 
تاکید دارد تا جایی که در سیاس��ت های کلی 
برنامه ششم توسعه که از سال ۱٣۹٦ اجرایی 
می شود، فقط در یک بند در خصوص انرژی 
اشاره شده و آن هم افزایش سهم انرژی های 
تجدی��د پذیر و نوین اس��ت به طوری که بر 
اس��اس ای��ن برنام��ه ٢۵ هزار م��گاوات به 
ظرفیت تولید برق کش��ور اضافه خواهد شد 
ک��ه از این میزان،  ۵ هزار مگاوات مربوط به 

انرژی های تجدیدپذی��ر خواهد بود. در حال 
حاض��ر، حدود ٨٢ تا ٨٣ درص��د انرژی برق 
م��ورد نیاز از منابع س��وخت فس��یلی تأمین 
می ش��ود و این موضوع س��بب ش��ده که به 
محیط زیس��ت آس��یب وارد ش��ود و این در 
ش��رایطی رقم خ��ورده که در ای��ران منابع 
متنوع��ی از ان��رژی وج��ود دارد و علی رغم 
افزی��ش ٦ درصدی مصرق برق نس��بت به 
گذشته بازهم آن طور که باید از پتانسیل های 
انرژی تجدید پذیر استفاده نمی شود. در این 
بین وزارت نیرو نیز ناکارآمدی خود را در عدم 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر اعتراف کرده و 
به گفته تدبیرپردازان این وزارتخانه، تاکنون 
نتوانسته اند میزان قابل توجهی از نیاز انرژی 
کش��ور را از طریق انرژی ه��ای تجدید پذیر 

فراهم کنند. 
ای��ن در حالی اس��ت که بی��ش از ۹٠ 
درص��د ظرفیت ه��ای تجدید پذی��ر دنیا به 
روش خرید تضمینی است که مشوقی برای 
بخش خصوصی خواهد بود. در همین حال، 

مجلس ش��ورای اس��المی مصوب کرده که 
طبق ماده ۵ قان��ون حمایت از صنعت برق، 
دولت موظف اس��ت برای تأمین بخش��ی از 
انرژی های تجدیدپذیر عوارض مصرف برق 
را پیش بینی کرده و ۱٠٠ درصد آن را صرفًا 
با کمک به اجرای طرح های مذکور، حمایت 
کن��د اما از حرف ت��ا عمل فاصل��ه ای زیاد 
وج��ود دارد. هیات وزیران قیمت انرژی های 
تجدیدپذیر را بر اس��اس سه مؤلفه، سوخت 
صرفه جویی ش��ده،   هزینه ه��ای اجتماعی و 
زیس��ت محیطی صرفه جویی ش��ده و هزینه 
تبدیل انرژی در ب��ازار برق تعیین می کند و 
سازمان محیط زیست نیز قیمت برق تولیدی 
از تجدیدپذیره��ا را ۱۵٠٠ ریال اعالم کرد و 
در س��ال ۹۵ قرار بود این مبل��غ را تا ٢٠٠٠ 
ری��ال افزایش ده��د؛ ولی س��ازمان برنامه 
و بودج��ه این مبلغ را ت��ا ٦٨٢ ریال کاهش 
داد که در روند توس��عه نیروگاه های زیست 
توده و زباله س��وز تأثیر منفی گذاشت. جان 
کالم آنکه؛ فوران وجود انرژی تجدیدپذیر و 
عدم استفاده کافی در ایران بر کسی پوشیده 
نیست اما با توجه به اینکه تا سال ۱۴٠۴ قرار 
است ایران هاب انرژی در منطقه شود، الزم 
است که به این مهم توجه بیشتری شود و تا 
زمانی ک��ه نرخ خرید برق )از طریق تولید از 
راه انرژی های تجدید پذیر( با نرخ تولید برق 
از راه انرژی های فسیلی فاصله ای بعید دارد، 
نمی توان به توس��عه انرژی های تجدید پذیر 

در کشور دل بست و امید داشت. 

