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هندی های بد ِقِلق!
تاکيد- تهديد- انكار؛ سه لحن و سه موضع 
متفاوت از مهاراجه ها در توسعه فرزاد بی

دانش نف�ت: هندی ها هم برای خ�ود عالمی دارند. مثل 
مردم ش�ان که هزار آیین و مسلک و مذهب هستند، در عالم 
تجارت و سیاس�ت هم پیچیده و غری�ب بازی می کنند. آری! 
بازی مهاراجه ها با ما پس از تصویب برجام تازه ش�روع شد، 
آن هم بر س�ر توس�عه فرزاد بی. این کش�ور پس از کش و 
قوس های فراوان در س�ال گذش�ته، طرحی ک�ه ارزش آن ۳ 
میلیارد دالر برآورد می ش�د را روی میز وزارت نفت گذاش�ت. 

آن هن�گام ش�رکت »او ان جی س�ی ویدش« هن�د، در بازی 
رس�انه ای ک�ه در کش�ورش ب�ه راه انداخت�ه ب�ود، اینچنین 
فض�ا س�ازی کرد که طرح بی�ش از ۳ میلیارد دالری توس�عه 
می�دان گازی ف�رزاد بی ایران نهایی ش�ده و احتم�اال تا ماه 
 س�پتامبر 2016 ق�رارداد توس�عه ای�ن میدان امض�ا خواهد

 شد.
مشروح در صفحه16  

تشریح ویژگیهای میدان آزادگان 
جنوبی در گفت وگو با دکتر دهقانی 
سرپرست طرح توسعه این میدان؛

بارزترین
 نمونه 

اقتصاد مقاومتی 
در صنعت نفت 

کشور
دکتر دهقانی:

 با افزوده شدن 1۹ حلقه چاه 
جدید، ظرفیت تولید میدان 

آزادگان جنوبی، 40 هزار بشکه 
در روز افزایش یافت

معرفی طرح های توسعه ای صنعت نفت ایران در 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو
شرکت ملی نفت ایران با هدف جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی در سه بخش طرح های باالدستی، طرح های توسعه ای میادین 

نفتی و گازی با مدل جدید قراردادهای نفتی، بلوک های اکتشافی و پروژه های EPCF و EPDF در این نمایشگاه حضور فعال داشت

در حاشیه این نمایشگاه، سومین کنفرانس بین المللی صنایع نفت و گاز روسیه
 از سوی وزارت انرژی و منابع طبیعی روسیه با حضور شرکت های بیش از ۴۰ کشور جهان برگزار شد
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تحلیل2
گفتمان

معرفی طرح های توسعه ای صنعت نفت ایران 
در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو 

یادداشت اول

تک خبر

از  دوره  چهاردهمی�ن  نف�ت:  دان�ش 
مس�کو  گاز  و  نف�ت  بین الملل�ی  نمایش�گاه 
)MOIGE( روز سه ش�نبه )6 تیر ماه( با هدف 
معرفی و ارائه خدمات و فناوری های به روز از 
س�وی شرکت کنندگان از سراسر جهان آغاز 

به کار کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه 
اطالع رسان��ی شرکت ملی نفت ایران، این 
رویداد بین المللی که از سال 1993 میالدی 
همه ساله در ماه ژوئ��ن در پایتخت روسیه 
برگ��زار می شود، در ای��ن دوره میزبان 652 
غرف��ه از 40 کش��ور ب��ه ویژه ای��ران بود. 
شرکت ه��ای سازنده و تامین کننده فناوری 
و خدم��ات در ح��وزه نفت و گ��از از سراسر 

دنیا در این نمایش��گاه حض��ور یافته بودند 
ت��ا از فرصت بازدید و تب��ادل اطالعات در 
خصوص تج��ارت در حوزه ان��رژی، تامین 

منابع و انتقال فناوری بهره مند شوند.
در ای��ن دوره ب��رای اولین بار شرکت 
مل��ی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به 
همراه دو شرکت بخ��ش خصوصی نفت و 
گاز سرو و کریدور انرژی خوزستان از ایران 
در این نمایش��گاه حض��ور داشتند. شرکت 
ملی نف��ت ایران با هدف ج��ذب سرمایه و 
انتقال تکنولوژی در س��ه بخش طرح های 
باالدست��ی، طرح های توسع��ه ای میادین 
نفت��ی و گ��ازی با مدل جدی��د قراردادهای 
نفت��ی، بلوک ه��ای اکتش��افی و پروژه های 
EPCF و EPDF در این نمایش��گاه حضور 
نمایش��گاه  داش��ت.در چهاردهمین  فع��ال 
 ،)MIOGE(بین الملل��ی  نفت و گ��از روسیه
شرکت هایی از کش��ورهای ترکیه، اسپانیا، 
ن��روژ، چک، فنالند، کان��ادا، روسیه، آلمان، 
دانمارک، چی��ن، اتریش، ای��االت متحده، 
صربس��تان، بلژیک، ک��ره، ایتالیا، سوئیس، 
فرانس��ه، بریتانی��ا، هنگ کنگ، لهس��تان، 
رومانی، لیتوانی، مجارستان، هلند، کرواسی، 
امارات متحده عربی، ژاپن، سوئد، اوکراین، 

بالروس و...  حضور داشتند.
همچنی��ن در حاشیه این نمایش��گاه، 

سومین کنفران��س بین المللی صنایع نفت و 
گ��از روسیه از س��وی وزارت انرژی و منابع 
طبیعی روسیه با حضور شرکت های بیش از 

40 کشور جهان برگزار شد.
بررسی روش های ازدی��اد برداشت از 
مخ��ازن، تجربیات بین الملل��ی در برداشت 
از مناب��ع نفت و گاز، مش��کالت موجود در 
توسعه میادین خشکی و دریایی نفت و گاز، 
روش های حف��اری عمیق و تعمیر چاه ها از 
جمله محورهای کنفرانس بین المللی صنایع 
نف��ت و گاز روسیه ب��ود. چهاردهمین دوره 
از نمایش��گاه بین المللی نفت و گاز مس��کو 
)MOIGE( روز جمع��ه )9 تی��ر ماه( به کار 

خود پایان داد.

پوست خربزه زیر پای سعودی!
احمد مددی

اوضاع و احوال نفت آنقدر خراب 
و کساد است که شاید تنها یک شوک 
ب��زرگ بتواند ای��ن بازار ب��ی رونق را 
رونقی دوباره بخشیده و به آن سمت و 
سویی روشن بدهد. خوب شوک بزرگ 
چه می تواند باشد؟! توافق برای کاهش 
دوب��اره و این بار چش��مگیر تولید نفت 
اوپ��ک و غیر اوپکی ه��ا، پرهیز از تک 
روی و عمل هماهن��گ در بازار و یا...  

جن��گ؟! آری! المحاله خواب بازار نف��ت آنقدر سنگین شده است 
که این��ک برخی صاحبنظرنماهای عمدت��ا غربی، معتقدند؛ شوک 
ب��زرگ و افزایش قیمت نفت تنها از یک طریق ممکن خواهد بود 
و آنه��م بروز یک جنگ منطقه ای است به شرط آنکه یک سوی 
آن جنگ، ای��ران و سوی دیگرش سعودی ه��ا باشند! این عده از 
کارشناسان غربی که بدشان نمی آید دو کشور بزرگ دارنده ذخایر 
عم��ده نف��ت را به هر قیمتی تهییج کنند و ب��ه جان هم بیاندازند، 
افزای��ش قیمت نفت را به قیم��ت جنگ و خونریزی گره زده اند و 
ب��ی مهابا رمز و راز افزای��ش قیمت نفت را منوط به رویارویی این 
دو کشور می دانند و می گویند شعله جنگ ایران و عربستان، قیمت 

نفت را به 100 دالر در هر بشکه می رساند. 
در ای��ن باره، نش��ریه اقتصادی فوربس مدع��ی شده که در 
ص��ورت رویارویی مس��تقیم نظامی ایران و عربس��تان، بزرگترین 
برندگ��ان این وضعیت، شرکت های نفت شی��ل آمریکا خواهند بود 
و به همی��ن دلیل اگر جنگی بین این دو دشم��ن قدیمی )ایران و 
عربس��تان( رخ دهد، احتم��اال آمریکا اقدام چندان��ی برای متوقف 
ساختن آن انج��ام نخواهد داد. این نش��ریه در ادامه چنین نتیجه 
گرفت��ه ک��ه روسیه ه��م ممکن اس��ت از همین رویک��رد آمریکا 
دنباله روی کند، زیرا قیمت های باالی نفت به سود این تولیدکننده 

انرژی خواهد بود. 
نکت��ه مهم و قابل تامل این تحلی��ل آن است که تحلیل گر 
مرموز این نش��ریه، ب��ه شکل آشکاری پوست خرب��زه را زیر پای 
سردم��داران مغرور و ب��ی تجربه سعودی ها گذاشت��ه و این چنین 
نتیجه گرفته که بروز یک رویارویی نظامی با ایران، به نفع عربستان 
نی��ز خواهد بود! چه اینکه ب��ه زعم این تحلیلگر، قیمت های باالتر 
نف��ت زمینه را ب��رای عرضه عمومی سهام شرک��ت آرامکو فراهم 
خواه��د ساخت و یک فرصت استراحت بس��یار خوب و ضروری را 
به چاه های نفتی این کش��ور که بیش از حد از آنها استخراج شده، 

فراهم خواهد ساخت!
بی تردید، چنی��ن تحلیل هایی از اردوگاه غرب، تنها با هدف 
متش��نج کردن بیش��تر منطقه پر آشوب خاورمیان��ه و صید کردن 
ماهی مرادشان بروز و ظهور می یابد و در چنین رویکرد خطرناکی، 
ض��رورت هوشیاری و رصد دقیق تح��والت منطقه ای را بیش از 

پیش پررنگ تر می سازد.
البته هر چند حکام سعودی در سالهای اخیر اثبات کرده اند که 
از تحلیل درست وقایع به دلیل »غره« شدن از منابع سرشار نفت و 
حمایت ایاالت متحده عاجزند، اما المحاله قدرت بازدارندگی ایران 
آن قدر مس��تحکم و ملموس است که به آنان درباره ماجراجویی با 
ایران گوشزدی جدی نماید. در غیر محتمل ترین گزینه، اگر جنگی 
 رخ ده��د، بی تردید، سعودی ها آغازگر جنگ احتمالی هس��تند اما 
بی شک پایان آن بس��ته به نظر دلیرمردان ایران خواهد بود! و آل 
سع��ود آنگ��اه در باتالقی دست و پا خواهد زد ک��ه احتماال پس از 

جنگ، در جغرافیای خاورمیانه رداثری نخواهد داشت. 

افق های جدید همکاری تهران - سئول در بخش انرژی؛

الریجانی: سرمایه گذاری کره جنوبی در 
صنعت نفت ایران مورد حمایت است

رئیس مجلس شورای 
اسالمی با اش�اره به آمادگی 
ایران برای س�رمایه گذاری 
ک�ره جنوب�ی در حوزه ه�ای 
نف�ت و گاز گف�ت: مجل�س 
ش�ورای اس�المی از ظرفیت 
خ�ود برای کمک ب�ه اجرای 
توافق هایی که بین تهران و 

سئول به امضا رسیده است استفاده خواهد کرد.
دکت��ر علی الریجان��ی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی که به 
منظ��ور شرکت در دومین اج��الس اوراسیا به کره جنوبی سفر کرده 
ب��ود، در دیدار با نخس��ت وزیر این کش��ور، آمادگی ای��ران را برای 
سرمای��ه گذاری کره جنوب��ی در حوزه های نفت و گاز اعالم و تاکید 
کرد: مجلس شورای اسالم��ی از ظرفیت خود برای کمک به اجرای 
توافق های��ی که بی��ن تهران و سئول به امضا رسی��ده است استفاده 
خواهد کرد.وی با اشاره به شروع برنامه پنج ساله جدید در جمهوری 
اسالمی ای��ران، این مرحل��ه را برای توسعه همک��اری در حوزه های 
متن��وع اقتص��ادی، بازرگانی، بانکی، انرژی، محیط زیس��ت، ریلی و 
توریس��م یک شروع مجدد در احیای روابط خواند.نخست وزیر کره 
جنوب��ی نیز در این دیدار با ذک��ر خاطراتی مثبت از آخرین سفر خود 
به ایران، بر آمادگی کشورش بر توسعه و تحکیم روابط با ایران خبر 
داد و تصری��ح کرد: آمادگ��ی داریم با توجه به ظرفیت متنوع میان 2 
کشور، در حوزه های مختلف همکاری با ایران را ارتقا بخشیم.رئیس 
مجلس کره جنوبی نیز در دیداری جداگانه با دکتر الریجانی آمادگی 
کش��ورش را برای همکاری با ای��ران در حوزه های انرژی، نفت، گاز 
و پتروشیم��ی، انرژی های پاک و خودروسازی مورد تاکید قرار داد و 
اف��زود: ما هم عقیده داریم که رفع موانع و تس��هیل صدور روادید و 
برقراری پرواز مستقیم بین 2 کش��ور زیربنای توسعه همکاری های 

تجاری و اقتصادی است.

 

در حاشیه این نمایشگاه، 
سومین کنفرانس بین المللی 
صنایع نفت و گاز روسیه از 
سوی وزارت انرژی و منابع 

طبیعی روسیه با حضور 
شرکت های بیش از ۴۰ کشور 

جهان برگزار شد

 

شرکت ملی نفت ایران با هدف 
جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی 
در سه بخش طرح های باالدستی، 
طرح های توسعه ای میادین نفتی 

و گازی با مدل جدید قراردادهای 
نفتی، بلوک های اکتشافی و 

پروژه های EPCF و EPDF در 
این نمایشگاه حضور فعال داشت

دان�ش نف�ت: مدی�ر عام�ل ش�رکت توس�عه و 
مهندس�ی نفت جزئیات یکپارچه س�ازی میادین نفتی 

یاران شمالی و یاران جنوبی را تشریح کرد.
سی��د نورالدین شهن��ازی زاده در مورد یکپارچه 
س��ازی میادین نفت��ی یاران شمالی و ی��اران جنوبی 
توضی��ح داد: در مورد پروژه می��دان نفتی یاران این 
سیاست دنبال می شود که این دو میدان یکپارچه شوند 
و طرح توسعه این دو میدان به صورت مشترک انجام 
ش��ود تا تولید از این میادی��ن با استفاده از روش های 

IOR و EOR و تلمبه های درون چاهی در دراز مدت 
حف��ظ شود.وی با اشاره ب��ه امضای قرارداد HOA با 
شرکت صنعت نفت و گاز پرشیا برای یکپارچه سازی 
یاران شمالی و یاران جنوبی گفت: برای تکمیل این 
قرارداد، توسعه یاران شمالی و یاران جنوبی در قالب 
ی��ک میدان در قالب یک الحاقی��ه انجام می شود.به 

گفته شهنازی زاده، این اقدام به زودی انجام خواهد 
شد و در حال آماده کردن مقدمات کار هستیم تا پس 
از آنکه در شرکت ملی نفت ایران تصویب شد فرآیند 
ک��ار در قالب یک الحاقیه HOA  آغاز شود و متعاقبا 
بحث قرارداد پیگیری شود تا بعد از اینکه مجوزهای 
الزم گرفت��ه شد انعقاد قرارداد یاران شمالی و جنوبی 

با شرکت صنعت نفت و گاز پرشیا صورت گیرد.مدیر 
عام��ل شرکت توسعه و مهندسی نفت )متن( درمورد 
می��زان برداشت از میادین نفتی یاران شمالی و یاران 
جنوبی بع��د از یکپارچه سازی توضی��ح داد: در حال 
حاضر 30 هزار بشکه از میدان یاران شمالی برداشت 
می شود و قرار است 25 هزار بش��که از یاران جنوبی 
برداشت شود. در مجموع سعی می شود تولید 65 هزار 
بش��که ای از میادین یاران شمالی و یاران جنوبی  با 

اقدامات IOR و EOR در درازمدت حفظ شود.

پوتين در تماس تلفنی با اردوغان؛

کار لوله گذاری »ترکيش استريم«آغازشد
دانش نفت: رییس جمهور روسیه خطاب به همتای 
ترکیه ای خود ازش�روع فعالی�ت لوله گ�ذاری در خط  لوله 

ترکیش استریم در عمق دریا خبر داد.
ب��ه گ��زارش دانش نفت ب��ه نق��ل از اسپوتنیک، 
والدیمی��ر پوتین همچنین گفت: امی��دوار است روسیه 
بتواند در موعد ضرب العجل های تعیین شده کار ساخت 
و ساز نیروگاه هس��ته ای آکویو رابه اتمام برساند.رییس 
جمهور روسیه از روی یک کشتی نصب لوله در تماسی 
تلفنی با همت��ای ترکیه ای خود رج��ب طیب اردوغان، 
به او اط��الع داد که کار لوله گ��ذاری خط لوله ترکیش 
استریم در آب های عمیق شروع شده است.پوتین خطاب 
ب��ه اردوغان گفت: پروژه های ما ب��ا ترکیه خیلی زودتر 
از آنچ��ه با شرکای تجاری دیگرم��ان اتفاق می افتد در 
حال پیشرفت است. در مواردی که ما با کشورهای دیگر 
به علت نیاز به تاییدیه های اداری مختلف سال ها زمان 
صرف می کردیم، با ترکیه کارها را در چند ماه به انجام 
رساندیم که این در نتیجه حمایت مس��تقیم شما اتفاق 
افت��اده است.با توجه به این ک��ه توافق ساخت خط لوله 
ترکیش استریم در پاییز 2016 امضا شد پوتین اشاره کرد 
که در طول کمتر از ۷ ماه فعالیت لوله گذاری آن شروع 

شده است.پوتین سوار بر کش��تی پایونیرینگ اسپیریت 
لوله گذاری در شهر جنوبی آناپا در منطقه کراسنودار، در 
حال بازبینی مس��یر ترکیش استریم در آب های عمیق 
و آب ه��ای کم عم��ق بود.پوتین گف��ت: در صورتی که 
شرک��ای ما تمایل داشته باشند ما آمده ایم که به اروپای 
جنوب��ی و جنوب شرقی گاز صادر کنیم.او اشاره کرد: ما 
چنین تمایلی را در شرکای خود مشاهده می کنیم.پوتین 

همچنین با اطمینان از ممکن بودن اتمام ساخت و ساز 
نیروگاه هسته ای آکویو طبق برنامه زمان بندی و ظرف 
ضرب العجل های تعیین شده سخن گفت.او از اردوغان 
برای ای��ن که مجریان ترکیه ای به اپراتور روسی مجوز 
فعالیت دادند تشکر کرد.رییس جمهور روسیه گفت: اگر 
ما با همین سرعت ب��ه کار خود ادامه دهیم با کار روی 

مسائل دیگر مطمئنا برنامه ها را تکمیل خواهیم کرد.

سيد نورالدين شهنازی زاده تبيين کرد؛

جزئيات يكپارچه سازی ميادين نفتی ياران شمالی و جنوبی

 

در حال حاضر ۳۰ هزار بشکه از میدان 
یاران شمالی برداشت می شود و قرار است 

25 هزار بشکه از یاران جنوبی برداشت 
شود. در مجموع سعی می شود تولید ۶5 
هزار بشکه ای از میادین یاران شمالی و 

یاران جنوبی  با اقدامات IOR و EOR در 
درازمدت حفظ شود

 

در مورد پروژه میدان نفتی یاران این 
سیاست دنبال می شود که این دو میدان 

یکپارچه شوند و طرح توسعه این دو 
میدان به صورت مشترک انجام شود 
تا تولید از این میادین با استفاده از 

روش های IOR و EOR و تلمبه های 
درون چاهی در دراز مدت حفظ شود

 

رییس جمهور روسیه از 

روی یک کشتی نصب لوله 

در تماسی تلفنی با همتای 

ترکیه ای خود رجب طیب 

اردوغان، به او اطالع داد 

که کار لوله گذاری خط لوله 

ترکیش استریم در آب های 

عمیق شروع شده است



یادداشت  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 10 تير ماه 1396 - شماره 581

۳ گزارش
گزارش دانش نفت از برگزاری یک مجمع موفق؛

ایرانول بیشترین رشد سوددهي شرکتهاي تولید روغن را 
به خود اختصاص داد 

قراردادهای جدید نفتی اقتصاد کشور را 
بیمه می  کند

حمیدرضا صالحی
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته 

بتوانی��م سرمای��ه گذاری  اگ��ر 
مستقیم در صنعت نفت داشته باشیم، 
ضامن ایجاد شغل و بیمه شدن آینده 
اقتص��اد کش��ور می شود. ب��ی تردید 
ای��ران می تواند ه��اب ان��رژی منطقه 
باشد، صنعت نفت کشور ما به دالیل 
مختل��ف و از جمل��ه تحریم ه��ا دچار 
عق��ب ماندگی شد و آنط��ور که باید 
و شاید سرمایه گ��ذاری در آن انجام 

نش��ده است. ما ام��روز در صنعت نفت به مناب��ع و تکنولوژی در 
حوزه باالدستی نیاز داریم، در سال های گذشته هیچ نقدینگی ای 
ب��ه این صنعت تزریق نکرده ایم بنابرای��ن نیاز داریم که سرمایه 
گذاری ای در کش��ور اتفاق بیفتد که از مس��یر قراردادهای جدید 
نفت��ی محقق می شود. ما باید بدانیم به دلیل ضرورت بزرگ ملی 
نیاز به راه اندازی چرخ صنعت نفت کش��ورمان داریم، بنابراین با 
ورود شرکت ه��ای خارجی بنگاه های ایرانی توسعه پیدا می کند و 
از ظرفیت های تکنولوژیکی آنه��ا استفاده می شود. وقتی بتوانیم 
برنده��ای بزرگ نفتی را با قرارداده��ای صحیح وارد ایران کنیم 
در واقع امنیت کش��ور را ب��اال برده ایم، وقت��ی بنگاه های معتبر 
بین المللی وارد ایران شده و دفاترشان راه می افتد، تجهیز کارگاه 
می کنن��د، از نیروهای محلی استفاده می کنن��د ما هم می توانیم 
ب��ا جوینت شدن از ظرفیت شرکت ه��ای خارجی استفاده کرده و 
مناف��ع اقتصادی ایجاد کنیم. راه ان��دازی پروژه های توسعه نفت 
می توان��د از لحاط منافع امنیتی و سیاسی موجب تقویت موقعیت 
ای��ران در منطقه شود چرا که وقتی چند بنگاه معتبر و قوی مثل 
توت��ال و شل و در پروژه ه��ای نفتی درگیر می شوند، می توانیم از 
ابعاد مختلف امنیتی وسیاسی بهره برداری کنیم و از همه مهمتر 
جوین��ت شدن شرکت ه��ای خارجی و ایرانی منج��ر به تقویت و 
توسع��ه شرکت های ایرانی خواهد شد. در این رابطه فقط سرمایه 
گذاری و حضور در بازار بین المللی و احداث بنگاه های بین المللی 

مط��رح نیس��ت بلکه 
گرفت��ن ب��ازار توسط 
دولت ه��ا مهم است، 
ایجاد اشتغال و توسعه 
بنگاه ها  تکنولوژیکی 
اهمیت دارد بنا براین 
اقتصاد  برای  فرصتی 
بنگاه ه��ای  و  مل��ی 
داخل��ی است که طی 
گذشت��ه  سال ه��ای 
عق��ب نگ��ه داشت��ه 
ش��ده بودند. متاسفانه 
ب��ا توج��ه ب��ه عقب 
ماندگ��ی صنعت نفت 
و تحریم ها استفاده از 
میادین مشترک مورد 

توجه قرار نگرفت و با همین نگاه باعث شدیم نفت کشور توسط 
برخی کشورهای همسایه تصاحب شود و سهم ما به اندازه کافی 
داده نشود که اکنون با فرصت استفاده از قراردادهای جدید نفتی 
باید تمام نقیصه ها را رفع و تکنولوژی نفت کشور را روزآمد کرده 
و برای کش��ور درآمد زایی کنیم. توسعه میادین مشترک می تواند 
راهگشای اقتصاد کشور باشد، ما از مسیر قراردادهای جدید نفتی 
می توانی��م ظرفیت هایی برای اشتغال کنی��م ضمن اینکه بخش 
خصوصی نیز به خوب��ی وارد کار خواهد شد. مدیریت ارشد نظام 
و دول��ت و وزرا ثابت کردند ب��ا سیاست هایی که در اوپک داشته 
ان��د دستاورده��ای خوبی بدس��ت آورده و از طریق کش��ورهای 
تولید کننده به زبان مش��ترک رسیده اند، امروز نیز از طریق این 
دیپلماس��ی نفتی باید تولید نفت مان را ب��ه حد قبل از تحریم ها 
برسانیم. دیپلماسی نرم جمهوری اسالمی که با قراردادهای جدید 
نفت��ی نمایان می ش��ود در این برهه می توان��د موجب همگرایی 
کش��ورهای تولی��د کننده نفت ب��ا ما باشد و اج��ازه جبران عقب 
ماندگ��ی 15 سال��ه داده شود.: ما کش��وری نفت خیز هس��تیم و 
اقتص��اد ما از نفت می گذرد، نیاز داریم سریعتر از منابع مش��ترک 
مس��تقل بهره ب��رداری کنیم بنا بر این  اگ��ر بتوانیم شرکت های 
درجه یک را وارد کش��ور کنیم جایی برای برای دالل ها در نفت 
نخواهد بود. اگر بتوانیم سرمایه گذاری مس��تقیم در صنعت نفت 
داشته باشیم ضامن ایجاد شغل و بیمه شدن آینده اقتصاد کش��ور 
می ش��ود. ما در صنایع پایین دست��ی حرفی برای گفتن داریم لذا 
بای��د تالش کنیم فضای امن و آرامش در کش��ور ایجاد کنیم تا 
سرمایه گذار با طیب خاطر سرمایه بیاورند و ابتدا صنایع باالدست 

را توسعه دهیم.

دانش نفت: مجمع شرکت نفت ایرانول 
منتهي به س�ال مالي 1۳۹٥ روز شنبه )سوم 
تیر ماه( در س�الن تالش وزارت کار برگزار و 
براي نخستین بار شرکت نفت ایرانول موفق 
ش�د بیش�ترین رش�د س�ود دهي عملیاتي با 
14درصد و سود خالص با ۳۹ درصد افزایش 
را در بین شرکتهاي روانکاران نسبت به سال 

1۳۹4 به خود اختصاص دهد.
 ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا، مهندس 
عیس��ي اسحاقي، مدیر عامل شرکت نفت 
ایرانول در این مجمع گزارشي از فعالیت دو 
ساله خود و اعض��اي جدید هیات مدیره به 
سهامداران ارایه و سهامداران از عملکرد وي 
در این شرکت که موج��ب رشد سوددهي، 
اجراي پروژه هاي اساسي و اصالح ساختار، 

توجه به نیروي انس��اني، کاهش 3 درصدي 
بهاي تمام ش��ده محصوالت، صرفه جویي 
و کاه��ش هزینه ها، افزایش سه��م بازار و 
کاهش خ��ام فروشي و تدوی��ن استراتژي 
بلندم��دت براي این شرکت ش��ده تقدیر و 

تشکر کردند. 
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت: 
ایرانول طي سه سال گذشته رکورد تولید و 
فروش مقداري و مبلغ��ي محصول نهایي، 
سودده��ي و مق��دار ص��ادرات به خصوص 
محص��ول نهایي را  شکس��ته و سهم بازار 
ایران��ول را ح��دود 4 درص��د افزایش داده 
اس��ت و خام فروش��ي را 30 درصد کاهش 
و ف��روش مقداري محص��ول نهایي را 30 
درصد افزایش داده است. مهندس اسحاقي 

از بهره برداري پایانه صادراتي ایرانول، برج 
خنک کننده پاالیش��گاه آبادان و خط ریلي 
حمل محصوالت صادرات��ي ظرف سه ماه 
آینده خب��ر داد و گفت: استرات��ژي ایرانول 
1404 بزودي نهایي و تصویب مي شود که 
بر اساس این برنامه طي هش��ت سال، خام 
فروشي ایرانول تقریبا به صفر مي رسد. وي 
از تهیه ح��دود 12 پروژه به هم��راه برنامه 
زمانبندي ش��ده ظرف پنج س��ال آینده در 
ای��ن شرکت خبر داد. بر این اساس، در این 
مجم��ع اعالم شد که س��ود ایرانول از 145 
میلیارد تومان در س��ال 94 به 203 میلیارد 

تومان در س��ال 95 افزایش یافته که ناشي 
از کاه��ش اساسي هزینه هاي مالي و بهاي 
تمام ش��ده فروش، تغیی��ر در سیاست هاي 
فروش و ف��روش ساختمان م��ازاد شرکت 
میباش��د. به گزارش خبرنگ��ار ما، در پایان، 
با تصوی��ب مجمع به ازاي ه��ر سهم1٨0 
تومان، سود تقسیم شد که مورد استقبال و 
تشکر سهامداران قرار گرفت. گفتني است؛ 
در مجمع 94 به ازاي هر سهم 110 تومان 

تقسیم گردیده بود.
همچنی��ن در مجمع ف��وق العاده که 
برای افزایش سرمای��ه بعد از مجمع عادی 
برگ��زار شد، سهامداران بع��د از 10 سال به 
150 میلیارد توم��ان افزایش سرمایه در دو 

مرحله موافقت کردند.

رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی:

اجرای قراردادهای نفتی سبب ورود سرمايه های جديد به ايران می شود

شعار جديد ترامپ: حكمرانی در انرژی!
دولت ترامپ اعتقاد دارد اولويت استراتژی انرژی »از همه باالتر« است

دانش نفت: رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی 
با بی�ان این که تاخی�ر در اجرای قرارداده�ای جدید نفتی 
س�بب تصاح�ب بازارهای بین المللی ازس�وی کش�ورهای 
رقی�ب می ش�ود گف�ت: ای�ن قرارداده�ا در گام نخس�ت 
می تواند س�رمایه گذاری های جدیدی وارد ایران کند و در 

گام بعد، دیگر صنایع را رونق بخشد.

سی��د مهدی حس��ینی، رئی��س کمیت��ه بازنگری 
قراردادهای نفتی به نقش و ضرورت اجرای قراردادهای 
جدی��د نفت��ی اشاره ک��رد و گفت: صنعت نف��ت، موتور 
محرک��ه اقتصاد به شمار م��ی رود و در خروج از رکود و 
حل مش��کالت اقتصادی کشور، نقش مهمی دارد.وی با 
بی��ان این که ظرفیت های بزرگی در کش��ور وجود دارد، 
افزود: ایران دارای بزرگتری��ن ذخایر گازی و چهارمین 
ذخای��ر نفت��ی دنیاست که بای��د از آن ها استف��اده کرد.

حس��ینی تصریح کرد: با وجود این ک��ه ظرفیت های ما 
در صنعت نفت قابل مقایس��ه با همس��ایگان نیست، اما 
آن ها به سرعت در ح��ال توسعه میدان های نفت و گاز 
خود هس��تند.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با 
بیان این که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید 
ظرفیت ه��ای صنعت نفت و گ��از افزایش یابد، گفت: با 
وجود برخورداری از ذخایر بزرگ گازی، میزان صادرات 
گاز و حضور در بازارهای بین المللی این محصول، اندک 
است، البته با توسعه صنعت نفت، عالوه بر کسب مزایای 
اقتص��ادی، می توانیم بر مس��ایل سیاس��ی و بازارهای 
بین المللی نیز اثر گزار باشیم.وی به صادرات گاز روسیه 

به اروپا اشاره و عنوان کرد: اروپا به گاز روسیه وابس��ته 
است، که این مس��ئله سبب شده است در تنظیم روابط 
سیاسی و اقتصادی ب��ا اروپا، روسیه دست باال را داشته 
باشد.حس��ینی با بی��ان این که همه کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس تش��نه گاز هستند، افزود: کشورهای حاشیه 
خلی��ج فارس هم اکنون اقدام به واردات محموله ال ان 
اج��ی از آن سوی دنیا می کنند، ای��ن در حالی است که 
با یک خ��ط لوله 150 کیلومتری می توانیم به آن ها گاز 
ص��ادر کنیم.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به 
ض��رورت سرمایه گذاری 200 میلیارد دالری در صنعت 
نف��ت اشاره و تصریح کرد: تامی��ن این حجم از سرمایه 
گذاری، خارج از توان اقتصاد ماست، همچنین در برخی 
صنایع، به فناوری های جدید دسترسی نداریم که باعث 
می شود، هزینه ها باال رفته و بهره وری کاهش یابد.وی 
با بیان این که باید فناوری های جدید را در صنعت نفت، 
وارد کشور کرده و بومی کنیم، عنوان کرد: ظرفیت های 
گس��ترده ای در داخ��ل کش��ور وج��ود دارد ک��ه نیاز به 
فناوری ه��ای جدی��د دارد، در قرارداده��ای جدید نفتی، 
موض��وع انتقال فن��اوری به کش��ور و رشد شرکت های 

داخلی در کنار شرکت های بین المللی، لحاظ شده است. 
حس��ینی به وجود رکود نسبی اقتصادی در کشور اشاره 
کرد و گفت: تجربه های کشورهای آسیای جنوب شرقی 
و سای��ر مناطق دنیا نش��ان می دهد ک��ه در تمام آن ها، 
ب��رای خروج از رک��ود، پول برای بخ��ش تولید، تزریق 
شده است.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه 
داد: قرارداده��ای جدید نفتی، در گام نخس��ت می تواند 
سرمایه گذاری ه��ای جدیدی وارد ای��ران کند و در گام 
بع��د می تواند سبب رونق دیگر صنای��ع شود، همچنین 
پولی که وارد کش��ور می شود به تدریج در بخش پایین 
دستی و دیگر صنایع سرمایه گذاری می شود که افزایش 
تولی��د و اشتغال آفرینی را به دنبال خواهد داشت.وی با 
بیان این ک��ه توسعه صنعت نفت، سب��ب تقویت قدرت 
ملی می ش��ود، افزود: اگر در اج��رای قراردادهای جدید 
نفت��ی و جذب سرمایه های جدی��د، تاخیر داشته باشیم، 
رقبا و همس��ایگان ما، بازار و ابتکار عم��ل را در اختیار 
خود می گیرند، اما در صورتی که میزان تولید نفت کشور 
افزای��ش یابد، قدرت تاثیرگ��ذاری در اوپک نیز افزایش 

خواهد یافت.