رد پای ترامپ 
در بازی شطرنج ملک سلمان و پسرش

مهدی فتحی
ط��راح جن��گ خونبار یم��ن، یکی از 
اصلی ترین بازیگران اقتصادی س��عودی ها 
که وظیفه کم کردن وابستگی به نفت را بر 
عهده دارد و یک��ی از اعضای مهم آرامکو 
اس��ت، در کودتای��ی که نرم ارزیابی ش��ده 

است، ولیعهد عربستان شده است.
حاال مرد پش��ت پرده به روی صحنه آمده است! بسیاری از 
سفرهای خارجی را او انجام می داد. او مسوول اصالحات بسیاری 
برای اقتصاد س��عودی ها بوده اس��ت. کاهش وابستگی به نفت یا 

خصوصی سازی درصدی از آرامکواز جمله این اقدام هاست.  
اق��دام هفته گذش��ته ملک س��لمان بن عبدالعزیز، پادش��اه 
عربس��تان تم��ام قاعده های بازی قدرت در این کش��ور را به هم 
ریخت و برای اولین بار س��نت پادش��اهی را دگرگون کرد چراکه 
پس��ر جانش��ین پدر ش��د در حالی که طبق س��نت قدیمی منصب 
پادشاهی عربس��تان تا پیش از فوت تمامی فرزندان پسر بنیانگذار 
پادشاهی سعودی از برادر بزرگتر به برادر کوچکتر به ارث می رسد 
البت��ه با کارهایی که ملک س��لمان تاکنون کرده بود انتظار کودتا 
در کاخ آل س��عود هم می رفت.هر شاهزاده سعودی برای رسیدن 
به قدرت نیاز به س��ه زمینه قدرت دارد تا پادش��اه ش��ود. آمریکا، 
خاندان سلطنتی س��عودی و مردم عربستان. البته به نظر می رسد 
قدرت دو مورد اول بر مورد س��وم می چربد. محمد بن س��لمان با 
مقدمه چینی هایش دو دس��ت انداز اول را به راحتی هموار کرد. چرا 
که اخیرا س��ندی فاش ش��د که افش��ا می کرد بن سلمان و دونالد 
ترام��پ در جریان کمپین انتخاباتی او مقدمات به تخت نشس��تن 
را س��اخت و پاخت کرده بودند.این سند نش��ان می داد که ترامپ 
در ازای وارد ک��ردن پول های عربس��تان به بازارهای آمریکا قول 
داده بود از به قدرت رس��یدن بن س��لمان حمای��ت کند.طبق این 
س��ند، محمد بن سلمان، جانش��ین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع 
این کشور کمی پس از انتخاب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و پیش از آنکه دولت آمریکا را به دس��ت بگیرد طرح کاملی را به 
ترامپ داده بود که بیش��تر بندهایش ش��امل قراردادها و سرمایه 
گذاری صده��ا میلیارد دالری تحت عن��وان هماهنگی با اهداف 
برنامه های انتخاباتی او بودند. وقتی ملک س��لمان این غافلگیری 
را انج��ام داد می ش��د فهمید که ترامپ هم چراغ س��بز را نش��ان 
داده اس��ت خ��وب حق هم دارد ب��ا پول هایی ک��ه از قراردادهای 
تس��لیحاتی به جیب آمریکا رفته نمی تواند مخالفتی داش��ته باشد.