دانش نفت: ترامپ با ش�عار »حکمرانی در انرژی«، 
به دنب�ال تقویت صادرات انرژی آمریکاس�ت ت�ا در بازار 

حکم رانی کند.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از رویترز، دونالد 
ترامپ قرار است برنامه خود برای کاهش محدودیت های 
قانون��ی تولید نفت، گ��از طبیع��ی و زغال سنگ امریکا 
را  اع��الم کند ت��ا با تقویت تولید ان��رژی -که در حال 
حاض��ر هم در اوج شکوفایی ق��رار دارد- و صادرات آن 
ب��ه سراسر جهان، برای آمریکایی ها اشتغال ایجاد کرده 
و به متح��دان خود کمک کند. مقام��ات به خبرنگاران 
گفتن��د: ترامپ برنامه خود در م��ورد شعار جدید دولتش 
را که »حکمرانی در ان��رژی« است در دپارتمان انرژی 
تبیین خواهد کرد. آنها از ارائه هرگونه اطالعات در مورد 
این که ترامپ چه تغییری ممکن است در قوانین موجود 
ک��ه همین حاال هم جلوی شکوفایی صادرات را نگرفته 
است انجام دهد، خ��ودداری کردند. مایک کاتانزارو که 
ی��ک دستیار سیاست گذاری انرژی ک��اخ سفید است به 
خبرنگ��اران گف��ت: در حال حاضر م��ا در بخش انرژی 
آمریک��ا از عصر کمیاب��ی به عصر فراوان��ی رسیده ایم. 
م��ا می خواهیم که از ای��ن منابع واف��ر در وطن خود و 
همچنین در خارج از کش��ور استفاده مفیدی بکنیم. این 
سخنران��ی ترامپ یک هفته قب��ل از دیدار او با رهبران 
دولت ه��ای اروپایی مرکزی و اروپ��ای شرقی در ورشو 

انج��ام می شود. ای��ن دولت ها خواست��ار واردات مقادیر 
بیش��تری از گاز طبیعی مایع آمریکا ب��ه بازارهای خود 
هس��تند تا در مقابل گاز روسیه جایگزینی داشته باشند. 
ترامپ در سر راه خود به اجالس جی بیست در هامبورگ 
آلمان، به ورشو خواهد رفت. قرار است ترامپ در آلمان 
برای اولین بار از ابتدای ریاست جمهوری خود مالقاتی 
رودر رو ب��ا رئیس جمهور روسی��ه والدمیر پوتین داشته 

باشد.وزیر انرژی، ریک  پری به خبرنگاران گفت: انتقال 
ال ان ج��ی )گاز مایع طبیعی( با کش��تی سهم بزرگی در 
استراتژی »حکم رانی انرژی« خواهد داشت اما صادرات 
زغال سن��گ و تکنول��وژی آمریک��ا که کم��ک می کند 
آلودگی نیروگاه ه��ای با سوخت زغال سنگ کاهش پیدا 
کند هم به همین اندازه اهمیت دارد.پری در ادامه گفت 
که او در مورد پتانس��یل صادرات زغال سنگ آمریکا به 

اکرای��ن با رئیس جمه��ور این کش��ور پتروپروشن کو در 
دی��دار هفته گذشته او از واشنگت��ن گفتگو کرده است.
پری با ق��رض گرفتن شعار انرژی دول��ت اوباما گفت: 
دول��ت ترامپ اعتقاد دارد اولوی��ت استراتژی انرژی »از 

همه باالتر« است.

تولید نفت تا پایان امسال
 به ۴ میلیون بشکه می رسد

دان�ش نفت: تولید نفت ایران از ۳.8 میلیون بش�که عبور کرد و 
تولید نفت تا پایان امسال به 4 میلیون بشکه می رسد. 

وزیر نفت از تولید روزانه بیش از 3.٨ میلیون بش��که نفت خبر 
داد و گفت: تولید نفت خام تا پایان امس��ال به 4 میلیون بش��که در 
روز می رسد.بی��ژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس درباره میزان تولیدات نفت خام در کشور اظهارداشت: میزان 
تولیدات نفت از 3.٨ میلیون بش��که عبور ک��رده است.وی در ادامه 
افزود: میزان تولیدات نفت کش��ور تا پایان سال جاری به 4 میلیون 
بش��که خواهد رسید.وزیر نفت با اشاره به آخری��ن وضعیت پرونده 
 بابک زنجان��ی گفت: در پرونده بابک زنجان��ی هیچ اتفاق تازه ای 

تاکنون نیافتاده است.

 

ایرانول طي سه سال گذشته 
رکورد تولید و فروش مقداري و 
مبلغي محصول نهایي، سوددهي 

و مقدار صادرات به خصوص 
محصول نهایي را  شکسته و سهم 
بازار ایرانول را حدود ۴ درصد 

افزایش و خام فروشي را ۳۰ 
درصد کاهش و فروش مقداري 

محصول نهایي را ۳۰ درصد 
افزایش داده است

 

استراتژي ایرانول 
1۴۰۴ بزودي نهایي و 
تصویب مي شود که بر 
اساس این برنامه طي 

هشت سال، خام فروشي 
ایرانول تقریبا به صفر 

مي رسد

دونالد ترامپ قرار است برنامه 
خود برای کاهش محدودیت های 
قانونی تولید نفت، گاز طبیعی و 

زغال سنگ امریکا را  اعالم کند تا 
با تقویت تولید انرژی و صادرات 

آن به سراسر جهان، برای 
آمریکایی ها اشتغال ایجاد کرده 

و به متحدان خود کمک کند

 

در سال های گذشته 
هیچ نقدینگی ای به این 
صنعت تزریق نکرده ایم 
بنابراین نیاز داریم که 
سرمایه گذاری ای در 
کشور اتفاق بیفتد که از 

مسیر قراردادهای جدید 
نفتی محقق می شود



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 10 تير ماه 1396 - شماره 581

گفتمان۴
درباره گواهینامه صالحیت حرفه ای در نفت بیشتر بدانیم؛

انتخاب مدیران پروژه های صنعت نفت ضابطه مند می شود

اخبار پارس جنوبی
خط لوله دریایی انتقال گاز فاز 1۳ شکست

ی�ک منبع آگاه از شکس�تن خط لوله ف�از 1۳ پارس جنوبی در 
حین عملیات لوله گذاری شرکت تاسیسات دریایی خبر داد.

ی��ک منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس از شکسته شدن خط لوله انتقال گاز ترش فاز 13 که اخیرا 
توسط شرکت تاسیس��ات دریایی ب��ه وسیله شناور لوله گذار غدیر 
صورت گرفته است خبر داد.وی با اشاره به اینکه این کش��تی در 
گذشت��ه نیز کار لوله گذاری را انجام داده است و مش��کلی پیش 
نیامده، توضیح داد: ظاهرا در این پروژه شرکت تاسیس��ات دریایی 
از اف��راد کم تجربه بهره برده است که موجب شکس��تن خط لوله 
انتقال گاز ای��ن فاز شده است.این منبع مطلع تصریح کرد: با این 
شرایط شرکت تاسیس��ات دریایی ب��رای تعمیر و تعویض خطوط 
ل��ه عالوه بر هزینه های زیاد، باید زمان زیادی نیز صرف کند که 
این ک��ار موجب تاخیر در اجرای پ��روژه می شود.طرح توسعه فاز 
13 میدان مش��ترک پ��ارس جنوبی به منظور تولی��د روزانه 56.6 
میلیون متر مکعب گاز غنی،  ۷5 هزار بشکه میعانات گازی،  400 
 »LPG« ت��ن گوگ��رد و تولید ساالنه 1.05 میلیون ت��ن گاز مایع
)پروپ��ان و بوتان( و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک 
واحده��ای پتروشیمی در دست انجام است.این پروژه در دو بخش 
ساحلی )بخش خش��کی( و بخش دریایی فعال است که در بخش 
خش��کی این پروژه،  ساخت واحدهای دریافت و جداسازی گاز و 
میعانات گازی،  چهار ردی��ف تصفیه گاز شامل واحدهای شیرین 
س��ازی نم زدایی تنظیم نقط��ه شبنم هر کدام به ظرفیت پاالیش 
500 میلی��ون فوت مکعب در روز  در حال ساخت است.همچنین 
از دیگر واحدهای این فاز می توان به واحد فشرده سازی و تراکم 
گاز جهت ص��ادرات،  واحدهای استحص��ال و بازیافت گوگرد به 
هم��راه واحد جداسازی و دانه بندی گوگرد و واحد احیاء منواتیلن 
گالیکول، سرویس های جانبی شامل بخار، توزیع برق، آبگیری از 
دریا و سرویس��های متفرقه از قبیل نیتروژن، هوای فشرده و غیره 
نیز،  سیستم تصفیه آبهای صنعتی وفاضالب و سیستمهای مشعل 
جهت تخلیه اضطراری،  سیس��تم سوخت گاز و دیزل پاالیشگاه، 
سیس��تم آب آتش نش��انی )مخزن و تلمبه ه��ا و شبکه( اطاقهای 
کنترل، پس��تهای برق، آزمایش��گاه، انبار، کارگ��اه، دفاتر و غیره،  
چه��ار مخزن جه��ت ذخیره و صادرات میعان��ات گازی و مخازن 
ذخیره سازی LPG با پیشرفت های مختلف در بخش اجرایی، در 

حال احداث است.
مدیر پاالیشگاه سوم پارس جنوبی خبر داد؛

تولید 2۴/5 میلیون بشکه میعانات گازی 
در فازهای ۴ و 5

پاالیش�گاه س�وم در س�ال گذش�ته نزدیک به 1۷ میلیارد متر 
مکعب گاز ش�یرین، 24 میلیون و ٥00 هزار بش�که میعانات و 6۳6 

هزار و ٥00 تن اتان تولید کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مجتمع گازی پارس 
جنوبی، مدیر پاالیشگاه سوم با بیان مطلب فوق تصریح کرد: این 
پاالیشگاه یکی از پیچیده ترین فرآیندها و متنوع ترین محصوالت 
را در بین پاالیش��گاه های پارس جنوبی داراست و مطابق طراحی 
این پاالیش��گاه توان تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز، ٨0 
هزار بش��که میعانات گازی و 400 تن گوگرد را دارد.محمد شفیع 
مؤذن��ی، افزود: در فاز 4 و 5 همچنی��ن 2 هزار و 400 تن اتان و 
3 ه��زار و 200 ت��ن LPG نیز تولید می شود. این پاالیش��گاه در 
س��ال گذشته موفق به تولید نزدیک به 1۷ میلیارد متر مکعب گاز 
شیرین، 24 میلیون و 500 هزار بشکه میعانات گازی و 636 هزار 
و 500 ت��ن اتان شده است. در س��ال 95 همچنین 9٨٨ هزار تن 
LPG و ٨۷ هزار تن گوگرد از فازهای 4 و 5 به خارج صادر شده 
است.مدیر پاالیش��گاه سوم اظهار داشت: محصوالت فازهای 4 و 
5 عالوه بر تأمین گاز مورد نیاز در داخل کش��ور، به پتروشیمی ها 
و ص��ادرات اختص��اص می یابد. گفتنی است؛ عم��ده LPG تولید 
شده فازهای 4 و 5 نیز به خارج از کش��ور صادر می شود و بخش 
کمی از آن نیز به پتروشیمی جم می رود. همچنین قس��مت اعظم 
میعان��ات گازی تولید شده از پاالیش��گاه سوم نیز صادر می شود و 
بخش��ی از آن در اختی��ار پتروشیمی برزویه ق��رار می گیرد. گوگرد 
 فازه��ای 4 و 5 نی��ز به ص��ورت گرانول به خارج از کش��ور صادر 

می شود.
نخستین محموله بوتان

 فازهای 1۷و 18 پارس جنوبی صادر 
می شود

مج�ری فازه�ای 1۷ و 18 پ�ارس جنوبی گف�ت: در ماه جاری 
نخس�تین محموله بوتان فازهای 1۷و 18 آماده بارگیری و صادرات 

می شود.
محمدرضا چلیپ��ا، مجری فازه��ای 1۷ و 1٨ پارس جنوبی 
ب��ا اشاره به تکمیل زنجیره ارزش ای��ن 2 فاز گفت: باتوجه به راه 
ان��دازی مخازن ذخیره سازی بوتان و پروپ��ان، هم اکنون روزانه 
2600 ت��ن بوتان و پروپان تولید و در ای��ن مخازن ذخیره سازی 
 LPG می ش��ود.وی با بی��ان این که همین ماه نخس��تین محموله
فازهای 1۷ و 1٨ آماده بارگیری و صادرات می شود، افزود: به این 
ترتیب تمام فرآورده های تولیدی این پاالیشگاه در چرخه ارزآوری 
قرار می گیرد.مجری فازهای 1۷ و 1٨ پارس جنوبی تولید تجمعی 
میعانات گازی در فازهای 1۷ و 1٨ پارس جنوبی را 19.5 میلیون 
بشکه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این فاز با تولید بی وقفه این 
محصول ضمن دستیابی به ارزآوری باال از محل فروش، توانسته 
بخشی از نیاز بازار داخلی و خارجی را تامین کند.چلیپا تصریح کرد: 
تاکن��ون در فازهای 1۷ و 1٨ پارس جنوبی 21 میلیارد مترمکعب 
مت��ان، 62۷ هزار تن اتان و 11هزار و 900 تن گوگرد تولید شده 
است.  به طور متوسط از سه ماه نخس��ت سال 96، روزانه 2300 
تن اتان در این فازها تولید و به مجتمع های پتروشیمی صادر شده 
است.چلیپا به کاهش گازسوزی در فازهای 1۷ و 1٨ پارس جنوبی 
اشاره کرد و گفت: باتوجه به فعالیت واحدهای زیست محیطی در 
فرآین��د فرآوری و بهره برداری از کمپرسور آف گس، گازسوزی در 

این فازها به حداقل رسیده است. 

دانش نفت: شیوه نامه فرآیند انتصاب، 
ارتقا و مزای�ای دارندگان گواهینامه صالحیت 
حرف�ه ای مدیریت ط�رح، به تازگی از س�وی 
وزیر نفت ابالغ ش�ده اس�ت، اما این ابالغیه 
دقیقا کدام دس�ته از کارکن�ان وزارت نفت را 
ش�امل می ش�ود؟ ش�رایط احراز گواهینامه و 
مبان�ی کار چیس�ت؟ مرکز توس�عه مدیریت 
صنع�ت نف�ت در ای�ن می�ان چه نقش�ی ایفا 
می کن�د؟ دریاف�ت کنن�دگان گواهینامه ه�ای 
صالحیت حرف�ه ای از چه مزایای�ی برخوردار 
می ش�وند و...،  پاس�خ پرس�ش هایی از این 
دس�ت را در گفت وگوی شانا با محمد دیانت، 
مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت جویا 

شده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است:
ش�یوه  نامه فراین�د انتص�اب، ارتقا و مزایای ���

دارندگان گواهینامه صالحیت حرفه ای مدیریت 
طرح، اخیرا از سوی وزیر نفت خطاب به معاونت 
توس�عه مدیریت و س�رمایه انسانی وزارتخانه 
ابالغ ش�ده که بر اس�اس آن، مس�ئولیت صدور 
گواهینامه ه�ای صالحی�ت حرف�ه ای ب�ا مرک�ز 
توس�عه مدیری�ت صنع�ت نف�ت اس�ت. ای�ن 
گواهینامه ه�ا در ادامه همان پروس�ه توس�عه و 
پرورش مدیران صنعت نفت که از مدت ها پیش 
در مرکز توسعه مدیریت آغاز شد، ارائه می شود. 

درست است؟ 
بل��ه. رویک��رد وزی��ر محت��رم نفت و 
ش��ورای معاونان در تصوی��ب شکل گیری 
مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، ضرورت 
تربیت مدیران حرفه ای و متخصص در این 
صنعت بوده و ویژگی های این صنعت مثل 
تخصصی بودن، پیچیدگی، سروکار داشتن 
با فناوری های باال، رقابت های منطقه ای و 
جهانی و بازنشس��تگی تع��داد قابل توجهی 
از مدی��ران نفت، همه و هم��ه بر اهمیت و 
ض��رورت پ��رورش مدیران��ی توانمند برای 
صنع��ت نفت اضاف��ه کرده اس��ت. به این 
ترتی��ب از هم��ان زم��ان موض��وع اعطای 
گواهینامه به افرادی که فرآیندهای مختلف 
توسع��ه را می گذرانند مط��رح بود، اما آنچه 
اخی��را از سوی مهن��دس زنگنه ابالغ شده، 

شیوه نامه مربوطه است.
که البته فعال گویا این شیوه نامه صرفا درباره ���

مدیریت طرح هاست.
بل��ه. ح��دود 2 سال پیش ب��ا ارزیابی 
مش��اغل و نیازه��ا در سط��ح صنعت نفت، 
16 حرف��ه شناسایی و در ش��ورای معاونین 

وزارت نفت، هفت حرف��ه به عنوان اولویت 
مورد تایید قرار گرفت. از مجموع این هفت 
حرفه، بخش عمده ای از فعالیت های مربوط 
به ارزیابی و شناسایی حرفه مدیریت پروژه 
سال گذشته انجام شد و امسال نیز در حال 
تکمی��ل اس��ت و شیوه نامه اخی��ر وزیر نیز 
این حرف��ه را دربر می گیرد. البته نکته حائز 
اهمیت این است ک��ه اگرچه این شیوه نامه 
مربوط ب��ه حرفه مدیریت ط��رح است، اما 
به نحوی تنظی��م شده که قابلیت تعمیم به 

دیگر حرفه ها را هم دارد.
گفتی�د بخ�ش عم�ده ای از کاره�ا در حوزه ���

مدیری�ت طرح ه�ا انجام ش�ده. یعن�ی تاکنون 

گواهینامه صالحیت حرفه ای برای فردی صادر 
شده؟

هم اکن��ون تعدادی از اف��رادی که در 
دوره اول مدیری��ت پ��روژه شرکت کردند، 
برای دریافت گواهینامه صالحیت حرفه ای 
ای��ن ح��وزه واج��د شرایط تش��خیص داده 
شده ان��د و با توجه به این که مراحل ارزیابی 
ادامه دارد، به مرور بر تعداد این افراد افزوده 

خواهد شد.
به عبارت دیگر زمانی که این افراد گواهینامه ���

خ�ود را دریاف�ت کنند، گزینه ه�ای آماده به کار 
وزارت نفت در س�مت مدیر پروژه خواهند بود. 

درست است؟
بله.ب��ر اس��اس بند ج-5 شی��وه نامه 
اگر یک��ی از شرکت های فرع��ی به دنبال 
مدیری برای پروژه ای باشد و حداقل 2 نفر 
از دارندگان گواهینام��ه صالحیت حرفه ای 

مدیری��ت پروژه در آن شرکت مش��غول به 
ک��ار باشند، آن شرکت موظ��ف است مدیر 
پروژه را از بی��ن 2 نفر موجود انتخاب کند. 
البته همانطور که در بند ج شیوه نامه آمده، 
انتقال و ماموریت افراد از یک شرکت اصلی 
ب��ه شرکت اصلی دیگر ه��م جهت تصدی 
سمت ه��ای مربوط��ه با موافق��ت کارمند و 

شرکت مبدا امکانپذیر است.
چه تفاوتی میان گواهینامه های مرکز توسعه ���

مدیریت با دیگر گواهینامه های حرفه ایست که 

دیگر نهادهای معتبر صادر می کنند؟
مدل توسعه و حرف��ه ای گرایی مرکز 
توسعه مدیریت صنع��ت نفت، مجموعه ای 
از توانمندی ه��ا از جمل��ه دان��ش، مهارت، 
تج��ارب و ویژگی های فردی را مدنظر قرار 
می دهد و ب��ر مبن��ای آن ارزیابی و سپس 
برنامه توسعه را برای فرد اجرا می کند. این 
رویک��رد در مقابل رویکردهای��ی که صرفا 
ترویج کننده مدرک گرایی هس��تند قرار دارد 
و به مجموع��ه ای از توانمندی ه��ای افراد 

امتی��از می دهد. از طرفی بعضی موسس��ات 
داخلی و خارجی ب��رای حرفه های مختلف 
گواهینامه های��ی صادر می کنند که به نوعی 
تعل��ق حرفه ای افراد را به آن حرفه نش��ان 
می دهد و صرف��ا در آن صنف دارای ارزش 
اس��ت. بنابراین گواهینامه ه��ای صالحیت 
حرف��ه ای که پس از موفقیت در فرآیندهای 
مختل��ف مرک��ز ب��ه همک��اران در سطوح 
مختل��ف اعطا می ش��ود تفاوت زی��ادی با 
مختلف  حرف��ه ای  صنفی  گواهینامه ه��ای 
دارد و از جامعیت بیش��تری برخوردار است 

و خاص صنعت نفت است.
ش�یوه نام�ه ابالغ�ی اخیر، اش�اره ای هم به ���

مزایای ش�غلی و س�ازمانی دارندگان گواهینامه 
صالحیت حرفه ای داشته. نوع و میزان این مزایا 

مشخص شده؟
همانط��ور ک��ه در مت��ن شی��وه نامه 
آمده، برای دارندگ��ان گواهینامه صالحیت 
حرف��ه ای سطوح مختل��ف مدیریت پروژه، 
مزایای شغلی و سازمانی پیش بینی شده که 
به زودی در شورای اداری و استخدامی نفت 
م��ورد بررسی قرار خواه��د گرفت که پس 
از این مرحله و مش��خص ش��دن جزئیات، 
می توان در این زمینه بیش��تر اطالع رسانی 
ک��رد. این مزای��ا قابل تعمیم ب��ه دارندگان 
گواهینام��ه صالحی��ت حرف��ه ای در دیگر 
حرفه ها هم متناس��ب با شرایط آنها خواهد 
بود. البته مزایا تنها وقتی اختصاص می یابد 
که ف��رد مس��ئولیت مدیریت پ��روژه ای را 

عهده دار شده باشد. 

جزئيات آخرين مذاکرات ايران و عراق برای توليد »يكپارچه« از ميادين مشترک
دان�ش  نف�ت: ای�ران و ع�راق پس از 
س�ال ها به دنبال تش�کیل کمیته تولید نفت از 
میادین مشترک هس�تند تا بتوانند تولید را به 
ص�ورت یکپارچ�ه از مخازن مش�ترک انجام 

دهند.
بهمن سال 90 ب��ود که مهدی فکور، 
مدیرعام��ل اسب��ق شرک��ت نف��ت مناطق 
مرک��زی در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
خبرگ��زاری فارس با تاکید ب��ر اینکه ایران 
و ع��راق قصد دارند کمیت��ه تولید از میادین 
مشترک را تش��کیل دهند تا ضمن صیانت 
از مناب��ع مش��ترک برنامه جامع مش��ترک 
تولید نی��ز داشت��ه باشیم،گفته ب��ود فرمت 
ق��راردادی بین ایران و ع��راق درباره تولید 
و بهره ب��رداری از 3 میدان مش��ترک تعیین 
 Sarvice شده که به شکل ارایه خدمات یا
contract  خواه��د بود.ب��ه گفته این مقام 
اسبق مس��ئول مذاکرات برای تشکیل این 
کمیت��ه از س��ال ٨5 تعیین، ام��ا به دالیل 
مختلف تش��کیل این کمیت��ه متوقف شده 
اس��ت.  ه��دف از تش��کیل ای��ن کمیته در 
واق��ع تولید حداقل 30 هزار بش��که نفت با 
مش��ارکت عراقی ها از سه میدان مش��ترک 
با این همس��ایه غربی بود و به همین دلیل 
تالش دو کشور بیشتر برای تولید از میادین 
نفت��ی بودک��ه دو طرف هی��چ اقدامی برای 
تولی��د نف��ت در آنه��ا نک��رده بودند.پس از 
توق��ف طوالنی مدت به دلی��ل تغییر دولت 
در ایران و عراق برای تش��کیل این کمیته، 
احم��د رجبی، مدیر امور فن��ی شرکت نفت 
مناطق مرکزی اخیرا خبر از شروع مذاکرات 

با طرف عراقی برای تشکیل این کمیته داده 
و گفته است: با عراقی ه��ا مذاکره کرده ایم 
ت��ا تولید به ص��ورت یکپارچ��ه و از مخازن 
مش��ترک  صورت گیرد که این موضوع در 
تم��ام دنیا نیز وجود دارد.ب��ه گفته این مقام 
مس��ئول، یک واحد شدن ب��ه این معناست 
ک��ه کش��ورهایی ک��ه دارای مخزن ه��ای 
مش��ترک هس��تند، تمامی اطالعات مخزنی 

خود از جمل��ه لرزه نگ��اری، تولید، حفاری 
چاه ه��ا و...  را با هم ب��ه اشتراک بگذارند و 
با ارائه یک مدل واح��د توسعه ای، همگام 
با ه��م و براس��اس میزان سه��م، عملیات 
توسعه و برداش��ت از مخزن را انجام دهند.
به گزارش فارس هم اکنون کشورهایی که 
در دریای شمال مخزن مش��ترک دارند نیز 
از همی��ن شیوه )Unitization( برای توسعه 

و برداش��ت از میدان های مش��ترک استفاده 
می کنن��د و ظاهرا ایران نیز تمایل دارد تا از 
این روش برای توسعه میدان های مشترک 
با عراق استف��اده کند.این گزارش همچنین 
اضافه می کند؛ اخیرا خبرهای تایید نشده ای 
وج��ود دارد که در مذاک��رات ایران و عراق 
بحث های��ی از تولی��د نفت خ��ام در میادین 
مش��ترک بین دوکش��ور مط��رح شده است 

ب��ه طوری که عراقی ها نف��ت خام را از این 
میادین تولید کرده و سهم ایران را بپردازند.
امیرحس��ین زمانی نیا در سفری که اخیرا به 
عراق داشت تفاهم نامه هایی درباره تشکیل 
کارگروه مش��ترک امضا می کند که در این 
تفاه��م نامه ه��ا آمده است در گام نخس��ت 
2 کش��ور همک��اری مش��ترکی در توسعه 
میدان های مشترک پرویز )نفت خانه جنوبی( 
و خرمشهر )سندباد یا سیبه( داشته باشند اما 
ظاه��را در مذاکرات بین ای��ران و عراق نام 
میادی��ن حذف و تصمیم بر تولید یک پارچه 

از این میادین گرفته شده است.

 

مدل توسعه و حرفه ای گرایی 
مرکز توسعه مدیریت صنعت 

نفت، مجموعه ای از توانمندی ها 
از جمله دانش، مهارت، تجارب 
و ویژگی های فردی را مدنظر 
قرار می دهد و بر مبنای آن 

ارزیابی و سپس برنامه توسعه را 
برای فرد اجرا می کند

 

حدود2 سال پیش با 
ارزیابی مشاغل و نیازها 

در سطح صنعت نفت، 
1۶ حرفه شناسایی و در 
شورای معاونین وزارت 

نفت، هفت حرفه به عنوان 
اولویت مورد تایید

 قرار گرفت

از سوی مرکز توسعه مديريت صنعت نفت؛

فراخوان طرح انتخاب و توسعه مديران عمومی نفت اعالم شد
مرکز توس�عه مدیریت صنعت نفت با انتش�ار فراخوان طرح انتخاب و توس�عه مدیران 
عمومی، از کارشناسان، سرپرستان و مدیران رسمی متقاضی واجد شرایط دعوت کرد در این 

فراخوان شرکت کنند.
در بخش��ی از فراخوان طرح انتخ��اب و توسعه مدیران عموم��ی در حوزه های فنی، 
مهندس��ی و عملیاتی صنعت نفت آمده است: »مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با هدف 
شناسای��ی، ارزیابی و تربیت نس��لی ن��و از مدیران عمومی و اعط��ای گواهینامه صالحیت 
حرفه ای مدیریت عمومی، از همه کارشناس��ان، سرپرستان، مدیران رسمی متقاضی واجد 
شرای��ط مندرج در فراخوان دعوت به عمل می آورد نس��بت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام 
کنند«.بر این اساس، منظور از مدیران عمومی، تمامی مدیران عالی و ارشد شاغل در چهار 
شرکت اصلی و وزارت نفت است که چند حوزه فنی، عملیاتی، و خدماتی را تحت مدیریت 
خ��ود داشته و کارراهه آنها به سمت های مدیریت عامل و معاونان وزیر نیز ختم می شود.
در ادام��ه این فراخوان آمده است: »هدف از این ط��رح، شناسایی و پرورش استعدادهای 
مدیریت��ی و همچنین انتخاب مدی��ران حرفه ای است. بنابراین ب��ه متقاضیانی که دارای 
تجارب الزم هستند بعد از گذراندن مراحل ارزیابی و محرز شدن شایستگی های رفتاری و 
فن��ی آنها، گواهینامه صالحیت حرفه ای متناسب با سطح ارزیابی شده اعطا می شود و آن 
دسته از افرادی که فاقد تجارب مدیریتی هستند، در صورت گذراندن موفقیت آمیز مراحل 
ارزیاب��ی و محرز شدن استعدادهای آنان، بعد از طی دوره های آموزشی و کس��ب تجارب 
الزم، گواهینام��ه صالحیت حرفه ای مربوطه را دریافت خواهند کرد«.بر پایه این گزارش، 
متقاضیان واجد شرایط می توانند با ثبت نام در سایت portal.nioc.ir از تاریخ 21 تیر تا 11 

مرداد امسال در فرایندهای مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت شرکت کنند.

یک واحد شدن به این 
معناست که کشورهایی که 
دارای مخزن های مشترک 

هستند، تمامی اطالعات 
 مخزنی خود از جمله 

لرزه نگاری، تولید، حفاری 
چاه ها و...  را با هم به 

اشتراک بگذارند و با ارائه یک 
مدل واحد توسعه ای، همگام 
با هم و براساس میزان سهم، 
عملیات توسعه و برداشت از 

مخزن را انجام دهند
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5 تحلیل
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تبیین کرد؛

آمادگی همزمان 9 اسکله برای پهلوگیری نفتکش ها و امکان 
صادرات روزانه حدود 8 میلیون بشکه نفت از پایانه خارک 

دانش نفت: مدیرعامل شرکت پایانه های 
نفت�ی ایران از آماده س�ازی همزمان ۹ اس�کله 
برای پهلوگیری کش�تی های نفتکش در پایانه 
خ�ارک خبر داد و گف�ت: : هم اکن�ون صادرات 
روزانه حدود هش�ت میلیون بشکه نفت از این 

پایانه امکانپذیر است.
سید پی��روز موسوی گف��ت: حدود 95 
درصد صادرات نفت خام کشور از اسکله های 
شرق��ی و غرب��ی پایانه نفتی خ��ارک انجام 
می ش��ود و خوشبختانه با ت��الش کارکنان و 
فعالس��ازی چهار اسکله، تع��داد اسکله های 
آماده برای پهلوگی��ری نفتکش ها در خارک 
ب��ه 9 اسکله افزایش یافت��ه است.وی گفت: 
از میان شرکت های اروپایی، تاکنون شرکت 
فرانس��وی توت��ال بیش��ترین نفتکش تحت 
اج��اره خود را ب��رای دریافت نف��ت به پایانه 
خارک اعزام کرده است؛ همچنین ۷0 تا ۷5 
درص��د نفت ایران به وی��ژه به سوی مقاصد 
آسیایی توسط ناوگ��ان شرکت ملی نفتکش 
صادر شده است.موسوی با اشاره به افزایش 
رف��ت و آمد کش��تی های نفتکش خارجی در 
پایانه ه��ای نفتی ایران در دوران پس��ابرجام، 
گفت: تاکن��ون شرکت هایی همچون توتال، 
انی ایتالی��ا، لوک اویل روسی��ه، شرکت های 
یونانی، بالروس، نروژ و...  با ارسال نفتکش 

اقدام به بارگیری نفت خام صادراتی ایران در 
پایانه خ��ارک کرده اند.بر اساس این گزارش، 
240 میلیون بشکه نفت سبک ایران در سال 

95 از پایانه خارک صادر شده است.
بررسی فنی پروژه رفع آبشستگی خطوط 

لوله صادراتی نفت خام 
موس��وی همچنین در نشس��تی که با 
ه��دف بررسی فن��ی پروژه رفع آبشس��تگی 
خط��وط لول��ه صادراتی نفت خام کش��ور در 
جزیره خارک برگزار شد، بر ضرورت تکمیل 
این پ��روژه در حدفاصل بن��در گناوه-جزیره 

خارک ب��ا توجه به ض��رورت شتاب دهی به 
توسع��ه و بهب��ود زیرساخت ه��ای صادراتی 
نفت خام کش��ور تاکید ک��رد.وی یادآور شد: 
هرچن��د برای رف��ع آبشس��تگی های خطوط 
لوله زی��ر دریایی نی��ز فعالیت هایی همچون 
تزریق سیم��ان داشتیم و 300 نقطه بحرانی 
را ایم��ن کردی��م، اما تکمیل ای��ن پروژه به 
منظ��ور نوسازی و بهس��ازی زیرساخت های 
صادراتی و در مس��یر تحقق اهداف راهبردی 
صنعت نفت ضرورت دارد.این مقام مس��ئول 
به نوس��ازی و بازسازی اسکل��ه و تجهیزات 

پایان��ه خارک اشاره ک��رد و افزود: هم اکنون 
غول پیکرتری��ن کش��تی های نفتکش جهان 
)سوپر تانکرهای VLCC( امکان پهلوگیری 
در اسکل��ه آذرپاد را دارند.ب��ه گفته موسوی، 
در انجام عملیات کش��تی به کش��تی توسط 
متخصصان داخلی ه��م رکوردهایی به ثبت 
رسیده ب��ه طوری که س��ال گذشته در طول 
6 ماه 26 عملیات کش��تی به کش��تی برای 

صادرات میعانات گازی اجرایی شده است.