به رغم اینکه محمد بن نایف فردی مورد اعتماد آمریکا در داخل 
خاندان س��عودی محسوب می ش��ود اما محمد بن سلمان به نظر 
می رس��د توانس��ته حمایت آمریکا را جلب کند.سی ان ان پیشتر 
نوش��ته بود، محمد بن سلمان نخس��تین فرد در خاندان سعود بود 
که با ترامپ رس��ما دیدار کرد. همچنین اس��تقبال پر از تشریفات 
از محمد بن س��لمان ٣٠ س��اله در کاخ سفید، وزن سیاسی وی را 
در درون خاندان س��عودی افزایش داد. به باور تحلیلگران، ش��اید 
مهمترین نکته س��فر محمد بن سلمان به آمریکا همین موضوع و 
تثبیت جایگاه وی در رقابت داخلی آل سعود برای جانشینی ملک 
سلمان ٨۱ ساله باشد.اما زمینه دوم یعنی خاندان سلطنتی و جلب 
نظر اعضای خاندان. خوب ملک س��لمان کارهای زیادی را برای 
نش��اندن پس��رش به قدرت انجام داد که ش��اید گفت، فصل اول 
خالص شدن از شر تمامی طرفداران و وابستگان ملک عبداهلل بن 
عبدالعزیز، پادش��اه سابق عربستان بود که همه را از دفتر سلطنتی 
حذف کرد. در راس آنها می توان به خالد التویجری،  رئیس س��ابق 
دفتر س��لطنتی عربس��تان اش��اره کرد. فص��ل دوم  برکنار کردن 
ش��اهزاده مقرن ب��ن عبدالعزیز از ولیعه��دی و انتصاب محمد بن 
نایف به جای او و گماش��تن محمد بن س��لمان در پست جانشین 
ولیعهد بود.از دس��تورات دیگر ملک س��لمان تعیین برادر کوچکتر 
محمد بن س��لمان به عنوان سفیر عربستان در آمریکا بود به رغم 
اینکه مهارت او در دیپلماس��ی بین الملل��ی از هدایت جنگنده اف 
۱٦ ب��ه عنوان خلبان جنگنده فراتر نمی رفت. همچنین نکته قابل 
توج��ه دیگر در این زمینه تعیین ش��اهزاده عبدالعزیز بن س��لمان 
برادر دیگر بن س��لمان به عنوان وزیر مشاور در امور انرژی است. 
پادش��اه ف��رد دیگری را هم از اعضای خان��دان که نزدیک به بن 
س��لمان بود یعنی احمد بن فهد بن سلمان برادرزاده بن سلمان را 
به عنوان معاون حاکم منطقه الشرقیه که به ثروت های نفطی اش 
ش��هره اس��ت، گماش��ت. در حالی که حاکم آن منطقه سعود بن 
نایف برادر محمد ب��ن نایف بود و این هم قدمی دیگر برای تنگ 
کردن عرصه بر ولیعهد س��ابق بود.به این ترتیب پادشاه ده ها تن 
دیگر از اعضای خاندان س��لطنتی را در پست های مهم گذاشت و 
هدف از آنها تقویت جایگاه محمد بن سلمان در داخل خاندان آل 
سعود و قبضه کردن قدرت بود.از دیگر دستورات پادشاه، تاسیس 
مرک��ز امنیت ملی تحت نظارت دفتر س��لطنتی بود که این مرکز 
رقیب مس��تقیم وزارت کش��ور محسوب می ش��ود و ریاست آن را 
پس��ر عمومی محمد بن نایف برعهده دارد اما این مرکز مس��تقیما 
زی��ر نظر محمد بن س��لمان اداره می شود.پادش��اه در ادامه جنگ 
قدرت در این کش��ور اختیارات محمد بن نایف را باز هم کم کرد، 
به طوریکه س��لمان بن عبدالعزیز دستور تغییر و تحول در وزارت 
دادگس��تری این کشور را داد. طبق این دستور، نام هیئت تحقیق 
و دادس��تانی کل به دادس��تانی کل تغییر کرد. طبق این دس��تور، 
دادس��تان کل که از این پس به  طور مس��تقیم با پادشاه در ارتباط 
است، از استقالل تام برخوردار خواهد بود و هیچ  کس حق دخالت 
در کار وی را نخواهد داشت. این در حالی است که پیشتر دادستان 
کل با ولیعهد عربس��تان مس��تقیم در ارتباط ب��ود و این فرمان به 
معنای محدود ش��دن اختیارات محمد بن نایف بود.اما زمینه سوم 
ملت عربستان که در ذیل هر حساب و کتاب دیگر قرار می گیرند 
چون خاندان س��لطنتی با قبضه کردن همه چیز به راحتی می داند 
چطور صدای مخالفان را خفه کند و چه طور آنها را با انگ زدن از 
صفحه روزگار پاک کند پس در این وضعیتی مردم چندان محلی 

از اعراب نخواهند داشت.

 

دود بحران کاهش قیمت نفت 
و تبعات آن فقط دارندگان 
نفت را آزار نخواهد داد و 
به مثابه سال 2008 اتفاقات 
ناگواری را در اقتصاد جهان 

بر جای خواهد گذاشت و 
اقتصاد جهان را به لرزه در 

خواهد آورد

 

ایاالت متحده که عامل اصلی 
اغتشاش در بازار نفت است، 

بی توجه به آنچه که در جهان 
انرژی در حال وقوع است، 

در تصمیمی جدید و جالب که 
البته هنوز در حد حرف است، 
قصد دارد که از دیوار مرزی 

با مکزیک برای تولید برق 
سود ببرد!

در پی تمديد کاهش توليد اوپک رخ داد؛

رکود در بازار تانکرهای حمل نفت خام
دان�ش نف�ت: به دنب�ال تمدی�د توافق 
کاهش تولید از س�وی س�ازمان کش�ورهای 
صادرکنن�ده نفت خام اوپ�ک )OPEC(، رکود 

بازار تانکر طوالنی تر خواهد شد.
ب��ه گ��زارش  دانش نفت ب��ه نقل از 
شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان کش��ورهای صادر کننده نفت خام 
اوپ��ک )OPEC( ب��ه همراه ه��م پیمانان 
خ��ود توافق کاهش تولید خ��ود را با هدف 
جلوگیری از اش��باع ب��ازار و افزایش بهای 
نفت به مدت ۹ م��اه دیگر تا مارس ٢٠۱٨ 
تمدید کردند، اقدامی که می تواند طوالنی تر 
ش��دن رکود بازار تانکر را به همراه داش��ته 

باشد.برخی از کش��ورهای تولید کننده نفت 
که عضو اوپک نیس��تند از جمله روسیه در 
همکاری با این س��ازمان در ماه نوامبر سال 
گذشته توافق کرد مجموع تولید خود در روز 
را تا حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بش��که 
کاه��ش دهد، این قرارداد ش��ش ماه تا ٣٠ 
ژوئن س��ال جاری میالدی تمدید شد.  این 
گزارش در ادامه با اش��اره به اینکه کاهش 
تولید نفت اوپک فعالی��ت تانکرهای حامل 
نفت خام را تحت ش��عاع خود قرار می دهد، 
اف��زود: تاثیر مذکور در س��ه ماه دوم س��ال 
جاری میالدی عمیق تر خواهد بود.الزم به 
ذکر اس��ت، از ابتدای اجرای توافق کاهش 

تولید نفت میزان نفتی که روی اقیانوس ها 
و تانکرهای بزرگ ذخیره ش��ده کاهش ۱٦ 
درصدی داشته اس��ت.این آمارحاکی از این 
اس��ت که تواف��ق اوپک توانس��ته تا حدود 
زی��ادی بر کاه��ش ذخایر نفت ب��ازار تأثیر 
گذارد.موسس��ه تحقیقات��ی بیمکو نیز پیش 
بینی کرده بود، شرکت های کشتیرانی تانکر 
در س��ال ٢٠۱٧ با ضرر مالی مواجه خواهند 
بود.بر اساس پیش بینی کارشناسان، درآمد 
تانکره��ای حم��ل فرآورده ه��ای نفت��ی از 
هم اکنون تا س��ال ٢٠۱٨ روند نزولی را طی 
کند که این امر به دلیل آمار باالی سفارش 
ساخت، میزان اوراق سازی محدود و استفاده 

از تانکرهای حمل محموالت ش��یمیایی به 
ج��ای تانکرهای حم��ل فرآورده های نفتی 
است.  این گزارش در پایان می افزاید: سطح 
درآم��د و میزان بهره برداری از ناوگان تانکر 

تا پایان س��ال ٢٠۱٧ ی��ا ٢٠۱٨ روند نزولی  
را طی می کند و به گفته موسس��ه تحقیقی 
Drewry، پس از آن مقطع، بهبود تدریجی 