یادداشت
مهر تایید »بریتیش پترولیوم« بر دارندگی برتر ایران در بیشترین ذخایر گاز طبیعی جهان اما... ؛ 

راه چاره ناهمخوانی ذخایر و تولید گاز در ایران 
مهندس سید شمس الدین مومنی

کارشناس ارشد انرژی 
بر اس��اس آخرین داده های شرکت بریتیش پترولی��وم، ایران با 33.5 تریلیون 
مترمکع��ب بیش��ترین مقدار ذخای��ر تثبیت شده گ��از طبیعی در جه��ان را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس داده های »گزارش چشم انداز انرژی شرکت بریتیش 
پترولیوم در سال BP( 201۷(«،  ایران با 33.5 تریلیون مترمکعب، بیش��ترین مقدار 
ذخای��ر تثبیت شده گ��از طبیعی در جهان را در اختیار دارد. پ��س از ایران، روسیه با 
32.3 و قط��ر با 24.3 تریلیون مترمکعب، به ترتی��ب دومین و سومین حوزه بزرگ 

تثبیت شده گاز طبیعی جهان هس��تند.در عین حال خاورمیانه با ۷9.4 تریلیون مترمکعب بیش��ترین مقدار 
تثبی��ت ش��ده گاز طبیعی در جهان را در خود جای داده است.پس از خاورمیانه، حوزه اروپا-اوراسیا از جمله 
روسیه و ترکمنس��تان با 56.۷ تریلیون مترمکعب در رده دوم ق��رار دارند.کمترین مقدار دخایر تثبیت شده 
گ��از طبیعی نیز با ۷.6 تریلی��ون مترمکعب در آمریکای مرکزی و جنوبی ق��رار دارد.بر این اساس 1٨6.6 
تریلی��ون مترمکعب ذخای��ر تثبیت شده گاز طبیعی در جهان وجود دارد. ای��ن مقدار برای بیش از 50 سال 

مصرف کفایت می کند.
 آمریکا، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان

اما با آنکه ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی است اما این ایاالت متحده است که در تولید گاز سرآمد 
دیگران است! این کش��ور با ۷49.2 میلیارد مترمکعب بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در بازار بین المللی 

انرژی به حس��اب می آید. س��ال گذشته آمریکا 21 درصد از کل 
تولید گاز طبیعی در جهان را در اختیار داشت.عربستان سعودی با 
تولید 5۷9.4 میلیارد مترمکعبی، دومین کشور بزرگ تولیدکننده 
گاز طبیعی در جهان است. این کش��ور را ایران با 202.4 میلیارد 

مترمکعب تعقیب می کند.
 اما سهم ایران از تجارت جهانی گاز چگونه

 به 10 درصد افزایش می یابد؟
ب��ا توجه به سه��م بیش از 1٨.2 درصدی ای��ران از ذخایر 
گازی جه��ان، بی شک باید سهم یک درصدی این کش��ور در 
صادرات جهانی گاز افزایش پیدا کند. طی ده سال گذشته، سهم 
گاز طبیع��ی از مجموع کل انرژی مصرف��ی تولید شده از منابع 
مختلف در جه��ان از 23.1 درصد به 23.۷ درصد افزایش یافته 
و تولی��د آن با رشد 21.۷ درصدی ب��ه 3461 میلیارد مترمکعب 
در س��ال رسیده اس��ت. مصرف جهانی گاز طبیع��ی نیز در طی 
ای��ن دوره با افزایش 694 میلیارد مترمکعب��ی به 3393 میلیارد 
مترمکعب در سال رسیده است. برابر پیش بینی BP تقاضا برای 

گاز بیش��ترین رشد را در میان سوختهای فس��یلی تا سال 2035 میالدی خواهد داشت و ساالنه 1.9 درصد 
به آن افزوده می شود که باالترین این رشد از سوی قاره آسیا خواهد بود. نیمی از این تقاضای افزایش یافته 
توس��ط تولید متعارف گاز و در درجه نخس��ت در روسیه و خاورمیانه و ح��دود نیمی دیگر توسط شیل گس 
)گ��از رسی( تامین خواهد شد. از آنجا که تقاضا برای گ��از افزایش می یابد، تجارت این سوخت در سرتاسر 
مناطق رشد یافته و تا اوایل دهه 2020 منطقه آسیا-اقیانوسیه با پیشی گرفتن از اروپا به بزرگترین منطقه 
واردکننده عمده گاز بدل می شود.تداوم رشد تولید شیل گس نیز به آن معناست که آمریکای شمالی ظرف 
چن��د س��ال آینده از یک واردکننده عمده گاز به یک صادرکننده بزرگ گ��از بدل می شود.افزایش تقاضا در 
بازار آسیا و اقیانوسیه در سالهای آتی در حالی است که از سال 
2004 ت��ا پایان 2014 تولید گ��از طبیعی در خاورمیانه با رشد 
103 درصدی ب��ه 601 میلیارد مترمکعب رسیده و با توجه به 
ای��ن که 42.۷ درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان در 
این منطقه قرار دارد ای��ن منطقه دارای موقعیت تاثیر گذاری 
در ای��ن بخش است. در طی دوره ده ساله مورد بررسی، سهم 
تولی��د منطقه خاورمیانه از مجم��وع گاز تولیدشده در جهان از 
10.9 درصد ب��ه 1۷.3 درصد افزایش پیدا کرده و مصرف گاز 
طبیع��ی نیز در این منطق��ه  با رشد ۷9 درص��دی به 465.2 
میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.براساس برآورد آژانس 
بین الملل��ی انرژی، خاورمیانه می تواند تا دو دهه آینده نزدیک 
به 210 میلیارد مترمکعب از گاز اروپا را تامین کند. این آژانس 
ب��رآورد کرده که در بدبینانه تری��ن شرایط، سهم خاورمیانه در 
ب��ازار گاز اروپا به 40 میلی��ارد مترمکعب خواهد رسید. در این 
چش��م انداز، ایران این امک��ان را دارد که سهم و نقش خود را 
در ب��ازار گازی اروپا ارتقاء دهد.بخش زیادی از تجارت گاز به 
وسیله افزایش عرضه ال ان جی تامین خواهد شد؛ تولید ال ان جی در باقیمانده دهه جاری افزایش می یابد 
و رش��د عرض��ه این سوخت تا سال 2020 ساالنه ح��دود ٨ درصد رشد خواهد یافت که به این معناست که 
ت��ا س��ال 2035 میالدی تجارت ال ان جی از عرضه گاز با خط لوله پیش��ی می گیرد.قطر به عنوان شریک 
ای��ران در می��دان عظیم گازی پارس جنوبی، در سال 2013 همچن��ان موقعیت خود را به عنوان بزرگترین 

عرضه کننده LNG جهان حفظ کرده و به تنهایی 32.5 درصد 
از ک��ل ص��ادرات LNG جهان را در اختی��ار دارد ).  در بخش 
صادرات گاز طبیعی به وسیله خط��وط لوله، منطقه خاورمیانه 
دارای سهم بسیار اندک 4.1 درصدی است. این در حالی است 
ک��ه باوجود ذخایر عظیم پارس جنوبی، ایران باید دارای سهم 
باالی��ی در صادرات گ��از به وسیله خطوط لول��ه و ال ان جی 
باش��د. البته قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده ال ان جی در 
جهان کاستی های خ��ود را در بخش خطوط لوله با این شیوه 

پوشش داده است. 
عق��ب ماندن ایران در ص��ادرات گاز طبیع��ی به وسیله 
خط��وط لول��ه در سالهای گذشته در حال��ی است که روسیه و 
ن��روژ به ترتیب با سه��م 29.۷ درص��دی و 14.4 درصدی از 
ص��ادارت گاز طبیعی جهان به وسیله خط لوله، گوی سبقت را 
از دیگر رقیبان ربوده اند و در رتبه های یکم و دوم قرار دارند. 
حض��ور نیافتن ایران در بازار LNG جهان )سهم صفر( و 

نیز سهم ناچیز آن در صادرات گاز طبیعی به وسیله خطوط لوله در حالی است که هم اکنون بازار گاز جهان، 
چه در بخش LNG و چه در بخش خطوط لوله با رشد چش��م افس��ایی روبروست. ایران هم اکنون نزدیک 
به یک درصد از صادرات جهانی گاز را در اختیار دارد. این در حالی است که با توجه به سهم بیش از 2.1٨ 
درص��دی ایران از ذخایر گازی جه��ان، تا پایان سال 1404 باید سهم ایران در صادرات جهانی گاز بیش از 
اینه��ا باش��د و به 10 درصد برسد. بی تردید، اجرای دقیق برنامه های صادرات گاز به کش��ورهای منطقه از 
جمله عراق، عمان، ارمنس��تان، گرجستان و...  کشورمان را به سمت افزایش سهم ایران در تجارت جهانی 

گاز سوق خواهد داد.

با تالش پژوهشگران دانشگاهی محقق شد؛

تبديل گازهای گلخانه ای به سوخت

جزييات فروش فرآورده های نفتی با قيمت پايين تر به مرزنشينان

دانش�گاه های  محقق�ان  نف�ت:  دان�ش 
عل�م و صنع�ت ای�ران و کاش�ان با س�نتز یک 
نانوکاتالیس�ت، توانس�تند گاز مت�ان را به یک 
ترکی�ب گازی با ارزش ب�رای تولید محصوالت 
ش�یمیایی تبدیل کنند که با صنعتی ش�دن این 
فرایند می ت�وان از گازهای آالین�ده گلخانه ای، 

سوخت تهیه کرد.
امروزه بحران انرژی را می توان به عنوان 
یک��ی از معضالت پیش روی بش��ر به شمار 
آورد. در سالی��ان گذشته، رشد سریع جمعیت 
و افزایش مص��رف ان��رژی در صنایع، باعث 
افزای��ش می��زان تقاضای ان��رژی شده است. 
انتظار می رود این میزان تقاضا از سال 2004 
ت��ا 2030 به می��زان 5۷ درص��د افزایش پیدا 
کند. بنابرای��ن استفاده  بهین��ه از تمامی منابع 
انرژی بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت. از طرفی 
انتش��ار گازهای گلخان��ه ای نیز سبب آلودگی 
گس��ترده  زیس��ت محیطی و نازک شدن الیه 
ازن می شود. متان و دی اکس��ید کربن بخش 
عم��ده ای از این گازها را تش��کیل می دهند و 
در تغیی��ر اقلیم نقش کلی��دی ایفا می کنند. با 

این تفاسی��ر، استفاده و تبدی��ل این گازها به 
یک ترکیب گ��ازی مناسب می تواند به عنوان 
ی��ک راهکار برای مقابل��ه  هم زمان با آلودگی 
زیس��ت محیطی و بحران ان��رژی تلقی شود.

مهندس احس��ان اکبری، پژوهشگر این طرح 
از گ��از سنت��ز به عن��وان یک گ��از پراستفاده 
در فراینده��ای مختل��ف صنای��ع شیمیایی و 
متالورژی یاد کرد و افزود: گاز سنتز مخلوطی 
از هی��دروژن و دی اکس��ید کربن است که در 
صنای��ع شیمیایی و متال��ورژی کاربرد فراوان 
دارد. ای��ن گاز مفید را می ت��وان از گاز طبیعی 
به دست آورد. بدین منظور روش های مختلفی 
مورد استفاده قرار می گیرد که دراین بین تولید 
گاز سنتز به کمک فرایند ریفرمینگ خش��ک 
گاز متان ه��م از لحاظ صنعتی و هم از لحاظ 
زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است.وی در 
رابطه با مهم ترین مشکل در راه صنعتی شدن 
این فرایند گفت: مهم ترین مشکل این فرایند، 
غیرفعال شدن کاتالیست های مورد استفاده بر 
اثر تش��کیل کک است که در این طرح سعی 
شده با بهره گیری از فناوری نانو بر این مشکل 

غلبه شود. در طرح حاضر یک نانوکاتالیس��ت 
نانوکامپوزیت��ی ارزان سنت��ز ش��ده است که 
مقاومت باالتری نس��بت به کاتالیس��ت های 
رایج در براب��ر غیرفعال شدن دارد.این محقق 
ادامه داد: در این پژوهش سنتز نانوکاتالیس��ت 
MgO/ با نس��بت مولی Ni-MgO-Al2O3

Al2O3 براب��ر یک به روش هم رسوبی مورد 
بررسی قرار گرفته است. شناخت خصوصیات 
نانوکاتالیست های تهیه شده به منظور بررسی 
نح��وه  عملکرد آن ه��ا در فراین��د ریفرمینگ 
خش��ک گاز متان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و ب��ا شناخت دقیق ساختار کاتالیس��ت 
می ت��وان عملک��رد آن را در فرایند پیش بینی 
کرد. بنابراین در این پژوهش عالوه بر آزمون  
راکتوری، از آنالیزهای BET جهت اندازه گیری 
مس��احت سطح و مشخص کردن اندازه  خلل 
و فرج ه��ا، آزمون XRD ب��رای شناسایی نوع 
ف��از بلوری کاتالیس��ت، آزم��ون TPR جهت 
بررسی شرایط احیای گونه های اکس��یدی در 
نانوکاتالیس��ت پایه دار، آزم��ون TPO جهت 
بررسی میزان کربن تشکیل شده بر روی سطح 

کاتالیست مستعمل و همچنین میکروسکوپ 
الکترونی روبش��ی به منظور تعیین مورفولوژی 
سطح، مقدار، نحوه  تجمع ذرات و اندازه  آن ها 
استفاده شده است.اکبری افزایش سطح فعال 
ذرات به دلیل کاهش ابع��اد آن ها را به عنوان 
دلی��ل اصلی بهبود عملکرد کاتالیس��تی آن ها 
برشمرد و تصریح کرد: نتایج آنالیز BET نشان 
داد که ساختار نانوبلوری نانوکاتالیس��ت سنتز 
شده دارای سطح ویژه ب��االی 190 مترمربع 
بر گرم است که این موضوع بهبود چش��مگیر 
عملک��رد کاتالیس��تی آن ه��ا را در پ��ی دارد. 
همچنین این نانوکاتالیس��ت ها در مدت زمان 
واکن��ش ۷00 دقیقه پایداری باالیی از خود به 
نمایش گذاشتند.این طرح با همکاری مهندس 
احسان اکبری دانش آموخته  مقطع کارشناسی 
ارشد دانش��گاه علم و صنعت ایران، دکتر سید 
مهدی علوی عضو هیأت علمی دانشگاه علم 
و صنع��ت ایران و دکت��ر مهران رضایی عضو 
هیأت علمی دانشگاه کاشان انجام شده و نتایج 
آن در مجل��ه  Fuel ب��ا ضری��ب تأثیر 601/4 

منتشر شده است.

اداره  رئی�س  نف�ت:  دان�ش 
پیش�گیری از عرض�ه خارج ش�بکه 
و مقابل�ه با قاچاق س�وخت ش�رکت 
مل�ی پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی با 
اش�اره به طرح فروش�ئ سوخت به 
مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق 
س�وخت، اظه�ار کرد: ای�ن طرح به 
کلیه مرزهای خش�کی زمینی تعمیم 

داده شده است.
بهروز کرمان��ی با بیان اینکه 
روند قاچاق سوخت از سال 1392 
تا کن��ون یک رون��د نزولی داشته 
اس��ت، در م��ورد ط��رح ف��روش 
سوخت ب��ه مرزنش��ینان در شعاع 
20 کیلومت��ری ب��ه منظور کاهش 
قاچ��اق سوخ��ت اظهار ک��رد: این 
طرح قب��ال به ص��ورت پایلوت در 
استان سیس��تان و بلوچستان اجرا 
ش��ده ب��ود و از آنجای��ی که یک 
طرح موفق ب��ود، به کلیه مرزهای 
خشکی زمینی تعمیم  داده شد.وی 
افزود: این طرح با هدف جلوگیری 
از مهاجرت مرزنش��ینان به شرق و 
تقویت معیش��ت آنها اجرا می شود. 
در ای��ن راست��ا سهمی��ه ای برای 

تصویب نامه  حس��ب  مرزنش��ینان 
هی��ات وی��ران در دول��ت یازدهم 
تصویب شد تا مرزنش��ینان بتوانند 
صادرات داشته باشند. برای اجرای 
ای��ن طرح که ط��رح خرده فروشی 
در بازارچه ه��ای مرزی محس��وب 
می شود، یک کارگروه استانی نرخ 
قاچ��اق را تخمین می زند وو زمانی 
که برای مثال مش��خص شد نرخ 
قاچاق غیررسم��ی در مرزها 1300 
تومان اس��ت، سوخت در این نقاط 

1200 توم��ان فروخت��ه می شود تا 
زنجیره قاچاق شکسته شود.رئیس 
اداره پیش��گیری از عرض��ه خارج 
شبک��ه و مقابله ب��ا قاچاق سوخت 
شرک��ت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی در مورد استان های مش��مول 
ط��رح گفت: استان های سیس��تان 
و بلوچس��تان، خراس��ان رض��وی، 
غربی،  آذربایجان  جنوبی،  خراسان 
کردستان، کرمانشاه، ایالم، ارومیه 
و میان��دوآب مش��مول ای��ن طرح 

می شوند. فرآورده در این استان ها 
رسمی فروخته  مرزه��ای  از طریق 
می شود.کرمان��ی در م��ورد سای��ر 
طرح های در نظر گرفته شده برای 
جلوگی��ری از قاچاق سوخت اظهار 
ک��رد: ط��رح دیگر تج��ارت آسان 
اس��ت که بر اس��اس آن سامانه ای 
از س��ال 1392 راه ان��دازی ش��د تا 
متقاضیان��ی که وابس��ته به نهادها 
یا سازمان های دولتی هس��تند، نیاز 
خ��ود را از طریق این سامانه اعالم 

کنند. سپس کارشناسان به بررسی 
نیاز می پردازن��د و بعد از اینکه این 
نیاز توس��ط سازمان متول��ی تایید 
شد، ف��رآورده در اختی��ار متقاضی 
قرار می گیرد.بر اساس این گزارش 
کرمانی پیش از این به ایس��نا خبر 
داده ب��ود  میزان قاچ��اق بنزین در 
حال حاض��ر صفر اس��ت. در سال 
1392 ح��دود 45 میلیون لیتر نفت 
گاز مکشوفه از دستگاه های کاشف 
تحویل شرکت پخ��ش شده است 
ک��ه این میزان در س��ال 1393 به 
39 میلیون لیتر، در سال 1394 به 
22 میلیون لیت��ر و در سال 1395 
به 13 میلیون لیتر رسیده است. به 
عبارت دیگر از سال 1392 تا سال 
1393 به میزان  12 درصد، از سال 
1393 ت��ا 1394، 42 درص��د و از 
س��ال 94 تا 95  43 درصد کاهش 
داشت��ه است.به گفت��ه وی  مرجع 
گازوئیل، ستاد  قاچاق  رسمی اعالم 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است اما 
ب��ر اساس مکش��وفاتی که تحویل 
انب��ار ما شده است، قاچاق گازوئیل 

نیز روند نزولی داشته است.

 

سید پیروز موسوی: 

حدود 95 درصد صادرات نفت 

خام کشور از اسکله های شرقی 

و غربی پایانه نفتی خارک انجام 

می شود و خوشبختانه با تالش 

کارکنان و فعالسازی چهار اسکله، 

تعداد اسکله های آماده برای 

پهلوگیری نفتکش ها در خارک به 

9 اسکله افزایش یافته است

 

پس از ایران، روسیه با 
۳2/۳ و قطر با2۴/۳ 
تریلیون مترمکعب، به 
ترتیب دومین و سومین 
حوزه بزرگ تثبیت شده 

گاز طبیعی جهان 
هستند

 

اما با آنکه ایران بزرگترین 
دارنده ذخایر گازی است، اما 

این ایاالت متحده است که 
در تولید گاز سرآمد دیگران 
است! این کشور با ۷۴9.2 
میلیارد مترمکعب بزرگترین 
تولید کننده گاز طبیعی در 
بازار بین المللی انرژی به 

حساب می آید

 

عقب ماندن ایران در صادرات 
گاز طبیعی به وسیله خطوط لوله 
در سالهای گذشته در حالی است 
که روسیه و نروژ به ترتیب با سهم 

29.۷ درصدی و 1۴.۴ درصدی از 
صادارت گاز طبیعی جهان به وسیله 

خط لوله، گوی سبقت را از دیگر 
رقیبان ربوده اند و در رتبه های 

یکم و دوم قرار دارند
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۶
اینفوگرافی

پیش بینی وزارت اقتصاد از قیمت 59 دالری نفت ایران در سال 2۰1۷

گفتمان گازی

گفتمان گازی

سرپرست دیسپچینگ مجتمع گاز پارس جنوبی:

تولید 125 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
پارس جنوبی در سال 95

دان�ش نف�ت: سرپرس�ت دیس�پچینگ مجتم�ع گاز پارس 
جنوبی گفت: مجتمع گازی پارس جنوبی س�ال گذشته نزدیک به 

12٥ میلیارد متر مکعب گاز شیرین تولید کرده است.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از روابط عمومی مجتمع 
گاز پارس جنوبی، سرپرست دیسپچینگ مجتمع پارس جنوبی 
گف��ت: سال گذشته 125 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در این 
مجتمع تولید شده است و عالوه بر گاز شیرین پاالیشگاه های 
پ��ارس جنوبی سبد کاملی از محصوالت گ��ازی را تولید و در 
اختیار مش��تریان ق��رار می دهد.علی احمدی اف��زود: عالوه بر 
مصارف گاز در داخل کش��ور توسط مردم، صنایع و نیروگاه ها 
بخش زیادی از محص��والت مجتمع در اختیار پتروشیمی ها و 
پاالیش��گاه ها قرار می گیرد.وی همچنین ب��ه ارسال گاز ترش 
پاالیش��گاه چهارم برای احیای چاه ه��ای نفت آغاجاری اشاره 
کرد و گفت: در سال گذشته بیش از  10 میلیارد و 550 میلیون 
متر مکعب از طریق خط پنجم سراسری به سمت مخازن نفتی 
ارسال شده است که در این بین پاالیش��گاه های گاز فجر جم، 
ایالم و بیدبلند نیز بخش��ی 
برداش��ت  را  گ��از  ای��ن  از 
کرده اند.احم��دی در ادام��ه 
با بی��ان اینک��ه مجتمع گاز 
پارس جنوب��ی سال گذشته 
2 ه��زار و 264 میلیون متر 
مکعب گ��از شیرین تحویل 
پتروشیمی پ��ارس در منطقه 
گفت:  است،  داده  عس��لویه 
پتروشیمی های جم، کاویان، 
مرواری��د و آری��ا ساسول از 
دیگ��ر بخش هایی هس��تند 
مجتمع  محص��والت  از  که 
استف��اده می کنند و در سال 
95 بی��ش از 2 میلی��ون و 
315 ه��زار تن اتان در اختی��ار این پتروشیمی ه��ا قرار گرفته 
اس��ت.وی دیگر محصوالت تولیدی مجتمع را بوتان و پروپان 
عن��وان ک��رد و گفت: سال گذشته ۷2 ه��زار و ۷0٨ تن بوتان 
در اختی��ار پتروشیمی جم قرار گرفته است.احمدی همچنین به 
ارس��ال 40 میلیون و 523 هزار و 434 بش��که میعانات گازی 
ب��ه پتروشیمی نوری)برزویه( و 5 میلی��ون و 921 هزار و 240 
بش��که میعانات گازی به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال 

95 اشاره کرد.

مهدی جمشیدی دانا، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:

مدیریت شبکه گاز کشور تقویت می شود
بهره بردار ی از خط لوله انتقال 
گاز قوشه- دامغان- کیاسر- ساری- 
ن�کا س�بب می ش�ود مش�کل ضعف 
ش�بکه گاز شمال کشور به طور کامل 
رفع ش�ود و تکمیل این پروژه سبب 
تقوی�ت مدیریت ش�بکه گاز کش�ور 

خواهد شد.
مدیر  دانا،  جمش��یدی  مهدی 

دیس��پچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: ب��ا وجود ضعف های 
موجود و قطع گاز ترکمنستان، در زمستان گذشته به هیچ عنوان 
کمب��ود گاز در شمال کش��ور نداشتیم و هر می��زان گاز که نیاز 
بود، در ایس��تگاه رشت وجود داش��ت.وی افزود: گاز از جنوب به 
مرک��ز کش��ور و از طریق خط لول��ه 4٨ اینچ پارچی��ن از طریق 
دو مس��یر به سمت خراسان و گلس��تان منتقل می شد؛ از سوی 
دیگر، از طریق ایس��تگاه ساوه و پس از آن ایس��تگاه رشت، گاز 
از مرکز به سمت مازندران انتقال داده می شد.مدیر دیس��پچینگ 
شرکت مل��ی گاز ایران تاکی��د کرد: اتفاق بزرگی که زمس��تان 
پارس��ال رخ داد، این بود ک��ه با وجود قطع صادرات گاز از سوی 
ترکمنس��تان، خوشبختانه توانس��تیم با مدیریت شبکه و اعمال 
محدودیت ه��ای کوتاه مدت، گاز مورد نی��از بخش خانگی را به 
طور کامل تامین کنیم.جمش��ید دانا تصریح کرد: با بهره برداری 
از دو قس��مت خط لوله شش��م سراسری توانس��تیم شبکه غرب 
کشور را نیز پایدار کنیم.وی ادامه داد: از خط لوله 56 اینچ ششم 
سراسری حدفاصل بیس��تون تا دهگ��الن به طول 120 کیلومتر 
ب��ه عنوان خط ذخی��ره استفاده کردیم و زمان��ی که مصرف گاز 
افزایش می یافت، این مس��یر را باز کرده و گاز ذخیره شده را به 
شبک��ه تزریق می کردیم و زمانی هم که هوا گرم بود، گاز در آن 
خط لوله ذخیره می مان��د، ضمن این که خط لوله انتقال گاز 4٨ 
این��چ چارمله- نفت شهر نیز در باالنس مثبت این شبکه بس��یار 
کمک کرد.مدیر دیس��پچینگ شرکت ملی گ��از ایران همچنین 
درباره عبور بی دغدغه از زمس��تان امسال نیز گفت: امیدوارم با 
تمهیداتی که اندیشیده شده، از جمله تکمیل خط ششم سراسری 
تا پایان تابستان و افزایش روزانه 90 میلیون مترمکعبی ظرفیت 
تولی��د گاز پارس جنوبی، بتوانیم همچون پارسال شبکه شمال و 
غرب کش��ور را به خوبی مدیریت کنیم.جمشیدی دانا با تاکید بر 
این که باید با هماهنگی میان تمام زیرمجموعه های شرکت ملی 
گ��از ایران، افزایش تولید پارس جنوبی را با بهره گیری از شبکه 
موج��ود و زیرساخت های ساخته شده به طور حداکثری به مراکز 
ه��دف برسانیم، افزود: افزون بر این، باید تغییراتی در تعدادی از 
ایس��تگاه ها اعمال شود تا بتوانیم گاز بیشتری را منتقل کنیم که 
امیدواریم بهره برداری از ایس��تگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 

بتواند در انتقال گاز بیشتر کمک کند. 

 

پتروشیمی های جم، 
کاویان، مروارید و آریا 

ساسول از دیگر بخش هایی 
هستند که از محصوالت 
مجتمع استفاده می کنند 
و در سال 95 بیش از 2 

میلیون و ۳15 هزار تن اتان 
در اختیار این پتروشیمی ها 

قرار گرفته است
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۷ گزارش
حضور و نقش زنان در صنعت نفت امروز ایران، بی سابقه است؛

نفــت زن و مرد ندارد
دان�ش نف�ت: »م�ا تبعیض جنس�یتی را 
نمی پذیری�م.« این ش�اه بیت س�خنرانی های 
مختلف حسن روحانی در مناسبت های فراوان 
از جمل�ه کارزار انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری 
اخی�ر بود. صدای جامعه زنان از س�وی رئیس 
جمهوری تکرار ش�د؛ موضوعی که روزنه های 
امی�د آن در دول�ت یازدهم هم به چش�م آمد. 
هم�ان زم�ان ک�ه رئی�س جمه�وری آزم�ون 
اس�تخدامی را به تعویق انداخت تا حقوق زنان 
در فرصت ه�ای ش�غلی تامین و س�همیه های 
جنسیتی در مسیر رعایت عدالت اصالح شود.

به گزارش دانش نفت به نقل از نشریه 
مش��عل، اهمیت این مسئله از سوی روحانی 
در برگزی��دن چه��ار زن در کابینه هم عیان 
ب��ود، همان ایام که معصومه ابتکار به سمت 
ریاست سازمان حفاظت محیط زیست،  زهرا 
احمدی پور، به عنوان رئیس سازمان میراث 
فرهنگی، شهیندخت موالوردی، به معاونت 
رئی��س جمهوری در امور زن��ان و خانواده، و 
اله��ام امین زاده هم به عنوان معاون حقوقی 
و دستی��ار رئی��س جمه��ور در ام��ور حقوق 
شهروندی منصوب شدن��د و خارج از کابینه 
نیز سمت های��ی مانند سخنگوی وزارت امور 
خارجه، فرمانداری و... به بانوان سپرده شد.این 
نگاه تنها به این عرصه ها محدود نش��د و در 
وزارت نف��ت نیز با انتصاب های کلیدی بیژن 
زنگنه، به حضور نمادین زنان  پایان داده شد و 
به شکلی رسمی برای زنان احکام مهمی صادر 
ش��د که باید آن را همس��طح با انتصاب های 
تعیین شده از سوی حسن روحانی تلقی کرد.
حاال پس از انتخاب��ات و درست در روزهایی 
که زن��ان مطالبه گر و پی گی��ر کرسی های 
وزارت در کابینه دولت دوازدهم هستند، بیژن 
زنگن��ه در حکمی موارد رفع تبعیض در جذب 
و به کارگیری بانوان در مشاغل و سمت های 
متناسب با توانمندی ه��ای آنها را در صنعت 
نفت ابالغ کرده است.ارتقای جایگاه مدیریت 
زن��ان و افزایش می��زان مش��ارکت آنان در 

سطوح مدیریتی در برنامه جامع اصالح نظام 
اداری کش��ور از جمله برنامه های روحانی در 
حوزه »زنان و خانواده« در دولت دوازدهم به 
شمار می رود که وزارت نفت در آن پیش��گام 
ش��ده اس��ت. کارنام��ه وزیر نف��ت  هم طی 
سال های اخیر در به کارگیری زنان درخشان 
دی��ده می شود. ای��ن راه  از طری��ق انتصاب 
مش��اور امور زنان و خان��واده صنعت نفت و 
همچنین راه اندازی شبکه مش��اوران زن در 
زیرمجموعه ها آغاز شد و روزنه امیدی برای 

زنان ایجاد کرد.
انتصاب شگفت انگیز زنگنه

این اما همه ماجرا نب��ود؛ مدت زیادی 
از حض��ور زنگن��ه در طبقه پانزده��م وزارت 
نف��ت نگذشته ب��ود که دست ب��ه قلم شد و 
حکمی صادر کرد که ابت��دا حتی رسانه ها در 
صحت  انتش��ار  آن تردی��د داشتند؛ اما خبر 
درست بود. زنگنه یک زن را به عنوان معاون 
خود در ام��ور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی ای��ران منصوب کرده 
ب��ود. انتصابی در این سطح برای جامعه زنان 
ه��م شگفت انگیز بود، از ای��ن رو این حکم 
زنگن��ه، باع��ث واکنش ه��ای گوناگونی در 
رسانه های مکت��وب و غیرمکتوب شد که از 
آن استقب��ال کردند. اینچنین بود که مرضیه 
شاهدایی عنوان نخس��تین مدیر ارشد زن در 
تاری��خ وزارت نفت جمه��وری اسالمی ایران 
را ب��ه خود اختص��اص داد.مدیری��ت وی بر 
تخصصی ترین ح��وزه وزارت نفت به دلیل 
سابق��ه ای است که از گذشت��ه داشته است؛ 
دان��ش آموخته مهندسی شیمی از دانش��گاه 
صنعتی شریف، فعالیت در مدیریت طرح های 
پتروشیمی و عضویت در هیئت مدیره شرکت 
ملی صنایع پتروشیم��ی، اعتماد وزارت نفت 
را برای مجموعه ای ک��ه یکی از بزرگترین 
پتروشیمی در  فراورده ه��ای  تولیدکننده های 
خاورمیانه  محسوب می شود، جلب کرد.زمان 
زی��ادی الزم نبود که نفتی ه��ا و غیرنفتی ها 

ی��ک زن را در مراس��م کلنگ زن��ی، افتتاح 
پتروشیمی ها، بازدیدها و مهم تر از آن برخی 

از حوادث این صنعت ببینند.
او همس��و ب��ا دیگ��ر مدی��ران و حتی 
پیگیرتر از سایرین، سفره��ای استانی برای 
بازدی��د و بررسی از رون��د طرح های مختلف 
پتروشیم��ی در نق��اط مختل��ف ای��ران را در 
برنام��ه ری��زی خ��ود ق��رار داد و در سفرها 
تنه��ا، بازدیدکننده نبود، بلک��ه نتیجه و روند 

مثب��ت ک��ار را مطالبه می ک��رد. اینگونه بود 
که اخبار افتت��اح طرح های پتروشیمی، یکی 
پ��س از دیگری نوید بخ��ش روزهای ثبات 
و توسع��ه بود که وزیر نف��ت از آن به عنوان 
س��ال استثنایی صنع��ت پتروشیمی نام برد و 
مرضیه شاهدایی، مع��اون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی هم با توجه به راه اندازی طرح های 
جدی��د پتروشیمی، سال های 95، 96 و 9۷ را 
پتروشیمی دانست.   سال های طالیی صنعت 
از س��ال 92 تاکن��ون، 13 طرح پتروشیمی به 
بهره برداری رسیده و تا پایان سال 139۷ نیز 
30 ط��رح پتروشیمی به بهره برداری می رسد. 

این کارنام��ه ای است که ب��ا مدیریت یک 
زن ب��ه ثمر نشس��ته است.مرضیه شاهدایی 
در سخنان��ی گفت��ه است که زن��ان شاغل، 
برنامه ریزان بهتری هستند. از این رو او برای 
مدیری��ت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملي 
صنایع پتروشیمي ه��م ی��ک زن را برگزیده 
و اکن��ون فرناز علوی عه��ده دار این سمت 
است و اف��زون بر آن  بس��یاری از کارکنان 
فعال شرکت ملی صنای��ع پتروشیمی را زنان 
تش��کیل می دهند.شاهدایی خ��ود زنی است 
ک��ه  از سال 1366 کارش را با کارآموزی در 
پتروشیمی آغاز کرد و 2٨ سال طول کشید تا 
به مدیریت ارشد در سطح معاون وزیر برسد؛ 
راهی که گاه بعضی م��ردان در تمام سال ها 
بدون طی این مسیر به آن رسیده و می رسند.