آغاز خواهد شد.
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یادداشت

 وحید صمدی
کمت��ر کس��ی تص��ور می کرد ب��ا مرگ 
»عبداهلل بن عبدالعزیز«، عربستان محافظه کار 
اینچنین دستخوش تغییرات آشکار در سیاست 
داخلی و خارجی ش��ود. رس��یدن »سلمان بن 
عبدالعزیز« پس��ر بیست وپنجم »عبدالعزیز آل 
س��عود« به مس��ند سلطنت، س��رآغاز اتفاقات 
مهم��ی در عربس��تان و منطقه ش��د.در حالی 
که پس��ران »عبدالعزیز« زن��ده بودند و حتی 
»مق��رن« ولی عه��د بود، س��لمان، محمد بن 
نای��ف، نوه عبدالعزی��ز را در امری غیرمعمول 
و ش��اید بر خ��الف وصیت عبدالعزی��ز، برای 
والیت عهدی خود برگزید. بعد از آن سلمان، 
در امر عجیب دیگری، ب��رای ولی عهدی که 
هیچ گاه جانش��ین نداش��ت، جانش��ین تعیین 
و پس��ر خ��ودش محمد را در مقام جانش��ینی 
والیت عه��دی قرار داد.االن با گذش��ت زمان 
و برکناری محم��د بن نایف،  می توان دریافت 
که چرا س��لمان محمد ب��ن نایف را بر خالف 
وصی��ت عبدالعزیز،  ب��ه والیت عهدی برگزید. 
این کار راه رس��یدن پسرش به تخت سلطنت 
را هموارت��ر ک��رد. در این می��ان آنچه از این 
اقدامات ش��اید عجیب تر اس��ت، سرعت این 
تحوالت سیاس��ی در عرصه داخلی عربستان 
اس��ت. در حالی که عربس��تان دچار »مشکل 
ش��دید اقتصادی و کس��ری بودجه«، »جنگ 
نیابتی« در عراق و س��وریه، »جنگ مستقیم« 
طاقت فرسا در یمن و »بحران روابط با قطر« 
و »ای��ران« اس��ت، تغییرات��ی اینچنین��ی که 
اختالفات داخلی را تش��دید می کند، به ظاهر 
عاقالن��ه به نظر نمی رس��د. به نظر می رس��د، 
ای��ن تصمیم »متهورانه« چن��دان بی قرابت با 
»رئی��س جمهور متهور« آمری��کا یعنی دونالد 
ترامپ نباش��د که ح��دود ۵٠٠ میلی��ارد دالر 
گرفت و در اولین س��فر خارجی به عربس��تان 
آم��د و عالوه بر اعالم تش��کیل »ناتو عربی« 
علیه ایران، علیه قط��ر هم اعالم جنگ کرد. 
ی��ک منبع مطلع اخیرا به من گفته بود که بن 
س��لمان در س��فرش به آمریکا بعد از انتخاب 
ترامپ، بس��یار اصرار کرده ک��ه ترامپ اولین 

س��فرش را ب��ه عربس��تان اختص��اص بدهد؛ 
برای همی��ن ترامپ چنین مبل��غ هنگفتی از 
عربس��تان گرفت و دو ط��رف ادعا کردند که 
قراردادهایی به ارزش این مبلغ امضا کرده اند؛ 

ح��ال آنکه ق��رارداد خاص و جدی��دی در کار 
نیس��ت؛ ۴۵٠ میلی��ارد دالر به آق��ای ترامپ 
هدیه شد. بر خالف برخی تحلیل های پیشین 
محافل آمریکایی که گفته می ش��د محمد بن 
نایف به دلیل روابط و اطمینانی که در محافل 
آمریکایی دارد، از گزینه های جدی سلطنت در 
عربس��تان است، به نظر می رسد که محمد بن 
س��لمان با دالرهای نفتی کار خودش را کرده 
و با چراغ س��بز ترامپ پسرعمویش را نیامده، 
کنار زد تا راه برای رس��یدن به تخت ش��اهی 
هموار ش��ود؛ شاید او که گفته جنگ را باید به 
داخل ایران بکش��اند، وعده ایران را به ترامپ 
داده باشد.اما شاهزاده  جوانی که اینقدر عجول 
اس��ت، آیا صب��ر می کند تا پدر ٨٢ س��اله اش 
بمیرد س��پس ب��ر تخت تکیه بزن��د؟ آیا اصال 
وقتی پ��درش بمیرد، امان��ش می دهند که به 
تخت برس��د؟. برخی ها برکن��اری بن نایف را 
شبیه کنار زدن فیصل بن سعود در سال ۱۹٦۴ 
می دانند ک��ه با پروژه های منطقه ای در ارتباط 
بود. به نظر نمی رس��د محمد بن سلمان اینقدر 
صبور باش��د یا جرأت این مقدار صبر را داشته 
باشد. حتی »مجتهد« حساب توییتری مشهور 
به افش��اگر سعودی نیز امروز گفت که سلمان 
بزودی به نفع پس��رش کناره گیری می کند. به 

هر حال رد پای ترامپ در این تصمیمات دیده 
می ش��ود. حال بیشتر درک می کنم چرا سی ام 
اردیبهش��ت که ترامپ به ریاض آمد، س��لمان 
این سفر را مکرر و با اصرار تاریخی می خواند. 
به نظر می رس��د تصمیم ه��ای مهمی همچون 
تنبی��ه کردن قطر و به قدرت رس��اندن محمد 
بن س��لمان در آن گرفته ش��ده است. خدا به 
خیر کند تصمیم های دیگر را زیرا همانطور که 
کارشناسان بین المللی باالتفاق گفتند تصمیم 
حمله ب��ه یمن، اصال عقالنی نبود و در نتیجه 
آن تا االن بیش از ۱٢ هزار انسان کشته شده، 
به نظر می رس��د ای��ن تصمیم ها آن هم با این 
سرعت عقالنی به نظر نرسد. اکانت توییتری 
»العهد الجدید« می گوید که بن سلمان در اثناء 
س��فر ترامپ به ریاض به بن نایف اصرار کرده 
که در مقابل دریافت مبلغ هنگفت ۱٠٠ میلیارد 
دالر نقد و همین مقدار »دارایی مالی« )دارایی 
کاغ��ذی/Financial asset( کناره گیری کند 
و حاال که از والیت عهدی کنار گذاش��ته شده 
احتماال برای زندگی به خارج از عربستان برود.

طبق ش��نیده ها، به نظر می رسد نه تنها محمد 
بن س��لمان صبر طوالنی نداش��ته باشد، بلکه 
س��لمان زودت��ر از آنچه هم��گان انتظارش را 
دارند از سمت خود کناره گیری کند. بن سلمان 
رؤیاهای بزرگی در س��ر دارد. از رؤیای تحول 
اقتص��ادی ٢٠٣٠ برای بروز کردن عربس��تان 
که بس��یاری از کارشناس��ان آمریکایی او را با 
توجه به سیاس��ت های عملی ری��اض او را به 
سخره گرفته اند تا رؤیای بلعیدن یمن و الحاق 
آن به خاک عربس��تان و دیگر شیخ نشین های 
اطراف و س��روری کردن در »جهان اسالم«. 
رؤیاهایی که طی دو سال گذشته خون زیادی 
برایش ریخته ش��ده.هیچ چیز قطعی نیست و 
در عین حال امکان هر تغییری در عربس��تان 
هست. پس از مرگ عبداهلل احتمال هر چیزی 
در عربس��تان هست زیرا ارزیابی سیاسی فعلی 
آل سعود چندان بر اساس معادله معروف »دو 
دو تا، چهار تا« نیست.معادالت امروز عربستان 
ترامپی است. نگرانی، فقط از این باب است که 

اصطالحا »تیغ در دست دیوانه است«. 