راه موفقیت آمیز زنگنه
حض��ور شاهدای��ی ادام��ه راه��ی بود 
ک��ه زنگن��ه پی��ش از آن در توجه ب��ه رفع 
تبعی��ض جنس��یتی در این صنع��ت با توجه 
ب��ه توانایی های زنان طی ک��رده بود، همان 
ایامی که حکم فاطمه تندگویان را زد.انتصاب 
فاطمه تندگوی��ان، خواهر شهید محمد جواد 
تندگویان، وزیر پیش��ین نف��ت از همان ابتدا 
بارقه امی��د را در نگاه متف��اوت بیژن زنگنه 
در توجه به مس��اله زنان ایج��اد کرد.فاطمه 
تندگوی��ان، فعالی��ت حرفه ای خ��ود را پس 
از اخ��ذ مدرک دبیری ریاض��ی با تدریس در 
م��دارس جنوب شهر و فعالیت های فرهنگی 
مرتبط با آن آغاز کرد، آن هم در ایام پیش از 
انقالب که این قبیل فعالیت ها با مخاطره های 

خاصی همراه بود. پس از انقالب نیز فعالیت 
او ب��ا آغاز جنگ تحمیلی )در کنار مش��اهده 
رنج مادر و همس��ر برادر( به عنوان  مش��اور 
خانواده ه��ای شه��دا، جانبازان و اس��را ادامه 
داشت؛ با مش��اهده گس��ترش شرایط پیش 
آمده ب��رای خانواده های آسیب پذیر که ناشی 
از اعتی��اد، فق��ر، طالق و دیگ��ر آسیب های 
اجتماع��ی بود،ک��ار خود را ب��ا  ایده تاسیس 
موسس��ه فرهنگی رایحه و... ادام��ه داد.  او 
افزون بر مدیریت بنیاد رایحه از دی ماه سال 
92 در کسوت مش��اور زنان و خانواده وزارت 
نفت، مش��غول به خدمت است که ماموریت 
اصل��ی این نهاد، بهبود وضع شغلی و ارتقای 
جایگاه زنان شاغ��ل از طریق توانمندسازی 
آن هاست.تندگوی��ان نیز مش��اوران زن را در 
بخش های مختلف منصوب کرد که از جمله 
آنان نوشین نجار، مش��اور زنان شرکت ملی 
نفت ایران،   آمنه علمی، مشاور زنان شرکت 
ملی پاالی��ش و پخش ایران، فریده پاداشی، 
مش��اور زنان شرکت ملی گاز ایران و فرزانه  
شهبازی، مش��اور زنان شرک��ت ملی صنایع 
پتروشیمی اشاره ک��رد. به دیگر انتصاب های 
شاخص در صنعت نفت باید نام افخم زروانی 
را هم اضافه کرد که به ریاست صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت منصوب شده است. 
این راهی است که با ابالغیه جدید وزیر نفت 
ت��داوم خواهد داشت. ب��ا نهادینه شدن نگاه 
جدید، آرام آرام به سمتی گام برداشته می شود 
که تبعیض ها برچیده شود؛ همان وعده ای که 

حسن روحانی به زنان ایرانی داده است.

تک خبر

پتروشیمی بین الملل

تک خبر

پتروشیمی های پاک
 از پرداخت مالیات معاف می شوند

دانش نفت: مجتمع های پتروش�یمی در صورتی که آالیندگی خود 
را کاهش دهند از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند. 

ب��ه گزارش دانش نفت، سعید متصدی، معاون محیط زیس��ت 
حفاظ��ت  سازم��ان  انس��انی 
بازنگری  درباره  زیس��ت  محیط 
پرداخت  اجرای��ی  دستورعم��ل 
ع��وارض آالیندگی مجتمع های 
سازمان  ک��رد:  پتروشیمی اظهار 
محیط زیس��ت میزان آالیندگی 
براساس  پتروشیمی را  واحدهای 
اندازه  ش��ده  تدوین  دستورعمل 
گی��ری و بررس��ی ک��رده و در 
آالیندگ��ی  کاه��ش  ص��ورت 
واحده��ا، مجتم��ع پتروشیمی از 
پرداخت مالی��ات معاف می شود.

وی ب��ا بی��ان این ک��ه واحدها 
و مجتمع ه��ای پتروشیمی اص��وال آالیندگی هایی دارن��د، گفت: این 
شرکت ه��ا یا باید آالیندگی خود را کاهش دهند و یا مالیات پرداخت 
کنن��د که امیدواریم به تدریج شاهد کاه��ش آالیندگی مجتمع های 
پتروشیم��ی و حرکت به س��وی تحقق هوای پ��اک باشیم.متصدی 
تصریح کرد: طرح ها و مجتمع ه��ای پتروشیمی می توانند با توجه به 
نوع فعالیت هایش��ان در حمایت از محیط زیست نقش آفرین باشند.

معاون سازمان محیط زیس��ت از آمادگی این سازمان برای گسترش 
همکاری ه��ا ب��ا طرح ها و مجتمع ه��ای پتروشیمی ب��رای صیانت از 
محیط زیس��ت خبر داد و گفت: هر ی��ک از واحدهای پتروشیمی که 
برنام��ه کاهش آالیندگی خود را در یک بازه زمانی مش��خص به ما 
اعالم کن��د از حمایت و همکاری سازمان محیط زیس��ت برخوردار 

خواهد شد.

منابع آگاه خبر دادند؛

هندی ها به دنبال ورود به بازار
 پلی اتیلن آفریقا

ش�رکت ریالینس هند با هدف ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی 
خود به دنبال ورود به بازار پلی اتیلن آفریقا است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پتروشیمی ایران، 
پایگ��اه اینترنت��ی آی س��ی آی اس )ICIS( نوش��ت: مناب��ع آگاه 
می گویند: به دنبال راه اندازی مجتمع تولید پلی اتیلن )PE( شرکت 
ریالین��س با ظرفیت تولید ساالنه 950 ه��زار تن در شهر جام نگر 
ایال��ت گجرات هند در ماه ژوئیه، ای��ن شرکت در پی ورود به بازار 
پلی اتیلن آفریقاست. ظرفیت اضافه شده بس��یار چش��مگیر است و 
بخش مهم��ی از آن به صادرات اختصاص می یاب��د. انتظار می رود 
30 ت��ا 40 درص��د از  کل ای��ن ظرفیت صادر شود.ب��ر اساس این 
گزارش،  آفریقا و جنوب آسیا بازارهای هدف جذابی برای تولیدات 
شرکت ریالینس به شمار می روند.سطح قیمت ها در آفریقا در حال 
حاضر باالس��ت و بازار از ثبات مطلوبی برخ��وردار است. از طرفی 
فعاالن پتروشیمی قاره سیاه تمایل دارند تا با افزایش میزان ذخایر، 
در براب��ر تغییرات ناگهانی قیمت های در بازار جهانی مصون بمانند. 
این گزارش می افزاید: تولیدکنندگان پلی اتیلن ایاالت متحده نیز با 
توجه به پیش رو بودن آغاز به کار تاسیس��ات جدید در سال جاری 
میالدی، به دنبال تقویت حضور خود در بازار آفریقا هس��تند.با این 
حال منابع می گویند: شرکت ریالینس از آمادگی الزم برای مواجه 
ب��ا اشباع احتمالی بازار در آینده برخوردار است. در شرایط فعلی نیز 
قیمت باالی پلی اتیلن در آفریقا نسبت به مناطق دیگر سبب جذب 
بسیاری از محموله های صادراتی به این منطقه می شود که به مازاد 
عرض��ه این محصول در منطقه دامن می زن��د. برپایه این گزارش،  
علی رغم کاهش نس��بی تقاض��ا در آفریقا برای چن��د ماه متوالی،  
قیمت ها در این منطقه به نسبت آسیا کاهش قابل مالحظه را نشان 
نداد.پلی اتیل��ن پر استفاده ترین پالستیک مصرفی در جهان است 
و عمدتا در صنایع بس��ته بندی شامل تولید انواع فیلم و کیسه های 

پالستیکی کاربرد دارد.

صادرات نفت برزیل به بیش از یک میلیون 
بشکه در روز رسید

با عمیق تر ش�دن رک�ود اقتصادی در برزیل، ص�ادارت نفت این 
کش�ور به بیشترین رقم از سال 2010 میالدی به بعد رسید که چالش 

جدی برای اوپکی ها محسوب می شود.
به گزارش دان��ش نفت به نقل از بلومبرگ انگلیس��ی، رکود 
شدید اقتصادی برزیل طی سال های گذشته، تولید نفت این کشور 
با افزای��ش روبروشده؛ اما تقاضای داخلی برزیل روند کاهش��ی به 
خ��ود گرفته است.برزیلی ها با توجه ب��ه رشد منفی تقاضای داخلی 
خود ب��ه افزایش صادرات روی آورده اند که این موضوع موجب از 
می��ان رفتن تالش های اوپک برای کاه��ش عرضه جهانی نفت و 
بهب��ود قیمت طالی سیاه شده است. تولی��د نفت برزیل با رسیدن 
به 1.5 میلیون بشکه در روز به یک رکورد تبدیل شد که بیشترین 
رقم از سال 2010 میالدی به بعد محسوب می شود.  صادرات نفت 
برزیل در چهارماه نخس��ت سال 201۷ میالدی در مقایسه با مدت 
زمان مش��ابه سال قبل 39 درصد افزایش یافته است؛ ضمن اینکه 
پاالیش��گاه  »پترولیو برزیلیریو« این کش��ور ک��ه نیمی از صادرات 
نف��ت برزیل را عه��ده دار است در پیش بینی خ��ود اعالم کرده تا 
پایان سال جاری میالدی فروش بین المللی نفت برزیل 30 درصد 

افزایش می یابد.   

 

سازمان محیط زیست 
میزان آالیندگی واحدهای 

پتروشیمی را براساس 
دستورعمل تدوین شده 
اندازه گیری و بررسی 

کرده و در صورت کاهش 
آالیندگی واحدها، مجتمع 

پتروشیمی از پرداخت 
مالیات معاف می شود

دان�ش نف�ت: در پی دس�تور وزی�ر نفت ب�رای رفع 
تبعی�ض در به کارگیری بانوان توانمن�د در صنعت نفت در 
ای�ن گزارش مهمترین دس�تورهای مهن�دس بیژن زنگنه 
در ح�وزه بان�وان صنعت نف�ت در دولت یازده�م یادآوری 

می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از نش��ریه مش��عل، 
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت ابالغیه جدیدی در زمینه 
رف��ع تبعیض در ج��ذب و به کارگیری زنان در مش��اغل 
و سمت ه��ای متناسب با توانمندی آنه��ا صادر کرد که 
بازتاب زیادی در رسانه ها داشت؛ وزیر نفت در این حکم 
خط��اب به مدیران ارشد تاکید کرده است که جذب و به 
کارگیری زنان به جز در سمت های اقماری و سکوهای 
نفتی و گازی باید بدون اعمال هیچ گونه تبعیضی انجام 
ش��ود و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس��انی خود 
را مکل��ف کرده است ت��ا در صورتی که در شرایط احراز 
سمت ها و مش��اغل، شرایط تبعیض آمیزی اعمال شده 
است، نس��بت به رفع آن اقدام و نتیجه را گزارش کنند.
اگ��ر چه پیش از این زنگنه با چند انتصاب مهم در حوزه 
زنان از جمله فاطمه تندگویان به عنوان مشاور امور زنان 
و خانواده، مرضیه شاهدایی به عنوان مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی و افخ��م زروانی به عنوان رئیس 
صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان و... 
توج��ه به حقوق از دست رفته زنان را به مدیران ارشد و 
میانی خود گوش��زد و راه را برای زنان هموار کرده بود، 
اما ب��ه نظر می رسد این ابالغیه تی��ر خالصی بر پیکره 
تبعیض ه��ای جنس��یتی در صنعت نفت بوده و نش��ان 
می دهد وی تا چه حد در زمینه مشارکت اقتصادی زنان 
و دستیابی به عدالت جنس��یتی در صنعت نفت، اعتقادی 
راسخ دارد.اگر چه مش��کالت حوزه زنان در جامعه ایران 
آنچنان در تار و پود جامعه و نهادهای اجتماعی و شغلی 
تنیده شده است که به نظر می رسید عین حقانیت است 
و اص��وال زنان تا همین ح��د می توانند توانایی های خود 
را به رخ بکش��ند، اما عجیب تر آن که با وجود نظرهای 
کامال روشن پرچمدار انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( 
مبنی بر تس��اوی حقوق زن و م��رد در تمامی جنبه ها و 
حمایت ه��ای مکرر مقام معظم رهب��ری از حضور زنان 
در عرصه ه��ای اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی، برخی 
دیدگاه ه��ا همچن��ان بر طب��ل محدودی��ت آفرینی در 
مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان می کوبند و این گونه 
اس��ت که تالش برای اثبات حقانیت حقوق برابر زنان و 
مردان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، به دلیل چند 
بعدی بودن آن یعنی اشکاالت و موانع قانونی، اشکاالت 
و موان��ع فرهنگی و سنتی و نیز جنبه های روان شناسانه 

موضوع، رنگ پیچیدگی به خود می گیرد.کار سختی که 
نهادهای فعال در حوزه زنان در این میان به عهده دارند 
ای��ن است که ابتدا زن��ان را با حقوق فراموش شده خود 
آشنا کنند، به آنان جرات و جسارت خوداظهاری بخشیده 
و زنان توانمند را که نتوانسته اند به جایگاه شایسته خود 
در طول سال ها دس��ت یابند، برای دستیابی به مناصب 
مدیریت��ی و قانونگذاری تجهیز کنند و آنجاست که تازه 
ب��ا حضور زنان در رئوس تصمیم گیری و قانون گذاری، 
توازن و عدالت جنس��یتی برقرار خواهد شد. در گزارش 
پی��ش رو نگاهی داشته ایم به ابالغیه هایی که ماحصل 
ای��ن تالش ها در صنعت نفت است و مهندس زنگنه در 
ط��ول چهارسال گذشته در حوزه زنان صادر کرده است.
مهن��دس زنگنه با اولین ابالغیه ک��ه در تاریخ سیزدهم 
اردیبهش��ت 93 ص��ادر شد، ب��ه تمامی معاون��ان خود و 
مدی��ران چهار شرکت اصل��ی تاکید کرد به منظور جلب 
مش��ارکت فعاالنه زنان در پیگی��ری اهداف امور زنان و 
خانواده وزارت نفت، نسبت به معرفی مشاور امور بانوان 
در تمامی زیرمجموعه ه��ای صنعت نف��ت اقدام شود. در 
این ابالغیه تمامی سیاست ها، اهداف و وظایف امور زنان 

در صنعت نفت به طور کامل تشریح شده بود.
برنامه ریزی در زیرمجموعه ها

در ای��ن ابالغی��ه که آذرم��اه همان س��ال صادر 
شد، مهن��دس زنگنه به معاونان خ��ود و مدیران عامل 
شرکت ه��ای اصل��ی صنع��ت نف��ت تاکی��د می کند تا 
برنامه های حوزه زنان را در برنامه های خود لحاظ کرده 
و نس��بت به پیش بینی  بودج��ه و تامین اعتبار مورد نیاز 
برای اجرای دوره های آموزش��ی، پروژه های مطالعاتی، 
برنامه ه��ای فرهنگی و ورزشی و... اقدام کنند. مهندس 
زنگن��ه در ابالغی��ه ای دیگ��ر در دی م��اه 94 باردیگر 
معاون��ان خ��ود و مدیران  عام��ل چهار شرک��ت اصلی 
در صنع��ت نفت را ب��ه همکاری جدی با ام��ور زنان و 
خانواده صنعت نفت و فراه��م آوردن زمینه های اجرای 
برنامه های این معاونت و همچنین زمینه های مشارکت 

انتقادی زنان ملزم کرد.
رفع موانع سازمانی برای ماموریت های اداری داخلی و 

خارجی زنان
در ای��ن ابالغی��ه که خ��رداد ماه 94 ص��ادر شد، 
مهندس زنگنه به تمامی مدیران زیرمجموعه خود دستور 
داد تا نس��بت به رفع موانع سازمانی برای ماموریت های 
اداری و آموزش��ی اعم از داخل و خارج از کش��ور برای 

زن��ان اقدام و فرصت ها و تمهی��دات مناسب برای آماده 
سازی و ارتقای سط��ح دانش تخصصی و تجربه کاری 
ای��ن دسته از کارکنان به عن��وان یک سرمایه اجتماعی 

موثر در صنعت نفت را فراهم کنند.
ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیسات

به دنبال پیش��نهاد فاطمه تندگویان، مش��اور وزیر 
در ام��ور زن��ان و خانواده ب��ه مهندس زنگن��ه مبنی بر 
ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیس��ات نفتی برای زنان 
و اختص��اص ساعات مناسب ورزشی ب��ه آنان، شخص 
مهندس زنگنه ب��ه تمامی شرکت های اصلی خود ابالغ 
کرد ت��ا به انجام ای��ن مهم اهتمام ورزند. در پیش��نهاد 
فاطم��ه تندگویان به مهندس زنگنه آم��ده است که به 
دلی��ل محدودیت های اجتماع��ی، فرهنگی در دسترسی 
زنان به اماکن ورزشی عمومی نظیر پارک ها و سالن های 
ورزش��ی معتبر، سبک زندگی نامطلوب در دوران اخیر و 
ایجاد مش��کالت قامتی و عضالنی و شیوع بیماری های 
خاص زنان به ویژه در زنان شاغل، ایجاد اماکن ورزشی 
در جوار تاسیس��ات نفتی جدید می باید مورد نظر و زنان 
نی��ز در استفاده از این اماک��ن ورزشی مورد اولویت قرار 
گیرند و ایجاد سالن های ورزشی ویژه زنان به نحوی که 
دربرگیرنده تنوع در رشته های ورزشی و ساعات مطلوب 
ب��رای بهره من��دی زنان شاغ��ل، همس��ران و دختران 

کارکنان باشد، مورد نظر قرار گیرد.
کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص

به دنبال تصویب قان��ون کاهش ساعت کار زنان 
دارای شرای��ط خاص در مجلس شورای اسالمی و ابالغ 
آن از سوی رئیس جمه��ور روحانی، مهندس زنگنه نیز 
اردیبهش��ت ماه 96 تمامی زیرمجموعه ه��ای خود را به 
اجرای ای��ن قانون ملزم کرد؛ طبق ای��ن قانون، ساعت 
کار زنانی که دارای فرزند زیر شش سال تمام، مبتال به 
معلولیت شدید و یا بیماری صعب العالج، دارای همس��ر 
یا فرزند معلول شدید و یا بیمار صعب العالج و سرپرست 
خانوار بودند، به مدت هش��ت ساع��ت در هفته کاهش 
یافت؛ مهن��دس زنگنه در این ابالغی��ه تاکید کرده بود 
ب��ه منظور تامین امنیت شغلی زنان��ی که دارای شرایط 
یاد شده هس��تند، هر گونه جابه جایی، اخراج و استخدام 
جایگزین به دلیل برخورداری از این امتیاز ممنوع است؛ 
گ��ام موثری که ب��ه نظر می رسد نتای��ج و اثرات آن در 
جه��ت حمایت از نوزادان تازه به دنی��ا آمده و کودکان، 
زنان سرپرست خانوار که با مش��کالت عدیده ای دست 

و پنجه نرم می کنند و تقویت بنیان های خانواده، بس��یار 
درخشان خواهد بود.

رفع تبعیض در به کارگیری زنان
طبق این ابالغیه که سال گذشته صادر شده بود و 
هفته گذشته با اصالحیه جدید به تمامی مدیران ارشد در 
صنعت نفت ارسال شد، عالوه بر مش��اغل و سمت هایی 
ک��ه بنا به طبیعت ی��ا ماهیت آنها، الزام��ا باید از سوی 
بانوان اداره شوند، در دیگر موارد جذب و استخدام جدید 
و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان و به 
هر شکل، اعم��ال هیچ گونه تبعیضی برای بانوان مجاز 
نیس��ت )اشتغال در سمت های اقماری، کار در سکوهای 

نفتی و گاز از این حکم مستثنی است.(
مهن��دس زنگنه در این ابالغیه با اشاره به این که 
زنانی ک��ه در زمان این ابالغی��ه در سمت های اقماری 
مش��غول فعالیت هس��تند و همچن��ان درخواست ادامه 
خدم��ت دارند، می توانند ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهند، 
تاکید کرده است: »الزم است در صدور مجوز استخدام، 
انتص��اب، ارتقا، کاریابی و به کارگیری یا تبدیل وضعیت 
اف��راد، مفاد این ابالغیه مراع��ات شود و معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انس��انی نی��ز مکلف است در صورتی 
که در شرایط احراز سمت ها و مش��اغل، شرایط تبعیض 
آمیزی بر خالف این ابالغیه اعمال شده باشد، نسبت به 
رفع آنها اقدام شود.«به نظر می رسد صدور این ابالغیه، 
نقش مهمی در دستیابی زنان توانمند به جایگاه شایسته 
خود و فروریختن سقف های شیش��ه ای باالی سر زنان 

داشته باشد.
بهره مندی فرزندان کارکنان زن متوفی از مستمری

مهن��دس زنگن��ه در ای��ن ابالغیه ک��ه در فاصله 
کوتاهی ب��ا ابالغیه رفع تبعیض علی��ه زنان صادر شد، 
ب��ار دیگر با ص��دور یک ابالغیه در جه��ت برخورداری 
فرزندان کارکنان زن شاغل در صنعت نفت از مستمری، 
گ��ام مهم دیگری در جهت عدال��ت اجتماعی برداشت؛ 
بر این اساس به پیش��نهاد فاطم��ه تندگویان و حمایت 
افخم زروانی، رئیس صندوق های بازنشستگی، پس انداز 
و رفاه کارکنان صنعت نف��ت، طرح بهره مندی فرزندان 
واجد شرایط کارمندان اناث متوفی از مس��تمری اجرایی 
خواه��د ش��د؛ مطابق با این مصوبه جدی��د که به زودی 
ابالغ می شود، قانون بهره من��دی فرزندان کارکنان زن 
متوفی )شاغل در صنعت نفت( از مس��تمری که تاکنون 
در کمال ناباوری تنها برای مردان شاغل اجرایی می شد، 
اجرای��ی خواه��د شد که هم��ه و همه گام ه��ای عملی 
عالی تری��ن مقام وزارت نفت در حفظ و صیانت از حقوق 

زنان شاغل در صنعت نفت است.

 

این اما همه ماجرا نبود؛ مدت زیادی 

از حضور زنگنه در طبقه پانزدهم 

وزارت نفت نگذشته بود که دست به 

قلم شد و حکمی صادر کرد که ابتدا 

حتی رسانه ها در صحت  انتشار  آن 

تردید داشتند؛ اما خبر درست بود. 

زنگنه یک زن را به عنوان معاون خود 

در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب 

کرده بود

نفت به سوی عدالت بيشتر
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بهداشت و 1۰
درمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

اقدام جهت استقرار سیستم ICS در شرکت پاالیش نفت تهران
 Incident Command( مخف�ف   ICS نف�ت:  دان�ش 
System( نظام و الگویی برای فرماندهی، کنترل و هماهنگی 
در مقابله با سوانح بوده و شرایطی را فراهم می کند تا تالش 
س�ازمان های مس�تقل در رس�یدن به هدف مش�ترک یعنی 
تثبی�ت حادثه و حفاظت از جان و م�ال در محیط هماهنگ و 
بهینه ش�ود. در واقع، این سیستم یک مدل عمومی مدیریت 
حوادث و س�وانح است که برای تمامی حوادث و سوانح قابل 
اس�تفاده است. هر حادثه و سانحه ای در بردارنده فعالیت ها 
و امور مدیریتی مهمی اس�ت که باید ب�ه نوبت انجام پذیرد. 
حت�ی در صورت کوچک بودن حادثه نیز این فعالیت ها تا حد 

خود الزم و ضروری هستند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رسان��ی بهداشت و درمان 
صنع��ت نفت تهران، دکت��ر رامین توفیق��ی، رئیس مرکز 
سالم��ت ک��ار شرکت پاالیش نف��ت ته��ران در رابطه با 
ICS گف��ت: » مهم ترین هدف از اج��رای این چرخه در 
شرای��ط بحرانی را می توان این گون��ه توضیح داد: چرخه 
 ک��ار و فرآیندهایی ک��ه در شرایط عادی مانن��د معاینات 
دوره ای، معاین��ات روزان��ه سرپای��ی و اورژان��س انجام 
می شوند، مش��خص هس��تند؛ اما در  مواقعی که وضعیت 
پاالیش��گاه از شرایط عادی خارج می شود. وظیفه هر فرد 
چیس��ت ؟ چه کس��ی باید دستور دهد؟ اطالع دهنده چه 
کسی است ؟ چه کسی اطالعات را جمع و منتشر می کند،  
چه کسی فراخوان می دهد؟ چه کسی وظیفه مستند سازی 

و ارائه فیدبک را برعهده دارد؟ 

وی در ادام��ه اف��زود : » در اولین جلس��ه مدیریت 
بحران، برنامه عملیاتی )action plan  ( عنوان شد که به 
نظر قابل اجرا  می رسید. در جلسات مکرری که با مدیران 
ارش��د و هیات مدیره داشتیم، تصویب شد که مراکز خطر، 
بدتری��ن و شایع ترین حوادث، می��زان سطح آماده سازی 
بخش های مختلف و نقاط ضعف مش��خص شوند. مناطق 
خطر بر اساس جداولی که شایع ترین حوادث را مشخص 

می کنند، طبقه بندی شدند.
فاز عملیات��ی این برنامه در مرحل��ه اول انجام و در 
حال حاضر بر فاز دوم این برنامه تمرکز کرده ایم اما هنوز 
عملیاتی نشده و 52 خروجی در فاز اول داشتیم که در 11 

پروژه و هدف کلی تعریف شدند.  
چرخ��ه فعالی��ت از زمانی آغاز می ش��ود که با اعالم 
وضعیت غیرعادی، آژیرها به صدا در می آیند. وظیفه فعال 
سازی  ICS  بر عهده آتش نشانان و واحد بی سیم است 
ک��ه 24 ساعته در حال نظ��ارت و کنترل شرکت پاالیش 
نف��ت تهران بوده و با حراست و همینطور رئیس شیفت ها 

در تماس هستند.  
ع��الوه بر ICS  ک��ه در شرکت پاالیش نفت تهران 
فع��ال است،  ICS حوزه سالم��ت بر عهده مرکز سالمت 
ک��ار شرکت پاالیش نفت ته��ران است که به طور داخلی 
تعریف ش��ده اما ج��دا از چرخه فرآیند ICS  پاالیش��گاه 

نیست.
  ICSهمانط��ور که گفت��ه شد، فعال سازی سیس��تم
شرک��ت پاالیش نفت تهران بر عهده واحد آتش نش��انی 
بوده و واحدهای پش��تیبانی مثل واحد ایمنی بالفاصله در 
صحن��ه حاضر شده و ب��رآورد اولیه از حادث��ه ای که رخ 
داده و تع��داد مجروح��ان احتمالی را اع��الم کرده، سپس 
گروه های ام��داد و نجات وارد حادثه می شوند. افرادی که 

تریاژ مقدماتی شده اند در چهار سطح قرار می گیرند:
س�طح اول : بیمارانی که دچ��ار آسیب های مرگبار و 
بدون بازگش��ت شده اند، م��رگ قریب الوقوع بروز خواهد 

کرد.
سطح دوم: آسیب های تهدید کننده حیات که مداخله 

به موقع می تواند از وقوع مرگ جلوگیری کند.

سطح سوم : آسیب های جدی که تهدید کننده حیات 
فرد نبود و با اقدام به موقع درمان پذیر است.

س�طح چه�ارم : بیم��اران سرپای��ی که ب��ه مداوای 
سطحی نیازمندند.

تری��اژ اولیه در Cold zone انجام شده و بیماران به 
مرکز سالمت منتقل می شون��د. در مرکز سالمت دو متد 

.Save و Start برای تریاژ داریم. متد
مت��د Save هن��وز در مرحل��ه پیاده س��ازی بوده و 
فعالیتی دشوار است و باید بگویم در هیچ نقطه از کش��ور 
هنوز کامال عملیاتی نش��ده است اما شرکت پاالیش نفت 
 Saveته��ران در فاز دوم پ��روژه برنامه هایی ب��رای  متد

داشت��ه تا بیماران به شکل اختصاصی تری تریاژ شوند. در 
زمان حادثه اشتباهاتی که رخ می دهند بیش��تر احساساتی 
هس��تند؛ برای مثال افرادی که سط��ح اول قرار می گیرند 
نبای��د اع��زام شوند زی��را در هنگام اعزام ف��وت می شوند 
برعک��س افرادی که سطح دوم ق��رار دارند و امکان زنده 
ماندن آنها وجود دارد، روی زمین مانده و فوت می کنند و 

عملیات امدادرسانی به خوبی انجام نمی شود.
دکت��ر توفیقی در ادامه تصریح ک��رد : » برای عدم 
ورود به چنین بحث هایی به سراغ تریاژ رفتیم که قسمت 
عملیات��ی از حوزه ICS است. در حوادث واقعی که داشتیم 
مش��خص شد که مدیریت ازدحام و اطالع رسانی بس��یار 
مهم است. شرکت پاالیش نفت تهران بس��یار استراتژیک 
ب��وده و زیر ذره بین است و هر گونه اطالعات نادرست و 
غلط می تواند خس��اراتی را سبب شود که جبران آن بسیار 
سخت خواهد بود؛ب��ه همین دلیل قرار شد به شکل واحد 
عم��ل کرده و اط��الع رسانی به واحد ایمن��ی انجام شده 

سپس روابط عمومی واحدهای باالتر را مطلع کند. 
سیس��تم اطالع رسانی و بحث ارتب��اط در شرایط و 
مواقع اضطراری و حس��اس بس��یار مهم است. زمانی که 
تمامی تلفن ه��ا اشغال بوده، امکان تم��اس وجود ندارد یا 
راه های ارتباطی قطع هس��تند،  ٨ تلف��ن ثریا )تلفن های 
ماه��واره ای( تهیه شده اند که نیازی ب��ه سوئیچ یا دکل 

نداشته و به سادگی می توان به برقراری ارتباط پرداخت.
در مانورهای��ی که در شرکت پاالی��ش نفت تهران 
انجام شد، اشکاالت روی کاغذ آمده و مشخص شدند.  در 
شرایط اضطراری انجام وظایف به شکل صحیح و درست 
از اهمی��ت فوق الع��اده ای برخوردار است.  وظایف در حد 
امکان بای��د در دو یا سه خط تعیین  شوند که برای مثال 

وظیفه کادر درمانی یا کارشناس ایمنی چیست ؟
دستگاه هایی نیز برای برخورداری از آمادگی الزم در 
شرایط اضطراری خریداری شده اند تا بتوان بدون دخالت 
پزشک به امدادرسانی پرداخت. از دیگر فعالیت های انجام 
ش��ده در این راستا می توان به آم��وزش 40 نفر از پرسنل 
آتش نش��انی و عملی��ات اشاره ک��رد؛ کتاب هایی از جهاد 
دانش��گاهی در اختیار افراد انتخاب شده قرار گرفت و پس 
از گذش��ت حدود دو ماه مطالعه از آنها امتحان گرفته شده 
و افرادی که حداقل نمره را آورده بودند وارد مرحله عملی 
شدند.  سپس در نهایت افراد آموزش دیده را مورد بررسی 
ق��رار دادیم که آیا از حداقل مه��ارت و توانایی الزم برای 

این کار برخوردار شده اند یا خیر ؟
امدادرسان هایی که دوره ه��ای مذکور را با موفقیت 
ط��ی کرده اند باید در هر شیفت حضور داشته باشند تا در 
دقیق��ه صفر و در شرایطی که نیروه��ای دیگر نمی توانند 
حضور داشته باشن��د، بتوانند به امداد رسانی بپردازند. زیرا  
مکان هایی در شرکت پاالیش نفت تهران وجود دارند که 
برای ورود نیاز به مجوز دارند و حتی ما نیز نمیتوانیم وارد 

چنین نقاطی شویم.
سپس سناریو زلزله را مطرح کردیم و در شرایطی که 
زلزل��ه رخ می دهد و راه های ارتباطی پاالیش��گاه با تهران 
قط��ع می شود و با هی��چ بیمارستانی در  ته��ران قادر به 
برق��راری ارتباط نیس��تیم،  با دو است��ان اصفهان و اراک 
صحب��ت کردیم ت��ا در شرایطی که ته��ران نمی تواند به 
پاالیشگاه کمک کند، از این دو شهر نیروی فنی،  پزشک  

و دارو برایمان ارسال شود و حتی در شرایط خیلی بحرانی 
جز بیمارستان نفت با بیمارستان های هفت تیر،  مطهری 
و چمران قرارداد بس��ته ایم تا بیماران و مجروحان شرکت 

پاالیش نفت تهران را پذیرش کنند.
در  کمیت��ه سالم��ت و HSE  خروجی های فاز اول 
مانن��د خرید تجهیزاتی برای آنه��ا بودجه پیش بینی شده 
ب��ود را پیگی��ر می کنیم؛ یک��ی از خروجی ه��ای فاز اول 
خرید و تجهی��ز نیازمندی های اورژانس بود که در شرایط 
اضطراری بتوانیم به صورت مستقل و بدون نیاز به شهرها 

یا بیمارستان اطراف عمل کنیم. 
پیشنهاد خرید و تجهیز کیف های امداد نیز ارائه شده 
تا حداقل وسایل را داشته و مش��خص باشند که در کجا و 
چه نقطه ای از پاالیش��گاه برای مواقع اضطراری مستقر 

شده اند.
دکت��ر توفیق��ی در پایان گف��ت:» تجهی��زات مورد 
نیازمان با نظر مثبت مس��ئوالن خری��داری شده اند تا در 
وق��وع شرای��ط بحرانی بتوانی��م شرایط را بهت��ر مدیریت 
کنیم.  در وقوع بحران ها نواقصی وجود دارند و اشتباهاتی 
نی��ز بروز می کند اما می توان ای��ن عوامل را با مدیریت و 
همینط��ور استفاده از تجهی��زات و دانش به روز به حداقل 
رسان��د. در پایان باید از زحمات دکت��ر محمدرضا یاوری، 
دکتر سید محمدعلی حسینی و مهندس ناصر بابایی تشکر 
و قدردانی کنم. «یونس امیری، مهندس حریق اداره آتش 
نش��انی شرکت پاالیش نفت تهران در رابطه با سیس��تم 
ICS  در پاالیش��گاه تهران  نی��ز می گوید: » حوادث اخیر 
ب��ه ویژه آتش سوزی های صنعتی ماهش��هر و سایر آتش 
  ICS سوزی ه��ای رخ داده باع��ث شد تا استقرار سیس��تم
بی��ش از پیش اهمیت پیدا کرده و مدیریت ارشد مجموعه 
»مهندس بابایی« نیز نگاه ویژه ای به این موضوع داشته 
باشند، سپس مقرر شد تا با تش��کیل کمیته استقرار سامانه 
فرماندهی حوادث، مجموع��ه ای از فعالیت ها در راستای 
پیاده سازی  و فعال سازی این سیستم  در شرکت پاالیش 
نف��ت ته��ران انجام شود. سیس��تم ICS  جه��ت کنترل، 
هماهنگ��ی و فرمانده��ی )3C( حادث��ه در تمامی ارگان و 

زیرارگان  دخیل در یک حادثه ایجاد شوند.
محس��ن جلیلی، رئی��س اداره آتش نش��انی شرکت 
پاالی��ش نف��ت ته��ران در ادام��ه اف��زود : » چ��ارت و 

استانداردهای بین المللی در سیستم ICS  در حوزه صنعت،  
بهداش��ت و مراکز بیمارستانی باید ایجاد و مس��تقر گردد. 
بخش های عملیاتی مانند آتش نشانی و مراکز درمانی در 

زیر مجموعه سیستم ICS  تعریف می شوند.
آتش نشانان در بخش صنعتی سیستم ICS  وظایف 
خطی��ری مانند شناسایی مناطق خط��ر و همینطور تعیین 
نیروها در منطقه را برعهده دارند. برای مثال، در تقس��یم 
بندی حوزه های مختلف عملیاتی در  سیس��تم فرماندهی 
حادث��ه  در  HOTZONE  تنه��ا نیروهای آتش نش��ان 

می توانند حضور پیدا کنند. 
سیس��تم ICS  فقط در زم��ان حادثه کاربرد ندارد؛ 3 
فرآیند اصلی در این سیستم وجود دارند که شامل طرح ها 
و برنامه های پیش از حادث��ه، حین حادثه و پس از حادثه 
هس��تند  به طوریکه باید در ابتدا و قبل از وقوع حادثه به 
بررسی شرای��ط پرداخته شده و تمامی ارگان و بخش های 
مختلف برای مقابله با حادثه آمادگی الزم را داشته باشند. 
مرحله بعدی در زمان حادثه است که تمامی قسمت ها باید 

فعال و دارای برنامه عملیاتی مشخصی باشند.
برنامه ه��ای پ��س از حادثه نی��ز به زمان��ی مربوط 
می شوند که سیستم باید در حداقل زمان ممکن به شرایط 

عادی و مدار تولید بازگردد.
 امی��ر عباس حام��د منفرد، ریی��س اداره  بهداشت، 
ایمنی و محیط زیس��ت شرکت پاالی��ش نفت تهران نیز  
افزود:» در پاالیش��گاه ته��ران گام ه��ای مناسبی جهت 
استقرار سیس��تم فرماندهی حادثه برداشته شده و مراحل 
اجرای��ی مختلف��ی نیز جهت پی��اده س��ازی ICS در نظر 
گرفته شده است. اولین گام در این سیستم، ایجاد بستری 
مناسب جه��ت استقرار و فعالس��ازی سامان��ه فرماندهی 
حادث��ه است. آموزش و تبیین مفاهی��م ICS به کارکنان، 
بومی س��ازی ساختار استاندارد سامان��ه ICS،  بومی سازی 
طرح های واکنش در شرای��ط اضطراری، ایجاد طرح های 
پی��ش از حادثه و ایجاد دستورالعمل ها نیز از دیگر مواردی 
هس��تند که می توان به آنها اشاره ک��رد. گام های ابتدایی 
انجام شده و در حال پیگیری گام های بعدی آن هستیم و 
طبق برنامه ریزی منس��جم و زمان بندی شده، امیدواریم 
که بتوانیم این سیس��تم را در شرکت پاالیش نفت تهران 

استقرار دهیم.«

دانش نفت: امروزه چاقی به یک مش�کل همه گیر جهانی تبدیل ش�ده و 
از جمله نگرانی های عمده در دوران بارداری در سراس�ر جهان اس�ت. به طور 
خاص، شیوع چاقی شدید که به عنوان چاقی نوع 2 و ۳ شناخته می شوند و در 
آن ش�اخص توده بدنی )Body Mass Index :  -BMI( بیش از ۳٥ درصد بوده 

به سرعت در حال افزایش است. 
در ایاالت متحده حدود نیمی از زنان هنگام معاینه اولیه توسط پزشک 
 )BMI ≤ 40 ( 3 دچار اضافه وزن و یا چاقی هستند. شیوع باالی چاقی نوع
در حدود 10 الی 12درصد زنان در سنین باروری بس��یار نگران کننده است، 
همچنین در کشور سوئد، شیوع چاقی در اوایل بارداری )BMI ≤ 30( از )6 ( 
درص��د در سال 1992)میالدی( به ) 12/9 ( درصد در سال 2014 )میالدی( 
افزایش یافته اس��ت. گزارش های جهانی حاکی از این است که تعداد زنان 
1٨ س��ال به باال با )BMI ≤ 35 ( در ب��ازه زمانی سال های 2000 تا 2010 
)می��الدی( دو برابر شده و از حدود 50 میلی��ون نفر به 100 میلیون نفر در 

سراسر جهان رسیده است. 
به گزارش مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد 
و متابولیس��م دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاقی در دوران بارداری موجب 
آثار سوء بر جنی��ن و نوزاد می شود که این عوارض می تواند شامل افزایش 
احتمال ابت��ال به ناهنجاری های مادرزادی باشد که از علل شایع تولد نوزاد 
م��رده گزارش شده است، همچنین در یک بررسی متاآنالیز مش��خص شد 
ک��ه فرزندان مادران چاق در خط��ر احتمال ابتال به ان��واع ناهنجاری های 
م��ادرزادی از جمله؛ اختالل مجاری عصب��ی، ناهنجاری های قلبی عروقی، 

شکاف لب و کام، آترزی آنارکتال و تحلیل اندام هستند. 

مطالع��ه ای بر روی 124395۷ تولد زنده تک قل��و در بازه زمانی 14 
سال��ه انجام گرفت و ارتباط میان )BMI ( م��ادر در اوایل بارداری و احتمال 
ابت��الی نوزاد به ناهنجاری های م��ادرزادی مهم بررسی شد و از این تعداد، 
43550 نف��ر )3/5( درصد دچار ناهنجاری های م��ادرزادی بودند که نقص 
م��ادرزادی قلب با )1/6( درصد،  شایع ترین ن��وع ناهنجاری گزارش شد و 
در رتبه ه��ای بعدی ناهنجاری دستگاه تناسلی )0/5( درصد،  اندام ها )0/4( 
درص��د،  دستگ��اه ادراری )0/3( درصد،،  دستگاه گوارش��ی )0/2( درصد،  
شکاف دهانی )0/1( درصد و سیس��تم عصبی )0/1( درصد، چش��م و دیگر 
قس��مت ها )0/2( درصد گزارش شد. در این مطالعه مشاهده شد که درصد 
فرزن��دان مبتال به ناهنجاری های عمده در م��ادران دارای کمبود وزن و یا 
وزن طبیع��ی) 3/4( درصد اس��ت. این میزان در م��ادران دارای اضافه وزن 
)3/5( درصد، مادران دچار چاقی نوع یک )3/٨( درصد، مادران دچار چاقی 
نوع دو )4/2 ( درصد و مادران دچار چاقی نوع سه ) 4/۷ ( درصد گزارش شده 
است. همچنین می��ان شرکت کنندگان در این مطالعه، افرادی که دخانیات 
استعم��ال می کردند، فرزندان متولد شده در نخس��تین زایم��ان، مادران با 
قامت کوتاه و زنانی که با همس��ر خ��ود زندگی نمی کردند، افزایش احتمال 

ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان به میزان بیشتری مشاهده شد. 
دلی��ل ایجاد ناهنجاری ها، فاکتورهای متعدد محیطی و ژنتیکی است، 
فاکتوره��ای محیط��ی مرتبط با افزای��ش خطر ابتال ب��ه ناهنجاری-های 
مادرزادی ک��ه شامل؛ استعم��ال دخانیات توسط مادر، مصرف مش��روبات 
الکلی، عوام��ل اجتماعی-اقتصادی، داروهای ضد صرع، نقص اسیدفولیک 
و دیگ��ر ویتامین ها و دیابت هس��تند. دیابت یکی از ع��وارض شایع چاقی 

است و افزایش قابل توجه��ی در احتمال ابتال به ناهنجاری های مادرزادی 
در فرزندان متولد شده از مادران مبتال به دیابت بارداری مشاهده شده است، 
ای��ن خطر با افزایش قند خون مادر، افزای��ش می یابد. احتمااًل افزایش قند 
خون موجب افزای��ش تولید رادیکال های آزاد شده و این امر موجب آسیب 
به جنین می ش��ود. همچنین چاقی شکمی در بارداری، با التهاب، اختالالت 
عروقی و اختالل در متابولیسم جنین همراه است که موجب ایجاد نقص در 

اندام زایی و تکامل جنینی می شود. 
همچنین مش��خص ش��د ک��ه در این می��ان احتمال خط��ر ابتال به 
ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان پس��ر)4/1( درصد بیش از دختر)٨/2( 
درصد هست که این امر بدلیل حساسیت بیشتر جنین پسر به رادیکال های 

آزاد اکسیژن است.
بنابراین با انجام این مطالعات مش��خص شد ک��ه احتمال خطر ابتال 
ب��ه ناهنجاری های مادرزادی در فرزندان، با اضافه وزن مادر و شدت چاقی 
افزای��ش پیدا می کند. این امر اهمیت حف��ظ میزان طبیعی BMI مادر را در 
زمان قبل از ب��ارداری روشن می سازد. بنابراین، تالش به منظور تش��ویق 
و ترغی��ب زن��ان در سنین باروری با روی آوردن ب��ه سبک زندگی سالم و 

برخورداری از وزن متناسب باید جدی گرفته شود. 
 مرجع:

Risk of major congenital malformations in relation 
to maternal overweight and obesity severity: cohort 
study of 1.2 
 million singletons. BMJ. Published online June 14 
2017
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11 معدن
رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: 

تولید آزمایشی نخستین گندله سازی شرق کشور 

یادداشت

اخبار

افزایش تولید و فروش محصوالت شرکت 
آلومینای ایران

تورج زارع
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران 
میزان تولید و فروش محصوالت این 
شرکت طی سال های 92 تا 95 نس��بت به 
دوره قبل از آن افزای��ش یافته است. طی 
سال ه��ای 92 ت��ا 95، 9۷3 ه��زار و 9۷1 
آلومینا تولید شد این در حالی است که این 

رق��م طی 4 سال پی��ش از آن )٨٨ تا 91(، 90۷ هزار و ۷۷9 تن بود 
که ۷.3 درصد رشد نش��ان می دهد. همچنی��ن میزان تولید هیدرات 
ط��ی سال های 92 تا 95، یک میلی��ون و 65۷ هزار و 42٨ تن بود 
که این آمار در 4 سال مش��ابه قب��ل از آن، یک میلیون و 543 هزار 
و 225 تن بود که حاکی از رشد ۷.4 درصدی است. در همین حال، 
ط��ی سال ه��ای 92 تا 95، ٨٨5 هزار و ٨۷٨ ت��ن آلومینا و 66 هزار 
و 601 تن هیدرات به فروش رسید که نس��بت به آمار مدت مش��ابه 
سال های ٨٨ ت��ا 91 )٨54 هزار و٨۷۷ تن آلومینا و 25 هزار و 516 
ت��ن هی��درات(، به ترتیب 4 و 161 درصد رشد نش��ان می دهد. طی 
سال ه��ای 92 ت��ا 95، 53 هزار و 92۷ تن محصول صادر شد که در 
مقایسه با میزان صادرات دوره قبلی )30 هزار تن(، نشان دهنده رشد 

٨0 درصدی آن است.

ثبت دومین رکورد تولید آهن اسفنجی در 
فوالد سفیددشت

فوالدسفیددش�ت  ش�رکت 
چهارمح�ال و بختی�اری ب�ا تولید 
۳8 هزار و 8۳2 تن آهن اسفنجی 
در خردادماه س�ال ج�اری، رکورد 

جدیدی در تولید به ثبت رساند.
 به گ��زارش دان��ش نفت، 
اکبر اسکن��دری، سرپرست دفتر 

فنی واحد آهنسازی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، 
ب��ا تأیید این خبر و با بیان اینکه این دومین رکورد ثبت شده در این 
شرک��ت است، یادآور شد: رکورد قبل��ی تولید واحد آهن اسفنجی به 
می��زان 3۷ ه��زار و 9٨3 تن و مربوط ب��ه اسفندماه سال 1395 بود.

وی افزود: آهن اسفنجی تولیدشده در این شرکت با متالیزاسیون 95 
و کرب��ن 1.۷ درصد از کیفیت باالیی برخوردار است. سرپرست دفتر 
فنی واحد آهنسازی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
اظهار امیدواری کرد که ای��ن رکوردشکنی ها با تأمین به موقع مواد 
اولی��ه گندله موردنی��از در ماه های آتی ادامه یاب��د.وی تصریح کرد: 
می��زان تولی��د این شرکت از ابتدا تا کنون ب��ه 1۷4 هزار و 624 تن 
رسیده است.اسکندری در خاتمه از تمامی واحدهایی که در ثبت این 

رکوردها همکاری کردند، تشکر وقدردانی کرد. 
رشد بیش از دو برابری حفاری اکتشافی 

شرکت تهیه و تولید در ۴ سال گذشته
حفاری های اکتشافی شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران در 
4 س�ال گذش�ته بی�ش از 2 برابر 

افزایش یافت.
به گزارش دان��ش نفت به 
نقل از ایمیدرو، وجیه ا... جعفری، 
مدی��ر عامل شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران که به مناسبت عملکرد 4 سال گذشته و فرارسیدن 
روز صنع��ت و معدن سخن می گفت، تصریح کرد: در 4 سال گذشته 
میزان حفاری های اکتش��افی به بیش از 212هزار متر رسید در حالی 
ک��ه 4 سال پیش از آن، حفاری انج��ام شده به 102هزار متر رسیده 
ب��ود.وی با بیان اینکه حفاری شاخصی ب��ا اهمیت در بخش انتهای 
عملیات اکتشاف محسوب می شود گفت:  رکورد فعالیت های حفاری 
این شرکت در سال 93 ) با ٨6هزار متر( شکسته شده که عددی بی 
سابق��ه در این مجموعه به حس��اب می آید.وی با بیان اینکه شرکت 
تهی��ه و تولید مواد معدنی از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال قبل 
۷0 میلی��ارد تومان)20 میلی��ون دالر( در اکتش��اف سرمایه گذاری 
ک��رد، اظهار داشت:  نتیج��ه چنین سرمایه گذاری منجر به کش��ف 
560 میلیون تن زغالس��نگ و 350 میلیون ت��ن آهن و نیز آنتیموان 
و ط��ال ش��د که در مجم��وع ارزش برجا آن ها ب��ه 4.٨ میلیارد دالر 
می رسد.جعفری تاکید کرد:  ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری در 
اکتش��اف 240 برابر شده یا به عبارتی کمتر از 5 درصد از کل ارزش 

برجا مواد معدنی، صرف اکتشاف شده است. 
برنامه تور عکاسی در جشنواره عکس معدن

برنام�ه تور عکاس�ی در جش�نواره عکس معدن برای عکاس�ان 
حرفه ای برگزار می شود.

ب��ه گ��زارش دان��ش نفت به نق��ل از ایمی��درو، طب��ق برنامه 
ریزی انج��ام شده سه تور عکاسی ب��رای عکاسان حرفه ای شامل 
مطبوعاتی و هنری در روزهای جش��نواره عکس معدن، اجرا خواهد 
شد.نخس��تین جش��نواره ی ملی عکس معدن که روز 20 خرداد ماه 
فراخ��وان آن اعالم شد، در نیمه اول مرداد م��اه سال جاری برگزار 
خواهد شد. در این جش��نواره به عکاسان برتر بخش معدن، نش��ان 
کیمی��ا اعط��ا می شود.بخ��ش اصلی این جش��نواره شامل مس��ابقه 
عکس های حرفه ای و نیز عکاسی با تلفن همراه به صورت جداگانه 
اس��ت که موضوعات مختلفی همچون انس��ان و مع��دن، براده ها و 
گدازه ه��ا، مع��ادن گوهر زمین، مع��دن و محیط زیس��ت، اشتغال و 
معدن و زن��ان و معادن را پوشش خواه��د داد.عالقمندان می توانند 
آث��ار خود در موضوع��ات برشمرده را تا تاریخ 15تی��ر ماه به آدرس 
ته��ران- خیاب��ان سپهبد قرن��ی- نبش کوچه شری��ف- پالک 39 
 )سازم��ان توسع��ه و نوسازی معادن و صنایع معدن��ی ایران( ارایه یا 

به آدرس www.kimiyafest.ir مراجعه کنند.

دان�ش نف�ت: ریی�س هی�ات عامل 
ایمیدرو خبر داد: گندله س�ازی مبارکه به 
عنوان نخستین کارخانه گندله سنگ آهن 

شرق کشور، تولید آزمایشی را آغاز کرد.
ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از 
ایمی��درو، در جریان سفر رییس هیات 
عامل ایمی��درو به مجتمع سنگ آهن 
سنگان، نخس��تین گندله سازی شرق 
کش��ور به ظرفیت تولید 5 میلیون تن 
به تولید آزمایش��ی رسی��د و همزمان 
گندل��ه س��ازی 5 میلیون تن��ی اپال 
پارسیان که مرحله تست سرد را پشت 
سرمی گ��ذارد، در نوب��ت راه ان��دازی 
ق��رار گرفت.مه��دی کرباسیان که در 
سرمایه  شرکت ه��ای  مدی��ران  جمع 
گ��ذاری فرآوری سن��گ آهن سنگان 
و خبرنگ��اران سخن می گفت  تصریح 
ک��رد: اکنون 10 میلی��ون تن ظرفیت 
جدی��د تولید گندل��ه در سنگان آماده 
ورود ب��ه مدار تولید اس��ت.وی یادآور 
ش��د: سال 92 طرح های کنس��انتره و 
گندله سازی با پیش��رفت کم یا رکود 
در اج��را مواجه بودند اما با مش��ارکت 
و هم��ت بخش خصوصی توانس��تیم 
طرح ها را فعال کنیم که امروزه آماده 
تولید هستند.وی با بیان اینکه طراحی 
این کارخانه ه��ا توسط ایرانی ها انجام 
شده گفت: نکته قابل توجه این است 
که  ۷0درصد تجهیزات و ماشین آالت 
نی��ز شرکت های داخل��ی ساخته شده 
است.کرباسیان درباره اشتغال طرح ها 
اظهار داش��ت:  هم اینک در پروژ های 
توسع��ه سنگ��ان 4هزار نفر مش��غول 
به کار هس��تند و 10 ه��زار نفر نیز به 
طور غیر مس��تقیم اشتغ��ال پیدا کرده 
ان��د. وی گفت: ف��والد مبارکه 1300 

میلی��ارد توم��ان و اپ��ال 900 میلیارد 
توم��ان در طرح ه��ای خ��ود سرمایه 
گ��ذاری می کنند.ریی��س هیات عامل 
ایمیدرو خاطرنشان کرد: از سال 92 تا 
پایان سال گذشته ظرفیت تولید از 22 
میلیون به 32 میلی��ون تن و ظرفیت 
تولید ف��والد خ��ام از 22 میلیوتن به 
30 میلیوت��ن رسیده اس��ت.  وی ادامه 
داد: اکن��ون 10 میلی��ون تن ظرفیت 
جدی��د گندله آماده تولی��د شده است. 
کرباسیان گفت: انجام اکتشافات جدید 
سبب شد  ذخای��ر سنگ آهن سنگان، 
از 650 میلیون ت��ن به یک میلیارد و 
200 میلیون تن برس��د هرچند پیش 
بینی می ش��ود میزان ذخای��ر به 1.5 
میلی��ارد تن هم یرس��د.وی همچنین 
درباره زیرساخت های سنگان گفت:  با 

مذاکراتی که با شرکت ملی گاز انجام 
داده ایم، گاز مورد نیاز تمامی پروژه ها 

تا نیمه پاییز تامین می شود. وی ادامه 
داد: موض��وع تامین آب پروژه ها نیز با 
همکاری  دولت برط��رف خواهد شد. 
وی درباره تامی��ن سرمایه پروژه های 
توسع��ه ای مع��دن و صنای��ع معدنی 
گفت: دولت طبق سیاست تعاملی که 
با دنیا دارد، بخشی از منابع مالی را از 
خارج تهیه. خواهد کرد. وی همچنین 
استفاده از سرمایه ایرانیان خارج کشور 
 را از اولویت های تامین سرمایه اعالم 

کرد.
تولید آهن اسفنجی در شادگان

کرباسی��ان همچنین خبر داد که 
روز گذشت��ه کارخانه آه��ن اسفنجی 
شادگان به تولید رسید. این نخس��تین 
کارخان��ه به روش ایرانی پرد است که 
راه ان��دازی ش��ده است. پی��ش از وی 

مرتضی هاشم پور  مدیر مجتمع سنگ 
آهن سنگان گفت: طی دولت یازدهم 
ایمیدرو توانس��ت با سرع��ت دادن به 
طرح های سنگ��ان، شرایط راه اندازی 
پروژه ها را فراهم کند.بهرام سبحانی، 
مدیر عامل  ف��والد مبارکه نیز در این 
برنامه گفت: با جذب نیروهای بومی و 
آم��وزش آن ها در اصفه��ان، اقدام به 
راه ان��دازی کارخانه با همان نیروها و 
جمعی از متخصصان کردیم. سبحانی 
ادام��ه داد: ب��ه ج��ای اینکه ق��رارداد 
ساخ��ت گندله س��ازی را با خارجی ها 
ببندیم، با یک شرکت ایرانی، بستیم و 
آنان با شریک خارجی اقدام به ساخت 
کارخانه کردن��د.از سوی دیگرموالیی 
و سلطان��ی مدیران عامل شرکت های 
توسعه مل��ی، اپال پارسیان  و عباسپور 
مدی��ر زیرساخت سنگ��ان شرایط راه 
اندازی پروژه ها را مناسب ذکر کردند.

ع��الوه براین، نگهب��ان نماینده مردم 
خ��واف و رشتخ��وار و فرماندار خواف 
 توضیحات��ی درباره تاثی��ر پروژه ها در 
منطق��ه ارای��ه کردند.مجتم��ع سنگ 
آه��ن سنگ��ان اج��رای 1۷.5 میلیون 
ت��ن کنس��ناتره و گندل��ه سنگ آهن 
را در دس��ت اجرا دارد ک��ه هم اینک 
10 میلی��ون ت��ن از ظرفی��ت تولی��د 
گندل��ه آماده ورود به مدار تولید است. 
 کرباسیل��ن ریس هیات عامل ایمیدرو 
همچنین در شامگاه دیش��ب با حضور 
در مسجد شهر سنگان و دیدار با مردم 
منطقه و امام جمعه آن شهر، سخنانی 
درباب تاثی��رات اقتصادی و اجتماعی 
پروژه های سنگ آهن سنگان و خواف 
و نیز اهمیت وحدت شیعه و سنی بیان 

کرد.

18 برنامه شرکت طالی زرشوران در سال 96

رشد 13 درصدی توليد فوالد خام ايران طی 5 ماهه نخست ميالدی

دان�ش نفت: مدیرعامل ش�رکت گس�ترش معادن و 
صنایع معدنی طالی زرش�وران از اجرایی شدن 18 برنامه 
توسعه ای، فنی، آموزشی و کیفی در این مجتمع طی سال 

۹6 خبر داد.
 ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ایمیدرو، قدمی با 
بیان این مطلب اظهار داشت: شرکت گس��ترش معادن 
و صنایع معدنی طالی زرش��وران در سال جاری عالوه 
ب��ر فعالیت ه��ای اصلی )استخ��راج و تولی��د محصول(، 
برنامه های مختلفی شامل پیشرفت 30 درصدی فاز دوم 
ط��رح 2 تنی توسعه کارخانه، حفاری اکتش��افی تکمیلی 
معدن، جاده دسترسی معدن به کارخانه، محوطه سازی، 
نصب سیس��تم نرمه گیری در واح��د خردایش، استقرار 
سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت یکپارچه، دریافت 
مج��وز پروانه بهره برداری صنعت��ی، استقرار طرح طبقه 
بندی مشاغل و آموزش نیروی انسانی را اجرا می کند.وی 
ادامه داد: از دیگر برنامه های سال 96، استقرار سیس��تم 
نگه��داری و تعمی��رات، استقرار سیس��تم اطفا و اعالن 
حری��ق، اجرای دائم پروژه های بهبود مس��تمر، مدیریت 
آب و ان��رژی، دریافت پروانه اکتش��اف ذخیره تراورتن، 
انجام مطالع��ات پایداری شیب مع��دن، انجام مطالعات 

ژئوهیدرول��وژی، تغییر کارب��ری اراضی داخل محدوده و 
نیز تکمیل مطالعات ارزیابی زیس��ت محیطی فاز توسعه 
است.مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی 
طالی زرشوران به بخشی از اقدامات انجام شده در زمینه 

عملکرد فنی و اقتص��ادی شرکت زرشوران اشاره کرد و 
گفت: بهب��ود فرایند تولید، مطالعات گس��ترده در فرایند 
تولی��د طال و نقره و انجام آزمایش��ات تحقیقاتی، اجرای 
پروژه های نان��وذرات نقره و طال، بومی سازی تجهیزات، 

آموزش ه��ای حین ک��ار، کنترل آلودگی ه��ای احتمالی، 
اج��رای مهندس��ی ارزش، اجرای مهندس��ی معکوس، 
افزای��ش شاخص های به��ره وری، مدیریت منابع آب و 
انرژی، کاهش آلودگی های صنعت��ی و افزایش راندمان 
طال گیری از جمله این موارد است.وی ادامه داد: توسعه 
پای��دار تولید، تحق��ق برنام��ه ای درون شرکتی، توسعه 
تکنولوژی، مطالعات گس��ترده ژئوهیدرولوژی و پایداری 
شیب در مع��دن، اجرای طرح برداشت معدن و مطالعات 
گس��ترده برداشت از مع��دن، اجرای طرح ه��ای اقتصاد 
مقاومتی و توسعه اشتغال، برنامه اخذ استانداردهای ایزو، 
ایمنی و زیست محیطی، دریافت استانداردهای شمش و 
استانداردهای آزمایش��گاه همکار، از دیگر اقدامات انجام 
شده در خصوص عملکرد فنی و اقتصادی در شرکت یاد 
شده است.قدمی با بیان اینکه شرکت گس��ترش معادن و 
صنای��ع معدنی طالی زرشوران طی سال های 94 و 95، 
ح��دود 506 هزار تن ماده معدن��ی استخراج کرده است، 
تصری��ح کرد: طی این م��دت، در مجم��وع حدود 611 
کیلوگرم شمش ط��ال استحصال شد.وی اف��زود: برای 
آم��وزش کارکن��ان این مجتمع نیز ط��ی 2 سال اخیر 2 

میلیارد و ۷20 میلیون ریال هزینه شده است.

دان�ش نفت: س�ایت انجمن جهانی ف�والد گزارش 
داد: می�زان تولید فوالد ایران طی ٥ ماهه نخس�ت 201۷ 

میالدی، 1۳درصد رشد یافت.
 به گزارش دانش نف��ت به نقل از ایمیدرو، بر 
اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، ایران از ابتدای 
ماه ژانویه تا پایان ماه می 201۷ میالدی ٨ میلیون و 
159 هزار تن فوالد خام تولید کرد. این رقم در مدت 
مش��ابه سال گذشته میالدی،۷ میلیون و 215 هزار 
تن بود.همچنین ای��ران طی ماه می 201۷میالدی، 
یک میلیون و ۷90 هزار تن فوالد خام تولید کرد که 
در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی 
)ی��ک میلی��ون و 645 هزار ت��ن(، ٨.٨ درصد رشد 
نش��ان می دهد. میزان تولید 6۷ کشور تولید کننده 
فوالد جهانی در م��اه یاد شده، 143 میلیون و 325 
هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 

گذشت��ه )140 میلیون و 4٨1 ه��زار تن(، 2 درصد 
رشد نشان می دهد.فوالدسازان جهانی طی 5 ماهه 
نخس��ت 201۷، 694 میلیون و ٨۷6 هزار تن فوالد 
خام تولید کردند که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته می��الدی )664 میلی��ون و 209 هزار تن(، 
4.6 درصد رشد تولی��د داشت. چین با 346 میلیون 
و ٨33 هزار تن، بزرگتری��ن تولید کننده فوالد خام 
بوده که حدود 4٨ درص��د تولید فوالد جهانی را به 
خود اختصاص داده است.تولیدکنندگان بزرگ دیگر 
فوالد جهانی پس از چین به ترتیب شامل ژاپن )43 
میلی��ون و 936 هزار ت��ن(، هند )41 میلیون و ٨22 
ه��زار تن(، آمریک��ا )33 میلی��ون و 9۷٨ هزار تن(، 
روسی��ه )29 میلیون و ٨35 ه��زار تن(، کره جنوبی 
)2٨ میلیون و 420 هزار تن( و آلمان )1٨ میلیون و 

61٨ هزار تن( است.

 

اکنون 1۰ میلیون تن ظرفیت 
جدید تولید گندله در سنگان 

آماده ورود به مدار تولید 
است. سال 92 طرح های 

کنسانتره و گندله سازی با 
پیشرفت کم یا رکود در اجرا 

مواجه بودند اما با مشارکت و 
همت بخش خصوصی توانستیم 

طرح ها را فعال کنیم که 
امروزه آماده تولید هستند
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تحلیل12  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و فنی
 در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران

مهدی صادقی شاهدانی
 مهدی خوشخوی

دانش نفت: هدف اصلی این مطالعه، تحلیل مقایس�ه ای 
نق�ش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فن�ی در بهبود کارایی 
مصرف انرژی در بخش خانگی می باش�د. برای این منظور در 
این تحقیق با اس�تفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های 
کیفی و پس از دس�تیابی به ش�اخص های اصلی مربوط به هر 
ی�ک از مؤلفه ه�ای مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مس�تخرج 
از نظر خبرگاِن این حوزه و کمی س�ازی این داده ها با استفاده 
از طی�ف لیکرت، ب�ا بهره گی�ری از تکنیک تحلیل س�اختاری 
کواریان�س )تحلی�ل عامل�ی تأیی�دی و م�دل یاب�ی معادالت 
س�اختاری در لیزرل(، سعی می ش�ود تحلیلی راجع به جایگاه 
مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های 
مس�تخرج برای ای�ن مؤلفه ها در بهب�ود کارایی مصرف انرژی 
در بخ�ش خانگی ایران ارائه ش�ود. بر اس�اس نتایج بدس�ت 
آم�ده از مدل مذکور، بطورکلی سیاس�ت های اقتصادی )قیمتی 
و غیرقیمتی( از اهمیت نس�بتاً بیش�تری نس�بت به مؤلفه های 
فن�ی و تکنولوژیک در حل معض�ل بهبود کارایی مصرف انرژی 
در بخ�ش خانگی ای�ران برخوردار می باش�د. همچنین »وضع 
مالی�ات ب�ر مصرف ان�رژی« در بین سیاس�ت های اقتصادی و 
ش�اخص های »توس�عه زیرس�اخت های دول�ت الکترونیک«، 
»توس�عه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی 
در منازل« و »توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط 
اقلیمی مناط�ق مختل�ف کش�ور« در رابطه ب�ا مؤلفه های فنی-

تکنیکی دارای بیش�ترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور 
می باشند.

بی��ش از سه ده��ه است که کش��ورهای عمده مصرف 
کنن��ده حامل های انرژی ب��ه صورت کامال ج��دی و برنامه 
ری��زی ش��ده، فعالیت های کاه��ش تلفات ناش��ی از مصرف 
حامل های انرژی را دنبال کرده و از این رهگذر، عالوه بر این 
که در هزینه های مصارف ان��رژی به صرفه جویی های قابل 
مالحظ��ه ای دست یافته ان��د، از توسعه فزاینده روند تخریب 
محیط زیس��ت نیز به نحوی موثر جلوگی��ری نموده و بهینه 
سازی مص��رف انرژی موجب دستیابی سریعتر آنها به توسعه 
پایدار شده اس��ت. در این میان برخی از پیامدها و آثار مثبتی 
را ک��ه برای رعایت الگوی درست مص��رف )به ویژه مصرف 
انرژی( در جامع��ه می توان برشمرد، عبارتند از: رشد و توسعه 
اقتص��ادی، حفظ ارزش سرمایه ملی، پیش��رفت های علمی و 
تکنولوژیکی، ارتقاء شاخص های کارایی و بهره وری، رفع فقر 
و تبعیض و نابرابری، حرکت اقتصاد در مس��یر توسعه پایدار و 
با رویکرد آینده نگری نسبت به تقاضاهای جمعیتی و رعایت 
حقوق نس��ل های آتی، خودکفایی در تولید، افزایش صادرات 
و جلوگی��ری از وابس��تگی، توزیع مناس��ب منابع، تخصیص 
بهینه عوامل اقتصادی، کمرنگ شدن تهدیدها و تحریم های 

اقتصادی و....  
حامل های انرژی در اقتصاد عمدتا توسط دو گروه مورد 
تقاض��ا قرار می گیرند. گ��روه اول متقاضیان انرژی، کس��انی 
هس��تند که انرژی را به عنوان کاالی نهایی مصرفی، جهت 
تأمی��ن مطلوب تقاضا می نمایند. معموال خانوارها انرژی را به 
این منظور تقاضا می نمایند، دسته دوم تقاضا کنندگان انرژی، 
بنگاه ها هستند که به انرژی به عنوان یک نهاده تولید نگریسته 
و از ترکیب نهاده انرژی با سایر عوامل تولید، به دنبال کسب 
س��ود و منفعت هس��تند. بخش های صنعت، حم��ل و نقل و 
کشاورزی جزء این گروه از مصرف کنندگان انرژی محسوب 
می شوند. در این میان بیشترین سهم مصرف کنندگان نهایی 
در کل مصرف فرآورده های نفتی در کشور ما متعلق به بخش 
حمل و نقل است و بیش��ترین مصرف گ��از طبیعی و برق به 

بخش خانگی، عمومی و تجارت تعلق دارد.
ب��ر اساس آخرین آمارهای منتش��ره وزارت نیرو، میزان 
مصرف متوسط ساالنه نهایی انرژی در ایران در هش��ت سال 
منته��ی به سال 1391 برابر 9٨6 میلیون بش��که معادل نفت 
خ��ام و متوسط ساالنه مصرف نهایی کل در این بازه نیز برابر 
1091/5 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که بالغ بر 
42/3 درصد )متوسط ساالنه 41۷ میلیون بش��که معادل نفت 
خ��ام( از این مصرف نهایی ان��رژی مربوط به بخش خانگی، 
عمومی و تج��اری، 2٨/1 درصد )متوسط ساالنه 2۷۷ میلیون 
بش��که معادل نفت خام( مربوط به بخش حمل ونقل، 25/3 
درص��د )متوسط ساالنه 250/12 میلیون بش��که معادل نفت 
خام( بخش صنعت، 4/2 درصد )متوسط ساالنه 41/5 میلیون 
بش��که معادل نفت خام( بخش کشاورزی و مابقی مربوط به 
مص��ارف غیر انرژی بوده است )ترازنامه انرژی 1391، وزارت 
نی��رو( و با همین وضعیت فعلی می ت��وان تا 30 درصد از این 
مقدار مصرف انرژی در کش��ور را صرفه جویی نمود. از طرفی 
عمده مصرف انرژی در بخش حمل و نقل مربوط به حمل و 
نقل جاده ای می باشد، به طوریکه بعنوان مثال در سال 1390، 
92/11 درصد را به خود اختصاص داده است و از این مقدار 44 
درصد مربوط به مصرف بنزین در خودروهای سواری و موتور 
سیکلت و مصرف گاز طبیعی در خودروهای سبک می باشد که 
در مجموع این موارد 40/5 درصد از مصرف انرژی مربوط به 

بخش حمل و نقل ر در سال 1390 که معادل 2٨٨/2 میلیون 
بش��که معادل نفت خام می باشد به خ��ود اختصاص داده اند. 
)اطالعات حمل و نقل و انرژی کش��ور، شرکت بهینه سازی 
مص��رف سوخت( و این مقدار معادل 11 دصد از کل مصارف 
نهایی انرژی در این سال )معادل 1060 میلیون بش��که نفت 
خام( می باشد. به طور کلی برای سال مذکور با توجه به اینکه 
سهم بخش ساختمان از مصرف نهایی انرژی حدود 41 درصد 
است، )ترازنامه ان��رژی 1391، وزارت نیرو( مجموع آن با 11 
درصد مذکور از بخش حمل و نقل را می توان یک پروکسی از 
مصرف انرژی در بخش خانوار دانست چرا که بخش مهمی از 
مص��رف انرژی در بخش حمل و نقل )بیش از 40 درصد آن( 
نیز به بخش خانوار مرتبط است و از طرفی به صورت تخمینی 
بیش از ۷0 درصد مصرف بخش خانگی، عمومی و تجاری نیز 
متعل��ق به بخش خانگی است. لذا با توجه به توضیحات فوق 
می توان تخمین زد که حدود 45% از مصرف نهایی انرژی در 
کشور متعلق به بخش خانوار است و این بخش بیشترین سهم 
را در بین بخش های مصرف کننده انرژی در کش��ور داراست. 
الزم به ذکر است که این بخش در دهه 13٨0 ساالنه به طور 
متوسط 4/6 درصد رش��د مصرف انرژی را تجربه کرده است 
)بررسی سهم ور شد مصرف در ترازنامه انرژی وزارت نیرو(. 