ابراهیم طالقانی عنوان کرد: 

فرصت های سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران 
در کنگره جهانی نفت معرفی می شود

دانش نفت: سرپرس�ت پژوه�ش و فناوری 
شرکت ملی نفت ایران از برنامه ریزی برای معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری این شرکت در بیست و 

دومین کنگره جهانی نفت خبر داد.
ابراهیم طالقانی گفت: حوزه تمرکز شرکت 
مل��ی نفت ایران در این کنگره، ارائه فرصت های 
س��رمایه گذاری، معرفی بلوک های اکتش��افی و 
مبحث تجهیزات اس��ت.وی افزود: شرکت ملی 
نفت ای��ران در این دوره از کنگ��ره جهانی نفت 

نی��ز مانند ادوار گذش��ته، در س��ه بخش کنگره، 
نمایش��گاه و کمیته جوان��ان صنعت نفت فعالیت 
می کند.سرپرس��ت هیئت نمایندگی شرکت ملی 
نف��ت ایران در بیس��ت و دومی��ن کنگره جهانی 
نفت، مس��احت غرفه ش��رکت ملی نفت ایران و 
ش��رکت ملی گاز ایران را به طور مشترک ٢٨٠ 
مت��ر مربع عن��وان کرد و گف��ت: در این دوره در 
بخش پوس��تر، ٢٣ مقاله از ایران پذیرفته ش��ده 
است.به گفته وی، کارشناس��ان ایرانی با حضور 

در جلس��ات عمومی کنگره که وزیران و مدیران 
ارشد کشورهای عضو و غیرعضو شورای جهانی 
نفت و مدیران ش��رکت های نفتی دنیا سخنرانی 
می کنند، از آینده انرژی، سیاست ها و برنامه های 
آینده ش��رکت های نفتی بزرگ دنیا و مسیر پیش 
روی تجارت نفت آگاه می شوند.بیس��ت و دومین 
کنگره جهانی نفت، ۱٨ تا ٢٢ تیرماه امس��ال در 
مرک��ز همایش های بین المللی اس��تانبول برگزار 

می شود.

شاه بيت تحقق اقتصاد مقاومتی؛ تبديل نفت خام به فرآورده
علی ادیانی

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
»ش��اه بیت دستیابی 
به اقتص��اد مقاومتی،  تبدیل 
نفت خ��ام به ف��رآورده در 
کشور اس��ت« و بزرگترین 
مدیریت  بودن  خام  نش��انه 
این اس��ت که کشور با پول 
نفت خام اداره شود. ما باید 

به دنبال توس��عه تکنولوژی و تجهیز زیرساخت ها در 
داخل کش��ور باش��یم.پرهیز از خام فروش��ی نفت به 
معن��ی پرهیز مطلق از فروش نفت خام نیس��ت،  زیرا 
بخش��ی از نیازهای بازار در دنیا به نفت خام نیاز دارد 
و طبیعی اس��ت که کشور ما و حتی کشورهای تولید 
کننده نفت خام عالقه مند باش��ند که در بازار مربوط 
به نفت خام در سطح بین المللی سهمی داشته باشند و 
آن را حف��ظ کنند. پرهیز از فروش نفت خام به معنی 
این نیس��ت که حتی یک بش��که هم فروش نداشته 
باشیم، بلکه فلس��فه وجودی این که نباید نفت را به 
ش��کل فله ای و گس��ترده در قالب نف��ت خام عرضه 
کنی��م به این معناس��ت که اگر نفت خ��ام تبدیل به 
فرآورده شود ارزش افزوده فراوانی را به دنبال خواهد 
داش��ت. پدیده نفت، پدیده ای اس��ت ک��ه در صورت 
فرآوری باالترین س��ود را در س��بد اقتصاد بین المللی 
ب��رای آنهایی که دس��ت به ای��ن کار می زنند، دارد، 

برخی از کش��ورها نفت خام ندارن��د اما فرآورده های 
نفتی مانند بنزین را تحویل س��ایر کشورها می دهند. 
مش��ابه اینگون��ه محصوالت را م��ا در صنایع معدنی 
مانند س��نگ های زینتی نیز داریم ک��ه وقتی تبدیل 
به فرآوری می  ش��وند با چندین برابر قیمت دوباره در 
اختیار ما ق��رار می گیرند. اگر ما به نوعی فراتر از حد 
معقول خواس��ته باش��یم در حوزه نفت، خام فروشی 
کنیم، ت��اراج ملی تلقی می ش��ود، اگرچه در مقطعی 
ممکن اس��ت با توجه به در اختیار نداشتن دستگاه ها 
و تکنولوژی های مورد نیاز مجبور به این کار ش��ویم، 
برای اینکه بتوانیم منابع مالی جدیدی را ایجاد کنیم. 
متاس��فانه اکنون بیش از حد انتظار، نفت تولید ش��ده 
را به ش��کل خام تحویل کش��ورها و مشتری هایمان 
می دهیم. دلیلش هم همان اس��ت که آنگونه که باید 
س��رمایه گذاری های زیرس��اختی انجام نش��ده است. 
حدود ۱٠۵ – ۱٠٦ س��ال اس��ت که نف��ت را تولید و 
عرضه می کنیم اما به س��مت تجهیز زیرس��اخت ها و 
تکنولوژی هایم��ان نرفته ایم. ع��ادت کرده ایم که به 
راحتی این سرمایه را از دست بدهیم و این شیوه قطعا 
به نفع کش��ور نیست. البته این مساله به این دولت و 
یا دولت های گذش��ته مربوط نیست، در همه دولت ها 
قب��ل و بعد از انقالب بودجه کش��ور وابس��ته به نفت 
بوده و با نفت خام کشور را اداره کرده اند و بزرگترین 
نش��انه خام بودن مدیریت، این است که با پول نفت 
خام، کشور را اداره کنند.متاسفانه در سالهای گذشته 

م��ا تکنولوژی و زیرس��اخت ها را فراه��م نکرده ایم، 
بزرگترین عالمت بیمار بودن اقتصاد کشور،  وابستگی 
به بودجه نفت اس��ت. درست است که طی چند سال 
اخیر براس��اس آمار گفته می ش��ود که این وابستگی 
کاهش داش��ته است، اما با واسطه و بی واسطه ما به 
بودجه نفت وابستگی داریم.خوشبختانه در برنامه های 
پنجم و ششم توسعه کش��ور، الزامات و نیازهای نرم 
افزاری در قالب قانون فراهم شده و دولت هم مکلف 
به فرآوری شده اس��ت،  ضمن اینکه در سیاست های 
ابالغی رهبری نیز بر این موضوع تاکید ش��ده است.

به عن��وان مث��ال در بحث تبدی��ل و تولی��د بنزین، 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ماموریت دارد که در 
سه فاز و هر کدام به میزان ۱٢ میلیون لیتر در روز و 
در مجم��وع ٣٦ میلیون لیتر روزانه بنزین تولید کنند. 
اگرچ��ه فاز اول آن به بهره برداری رس��یده، اما هنوز 
به چرخه تولید بنزین دس��ت پیدا نکرده ایم. در حوزه 
پتروش��یمی و فرآورده های آن نیز باالتر و موفق تر از 
فرآورده های نفتی عمل ش��ده اس��ت و اگر دولت ها، 
مجالس و مسئوالن نظام واقعا دنبال اقتصاد مقاومتی 
هستند، شاه بیت توجه جدی به اقتصاد مقاومتی این 
اس��ت که نفت خام را تبدیل ب��ه فرآورده های نفتی 
کنی��م. بیش از ۹٠ درصد توانایی، ابتکار و خالقیت و 
آماده س��ازی و تولید در تکنولوژی های جدید صنعت 
نفت در کش��ور وجود دارد و م��ا باید در این زمینه به 

ظرفیت های داخلی هم توجه کنیم.

عربستان ترامپی!

 

شاهزاده  جوانی که اینقدر 
 عجول است، آیا صبر می کند

 تا پدر 82 ساله اش بمیرد سپس 
بر تخت تکیه بزند؟ آیا اصال 
وقتی پدرش بمیرد، امانش 
يادداشت تحليلیمی دهند که به تخت برسد؟

ویژه نامه اختصاصی سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
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