از طرفی با توجه به آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف 
سران��ه انرژی در ایران بیش از پنج برابر مصرف سرانه انرژی 
در اندونزی، دو برابر سرانه چین و چهار برابر هند است. بعنوان 
مثال سرانه مصرف برق مشترکان خانگی ایران در سال 1391 

در حدود 2614 کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال 
قب��ل آن 2/3 درصد افزایش داشته است. این مقدار نس��بت 
ب��ه متوسط مصرف جهان��ی برق برای هر خان��وار که حدود 
900 کیلی��ووات ساعت است، تقریبا س��ه برابر است به طور 
کل��ی شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی 
است. بر اساس گزارش بان��ک مرکزی ایران، شدت مصرف 
ان��رژی دنیا در سال 200٨ معادل 1/4 بش��که نفت خام برای 
هر هزار دالر بوده در حالیکه در ایران این رقم 4/2 یعنی سه 
براب��ر بوده است، این در حالی است که بخش بزرگی از تولید 
ناخالص داخلی ایران فقط مربوط به صدور نفت خام می شود 
در صورتی که صادرات نفت خام ایران از تولید ناخالص داخلی 
کس��ر شود این رقم به 6/٨ افزایش پیدا می کند. این رقم در 
اتحادی��ه اروپ��ا 0/۷۷ در ژاپن 0/٨ و در ترکی��ه 1 بوده است. 
)به��ره وری و شدت انرژی در ایران و جهان، اداره بررسیها و 
سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(. 

لذا با توجه به مالحظاتی از قبیل شرایط تحریمی اقتصاد 
ایران، وابس��تگی شدید اقتصاد ایران به منابع انرژی خصوصا 
مناب��ع رو به کاهش نفت و گاز، افزای��ش روز افزون مصرف 
انرژی در ایران، کاهش روز افزون ذخایر انرژی و میزان تولید 
از آنه��ا، الگوی ناکارامد و مس��رفانه مصرف ان��رژی در ایران 
و نی��ز با توجه ب��ه اینکه در دهه گذشت��ه شاخص بهره وری 
انرژی که از مولفه های هدفگذاری شده سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است، کاه��ش یافته است، ضروری به نظر می رسد 
ک��ه سیاست هایی جامع، کارآمد و منس��جم در راستای بهبود 
بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور خصوصا در رابطه 
با بخش خانگی که کمتر از نیمی از مصرف انرژی کشور را به 
خود اختصاص داده طراحی و اتخاذ شود. رشد مصرف انرژی 
و افزای��ش نیاز به انرژی از یک س��و و محدودیت های ذخایر 
و پایان پذیر بودن منابع انرژی فس��یلی و مش��کالت زیست 
محیطی ناشی از مصرف این منابع از سوی دیگر دالیل قابل 
توجهی است که ضرورت صرفه جویی انرژی را یادآور می شود، 
اما سوال این است که مش��کل از چیس��ت و چه سیاست ها و 

ابزارهایی را برای حل آن باید در مورد توجه قرار داد؟
اصلی ترین چالش بخش انرژی کش��ور در حال حاضر 
پایی��ن بودن به��ره وری انرژی است به نح��وی که از حدود 
20 میلی��ارد دالر ارزش ان��رژی مصرف��ی سالیانه کش��ور، بر 
اساس برخی برآوردها ح��دود هفت میلیارد دالر از این مقدار 
انرژی تلف می شود. همچنین معیارهای مصرف انرژی کشور 
در بخش ه��ای نفت، ساختمان، حم��ل و نقل و لوازم خانگی 
ب��ه ترتی��ب 2، 2/5، 2/2 و 1/۷ براب��ر استانداردهای جهانی 
اس��ت. در بخش وسایل خانگی نیز ب��ه دلیل غیر استاندارد و 
قدیمی بودن فناوری های تجهیزات خانگی از قبیل بخاری ها 
و آبگرمکن های نفتی و گازی همچنین سیستم های گرمایش 
مرکزی، ای��ن تجهیزات به طور متوسط بی��ش از 50 درصد 

اتالف انرژی حرارتی دارند.
مثال بخاری های نفتی و گازی در ایران به ترتیب دارای 
ب��ازده 45% و 50% می باشن��د در حالیکه در دنیا بازده 99% و 
٨5% دارند. در باب پتانس��یل کاهش مصرف انرژی در بخش 
ساختمان که از مصرف کنندگان عمده انرژی در کشور است، 
نیز ذکر این نمونه کافیست که در مورد 20 ساختمان مسکونی 
در ته��ران ک��ه ممیزی انرژی در آن ها ص��ورت گرفته است، 
پتانسیل صرفه جویی سالیانه معادل 1۷33/5 بشکه نفت خام 
و برای یک بیمارستان 600 تخت خوابی در تهران، پتانس��یل 
صرف��ه جویی ساالنه معادل 9612/4 بش��که نفت خام را دارا 
می باشند از طرفی با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
ک��ه شامل عایق کاری سیس��تم تأسیس��ات و لوله ها، عایق 
کاری ج��داره خارجی ساختمان و نصب پنجره های دو جداره 
استان��دارد است کمتر از پنج درصد ب��ه هزینه های ساختمان 
افزوده می شود ولی از طرف دیگر ظرفیت سیستم سرمایش و 
گرمایش مورد نیاز ساختمان را می توان با 40 درصد به نسبت 
ساختمان هایی که این مقررات در آن ها اجرا نمی شود کوچکتر 

انتخاب کرد.
به طور کلی در رابطه با بحث مدیریت مصرف انرژی و 
افزایش کارایی مصرف در بخش خانوار، روش هایی که بدین 

منظور وجود دارند عبارتست از: 
1- ابزاره��ای اقتصادی، که خود ابزارها و سیاست های 
قیمت��ی و غی��ر قیمتی را شامل می ش��ود و از جمله موارد آن 
می توان به سیاست های مالیاتی و یارانه ای، سیاست های آزاد 
سازی قیمت حامل های انرژی و سرمایه گذاری در حوزه های 

فنی و زیرساختی مهم و تأثیرگذار اشاره کرد.
2- ابزاره��ای غی��ر اقتص��ادی، که مهم تری��ن آن ها 
عبارتس��ت از: اصالح ساختارها و قوانی��ن، ارتقای فناوری و 
تکنیک های مورد استفاده و نیز مدیریت و اصالح رفتار مصرف 
کنندگان از طریق مدری��ت و اصالح نگرش ها و هنجارهای 

فرهنگی و اجتماعی
ب��ا توجه به اهمیتی که سیاست گ��ذاران حوزه مدیریت 
مصرف انرژی در نگاه اول برای مولفه های و عوامل و تکنیکی 
)از میان ابزارهای غیر اقتصادی موثر در بهبود کارایی مصرف 
انرژی در بخش خانگی( در کنار مولفه ها و ابزارهای اقتصادی 
قائلن��د و نیز با توجه به خاله��ا و کاستی های که در رابطه با 
ه��ر دو بعد مذکور از مقوله کارایی مص��رف انرژی در بخش 
خانگ��ی وجود دارد، در پژوهش حاض��ر سعی بر آن داریم که 
شاخص ه��ای اصلی مربوط به هر دو بع��د را شناسایی نموده 
و مبتن��ی ب��ر روش تحلیل کیفی و داده ه��ای نرم کمی سازه 
ش��ده توسط طیف لیک��رت آنها را با بهره گی��ری از تکنیک 

تحلیل ساختاری کواریانس و در قالب مدل های کمی تحلیل 
 SEM و م��دل یابی معدالت ساختاری CFA عاملی تأییدی
ارزیاب��ی نموده و در پایان به تحلیلی علمی در رابطه با اهمیت 
و نقش هریک از مولفه های فنی و اقتصادی در بهبود کارایی 
مصرف ان��رژی در بخش خانوار و نیز شاخص های مربوط به 
هریک دست یابیم، لذا پس از بیان پیش��ینه تحقیق، به بیان 
مبان��ی نظری موضوع پرداخته و چرایی و چگونگی اثرگذاری 
عوام��ل اقتصادی و فنی- تکنیکی را بر مقوله کارایی و بهینه 
سازی مصرف انرژی تبیین نموده سپس با تعریف و استخراج 
شاخص های��ی کمی برای هر کدام با استف��اده از مدل سازی 

معادالت ساختاری و تحلیل داده های نرم به دست آمده از نظر 
خبرگان در نرم افزار لیزرل اقدام به ارزیابی هریک از مولفه ها 
و شاخص های مدنظر و نیز مقایسه آن ها با یکدیگر نموده و در 
نهایت مبتنی بر نتایج بدست آمده، تحلیل ها و پیشنهاداتی را 
متناسب با مالحظات بدست آمده برای بهبود کارایی مصرف 

انرژی در بخش خانوار ایران ارائه می کنیم.
 مطالعات خارجی

ایس��تیری )2014( در پژوهش��ی با عنوان ساختمان و 
عوامل مرتبط با خانوار در مصرف انرژی در بخش مس��کونی، 
تحلیل )مدل یابی( معادالت ساختاری از اثرات مشخصه های 
خانوار و ساختمان بر مصرف انرژی ساالنه در ساختمان های 
مس��کونی ایاالت متحده، با اشاره به اینکه مصرف انرژی در 
ساختمان های مسکونی یکی از عمده ترین منابع تولید و انتشار 
گازهای گلخانه ای در شهرهاست، با استفاده از میکروداده های 
مربوط به آمار مصرف انرژی مربوط به سال 2009 در بخش 
مس��کونی و با بهره گی��ری از تکنیک م��دل یابی معادالت 
ساختاری به تحلیل و ارزیابی اثرات مس��تقیم، غیر مستقیم و 
اثرات کل مربوط به مشخصه های خانوار و ساختمان بر روی 
مصرف انرژی بخش مسکونی پرداخته اند. نتایج این تحقیق 
حاکی از این است که اثر مستقیم مشخصه های خانوار بر روی 
مصرف انرژی بخش مس��کونی به طور چشمگیری کوچکتر 
از اثر ویژگی های فنی مربوط به ساختمان است اما با در نظر 
گرفتن اثر غیر مستقیم مشخصه های خانوار بر مصرف انرژی 
از طریق انتخاب مشخصه های مربوط به واحد مسکن، اثر کل 
خانوار بر مصرف انرژی تنها اندکی کوچکتر از اثر کل مربوط 
ب��ه ویژگی های فن��ی ساختمان است. این نتای��ج لزوم اتخاذ 
سیاست های هوشمندانه در فرآنید انتخاب مس��کن را جهت 
مدیریت مص��رف انرژی بخش مس��کونی می رساند.نجمی و 
همکاران )2014( در پژوهش��ی ب��ا عنوان »مصرف انرژی در 
بخش مس��کونی: مطالعه عوامل بحرانی« بیان می دارند که 
وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر روی مصرف انرژی در بخش 
مسکونی، می تواند باعث عدم دقت کافی در شناسایی عوامل 
مه��م و اساسی شود. آنها در این تحقیق با استفاده از تکنیک 
تحلیل عامل��ی به بررسی و ارزیابی عوام��ل موثر بر مصرف 
انرژی در بخش مس��کونی می پردازن��د. اطالعات الزم برای 
ای��ن منظور از طریق مصاحبه و نظرسنجی از میان ساکنان و 
واحدهای مسکونی شهر تهران به دست آورده می شود. بانک 
اطالعاتی مورد استفاده شامل 56 عامل پیش بینی کننده برای 
20٨۷ مش��اهده است. همچنین 30 مولف��ه پنهان مربوط به 
مصرف انرژی خان��وار در داده ها منظور شده است. در نهایت 
برای شناسایی مهمتری��ن مولفه ها از مدل رگرسیون استفاده 
شده که در آن، مقدار مصرف برق و گاز طبیعی به عنوان متغیر 
وابسته در نظر گرفته شده است. فاکتورها یا متغیرهای پنهان 
مستخرج از تحلیل عاملی شامل 13 مورد از جمله ناکارآمدی 
در سیستم ها سیستم آب گرم، سیستم روشنایی، سن )میزان 
استهالک( ساختمان و سیستم حرارتی، سوخت مورد استفاده 
در تهی��ه غذا، نوع کامپیوتر، می��زان انتقال حرارت و نفوذ هوا 
)در ساختمان(، خصوصیات خانوادگی، وضعیت مالی و میزان 
اهمی��ت به صرفه جویی )در خانواده( می باشد. نتایج به دست 
آم��ده می تواند در اولویت بندی اقدامات الزم در جهت تعدیل 
پارامتره��ای مربوطه برای کاهش مص��رف انرژی در بخش 

مسکونی مفید باشد.
مخیل��ف و همک��اران )2013( در پژوهش��ی با عنوان 
ارزیابی ه��ای فنی اقتص��ادی از معیارهای کارای��ی انرژی در 
ساختمان های مس��کونی در مالزی به تخمین مصرف انرژی 
وسایل مختلف مورد استف��اده خانوار از طریق تخمین انرژی 
روشنای��ی در مناط��ق عمومی پرداخت��ه و بر اس��اس برآورد 
آنها ح��دود 2/1۷ گیگاوات ساعت ان��رژی به صورت ساالنه 
توس��ط انواع مختل��ف وسایل خانگ��ی و روشنایی در مناطق 
عمومی استفاده می شود، سپس اقدامات بالقوه مختلفی را که 
ب��ه واسطه آنها می توان تا حد قابل توجهی انرژی مصرف در 
ای��ن بخش و نیز هزینه های آن را کاه��ش داد، مورد ارزیابی 

و بررس��ی قرار می دهند. ایش��ان پی می برند ک��ه مقدار 2/4 
گیگ��اوات ساعت انرژی می تواند توس��ط بکارگیری و اجرای 
استراتژی های مختلف صرفه جویانه که برای وسایل خانگی و 
روشنایی مناطق عمومی ارائه شده صرفه جویی و ذخیره گردد. 
از جمله اینکه شیوه های صحیح نگهداری وسایل انرژی بر و 
نی��ز مدیریت صحیح انرژی باید به طور پیوسته مورد استفاده 
قرار گیرد تا کارایی باالی انرژی و عملکرد مطلوب تجهیزات 
مورد استفاده و کل ساختمان حفظ شود. همچنین بدست آمد 
ک��ه برخی اقدامات مانند کاهش بار تهویه هوا و کاهش بهره 
از گرما از طریق پنجره های تینتینگ از لحاظ اقتصادی بسیار 
با دوام بوده و زمان برگشت سرمایه آن نیز بسیار کوتاه است، 
حتی برخی از روش ها می تواند بدون صرف هزینه قابل توجه 
بک��ار گرفته ش��ود. در نهایت آموزش و گرای��ش سهام داران 
صنعت ساختمان و مصرف کنندگ��ان نهایی متعهد به انجام 
اقدام��ات صرفه جویانه انرژی به عن��وان عامل جهت دهنده 

اصلی در موفقیت کارایی انرژی معرفی شده است.
جمع بندی و نتیجه گیری

نظ��ر به اهمیت مقوله بهینه س��ازی و مدیریت مصرف 
ان��رژی در جامعه و توجه و اهمیتی ک��ه سیاست گذاران امر 
در درج��ه اول همواره برای عوام��ل و مولفه های اقتصادی و 
فنی قائل هس��تند، در پژوهش حاضر ب��ر آن شدیم تا پدیده 
کارایی مص��رف انرژی در بخش خانگی )ک��ه بیش از %40 
از مص��رف انرژی کش��ور را به خود اختص��اص داده( را مورد 
تحلیل و موشکافی قرار داده و با بهره گیری از روش شناسی 

تحلیل های کیفی و با استفاده از داده های نرم مستخرج از نظر 
خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل ساختاری 

کواریانس به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه دست یابیم.
نتای��ج اصلی مدل مذکور گوی��ای این مطلب است که 
سیاست های اقتصادی )قیمتی و غیر قیمتی( از اهمیت نسبتا 
بیشتری نسبت به مولفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل 
بهب��ود کارایی مصرف انرژی در بخ��ش خانگی در جامعه ما 
برخودار می باشند هرچند که رابطه شناسایی شده برای هر دو 
عام��ل مذکور یا متغیر وابس��ته کارایی در حد قابل قبول بوده 

است و نه خیلی مطلوب.
براس��اس نتایج این تحقیق، مهمترین عوامل اقتصادی 
ک��ه برای بهب��ود کارایی مص��رف ان��رژی در بخش خانگی 

شناسایی شد عبارتند از:
- وضع مالیات بر مصرف انرژی )بعد از آزادسازی قیمت 

حامل های انرژی(
- توسعه مشوق های مالیاتی و کاهش حقوق و عواض 

دولتی برای خانوارهای کم مصرف 
- وض��ع تعرفه های پلکانی حامل ه��ای انرژی )قیمت 

گذاری متناسب با سطح مصرف(
- عرض��ه وسایل پربازده و کم مصرف با قیمت مناسب 

خصوصا به خانوارهای کم درآمد
همچنین موارد زی��ر به عنوان موثرترین عوامل در بین 

مولفه های فنی و تکنولوژیک شناسایی شد:
1- توسع��ه زیرساخت های دول��ت الکترونیک با هدف 
کاهش ترددهای غیر ض��رور و جلوگیری از مصرف ناکارای 

سوخت
2- توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف 

انرژی در منازل
3- توسع��ه الگوهای معم��اری بومی متناسب با شرایط 
اقلیمی مناطق مختلف کش��ور با هدف استف��اده بهینه از نور، 

جریان هوا و سایر منابع طبیعی
4- توسع��ه تجهیزات کاهش هدررفت انرژی در منازل 
)عایق ها، درب و پنجره دو جداره، سازه های بهینه خاص و... ( 
در مجموع به نظر می رسد که در جامعه ما، مسئله اصلی، 
عدم وجود تجهیزات انرژی بر با راندمان و بازدهی باال نیست، 
بلکه مس��ئله اصلی الگوی رفتار مصرفی اف��راد و خانوارها و 
سب��ک اشتباه مصرف انرژی است که با اصول مصرف بهینه 
انطباق نداشته است و ریش��ه اصلی این مسئله را عمدتا باید 
در سیاست گذاری ه��ای اشتباه اقتصادی که تاکنون از جمله 
در قیم��ت گذاری حامل ه��ای انرژی و تخصی��ص ناکارآمد 
 یارانه ه��ا وجود داشته و احتماال در عوامل فرهنگی اجتماعی، 

جست و جو نمود.
****

منابع و متن کامل مقاله در دفتر دانش نفت موجود است

 

می توان تخمین زد که حدود ۴5درصد 

از مصرف نهایی انرژی در کشور متعلق به 

بخش خانوار است و این بخش بیشترین 

سهم را در بین بخش های مصرف کننده 

انرژی در کشور داراست

 

ضروری به نظر می رسد که سیاست هایی 
جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود 

بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور 
خصوصا در رابطه با بخش خانگی که کمتر 
از نیمی از مصرف انرژی کشور را به خود 

اختصاص داده طراحی و اتخاذ شود

 

اصلی ترین چالش بخش انرژی کشور در 
حال حاضر پایین بودن بهره وری انرژی 

است به نحوی که از حدود 2۰ میلیارد دالر 
ارزش انرژی مصرفی سالیانه کشور، بر 

اساس برخی برآوردها حدود هفت میلیارد 
دالر از این مقدار انرژی تلف می شود
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گفتمان پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران1۳
در گفت و گو با قائم مقام مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتي و رئیس نوزدهمین همایش عرصه یادگیري عنوان شد:

راهکارهای توسعه تولید و اشتغال در نوزدهمین همایش عرصه یادگیری
دان�ش نف�ت: نوزدهمی�ن همایش عرص�ه یادگیری 21 
و 22 تیرم�اه با حضور مدیران منابع انس�انی کش�ور در »هتل 
ب�اری« ارومی�ه با موضوع »تج�ارب مدیران منابع انس�انی در 

توسعه تولید و اشتغال« برگزار می شود.
در همی��ن ارتب��اط، مهن��دس احمد بذل��ی، قائم مقام 
مدیر عام��ل سازمان مدیریت صنعت��ي و رئیس نوزدهمین 
همایش عرصه یادگی��ري درباره اهداف این همایش اظهار 
داشت: اهداف همایش ه��ای عرصه یادگیري عبارت اند از؛ 
توسعه شبکه ارتباطي میان مدیران منابع انساني سازمان ها 
در استانهاي کش��ور؛ نش��ر تجارب و دان��ش حوزه مدیریت 
منابع انساني در کل کشور؛ معرفي دستاوردهاي استان ها در 
حوزه همایش؛ ارائه تجارب بنگاه هاي کس��ب و کار ایراني 
و بی��ن الملل��ي؛ سخنراني سیاست گ��ذاران، صاحب نظران 
و مدی��ران ارشد در حوزه منابع انس��اني؛ برگ��زاري میزگرد 
تخصص��ي و آشنایي با صنای��ع و دستاوردهاي استان ها در 
حوزه منابع انس��اني. از س��ال 13٨1 تاکنون هجده همایش 
عرصه یادگیري در 12 استان کش��ور برگزار و طي آن ٨35 
تجربه به دبیرخانه ارسال شده که 19۷ تجربه در همایش ها 
ارایه شده است. بالغ بر 4500 نفر در هجده همایش شرکت 

ک��رده اند که حاصل آن بیش از 54000 نفر ساعت آموزش 
و یادگیري بوده است. 

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریت صنعتی، وی درب��اره دستاوردهای برگزاری هجده 
همایش قبلی خاطر نش��ان ک��رد: برگ��زاري همایش هاي 
عرص��ه یادگیري آثار و نتایج مثبت و خوبي داشته است که 
به چند نمونه از مهمتری��ن دستاوردها اشاره مي کنم، اول، 
نقش عرصه هاي یادگی��ري در حرفه اي گرائي است؛ شاید 

مهمترین عامل براي اثربخشي فعالیت هاي منابع انساني و 
همس��و سازي آن با اهداف سازمان، حرفه اي گرائي باشد. 
بط��ور قطع یکي از ساز و کارهاي حرفه اي گرائي برگزاري 
همایش ها و کنفرانس هاي تخصصي است که در آن تبادل 
دان��ش و تجارب صورت م��ي گی��رد. همایش های عرصه 
یادگیري که امس��ال نوزدهمی��ن دوره آن برگزار مي شود، 
عمدت��ًا بر پایه تجارب استوار ب��وده و مدیران و متخصصان 
ح��وزه HR تج��ارب موفق و شکس��ت هاي خوی��ش را به 
حاضری��ن منتقل مي کنند. مدیران منابع انس��اني معمواًل با 
استفاده از تجربه هاي ارایه شده در این همایش ها به اصالح 

و بهبود نظامهاي منابع انساني سازمان خود مي پردازند. 
مهندس بذلی خاطر نش��ان کرد: دستاورد بعدی، نقش 
عرصه ه��اي یادگیري در توسعه مدل ه��ا و الگوهاي بومي 
است؛ متاسفانه یکي از آسیب هاي جدي حوزه منابع انساني 
استف��اده از مدل ها و الگوهاي مختل��ف دنیا بدون توجه به 
فرهن��گ و بس��تري است که الگوه��ا در آن شکل گرفته و 
توسع��ه پی��دا کرده اند. یعن��ي اقدام تجربه ش��ده در فضا و 
محیط��ي دیگر، ب��دون درک عملیاني، بعنوان تنها مس��یر 
در فرآینده��ا مورد توج��ه قرار مي گی��رد. بدیهي است که 
اجراي مدل ه��ا و الگوهاي وارداتي ب��دون توجه به محیط 
دروني و شرایط فرهنگي فاقد اثر بخش��ي الزم خواهد بود. 
ل��ذا  همایش عرص��ه یادگیري منابع انس��اني در این زمینه 
مي تواند فرصتي بس��یار مناس��ب ایجا کند تا متخصصین و 
کارشناسان تجربه هاي خ��ود را در طراحي مدل هاي بومي 

و داخل��ي ارایه دهند. این اق��دام دو نتیجه اثربخش خواهد 
داشت، از یک طرف فرصت مناسبي است براي یادگیري و 
توسع��ه مدل هاي بومي و از طرف دیگر مدل هاي ارائه شده 
توس��ط متخصصین حاضر در همایش م��ورد نقد و ارزیابي 
قرار گرفته و مسیر توسعه و تکامل خود را طي خواهند کرد. 
رئی��س نوزدهمی��ن همایش عرصه یادگی��ري  افزود: 
دست��اورد سوم، نق��ش عرصه هاي یادگی��ري در کارآفریني 
سازم��ان است؛ به موازات پیچیده شدن محیط هاي کس��ب 
و ک��ار، سازمان ها باید ب��راي شناسائي فرصت هاي جدید و 
عملکرد بهتر ب��ه سوي کارآفریني سازمان��ي حرکت کنند. 
بدیه��ي است که کار آفرین��ي سازماني نیازمن��د یادگیري، 
خالقیت و مولفه هاي دیگري است. مدیران منابع انس��اني 
براي تسهیل کارآفریني سازماني، باید کارهاي مهم زیادي 
از جمله حذف مقررات زائد، سلس��ه مراتب سخت، مشاغل 
از پیش تعریف شده و بدون مش��ارکت، سیستم هاي پاداش 
موث��ر و...  انجام دهن��د. پر واضح است ک��ه همایش های 
عرص��ه یادگی��ري بهترین فضایي است ک��ه متخصصین و 
کارشناسان حوزه HR تجربیات خود را در این زمینه ها ارایه 

کرده و یادگیري شکل مي گیرد.
وی در ارتب��اط با افزایش اثربخش��ی این همایش به 
متخصصی��ن و مدی��ران منابع انس��انی توصیه ک��رد: نکته 
مه��م و حائ��ز اهمیت این اس��ت که نظام ه��اي پي ریزي 
ش��ده در حوزه ه��اي منابع انس��اني سازمان ه��ا و بنگاه ها 
عمدت��ًا ب��راي روزه��اي آرام طراحي شده اس��ت نه براي 

شرای��ط دش��وار و روزه��اي سخ��ت. ب��ا توجه ب��ه اینکه 
راهب��رد اصل��ي اقتص��ادي جمه��وري اسالمي ای��ران در 
چن��د سال گذشته ب��ر اقتصاد مقاومت��ي متمرکز بوده است 
ل��ذا کلی��ه فرآینده��ا و نظام هاي ح��وزه منابع انس��اني نیز 
بایس��تي براساس شرایط و الزامات اقتص��اد مقاومتي مورد 
بازنگ��ري و واکاوي ج��دي قرار گیرند. لذا ب��ه کارشناسان 
و متخصصی��ن ح��وزه HR توصی��ه مي کن��م تجربیات و 
 دستاورده��اي خود را در این زمینه در همایش نوزدهم ارایه 
کنند.مهن��دس بذل��ی تاکید ک��رد: معم��واًل در سازمان ها و 
بنگاه ه��اي ایراني مدیران عملیات بدنب��ال افزایش تولید و 
سود هس��تند و همه مس��ائل سازم��ان را از این منظر مورد 
توجه قرار مي دهند در حالي که مدیران HR بدنبال توسعه 
فرآیندهاي خود و کس��ب امکانات بیش��تر ب��راي کارکنان 
هس��تند و پرواض��ح است ک��ه ظرافت هاي منابع انس��اني 
معم��واًل در فرآیند تعیین تکلیف مباح��ث تولید و محصول 
ب��ه فراموشي سپ��رده مي شوند. اگر باورم��ان این است که 
سرمایه انس��اني بزرگترین سرمایه سازم��ان است بنابراین 
بای��د اعتقاد داشت��ه باشیم که همه مدی��ران اعم از مدیران 
صف و ستاد در وهله اول مدیر منابع انس��اني هس��تند، لذا 
مدی��ران اجرائي قبل از اینکه مس��ئول سودآوري و عملیات 
باشند، مسئول هدایت و رهبري کارکناني هستند که با آن ها 
ک��ار مي کنند. از این رو باید مجه��ز به قابلیت هاي هدایت 
و رهبري سرمایه هاي انس��اني باشند. ل��ذا توصیه مي کنم 
مدیران منابع انس��اني زمینه ساز حضور مدیران عملیات در 

همایش هاي عرص��ه یادگیري بوده و در انتقال تجارب این 
حوزه به مدیران مذکور کوشا باشند.

وی اف��زود: کارب��ردي ب��ودن مطال��ب و بومي شدن 
تئوري ه��ا نقش بس��زائي در دلپذیر ش��دن و اجرائي بودن 
آن ها دارد. لذا پیشنهاد اینجانب بیشتر در خصوص محتوي 
است و ما باید بخش��ي از انرژي خ��ود را به محتوي سازي 
اختصاص دهیم. در این زمینه شایس��ته است که  بیشتر به 
مق��االت کاربردي و انتقال تجارب حاص��ل از موفقیت ها و 

شکست ها بپردازیم.
رئی��س نوزدهمین همای��ش عرصه یادگی��ري درباره 
نقش مدیران منابع انساني در سازمان ها و بنگاه ها در توسعه 
تولید و اشتغال اظهار داشت: همه مي دانیم که کش��ور ما از 
زیرساخت ه��اي مناسبي جهت تولید بهینه و توسعه سرمایه 
گذاري ها برخ��وردار است. از جمله ای��ن امکانات مي توان 
ب��ه منابع طبیعي استراتژیک و ف��راوان اشاره کرد. پرواضح 
است ک��ه افزایش تولی��د و توسعه سرمایه گ��ذاري بحران 
بیکاري را در کش��ور مرتفع می کند. به باور اینجانب مدیران 
منابع انس��اني ب��راي کمک به توسعه تولی��د و اشتغال باید 
زیرساخت ه��اي الزم را در سازمان ها ایج��اد کنند. از جمله 

ای��ن زیرساخت هاي مي توان به ارتق��اء توانائي هاي علمي 
کارکنان و کس��ب دانش مورد نی��از در سازمان جهت تولید 
بهین��ه و قابل رقابت؛ استفاده مناس��ب از کارشناسان خبره 
و کارآم��د و برنامه ری��زي در راستاي حف��ظ و توسعه آنها؛ 
حاک��م کردن فرهنگ کار و تالش در بین کارکنان؛ طراحي 
و استق��رار نظام هاي مدیریت عملکرد واقعي، جبران خدمت 
عملکردمحور و ایجاد ظرفیت تغییر و کمک به رهبري تغییر 

در سازمان، اشاره کرد.

چگونه مديران عملكردی  به مديران عامل مبدل می شوند
میشل بیرشان،  توماس میکین،  و کارت استراوینک 
ترجمه: مژگان ولد خانی

دان�ش نفت: تج��ارب عملکردی مح��دود لزوماً مانعی 
دررسیدن به  پس��تهای باال به حس��اب نمی آین��د. در اینجا 
توصیه هایی برای مدیران مالی و دیگر مدیران ارائه داده ایم 

تا بتوانند خود را به پست های باالتری برسانند. 
داشت��ن پس��ت مدیری��ت عملک��رد راهی نیس��ت که 
مس��تقیماً ب��ه مدیرعاملی خت��م شود. در مش��اهدات دقیقی 
ک��ه ما داشت��ه ایم تنها کمتر از 15 درص��د مدیران عامل در 
پس��ت قبلی خود مدیر مالی، مدی��ر بازاریابی )CMO(، مدیر 
راهبردی، مدیر ف��ن آوری )CTO(، یا مش��اور عمومی بوده 
اند. تقریب��اً بقیه مدیر عامالن قبل از رسیدن به این پس��ت 
اپرات��ور- یا مدیر عامل شرکتهای دیگر، مدیران بخش��های 
عملک��ردی مهم، یا مدیران عملیاتی ب��وده اند. این موضوع 
در رابط��ه ب��ا مدی��ر عام��ل در صورتیکه تخص��ص وی در 
فعالیتهای حیاتی شرکت نقش مهمی دارد، از اهمیت بیشتری 
برخ��وردار است.  ممکن اس��ت در سازمانهایی که در جریان 
 دگرگونی ه��ای دیجیت��ال قرار دارند، در درج��ه ی اول مدیر 
ف��ن آوری باالترین مقام را داشته باشد، و تبدیل شدن مدیر 
مالی ب��ه مدیر عامل تنها نوعی تغیی��ر منش در سیاستهای 
شرکت باشد، همینطور، در شرکتهایی که متعهد به برنامه ی 
رشد بر اساس M&A یا کاهش قابل توجه هزینه هس��تند، 
اغلب مدیران مالی باالترین مقام شرکت به حس��اب می آیند 
) بی��ش از ۷0 درص��د میران مالی سابق ب��ا مدیریت کاهش 
هزینه ها یا با ابتکارات  خود در رابطه با رشد شرکت، توانستند 
به پس��ت مدیر عاملی برسن��د(. مدیران عام��ل صرفنظر از 
تخصصی که دارند، با چالش��های مشترکی روبرو هستند که 

ریشه در عدم تجربه ی کافی عملیاتی آنها دارد. برای آشنایی 
با چالش��ها و فرصتهای پیش روی مدی��ران عامل،  ما 599 
مدیر عاملی را که سابقاً مدیر مالی بودند را از نزدیک بررسی 
کردی��م. از آنجا که مدیران مالی دو سوم ویژگی های مدیران 
عام��ل را دارند، بنابراین در تحلیل ما واقعیات را بهتر نش��ان 
می دهند. در این تحقیق، تالش مدیران مالی برای رسیدن به 
پس��ت مدیر عامل گویای تالش دیگر مدیران  برای رسیدن 

به این نقش می باشد. 
گسترش مبانی رهبری

برای همه ی مدیران عملیاتی عدم تجارب کافی چالش 
بزرگی بحس��اب می آید. در تحقیق ما به بس��یاری از مدیران 
مالی که تبدیل به مدیر عمل شده اند اشاره شده است- سه 
چهارم آنها مدیران مالی  هستند که توانستند در 250 شرکت 
ارتقا بگیرند - آنها تجربه ی ناکافی خود را با صرف زمان در  
انجام فعالیتهای خ��ارج ازعملیات مالی، جبران کردند. گاهی 
اوقات تجارب غیرمالی از نقش های خطی حاصل می شود؛ در 
موارد دیگر،  این مدیران مهارتهای خود را با ایفای نقشهای 
دیگرمال��ی در استراتژی یا با ملحق شدن به هیأت مدیره ی 
دیگر شرکتها ارتقا دادند. تجربیات گسترده تر نظیر آنچه که 
توضی��ح دادیم، هیأت مدیره را ترغیب به انتخاب مدیر عامل 
می کن��د.  همچنین آنها می توانند ب��رای مدیران مالی زمینه 
ی تصمی��م گیری در زمان مواجه با موضوعاتی که نمی توان 
آنها را ازطریق رجوع ب��ه ارقام حل کرد، فراهم آورند.در این 
تحقیق، بیش از 9 درصد مدیران مالی که توانستند به سمت 
مدیر عامل��ی برسند، متعلق به همان شرک��ت بوده اند و نه 
از شرکتهای دیگ��ر. آشنایی عمیق با ویژگی های شخصیتی 
کارمندان و فرهنگ همکاری، به مدیرعامل جدید در انگیزه 

بخشی به کارمندان کمک می کند.همچنین گاهی  الزم است 
رابطه با همک��اران قدیمی در تیم مدیریت حفظ شود، چراکه  
احتمااًل برخی از آنها نیز برای پس��ت مدیرعاملی کاندید بوده 
ان��د. تقریب��اً سه چهارم مدی��ران مالی ساب��ق در تحقیق ما، 

تیم های مدیریت خود را در طی دو سال تغییر دادند.
تمرکز بر نقاط قوت

مدی��ران مالی از نقاط قوت ذاتی برخوردار هس��تند که 
می توان��د درارتقای شغلی آنه��ا به پس��ت مدیرعاملی تأثیر 

زی��ادی داشته باشد.  اغل��ب مدیر عامالنی ک��ه سابقاً مدیر 
مال��ی بوده اند در ایجاد استراتژی ه��ای دقیق تر، بهتر عمل 
کرده  و درک��ی عمیق تر از انگیزه های ارزش تجاری داشته 
 و می توانن��د آنه��ا را ب��ا سرمایه گ��ذاران در می��ان بگذارند. 
تجرب��ه ی گس��ترده ی آنها  در بودجه بن��دی  و پیش بینی 
مبتنی برتجزیه وتحلیل، نقاط قوتی است که مدیران مالی در 
ابتدای ایفای پس��ت جدید خ��ود، از آن برخوردارند. به عنوان 
مث��ال، مدیران عاملی که سابقاً مدیر مالی بوده اند، تقریباً دو 

برابرمدیران عامل دیگر، در دو سال اول کار خود  از استراتژی 
برخوردار بوده اند.نقش مدیر مالی باعث کسب تجربه، و ایجاد 
مهارت در تخصیص سرمایه به منظور پشتیبانی از استراتژی 
سازمان می شود. همانطور که در تحقیق ما نش��ان داده شده 
اس��ت، این کلید عملکرد بهتر اینگون��ه مدیران عامل است. 
تخصی��ص مجدد منابع به گونه ای مژث��ر نیازمند این است 
ک��ه مدیران عام��ل  و تیم های مدیریت آنه��ا مروری دقیق 
بر کارایی خطوط تجاری مختلف و مش��تریان داشته باشند. 
همچنی��ن آنها باید تعصبات��ی را که ممکن است  تصمیمات  
مربوط به تخصیص منابع را منحرف کنند، از طریق اقداماتی 
نظیر ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یا تعهد به تخصیص 
ساالنه ی  مجدد منابع، تعدیل کنند. تجربه ی مدیران  مالی 
در فرآیندهای برنامه ریزی، آنها را بویژه برای انجام اینگونه 
فعالیتها مناسب می کند. رویارویی با چالش��هایی نظیر کندی 
رشد،  افزایش فش��ارهزینه ها،  و مش��کالت مربوط به انجام 
فعالیتهای تجاری از ناحیه ی فعاالن دیجیتالی، موجب فراهم 
آوردن تجرب��ه ای بزرگ برای مدیرمالی شده و امتیاز مثبتی 
برای وی در ایفای نقش مدیر عاملی می گردد. قابلیت هایی 
که زمانی  به آنها عنوان عملکردهای مالی نگاه می شد، مثل 
نقش ه��ا یی که منابع مالی و تحلیل های آنها در استراتژی ها 
بازی می کنند، اکنون  برای همه ی رهبران ارشد در اولویت 
هس��تند. مدیران مالی که ج��ای مدیر عامل را می گیرند باید 
بدنبال فرصتهایی برای نش��ان دادن قدرت رهبری تحلیلی 
خود بوده، تخصص ه��ای خود را افزایش داده، و شالوده های 

رهبری خود را توسعه بخشند. 
****
منابع در دفتر نشریه موجود است

 

مدیران منابع انساني براي 

تسهیل کارآفریني سازماني، 

باید کارهاي مهم زیادي از 

جمله حذف مقررات زائد، 

سلسه مراتب سخت، مشاغل 

از پیش تعریف شده و بدون 

مشارکت، سیستم هاي پاداش 

موثر و...  انجام دهند

 

همایش های عرصه 
یادگیري بهترین فضایي 

است که متخصصین و 
 HR کارشناسان حوزه

تجربیات خود را در این 
زمینه ها ارایه کرده و 

 یادگیري شکل 
مي گیرد

يادداشت مديريتی
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1۴

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

 مناقصه شماره 28۳2 - ۶- ۳۰9۰۰ 
)خرید پنج دستگاه الکتروپمپ به همراه دو ست قطعات یدکي 

مربوط به پروژه تغلیظ گاز اسیدي )تولید داخل کشور( (
  1- نوع مناقصه : دو مرحله ای. 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
 ۳ – نام ونش�اني مناقصه گذار : ش�رکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، 

نبش دانشسراي شمالي، شماره 2٥٥،  شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 
4- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم ش�ده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به 

مبلغ ۳6٥.000.000 ریال ) سیصد و شصت و پنج میلیون ریال (
 ٥- مح�ل، زم�ان و مهلت دریافت اس�ناد : متقاضی�ان مي توانند تا پایان وقت اداري  مورخ ۹6/04/24 نس�بت به 

دریافت اسناد مناقصه به یکي از روشهاي زیر اقدام نمایند :
الف : مراجعه حضوري به آدرس اعالم ش�ده، به همراه اصل نامه درخواس�ت ش�رکت در مناقصه و دریافت اس�ناد 
)معرفي نامه کتبي نماینده، جهت دریافت اس�ناد به همراه کارت شناس�ایي معتبر الزامي اس�ت(، در این حالت اس�ناد 

مناقصه تحویل نماینده متقاضیان خواهد گردید.
ب : مراجعه به س�ایت اینترنتي این ش�رکت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دریافت کلیه اس�ناد 

مناقصه از بخش مناقصه ها و مزایده ها / مناقصه ها.
6- آخری�ن مهل�ت تحویل اس�ناد مناقصه به دبیرخانه کمیس�یون مناقصات : پایان وق�ت اداری مورخ 0۷/۹6/0٥ 
)توضی�ح اینک�ه تاری�خ تحویل پاکتها به پس�ت مالک عمل نب�وده و مالک، تحویل پیش�نهادات و پاکته�اي مناقصه، به 
دبیرخانه کمیس�یون مناقصات، واقع در آدرس اعالم ش�ده مي باش�د. لذا مناقصه گران محترم مي بایست برنامه ریزي 
الزم را در خص�وص تحویل به موقع پیش�نهادات )چه از طریق پس�ت و چه به صورت حض�وري( به عمل آورند. بدیهی 
اس�ت از آنجا که بالفاصله پس از پایان مهلت تحویل اس�ناد و در جلس�ه کمیس�یون مناقصات، پیش�نهاد های دریافتی، 
تفکیک خواهند شد، لذا امکان قبول پیشنهاد هایی که پس از پایان مهلت اعالم شده دریافت می شوند )حتی اگر قبل از 
پایان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پیشنهادهایی از این دست برای مناقصه گران 
عودت خواهد گردید. همچنین ارسال پیشنهادها به آدرسي غیر از آدرس اعالم شده و یا ارسال به پاالیشگاه هیچگونه 

حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحویل اسناد در تاریخ مقرر ایجاد نخواهد کرد.
۷- محل و زمان گش�ایش پیش�نهادات : پس از بررس�ی پیش�نهاد فنی ش�رکتها ) ارزیابی فنی (،  پاکتهای مالی 
ش�رکت های واجد ش�رایط در تاری�خ ۹6/0٥/2۳ در محل اتاق کنفرانس اداره مش�هد )دفتر آبکوه( به آدرس مش�هد، 
خیابان آبکوه، نبش دانشس�راي ش�مالي، ش�ماره 2٥٥، شرکت پاالیش گاز شهید هاش�مي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد 
تایید ش�ده  گش�ایش خواهد یافت. الزم به ذکر اس�ت تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گش�ایش پیشنهادهاي مالي( 
قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي فني پیشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغییر وجود خواهد داشت، با این 
وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گراني که پیشنهاد فني آنها )پس از ارزیابي فني( مورد تائید قرار گیرد به 

صورت کتبي )حداقل ۷2 ساعت قبل از جلسه قطعي گشایش پیشنهادات ( اقدام خواهد نمود.

شرکت ملي گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

 ) خانگیران (
 ) سهامي خاص (

 نوبت اول

Oil
Iran to export first Phase 17&18 butane cargo

Iran Sees Enhanced Export of 
Oil Products from Rajaei Port

The operator of South Pars 
phases 17 and 18 said the 
first butane cargo belong-
ing to the projects will be 
loaded and exported before 
July. 
Mohammad Reza Chalipa 
said the two phases are 
now supplying 2,600 tons 
of butane and propane on a 
daily basis which is stored 
at the storage facility of the 
projects. He said the first 
liquefied petroleum gas 

(LPG) cargo of the phases 
was also exported recently.
The two phases have so far 
produced 19.5 million barrels 
of gas condensate, he added. 
Chalipa further said the 
projects has also yielded 21 
billion cubic meters of meth-
ane, 627,000 tons of ethane 
and 11,900 tons of sulfur.The 
phases have also supplied an 
average of 2,300t/d of ethane 
to petrochemical facilities for 
processing. 

Ports and Maritime Organiza-
tion of Iran is to launch three 
new docks at Shahid Rajaei 
Port to bring the facility›s 
export capacity to 34 million 
tons of petroleum products 
annually. 
According to the organiza-
tion, Mohammad Saeid Nejad, 
deputy minister of roads and 
urban development, said once 
the docks are operational, ves-
sels with up to 100,000 tons 
of freight capacity can call at 

the port which will bring the 
facility›s export capacity to 34 
million tons annually. Iran ex-
ports gasoline, gasoil, naphtha, 
gas condensate, fuel oil and 
vessel fuel through the port.
He said IRR1,600b has been 
invested in construction of the 
docks. Saeid Nejad further 
said that 15 cranes are being 
installed at the port in order to 
provide the required infrastruc-
ture for boosting export capac-
ity of the transit complex. 

Oil
Iran starts Gas Export to Iraq

 Iran has started exporting natural gas to neigh-
boring Iraq, a senior Iranian oil official said.
Amir Hossein Zamaninia, deputy petroleum 
minister in international affairs and trading, 
said Iran›s export of natural gas to Iraq began 
Wednesday night, reported IRNA.He said 
export of gas has begun at 7 million cubic 
meters/day and will reach 35mcm/d gradu-
ally.The two OPEC-members neighbors have 
signed two agreements for gas supply to the 
two Iraqi cities of Baghdad and Basra. Talks 
regarding gas export to Iraq began in 2010 
and the two countries signed an agreement for 
gas supply to Baghdad in 2013.Also in 2015, 
Hamid Reza Araqi, managing director of the 
National Iranian Gas Company, signed a deal 
with Iraq›s Khalid Hassan Saleh, deputy Iraqi 
minister of power, for gas supply to the Iraqi 
city of Basra. 

Khark Oil Terminal›s Export 
Capacity Hits 8 mbd

The managing director of Iranian Oil Termi-
nals Company (IOTC) says Khark Oil Termi-
nal can load up to 8 million barrels per day of 
oil on vessels now that it has 9 active docks. 
Khark Oil Terminal covers 95% of Iran›s 
crude oil exports with 9 active docks, he said.
Mousavi also said that Iran exports 70 to 75% 
of its crude oil by Iranian tankers possessed by 
the National Iranian Tanker Company. He said 
vessels traffic has been rising at the terminal 
since implementation of the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA) in January 2016. 
The official also said that energy giants like 
Total, Eni, and Lukoil also send their tankers 
for loading to the terminal. The terminal sent 
240 million oil barrels in the Iranian calendar 
year of 1395 which ended on March 20.



یادداشت  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 10 تير ماه 1396 - شماره 581

15 بین الملل
غفلت از توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور جایز نیست؛

برنامه ششم توسعه و نقش انرژی های پاک در تولید و تامین انرژی
دکتر سید عبدالجلیل رضوی
 کارشناس ارشد انرژی

نف�ت:  دان�ش 
استفاده از انرژی های 
پ�اک و تجدیدپذی�ر 
در دنیا ه�ر روز ابعاد 
خ�ود  ب�ه  جدی�دی 
می گیرد که این مهم 
آین�ده  در  می توان�د 

تقاضا برای انرژی های فس�یلی را به ش�دت 
تحت تاثیر خویش  قرار دهد. س�مت و سوی 
کش�ورهای در حال توس�عه و توسعه یافته و 
حت�ی دارن�دگان نفت جه�ان ب�ه انرژی های 
تجدی�د پذیر ای�ن واقعیت را پی�ش رویمان 
قرار می دهد که شاید به زودی به پایان عصر 
انرژی های فس�یلی نزدیک می شویم که این 
مه�م ب�رای کش�ورهایی که اقدام ملموس�ی 
برای توس�عه انرژی های پاک نکرده اند، یک 
خط�ر بالقوه و ی�ک چالش جدی به حس�اب 

می آید.  
به عنوان نمونه، فرانس��ه در یک اقدام 
عمل��ی، صدور مجوز برای اکتش��اف نفت و 
گاز را به عنوان بخش��ی از گرایش به سمت 
انرژی ه��ای پاک و تجدیدپذیر تحت هدایت 
دول��ت امانوئل ماک��رون، متوق��ف می کند. 
نیک��والس هول��وت، وزیر »تغیی��ر گرایش 
اکولوژیکی« فرانسه گفته که قانون این امر 
در پاییز صادر خواهد شد و دیگر هیچ مجوز 
کاوشی برای هیدروکربن ه��ا صادر نخواهد 
شد. این وزیر ک��ه قبال به دلیل فعالیت های 
زیست محیطی و مستندهای طبیعت اش در 
فرانسه مشهور شده بود، همچنین طرح های 

پیش��نهادی ای برای افزایش مالیات بر دیزل 
و تس��ریع تصمیم گیری ه��ا ب��رای کاهش 
آالیندگ��ی را ارائه کرده ب��ود. در حال حاضر 
در حدود ۷5 درصد از الکتریس��یته فرانس��ه 
با نیروگاه های هس��ته ای تامین می شود که 
ای��ن صنعت باع��ث اشتغال 200 ه��زار نفر 
شده است و توس��ط نظارت های دولتی اداره 
می شود. ب��ر این اساس، سال گذشته قانونی 
در این کش��ور تصویب شد که طبق آن باید 
میزان استف��اده از انرژی هس��ته ای تا سال 
2025 ب��ه 50 درص��د کاهش یاب��د و با در 
نظر گرفتن احتم��ال افزایش بیکاری تعیین 
ش��د که فعال تا 20 راکت��ور تعطیل شوند اما 
در این سوی دنیا و در همس��ایگی خودمان 
هم خبرهایی هس��ت. شرک��ت برق مناطق 
روستایی عم��ان )Raeco( احتماال تا پایان 
سال برای 11 پ��روژه انرژی تجدیدپذیر که 
قرار است در این سلطان نش��ین اجرا شوند، 
مناقصه برگ��زار خواهد کرد. صالح الرومهی، 
مدیرعام��ل شرک��ت Raeco گفته که این 
اق��دام در راست��ای استراتژی ای��ن شرکت 
برای افزایش استف��اده از انرژی تجدیدپذیر 
در عم��ان انجام می گی��رد و این شرکت به 
عنوان یک��ی از نخس��تین شرکت هایی که 
استفاده از انرژی خورشیدی را برای جایگزین 
کردن ب��ا نیروگاه های دیزلی گران و آالینده 
آغاز ک��رد، مطالعات امک��ان سنجی در 11 
مح��ل مختلف در عمان را برای پیاده سازی 
سیس��تم های انرژی هیبریدی در این کشور 
آغاز کرده است. این شرکت تامین 25 درصد 
از انرژی مورد نیاز از طریق منابع تجدیدپذیر 
را هدف گذاری کرده اس��ت. بر این اساس، 
برخ��ی دیگر از کش��ورهای عضو اوپک هم 
به صرافت افت��اده و فعالیت های مهمی را در 
این باره آغاز کرده اند. در این میان، اقدامات 

ام��ارات عربی متحده و عربس��تان سعودی 
در توسعه انرژی های پاک از دیگر کش��ورها 
برجس��ته تر اس��ت. به عنوان مث��ال و بنا بر 
  ،Renewable Energy World گ��زارش
اداره آب و برق دبی، DEWA، اولین نیروگاه 
برق آبی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
را راه ان��دازی خواهد کرد. ای��ن نیروگاه 250 
مگاوات ظرفیت دارد و در بخشی از عملیات 
خ��ود از انرژی خورشید بهره خواهد برد. این 
تاسیس��ات جدید یکی از چند پروژه  جدیدی 
است که DEWA به عنوان بخشی از برنامه 
توسع��ه جام��ع »حتی« مطرح ک��رده است. 
برطبق اعالم DEWA این نیروگاه در عرض 
پنج سال تکمیل خواهد ش��د. یکی دیگر از 
پروژه های DEWA راه اندازی ایس��تگاه های 
شارژ خودروه��ای برقی در پ��روژه »حتی« 
و استف��اده از صفحات خورشی��دی بر روی 
پش��ت بام خانه ها برای تولید ب��رق از انرژی 
خورشی��د است. نکته قابل توج��ه آنکه؛ این 
پروژه ه��ا 200 شغل دائم��ی، فنی، اجرایی و 
عملیاتی در »حتی« ایجاد خواهد کرد. 300 
شغل دیگر نیز از طریق مرکز بازدید به وجود 
می آید که از طریق تاسیسات جذب توریست 
ایجاد می شود. بی��ش از دو هزار شغل دیگر 
ه��م در فاز راه ان��دازی به وج��ود می آید. بر 
این اساس، این پروژه های جدید، بخش��ی از 
برنامه های DEWA  برای تکمیل استراژی 
ان��رژی پاک دبی در سال 2050 هس��ت که 
شیخ محمد بن راشد المکتوم آن را پی ریزی 
کرده است. هدف ای��ن استراتژی این است 
ک��ه تا سال 2020 بتوان��د ۷ درصد کل برق 
تولیدی دب��ی را از انرژی های پاک به دست 
آورد و در ضم��ن 25 درصد در سال 2030 و 
۷5 درصد در سال 2050 نیز برنامه های آتی 

این استراژی هستند.   
ام��ا اوض��اع توسعه انرژی ه��ای پاک 
در ایران چگونه است؟ برنامه شش��م توسعه 
با در نظ��ر گرفتن سهم پنج ه��زار مگاواتی 
ب��رای توسع��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر در 
کش��ور، بر لزوم تغییر رویکرد از تولید انرژی 
از سوخت ه��ای فس��یلی ب��ه انرژی های نو 
صحه گذاشته، موضوعی که با اجرایی شدن 
برج��ام سرعت آن افزایش یافت��ه اما در این 
میان برخی مشکالت و بی ثباتی در تصمیم 
گیری ه��ا، دلس��ردی سرمایه گ��ذاران این 
بخ��ش را موجب شده اس��ت. در این میان، 
وزارت نیرو با تس��هیل قوانی��ن و شیوه های 
سرمایه گذاری، افزایش زمان خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیرها ب��ه 20 سال، افزایش 30 
درصدی خری��د برق در ص��ورت استفاده از 
تجهی��زات ایران��ی، گام های��ی اساسی برای 
افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد 
انرژی کش��ور برداشته اس��ت. برنامه کالن 
جمه��وری اسالمی ای��ران استف��اده بهینه از 
منابع انرژی های فسیلی و ارتقای میزان بهره 
برداری از منابع متنوع انرژی های تجدیدپذیر 
برای تامین بخش��ی از نیاز روزافزون انرژی 
کش��ور است. ای��ران از لحاظ برخ��ورداری 
مناب��ع مختلف ان��رژی یک��ی از غنی ترین 
کشورهای جهان محسوب می شود و عالوه 
بر وجود منابع گسترده سوخت های فسیلی و 
تجدیدناپذیر نظیر نف��ت و گاز دارای قابلیت 
فراوان انرژی ه��ای تجدیدپذیر از جمله باد، 
خورشید، زیست توده و زمین گرمایی است. 
در الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 
ساخت 26 هزار مگاوات نیروگاه جدید برنامه 

ریزی شده است ک��ه 16هزار مگاوات آن با 
تبدیل نیروگاه های گ��ازی موجود به سیکل 
ترکیب��ی، سه ه��زار مگ��اوات آن با ساخت 
نیروگاه ه��ای تولی��د پراکن��ده، DG)نیروگاه 
تولید پراکن��ده( و CHP)تولید همزمان برق 
و ح��رارت( و پنج ه��زار مگ��اوات دیگر آن 
با ساخ��ت نیروگاه ه��ای تجدیدپذیربادی و 
فوتوولتائی��ک )خورشی��دی( تامی��ن خواهد 
شد. براساس آماره��ای وزارت نیرو، ظرفیت 
کنونی نصب شده نیروگاهی کشور در بخش 
انرژی های تجدیدپذیر فقط یک درصد سبد 
ان��رژی کش��ور است و پیش بین��ی می شود 
در اف��ق س��ال 1400 ظرفیت تولی��د انرژی 
نیروگاه های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات 
برس��د. در این میان، محدودیت منابع انرژی 
و مش��کالت ناشی از مصرف سوخت سبب 
شده تا شاهد بازگشایی سرفصل انرژی های 
تجدیدپذی��ر در برنام��ه انرژی بس��یاری از 
کشورها باشیم. ایران با داشتن تنوع اقلیمی و 
وسعت باال، از ظرفی��ت باالیی برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر برخوردار است و امروز 
بیش از 150 کشور جهان اقدام های حمایتی 
مناسبی را در این زمینه اجرا کرده اند. اغلب 
مناطق بادخیز کشور در مکان هایی قرار دارند 
ک��ه عالوه ب��ر تامین برق مورد نیاز کش��ور 
می توانند حتی چهره آن مناطق را تغییر داده 
و منجر به توسعه یافتگی شان شود؛ مناطقی 
مانن��د خواف با دارا بودن جهت و سرعت باد 
عالی، زابل با دارا بودن باد 120 روزه و تونل 
باد منجییل که تا تاکس��تان و دشت قزوین 

گسترده می شود، از آن جمله است.
همچنین، بس��یاری مناطق کش��ور از 
تاب��ش بیش از چهار کیلو وات ساعت در هر 
مترمربع برخ��وردار است؛ این در حالی است 
ک��ه تابش ها در اتحادیه اروپ��ا با برخورداری 
از سهم 40 درصدی ب��رق خورشیدی تولید 
جه��ان، کمتر از 60 درصد تابش ایران است.
ای��ن در حالی است که اکنون ظرفیت نصب 
ش��ده نیروگاه های خورشیدی در جهان 250 
هزار مگاوات است ک��ه این رقم در اتحادیه 
اروپ��ا 95 هزار مگ��اوات و در آلمان 40 هزار 
مگاوات است. ب��ی تردید، انرژی خورشیدی 
یک مزیت بس��یار عالی برای کش��ورمان در 
تامین انرژی و امنیت آن و همچنین توسعه 

صنایع و اشتغالزایی است.
مقول��ه  ب��ه  نی��رو  وزارت  ورود  ام��ا 
انرژی های تجدیدپذیر از حدود 20 سال پیش 
شکل گرفته است. در دهه نخست )دهه ۷0(، 
دولتی ها و بخ��ش خصوصی اصال اعتقادی 
به تامین برق از انرژی ه��ای نو نداشتند، اما 
در ده��ه دوم )ده��ه ٨0( همراهی با سازمان 
انرژی های نو ایران بیش��تر شد و اعتبارات و 
تخصیص های مالی در قالب ایجاد چند نمونه 
و پایلوت در کش��ور تعل��ق گرفت. دهه سوم 
)از سال ٨9 به بع��د( با اجرای قانون اصالح 
الگوی مصرف، توسع��ه تجدیدپذیرها قوت 
گرفت.ام��ا در ط��ول این دو ده��ه چرا اقدام 
خاصی در توسعه انرژی های پاک در کش��ور 
روی نداده است؟ بی تردید بخش خصوصی 
در ای��ن باره به دنبال ثب��ات در قوانین است. 
این بخش خواستار ثب��ات مقررات در مقوله 
خرید تضمینی ب��رق تجدیدپذیرهاست و تا 
زمانی که نرخ سوخت های فسیلی در اختیار 
شهروندان واقعی نشود، بهینه سازی مصرف 
سوخ��ت و توسعه تجدیدپذیره��ا با دشواری 
همراه است و الیه ه��ای مختلف اجتماع در 

براب��ر آن مقاومت می کنن��د. میزان سوخت 
صرفه جوی��ی شده، هزینه تبدی��ل انرژی و 
هزینه ه��ای زیس��ت محیط��ی، پارامترهای 
تعیی��ن نرخ تضمین��ی خری��د تجدیدپذیرها 
هس��تند. در حالی که پیشتر سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، هزینه های زیست محیطی 
را در ای��ن مقوله 1500 ری��ال بابت هر کیلو 
وات ساعت برق تولیدی اعالم کرده بود، اما 
اکنون آن را به 6٨0 ریال کاهش داده است. 
در ای��ن حال، مجم��وع ظرفیت ایجاد 
شده نیروگاه های تجدیدپذیر کش��ور از آغاز 
ت��ا سال 94 فقط 250 مگ��اوات بوده، است.  
برنامه ریزی وزارت نیرو در این زمینه، ایجاد 
ظرفیت 300 مگاوات��ی در سال جاری، ۷00 
مگاوات در سال 9۷، یگهزار مگاواتی در سال 
9٨ و در مجموع بین پنج هزار تا هفت هزار و 
500 مگاوات در برنامه پنجساله ششم است.

المحاله، موضوع استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر، نیازمند فرهنگ سازی است و در 
این زمینه، پیش از هر چیز باید به ایجاد یک 
فضای امن اقتصادی ب��رای سرمایه گذاران 
پرداخ��ت. ام��روز در حالی ک��ه شرایط برای 
حض��ور و ورود سرمایه گ��ذاران انرژی های 
تجدیدپذی��ر فراهم شده، ام��ا شاهد حضور 
کمرنگ آنان در مناقصه های مربوطه هستیم. 
به نظر می رس��د کاهش نرخ خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیره��ا از 4900 ریال به 1500 
ری��ال در هر کیلو وات ساع��ت که منجر به 
غیراقتصادی شدن برخی طرح ها و پروژه ها 
شده، عامل اصلی نااطمینانی سرمایه گذاران 
باش��د. در همین حال، دول��ت در این زمینه 
خ��وش تعهد نب��وده، به طوری ک��ه از سال 
1393 تاکنون سه ب��ار تعرفه های مربوط به 
خرید برق تضمینی برق تجدیدپذیرها تغییر 
یافته و همین موضوع ناامنی فضای اقتصادی 
را برای سرمایه گذاران به دنبال داشته است. 
کاه��ش تعرفه از 4900 ب��ه 3۷00 و سپس 
1500 ریال در مدت سه سال، به معنای نبود 
انسجام سیاستی در تصمیم گیری است و این 
مساله ضریب ریسک سرمایه گذاری در این 
بخش را باال برده و انگیزه ورود به این حوزه 

از انرژی را کاهش داده است.
 یک مقایسه

در روشن شدن ای��ن موضوع و میزان 
عق��ب افتادگی ای��ران از دیگر کش��ورهای 
توسع��ه یافته در توسع��ه انرژی های پاک به 
یک مثال بسنده می کنیم؛ کمینه تابش ها در 
ایران از بیشینه تابش ها در آلمان بیشتر است 
و آلمان مس��احتی حدود 20 درصد مساحت 
کش��ورمان را دارد، ام��ا آلمان ها موفق شده 
اند ک��ه بیش از 31 درصد ان��رژی خود را از 
خورشی��د دریافت کنن��د و در افق 2020 نیز 
دستیابی به 35 درصد ان��رژی از این طریق 
را برنامه ریزی کرده اند.شوربختانه در ایران 
سهم انرژی های تجدیدپذی��ر از سبد انرژی 
کش��ور کمتر از یک درصد اس��ت و اتکا به 
منابع دولتی نمی تواند راهگش��ای کشور در 
این مس��یر باشد. مطالعات کارشناسان نشان 
می ده��د فقط در حوزه شه��ر تهران بیش از 
50 مگاوات ظرفیت تولی��د انرژی برقابی از 
شبکه های آب و خطوط انتقال موجود وجود 
دارد؛ این در حالی است که 40 شهر کوچک 
و بزرگ دیگر در استان تهران قرار دارند. بی 
گمان،  فرآیند توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
با شیوه و روند فعلی امکانپذیر نیس��ت، بلکه 
نیازمند کوتاه ش��دن فرآیندها و پاسخگویی 

دستگاه های مربوطه است تا سرمایه گذاران 
استقبال بیش��تری از این مهم داشته باشند. 
این در حالی است که بانک ها به عنوان تامین 
کنندگان اصلی سرمایه های سرمایه گذاران، 
تاکنون در حوزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر به 

خوبی ورود نکرده اند. 
گازه��ای  کاه��ش  در  ای��ران  تعه��د 
گلخانه ای کره زمی��ن در همایش بین المللی 
زیس��ت محیطی پاریس فرانس��ه مشهور به 
»ک��اپ 21« که از 30 نوامب��ر تا 11 دسامبر 
س��ال 2015 )9 ت��ا 20 آذرماه 94( در پاریس 
برگزار شد، موجب شده تا توسعه انرژی های 
تجدیدپذی��ر در قال��ب الیحه برنامه شش��م 
توسع��ه در دست��ور ک��ار قرار گی��رد.  وزارت 
نی��رو نیز با اعتقاد به اصل سازگاری زیس��ت 
محیطی، فعالیت و توسعه انرژی های پاک و 
تجدیدپذیر ب��ا نگرش پیوند میان آب، انرژی 
و محیط زیس��ت، مدیریت ریسک، پایبندی 
ب��ه اص��ول توسعه پای��دار و اه��داف توسعه 
هزاره، برنامه ریزی وسیعی انجام داده است. 
سازمان انرژی های نو ای��ران )سانا( متعاقب 
سیاستگذاری های معاونت امور انرژی وزارت 
نیرو از سال 13۷4 عهده دار پرداختن به این 
مه��م بوده و متولی امر دستیابی به اطالعات 
و ف��ن آوری های روز دنیا درب��اره استفاده از 
منابع انرژی های تجدیدپذیر، قابلیت سنجی 
و اج��رای پروژه های متعدد )خورشیدی، باد و 
زمین گرمایی، هیدروژن و بیوماس(، خرید و 
فروش تضمینی برق تجدیدپذیر برای جلب 
مش��ارکت بخ��ش خصوصی در ای��ن حوزه، 
سیاس��ت پژوهی ب��رای طرح جام��ع توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور و همچنین 

آگ��اه سازی و آموزش ه��ای ترویجی در این 
زمینه بوده است. سانا در بخش برنامه ریزی، 
اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب و آگاه 
سازی عمومی گام های موثری برداشته که از 
اقدام��ات انجام ش��ده در این بخش می توان 
به انجام مطالع��ات سیاست پژوهی در زمینه 
تدوین چارچوب استراتژی انرژی های تجدید 
پذی��ر کش��ور، برنامه توسعه صنع��ت انرژی 
ب��ادی و سایر مناب��ع تجدیدپذیر و همچنین 
فعالیت های صورت گرفته در خصوص ترویج 
و آگاه سازی شامل شرکت در نمایش��گاه ها، 
تشکیل دوره های آموزشی، تدارک بازدید های 
علمی از سایت های انرژی های نو، نشر کتب 
و نش��ریات تخصصی اشاره کرد. اکنون سانا 
نقش اساسی و همک��اری موثری را در ستاد 
انرژی ه��ای ن��و در معاونت علم��ی، فناوری 
ریاس��ت جمهوری با هدف ه��م افزایی همه 
بازیگران و ذی نفعان انرژی های نو در کشور 
ایف��ا می کند و به نظر می رس��د با رفع اندک 
مش��کالت باقیمان��ده در این مس��یر، ایجاد 
اطمین��ان خاطر در سرمایه گ��ذاران مبنی بر 
ثبات قیمت های خرید برق تضمینی و ایجاد 
تس��هیالت در فراهم ک��ردن شرایط حضور 
سرمایه گذاران بتوان ب��ه توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر در کشور سرعت داد.
کالم پایانی اینکه؛ در توسعه انرژی های 
تجدی��د پذی��ر و پ��اک شای��د الزم باشد به 
صورت ساخت��اری ورود جدی به این عرصه 
داشت��ه باشیم و سازمانی مس��تقل را بر این 
مبنا تاسیس کنیم، سازمانی که به مثابه یک 
وزارتخان��ه از استقالل کاف��ی برای تصمیم 
گی��ری برخوردار باش��د و از زیر سایه بیرون 
بیای��دو در این خص��وص حمایت مجلس از 
وضع قوانین حمایتی ب��رای سرمایه گذاران 

ضرورتی انکار ناپذیر است. 

عوامل کاهش قیمت نفت زیر ذره بین
عوامل متعددی درباره علل کاهش قیمت نفت مطرح می شود. 
در آخرین تحلیل ارایه ش�ده، وال استریت ژورنال پنج عامل کاهش 
قیمت نفت طی هفته های اخیر را تشریح کرده است. براین اساس، 
این نش�ریه رون�د کاهش قیمت نفت را به ٥ دلی�ل ادامه دار عنوان 

کرده است.  
۱. عوامل غیر قابل پیشبینی مانند نیجریه و لیبی ���

لیبی ک��ه در حال جنگ داخلی اس��ت در این روند شرکت 
نمی کن��د ولی رشد استخراج نفت در آن کش��ور ب��ا وجود ادامه 
جن��گ همه را متحیر می کند. ذخایر نفت در این کش��ور از همه 
بیش��تر در آفریقا است. حاال استخراج آن تا ٨٨5 هزار بش��که در 
روز افزایش یافته است که میزان سه برابر بیش��تر از سال گذشته 
است. نیجریه نیز به خاطر حمالت شبه نظامیان به تاسیات نفتی 
از ای��ن توافق مع��اف شد و در ماه گذشت��ه استخراج نفت در آن 
کش��ور به 1.6٨ میلیون بشکه در روز رسید که باالترین تولید در 

سال جاری است.
2. توافق اوپک ���

بنا ب��ه توافق ماه گذشت��ه اعضا اوپک در ب��اره محدودیت 
استخ��راج  اوپک، می��زان تولید روزانه اوپک ت��ا آخر ماه مارس 
201٨ معادل 1.٨ میلیون بش��که خواهد بود. اگرچه کش��ورهای 
عض��و اوپک شرایط اینتوافقنامه را رعایت می کنند اما تحلیلگران 
»مورگان استینلی« اعالم کردند که اگر سهمیه ها کاهش نیابد و 
این سند تا اخر 201٨ تمدید نش��ود مازاد نفت تولید شده در سال 

آینده افزایش خواهد یافت.
۳. مخازن پر شده نفتی���

اوپ��ک امیدوار بود که بتواند ذخی��ره جهانی نفت موجود در 
مخازن را کاهش ده��د ولی حجم ذخایر نفتی سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی)OECD( متش��کل از 35 کش��ور پیشرفته به 
میزان 1٨.6 میلیون بش��که افزایش یافته و حاال مقدار این ذخایر 
بی��ش از سال پیش است. تحلیلگ��ران می گویند که در نیمه دوم 
س��ال ذخایر به خاطر کاهش استخراج و ب��اال رفتن تقاضا رو به 
کاهش خواهد نهاد ولی دیگران می گویند که ذخایر نفتی باز هم 

زیاد است و با روند کند بی سابقه ای کمتر می شود.
4. رشد استخراج نفت در آمریکا���

با وجود افت قیمت نفت، استخراج نفت در آمریکا در سطح 
باال می مان��د. شرکت های آمریکایی تولی��د کننده نفت شیل که 
زمان های دشواری از سر گذرانده اند در بهترین میدان ها متمرکز 
ش��ده و راهکارهای تکمیل ش��ده فنی را بکار ب��رده اند. امروزه 
برخ��ی از آنها حتی با نفت 40 دالری سودآور قانع هس��تند.طبق 
برآوردهای آژانس بین المللی انرژی، میزان تحویل نفت از آمریکا 
در س��ال جاری 5 درصد افزایش یافت��ه و در 201٨ این افزایش 
ح��دود ٨ درصد خواهد بود و اگر اینطور باشد آمریکا از نظر تولید 

روزانه نفت حتی از عربستان سعودی سبقت خواهد گرفت.  
۵. سفته بازی محتکران ���

پی��ش از دی��دار م��اه می اوپ��ک، بازیگران ب��ورس همانند 
صندوق ه��ای حمایت از سرمایه گ��ذاری و دیگر سرمایه گذاران 
بزرگ ب��ه افزایش نرخ نفت امید مطلق بس��ته بودند ولی اوپک 
خری��داران را دچار یاس و نا امیدی ک��رد زیرا از محدودیت های 
جدی و تمدید توافق به م��دت طوالنی خودداری کرد و سرمایه 
گ��ذاران نیز از تمایالت خود صرف نظ��ر کردند و این امر سبب 
افت بیش��تر قیم��ت نفت شد. امید به افزای��ش قیمت نفت برنت 
هفت��ه گذشته در مقایس��ه با نرخ بی سابقه ب��االی ماه فوریه دو 
براب��ر کاهش یافت. »تام��اش وارگا« تحلیلگ��ر »»پی وی ام« 
گف��ت: روحیات کنونی در بازار بدبینانه است و همه چیز در دست 

محتکران قرار دارد.
اما بررسی های رویترز نشان می دهد که آمریکایی ها مقصر 
اصلی افت قیمت نفت هستند. کارشناسان بازار نفت در تازه ترین 
تحلیل های خود اعالم کردند که پافشاری شرکت های آمریکایی 
ب��ر افزایش بی رویه تولید، مهمترین عامل در استمرار افت قیمت 
نفت در هفته های اخیر بوده است.بر این اساس، انتش��ار گزارش 
شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز مبنی بر افزایش شمار دکل های 
حفاری نف��ت در آمریکا سبب شد در معام��الت، بار دیگر قیمت 
نفت آسیب ببیند. در این خصوص، جیمز ویلیامز، رئیس مؤسس��ه 
آمریکایی دبلیو تی آر جی، گفت: افزایش شمار دکل های حفاری 
آمریکا، بازتاب دهن��ده تصمیم هایی است که چند ماه پیش و در 
زم��ان افزایش قیمت نفت اتخاذ شده بود. وی پیش بینی کرد که 
افت کنونی قیمت نفت سبب می شود که در یک یا دو ماه آینده، 
شم��ار دکل های حفاری در آمریکا رو به کاهش بگذارد. در همین 
حال، به دلیل افزایش فعالیت تولیدکنندگان نفت شیل، تولید نفت 
آمریک��ا در ی��ک سال گذشته با بی��ش از 10 درصد افزایش به 9 
میلیون و 350 هزار بش��که در روز رسیده اس��ت. اما کارشناسان 
مؤسسه سنکس سکیوریتیز هم در گزارشی اعالم کردند: افزایش 
تولید نفت آمریکا همچنان بازار را دچار تنش می کند و شواهد روز 
افزون نش��ان می دهند که ارتقای بهره وری و فناوری سبب شده 

است تولید نفت شیل، در قیمت زیر 40 دالر نیز سودآور باشد.

 

برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن 
سهم پنج هزار مگاواتی برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور، بر 
لزوم تغییر رویکرد از تولید انرژی از 
سوخت های فسیلی به انرژی های نو 

صحه گذاشته، موضوعی که با اجرایی 
شدن برجام سرعت آن افزایش یافته 

 اما در این میان برخی مشکالت و 
بی ثباتی در تصمیم گیری ها، دلسردی 
سرمایه گذاران این بخش را موجب 

شده است

 

کمینه تابش ها در ایران از 
بیشینه تابش ها در آلمان بیشتر 
است و آلمان مساحتی حدود 

2۰ درصد مساحت کشورمان را 
 دارد، اما آلمان ها موفق

 شده اند که بیش از ۳1 درصد 
انرژی خود را از خورشید 

دریافت کنند و در افق 2۰2۰ 
نیز دستیابی به ۳5 درصد 

انرژی از این طریق را برنامه 
ریزی کرده اند

بزرگترین شرکت نفتی روسیه 
زیر حمله سایبری

دانش نفت: ش�رکت روس�نفت اعالم ک�رد مورد حمله س�ایبری قرار 
گرفته، اما تولید نفت آن آسیبی ندیده است.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری رویت��رز، شرکت روسنفت ک��ه بزرگترین 
تولیدکننده نفت روسیه است دیروز )سه شنبه شش��م تیر ماه( اعالم کرد 
کامپیوترهای اصلی آن هدف یک حمله گسترده سایبری قرار گرفته اند، 
ام��ا تولید نفت این شرکت دولتی آسیبی ندی��ده است.این شرکت اعالم 
کرد: کامپیوترهای اصلی شرکت یک حمله نفوذی قوی را متحمل شدند؛ 
این حمله نفوذی می تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد اما شرکت 
یک ساز و کار پش��تیبان برای فرآوری تولید را جایگزین کرده و نه تولید 
نف��ت و نه پاالیش، آسیب��ی ندیده اند.پایگاه اینترنت��ی شرکت روسنفت 

دیروز در مقاطعی از دسترس خارج بود.
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نگاه

موافقت شورای اقتصاد با فعالیت های توسعه  
فرهنگی و اجتماعی صنعت نفت

درخواس�ت وزارت نف�ت مبنی بر تامین اعتبار م�ورد نیاز برای اجرای 
طرح ه�ا و پروژه های مس�ئولیت اجتماعی و فرهنگی صنع�ت نفت در حوزه 
فعالیت های توسعه  فرهنگی و اجتماعی مناطق غرب کارون و پارس جنوبی، 

در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد.
جلس��ه ش��ورای اقتصاد عص��ر روز شنبه، سوم تیرم��اه به ریاست 
اسح��اق جهانگی��ری، معاون اول رئیس جمه��وری و با حضور مهندس 
بیژن زنگنه، وزیر نف��ت، برخی وزیران دولت و اعضای این شورا برگزار 
شد.وی در این نشس��ت با اشاره ب��ه درخواست وزارت نفت در خصوص 
تامی��ن اعتبار م��ورد نیاز برای اج��رای طرح ها و پروژه های مس��ئولیت 
اجتماعی و فرهنگی صنعت نفت در حوزه فعالیت های توسعه فرهنگی و 
اجتماعی، این برنامه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: الزم است این برنامه 
در هم��ه طرح های بزرگ مدنظر ق��رار گیرد.معاون اول رئیس جمهوری 
اف��زود: شرکت های بزرگ که نس��بت به اجرای طرح ه��ا در زمینه های 
مختلف اق��دام می کنند باید ب��ا اجرای طرح ها و پروژه های مس��ئولیت 
اجتماعی، همسو با خدمات رسانی و پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق 
اجرای طرح های مربوطه اقدام کنند تا مردم تصور نکنند که اجرای این 
طرح ها ق��رار است فقط برای آن ها مزاحمت داشت��ه باشد، بلکه باید به 
نحوی برنامه ریزی شود که مردم این مناطق از مواهب اجرای طرح های 
بزرگ نیز بهره مند شوند.در این نشس��ت درخواس��ت وزارت نفت مبنی 
ب��ر تامین اعتب��ار مورد نیاز برای اجرای طرح ها و پروژه های مس��ئولیت 
اجتماعی و فرهنگی صنع��ت نفت در حوزه فعالیت های توسعه فرهنگی 
و اجتماع��ی مناطق غرب کارون و پارس جنوب��ی به تصویب رسید.این 
ط��رح با توجه به ض��رورت انجام تکالیف و مس��ئولیت های اجتماعی و 
فرهنگ��ی صنعت نفت در محیط ه��ای پیرامونی اجرای طرح های بزرگ 
این صنعت و جبران بخش��ی از زیان های اجتماعی و اقتصادی وارد شده 
به زیرساخت ها در مناطق مربوطه اجرا خواهد شد.بر اساس این مصوبه، 
شرک��ت ملی نفت ایران مکلف است معادل ریالی حداکثر 3 درصد مبلغ 
قرارداده��ای مربوطه را از محل صرفه جوی��ی در هزینه های طرح های 
مذک��ور و یا از محل منابع داخلی خود برای اجرای طرح ها و پروژه های 
مس��ئولیت اجتماعی و فرهنگی در مناطق عملیاتی مربوطه هزینه کند.
در این نشس��ت همچنین توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی اجرای 
طرح توسعه و بهره برداری بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی از سوی 

وزارت نفت مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

آیا تحریم های آمریکا علیه ایران بر صنعت نفت 
ایران تاثیر دارد؟

می توان گفت صنعت نفت ایران با توجه به قدرت و قدمتی که دارد و با 
توجه به اینکه آنچنان که باید و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته، همزمان 
نقطه قدرت و ضعف کشورمان محسوب می شود. به همین دلیل برخی بر این 
باورند که ممکن اس�ت تصویب طرح تحریم های جدید علیه ایران و تدوین 
و منس�جم کردن تحریم های کنونی علیه کش�ورمان از سوی مجلس سنای 
آمریکا همانند تحریم های گذشته، مجددا این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. 
فرضیه ای که برخی کارشناس�ان آن را بازی دو سر باخت برای هر دو کشور 

عنوان کردند.
به گزارش ایس��نا، پس از رفع تحریم ه��ای سال های نه چندان دور 
آمریکا علیه کش��ورمان، با وجود آنکه مسئوالن ارشد نفت ایران همواره از 
مشارکت شرکت های خارجی در صنعت نفت کشورمان استقبال کردند، کم 
تر شاه��د حضور شرکت های نفتی آمریکایی در صنعت نفت ایران بودیم، 
صنعتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران یکی از بهترین فرصت های 
سرمایه گذاری در دنیا محس��وب می شود و حضور در آن همان میزان که 
ب��ه نفع ایران است، منفعت زیادی ب��رای غول های نفتی دنیا دارد.چنانچه 
صنعت نف��ت ایران را در 30 سال گذشته بررس��ی کنیم متوجه می شویم 
ک��ه حدود 30 سال است که به دلی��ل تحریم ها، سرمایه  گذاری زیادی در 
صنع��ت نفت ایران صورت نگرفته است. عموما صنعت نفت ایران با وجود 
ظرفیت های بی بدیلی ک��ه دارد شاهد حضور شرکت های بزرگ نفتی در 
کشور نبوده است.در این راستا برخی از کارشناسان درمورد تاثیر تحریم های 
آمریکا علیه ایران بر صنعت نفت کشورمان بر این باورند که ایران در حال 
ارائه مجموعه ای جذاب از فرصت های سرمایه گذاری به عنوان چهارمین 
ذخایر بزرگ نفت و اولین منابع بزرگ گاز دنیا است و به دشواری می توان 
پذیرفت که تیلرسون به عنوان عضوی از کابینه ای که عنوان ثروتمندترین 
کابینه تاریخ ایاالت متحده را به خود اختصاص داده، عالقمند به تش��دید 
تداخل فرکانس های سیاسی با منافع اقتصادی و تضعیف آنها باشد.از سوی 
دیگ��ر شواه��د حاکی از آن است که صنعت نفت ایران، مس��یر خود برای 
تبدیل شدن به بازیگری جهانی را ادامه می دهد و بس��یاری از شرکت های 
تراز بین المللی صنعت انرژی در حال بازگشایی دفاتر خود در تهران هستند 
و انتخ��اب مجدد روحانی به عنوان رئی��س جمهوری، اطمینان الزم برای 
سرمای��ه گ��ذاران بین المللی حوزه نف��ت برای شروعی دوب��اره و پرقدرت 
در صنع��ت نفت ای��ران را ایجاد کرده است. بنابرای��ن  صنعت نفت ایران 
فرص��ت مناسبی برای سرمایه  گذاری شرکت های خارجی است و چنانچه 
شرکت های آمریکایی نتوانند در صنع��ت نفت ایران سرمایه  گذاری کنند 
هر دو کش��ور متضرر می شوند.این در حالی است که عده دیگر از صاحب 
نظران اعتقاد دارند ای��ران هنوز تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار دارد و 
فقط تحریم های هسته ای برداشته شده و سایر تحریم ها هنوز به قوت خود 
باقی مانده است. هرچقدر تحریم ها گس��ترده  تر شود تاثیر بیش��تری روی 
صنعت نفت ایران می گذارد.البته نباید از این نکته غافل ماند که قبال یک 
اجماع کلی بین همه کشورهای دنیا علیه ایران وجود داشت، اما شرایط در 
حال حاضر فرق کرده و این آمریکاست که با توجه به سیاست های ترامپ 
تنها مان��ده و همراهی ندارد.بر اساس این گزارش به نظر می رسد چنانچه 
تحریم ها روی صنعت نفت و حضور شرکت های آمریکایی در صنعت نفت 
ایران داشته باشد این موضوع به ضرر هر دو کشور است، زیرا شرکت های 
نفتی آمریکایی فرصت عظیمی را برای سرمایه  گذاری از دست می دهند و 

در مقابل نیز صنعت نفت ایران از حضور این شرکت ها بی بهره می ماند.

هندی های بد ِقِلق!
تاکيد- تهديد- انكار؛ سه لحن و سه موضع متفاوت از مهاراجه ها در توسعه فرزاد بی

احمد مددی
دانش نفت: هندی ها هم برای خود 
عالمی دارن��د. مث��ل مردم ش��ان که هزار 
آیین و مس��لک و مذهب هستند، در عالم 
تج��ارت و سیاست ه��م پیچیده و غریب 
بازی می کنند. آری! ب��ازی مهاراجه ها با 
ما پ��س از تصویب برجام تازه شروع شد، 
آن هم بر سر توسعه فرزاد بی. این کشور 
پ��س از کش و قوس های فراوان در سال 
گذشت��ه، طرحی ک��ه ارزش آن 3 میلیارد 
دالر ب��رآورد می ش��د را روی میز وزارت 

نفت گذاشت. 
آن هنگ��ام شرکت »او ان جی سی 
ویدش« هند، در ب��ازی رسانه ای که در 
کشورش به راه انداخته بود، اینچنین فضا 
سازی ک��رد که طرح بی��ش از 3 میلیارد 
دالری توسع��ه می��دان گازی ف��رزاد بی 
ایران نهایی شده و احتماال تا ماه سپتامبر 
2016 ق��رارداد توسعه ای��ن میدان امضا 

خواهد شد.
اما طرح که از س��وی تدبیرپردازان 
صنعت نفت کشورمان مورد مداقه، بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت، به واقع طرحی بود 
کامال یکس��ویه ب��ه نف��ع مهاراجه ها که 
عایدی و درآمد توسعه ای آن جملگی به 
جیب هندی ه��ا سرازیر می شد. اینجا بود 
که زنگنه، وزیر نف��ت صراحتا اعالم کرد 
که پیش��نهاد هندی ها چیزی عاید ایران 

نمی کند! 
بازخوان��ی اظه��ارات وزی��ر نف��ت 

کشورمان خالی از لطف نیست؛ 
»پیشنهادی که طرف هندی  ارائه داده 
اس�ت، در طول ۳0 سال هیچ عایدی برای 
ایران ن�دارد و هر چه تولید ش�ود هندی ها 
ب�ه عنوان دس�تمزد و هزین�ه عملیات خود 
ب�ر می دارند. قصد ما از توس�عه میدان های 
نفت و گاز، تنها برداشت نفت و گاز نیست 
بلک�ه هدفمان از توس�عه میدان ها کس�ب 
درآم�د اس�ت. ش�رایط باید معقول باش�د، 
م�ا نمی توانیم ی�ک قرارداد ۳0 س�اله را با 
تهدی�د امضا کنی�م، هیچ�گاه کار با تهدید 

جلو نمی رود، عالق�ه داریم همکاری  خود با 
هندی  را در بخش توسعه میدان، معامالت 
نفت و محصوالت پتروشیمی توسعه دهیم، 
زبان تهدید زبان خوبی نیست و بهتر است 
که با زبان انصاف در منطق تجاری صحبت 

شود.«
»زبان تهدید« که زنگنه بدان اشاره 
ک��رد، دال بر این نکته ب��ود که هندی ها 
پس از آنکه با سرسختی کشورمان بر سر 
مناف��ع ملی روبرو شدند، تهدید کردند که 
نفت کمت��ری از ایران خواهند خرید. این 
تهدید اما با واکنش معقوالنه ایران مواجه 
ش��د. زنگنه به هندی ه��ا پیامی محترمانه 
داد که »اگر کاهش��ی در ص��ادرات نفت 
ب��ه هند داشته باشیم، مش��کلی نداریم و 
مش��تریان زیادی وجود دارند که تقاضای 
آنها بیش از مقدار ظرفیت صادراتی نفت 
ماست.« ام��ا گویا هندی ها توقع و انتظار 
چنین برخوردی را نداشتند و سرمس��ت از 
اینکه میدان مورد بحث برای آنان است، 
پیشنهاد کامال یکس��ویه و یک طرفه به 
نفع خودش��ان را ارایه کرده بودند. گویا از 
نگاه هندی ها واگذاری میدان فرزاد بی به 
هندی ها در جبهه سیاسی و بین مقامات 
بلندپایه سیاسی ایران و هند تقریبا نهایی 
شده بوده است. اما زنگنه در این خصوص 
روشنگری کرده و می گوید: »دکتر حسن 
روحانی، رئیس جمه��وری اسالمی ایران 
پارسال به نارندا مودی، نخست وزیر هند 
فرص��ت داده ب��ود که ت��ا سپتامبر 2016 
)شهریورماه پارسال( ب��ه طور انحصاری 
ب��رای توسعه میدان گازی فرزاد به طرف 
هن��دی برای ارائ��ه پیش��نهاد وقت داده 
ش��ود، اما هندی ها تا آن تاریخ پیش��نهاد 
خ��ود را ارائه ندادند، با این حال تا دسامبر 
2016 ه��م به آنها وقت دادیم که باز هم 

پیشنهادهای آنها قابل قبول نبود.«

هندی ه��ای بدقلق که به در بس��ته 
خ��ورده و زبان به تهدید گش��وده بودند، 
هنگامی ک��ه دیدند تهدیدش��ان به جایی 
نرسی��د، لحن کالمش��ان را اندکی تغییر 
داده و با یادآوری شرایط بد تحریمی ایران 
و ادع��ای کمک های هند به ایران در آن 
زمان عنوان کردند که؛ ایران »باید« امتیاز 
توسعه میدان گازی »فرزاد ب« را به هند 
بدهد. سخنان دارمندرا پرادهان، وزیر نفت 
هن��د در این باره قابل تامل و توجه است؛ 
»تهران ب�ا واگذاری حقوق توس�عه میدان 
گازی فرزاد بی به ما باید تالفی کند. هند در 
دوران س�ختی در کنار ایران ایستاد، دهلی 
نو انتظ�ار دارد که تهران با واگذاری حقوق 
توسعه میدان گازی فرزاد بی به کسانی که 
در ابت�دا آن را کش�ف کردند، تالفی کند. ما 
برای روابط م�ان ارزش قائلیم. در روزهای 
س�خت ای�ران، زمانی که همه کش�ورهای 
غرب�ی ای�ران را تحریم ک�رده بودند، ما در 
کن�ار آنها ایس�تادیم و مقادیر چش�مگیری 
نف�ت خ�ام از آنه�ا خریدیم. م�ا همچنین 
وقتی که کانال های بانکی باز ش�د تا »پنی« 
آخر پ�ول نفت ایران را بازگرداندیم. اکنون 
ایران باید جبران کند. ما این انتظار زیاد را 
از ای�ران داریم. من امی�دوارم ایران آن را 
برآورده کن�د. روابط ما با ایران بر اس�اس 
یک کاال یا یک معامله بنا نهاده نشده است 

و....  « 
بازخوان��ی و تحلی��ل دقیق سخنان 
وزی��ر نفت هند ب��ه خوبی ای��ن نکته را 
متذکر می سازد که پیشنهاد آنان برای به 
دست گیری توسعه فرزاد بی پیش��نهادی 
غیر مفید و برد-باخت به سود مهاراجه ها 
بوده است. گروکش��ی هندی ها و عنوان 
کردن جمالتی همچ��ون »ما این انتظار 
زیاد را از ایران داریم« دقیقا اثبات کننده 
پیش��نهاد غیر سازن��ده آن��ان و به نوعی 

جبران زحمات به زعم آنان است. 
ام��ا س��وال ج��دی این اس��ت که 
هندی ه��ا ب��ه واقع چه کمکی ب��ه ایران 
در شرای��ط تحریم کردند؟ بازخوانی رفتار 
هندی ه��ا در تضاد ب��ا حرفهایی است که 
آنان می زنند. کنار کش��یدن از پروژه خط 
لول��ه صلح، تعلل در توسعه چابهار و حتی 
کنار کشیدن از  همین میدان گازی مورد 
مناقش��ه فرزاد ب��ی در ده��ه گذشته که 
جملگی ب��رای خوشایند ای��االت متحده 
ص��ورت پذیرف��ت. همچنین این کش��ور 
ب��ه محض اعم��ال تحریم ه��ای آمریکا 
ص��ادرات نف��ت از ای��ران را کاهش داد 
و مطاب��ق با میزان تعیی��ن شده از سوی 
آمریکا مطابقت داد. در همین حال، دهلی 
نو هم راستا با تحریم ه��ای آمریکا، اجازه 
خروج پول نفت ایران از هند را نداد و تنها 
تهران می توانس��ت با آن مبالغ کاالهای 
هن��دی خریداری کند! و سودی هم برای 
پول های نفت ایران در بانک های هندی 
به ایران پرداخت نشد. آیا اینکه هندی ها 
می گوین��د تا »پنی« آخر، پول نفت ایران 
را داده ای��م، پس باید نمی داده اند؟!!نکته 
جالب هم اشاره شد اینکه؛ فرزاد بی حدود 
10 سال قبل توسط شرکت هندی او وی 
ال، یعنی بازوی خارجی شرکت او ان جی 
سی در بلوک فارسی کش��ف شد، اما این 
شرک��ت به دلیل تحریم ه��ا از توسعه آن 
صرف نظر کرد! به واقع هندی ها از کدام 

کمک سخن می گویند؟!
ام��ا گویی داستان دنبال��ه دار ایران 
و هن��د در فرزاد  ب��ی همچنان ادامه دارد 
هندی ها که تا همین اواخر بر توسعه این 
میدان تاکی��د می کردند و حتی تهدید اما 
در تازه تری��ن رویداد آن را انکار می کنند 
و طوری وانمود می کنن��د که این میدان 
برایش��ان دیگر مهم نیست. در تازه ترین 

تحول و در سومین تغییر لحن! وزیر نفت 
هند به سخنان اخی��ر مدیرعامل شرکت 
مل��ی نفت ای��ران واکنش نش��ان داده و 
رسما اع��الم کرده که برای هند از دست 
دادن توسعه میدان گازی فرزاد B اهمیت 
ن��دارد! این در حالی است که علی کاردر، 
مدیرعام��ل شرکت ملی نف��ت ایران در 
حاشیه امضای تفاه��م نامه مطالعاتی دو 
می��دان نفتی و گازی با شرکت انی ایتالیا 
با اشاره ب��ه اینکه هندی ها توسعه میدان 
فرزاد B را حق مسلم خود می دانند، گفته 
بود: اگر قرار باشد در ابتدا قرارداد تحمیلی 
صورت بگیرد، خوب نیست و در طول 20 
سال کار م��ا حل نمی شود. کاردر تصریح 
کرده بود: اگر هندی ها پیشنهاد معینی در 
م��ورد میدان گازی فرزاد بی ارائه دهند و 
مدل مالی آن اقتصادی باشد، ما استقبال 
می کنی��م اما خودمان نیز در زمینه توسعه 
ای��ن میدان دس��ت به اقدامات��ی زده ایم. 
پکیج های EPC را آماده و به بازار عرضه 
خواهی��م کرد ام��ا اگر هندی ه��ا در این 
مدت توانستند به مدلی مناسب برسند، ما 

استقبال می کنیم.
به هر ح��ال، تحلیلگ��ران معتقدند؛ 
رفت��ار و موضع جدید هندی ه��ا در قبال 
ف��رزاد بی آخری��ن لحن و موض��ع آنان 
نخواه��د بود چه اینکه آن��ان پیش از این 
نیز مواضع چندگانه ای را درباره خط لوله 

صلح و ...  از خود نشان داده اند. 
 Bشایان ذک��ر است؛ می��دان فرزاد
که در بل��وک فارسی واقع شده، 10 سال 
پیش اولین ب��ار توسط شرکت او ان جی 
سی ویدش هند کشف شد و دارای 21.۷ 
تریلیون فوت مکع��ب ذخیره گازی است 
که 12.5 تریلیون ف��وت مکعب آن قابل 

استحصال است.
حال بایس��تی به انتظار بنش��ینیم و 
ببینی��م که فرج��ام فرزاد ب��ی چه خواهد 
ب��ود و این ب��ازی با »دس��ت پس زدن« 
و ب��ا »پا پی��ش کش��یدن« هندی ها چه 

سرانجامی خواهد یافت. 

با استفاده از ناوگان شرکت ملی حفاری ايران انجام شد:

حفاری 42 حلقه چاه نفت و گاز در سه ماه ابتدايی امسال
فراخوان اوپک برای معرفی نامزدهای

 دريافت جوايز پژوهش و روزنامه نگاری
دانش نفت: مع�اون مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران در عملیات 
حفاری از حفر و تکمیل 42 حلقه چاه 
نفت و گاز در مناطق نفتخیز کشور در 

سه ماه نخست امسال خبر داد. 
به گزارش دانش نفت به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی 
نفت ای��ران، حمید رض��ا خوشایند 
گف��ت: در سه ماه ابتدایی امس��ال، 
42 حلقه چاه نفت و گاز با متراژ ۷5 
هزار متر  توسط ناوگان شرکت ملی 
حفاری در مناطق خشکی و دریایی 
کش��ور حفر و تکمیل ش��ده است.
خوشایند افزود: از مجموع 42 حلقه 
چ��اه، 14 حلقه توسعه ای توصیفی، 
ی��ک حلق��ه اکتش��افی و 2۷ حلقه 
تعمیری بوده است که پس از تکمیل 
نهایی ب��رای بهره برداری در اختیار 
کارفرما و شرکت های متقاضی قرار 
گرفته اس��ت. وی ادامه داد: از میان 

42 حلقه چاه حفر شده، 33 حلقه در 
گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیزجن��وب، ۷ حلقه در موقعیت 
اجرای طرح های توسعه ای شرکت 
مهندس��ی و توسعه نفت )متن( و 2 
حلق��ه در مناط��ق عملیاتی شرکت 
نفت فالت قاره ب��وده است.معاون 
مدیرعام��ل شرک��ت مل��ی حفاری 
ایران در عملیات حفاری با قدردانی 
از تالش های شبانه روزی کارکنان 

عملیاتی و پشتیبانی در مدیریت های 
عملیات حفاری خش��کی یک، دو، 
سه، چهار و عملیات دریا اظهار کرد: 
هم اکنون ناوگ��ان این شرکت ۷4 
دکل حفاری سبک، سنگین و فوق 
سنگین خشکی و دریایی در تملک 

خود دارد.

دان�ش نفت: اوپک خواه�ان معرفی نامزدها برای دو 
جایزه این سازمان در زمینه روزنامه نگاری و پژوهش شد.

به گ��زارش دانش نف��ت به نق��ل از پایگاه اطالع 
رسانی دبیرخان��ه سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک(، این سازمان در بیانیه ای خواهان معرفی نامزدها 
برای دو جایزه معتبر صنعتی خود در زمینه روزنامه نگاری 
و پژوهش شد.همچون سال های گذشته، این جوایز برای 
قدردان��ی از افرادی طراحی شده اند که به صنعت نفت و 
مس��ائل مرتبط با نفت، به وی��ژه در زمینه ارتقای روابط 
می��ان تولیدکنندگان و مصرف کنندگ��ان نفت، خدمتی 
شاخ��ص داشته اند.جای��زه اوپک ب��رای روزنامه نگاری 
که شام��ل رسانه های مکتوب و دیداری می شود به یک 
روزنامه نگار با تجربه و یا سازمان رسانه ای اعطا می شود 
ک��ه در طول بیش از 10 س��ال گزارش ها و تحلیل های 
واق��ع گرایانه و متوازنی از بازار نفت و مس��ائل مربوط به 
آن ارائه داده باشد. این جایزه شامل یک لوح و گواهینامه 
است و همچنین از طرف اوپک مبلغ 6 هزار دالر به نهاد 
خیریه مورد نظر برنده، اعطا خواهد شد.جایزه پژوهش��ی 
اوپک نیز به پژوهشگرانی داده می شود که فعالیت مستمر 
و شاخص در مس��ائل مرتبط با نفت داشته اند. برنده این 

جای��زه، از لوح افتخار و مبل��غ 2۷ هزار یورو جایزه نقدی 
برخوردار خواهد شد.هر دو جایزه از سوی رئیس نشست 
اوپک در روی��داد هفتمین سمینار بین المللی اوپک اعطا 
می شون��د که 20 و 21 ژوئن سال 201٨ میالدی )30 و 
31 خردادماه 9۷( در قصر هافبورگ وین برگزار می شود.
هدف اوپک از در نظر گرفتن این دو جایزه تقدیر و تشکر 
از تالشهای پژوهش��گران و روزنامه نگارانی است که در 
صنعت نفت فعال بوده اند و همچنین تشویق پژوهش  و 
روزنامه نگاری واقع گرایانه در آینده است.نخستین دوره 
اعط��ای جایزه مقاله علمی و تحقیقاتی برگزیده اوپک در 
س��ال 2004 از سوی رئیس وقت اوپ��ک و به مناسبت 
برگزاری سمینار دو ساالنه بین المللی این سازمان برگزار 
ش��د، هدف از برگزاری این مراسم قدردانی از محققان و 
پژوهش��گرانی است که در طول عم��ر فعالیت حرفه ای 
خود در صنعت نفت و حوزه های مرتبط نقش برجس��ته 
ای داشته اند.اعطای جای��زه روزنامه نگار برگزیده اوپک 
نخس��تین بار در سال 2009 به منظور تشکر و قدردانی 
از ت��الش روزنامه نگاران برای ارائه گزارش های دقیق و 
علم��ی در حوزه نفت و انرژی و کم��ک به ارتقای دانش 

جامعه جهانی در زمینه صنعت، برگزار شد.

در سه ماه ابتدایی 
امسال، ۴2 حلقه چاه نفت 

و گاز با متراژ ۷5 هزار 
متر  توسط ناوگان شرکت 

ملی حفاری در مناطق 
خشکی و دریایی کشور 
حفر و تکمیل شده است

 

هندی ها به واقع چه کمکی به 
ایران در شرایط تحریم کردند؟ 

بازخوانی رفتار هندی ها در 
تضاد با حرفهایی است که آنان 
می زنند. کنار کشیدن از پروژه 
خط لوله صلح، تعلل در توسعه 
چابهار و حتی کنار کشیدن از  

 همین میدان گازی مورد مناقشه 
فرزاد بی در دهه گذشته که 

جملگی برای خوشایند ایاالت 
متحده صورت پذیرفت

 

رفتار و موضع جدید 
هندی ها در قبال فرزاد بی 
آخرین لحن و موضع آنان 
نخواهد بود چه اینکه آنان 

پیش از این نیز مواضع 
چندگانه ای را درباره خط 

لوله صلح و ...  از خود 
نشان داده اند
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