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گفتمان

رئيس جمهوري:

آمريکا به اهداف خود براي جلوگيري
 از صادرات نفت ايران نمي رسد

یادداشت اول

رئي�س جمه�وري فعاليت ه�اي 
اقتصادي کشور را با وجود فشارهاي دشمنان، 
مثبت و اميدوارکننده دانس�ت و گفت: به هيچ 
عن�وان آمريکايي ه�ا ب�ه اه�داف خ�ود براي 
جلوگي�ري از ص�ادرات نف�ت و مش�تقات آن 
دست نمي يابند و ايران اسالمي در اين مسير، 

اقدام هاي خود را با جديت ادامه مي دهد.
به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از 
پاي��گاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
دکتر حس��ن روحاني، روز چهارش��نبه، ۱۲ 

دي م��اه در نشس��ت هيئت دول��ت، با بيان 
اين که در نشس��ت هاي اين هفته، اعضاي 
کابين��ه گزارش ه��اي خوب��ي از اقدام هاي 
خ��ود ارائه کردن��د ک��ه الزم مي دانم ملت 
ايران از آن باخبر باش��ند، گف��ت: در ۹ ماه 
گذش��ته تراز تج��اري حاص��ل از صادرات 
غيرنفت��ي ب��ا رق��م ح��دود ۷۵۰ ميلي��ون 
دالر، داراي ت��راز مثبت ب��وده که اين رقم 
موفقيت آمي��ز  تالش ه��اي  نش��ان دهنده 
 فع��االن اقتص��ادي بخ��ش خصوص��ي و

 دولتي است.
فروش نفت به همان صورتي که مدنظر 

بود ادامه دارد
وي افزود: بر اس��اس گزارش وزير 
نفت، ف��روش نفت به همان صورتي که 
مدنظر بود ادامه دارد و برخي مشکالت 
جزئ��ي که وج��ود دارد قابل حل اس��ت 
و ب��ه زودي برطرف خواهد ش��د.رئيس 
جمهوري با اش��اره به گزارش ارائه شده 
در زمينه اش��تغال تصريح کرد: اين آمار 

در پاييز امس��ال نس��بت به مدت مشابه 
پارس��ال ۶۲۳ هزار نفر اشتغال خالص را 

نش��ان مي دهد و اين با توجه به شرايط 
کشور اميدوارکننده است.

راز جهش خيره کننده در توليد بنزين ايراني
نقش مديريت موثر و کارآمد در جهش توليد بنزين پااليشگاه ستاره 

خليج فارس

اع��داد و آمارها در افزاي��ش توليد بنزين 
کش��ور به عنوان اس��تراتژيک ترين محصول 
و فرآورده نفتي در يک س��ال گذش��ته شگفت 
انگيز بوده اس��ت. تنها کافي اس��ت به دو آيتم 

ذيل توجه کنيد؛
- افزاي��ش ۶۷ درص��دي ظرفيت توليد 
بنزين کش��ور در س��ال جاري نسبت به مدت 

مشابه پارسال 
- ظرفيت ۱۰۰ ميليون ليتري توليد بنزين تا پايان سال جاري

اين در حالي اس��ت که تا پيش از اين بنزين همواره به عنوان پاشنه 
آش��يل کشور، مورد طمع و سوءاستفاده تحريم کنندگان کشور قرار داشت، 
ام��ا اياالت متحده با علم به اين موض��وع، در تحريم هاي جديد و ظالمانه 
خويش، هي��چ نامي از تحريم بنزين به ميان نياورد، چه اينکه مي دانس��ت 
تحريم بنزين، چالش و مشکل خاصي براي کشورمان پديد نخواهد آورد و 

ايران در توليد بنزين خودکفا شده است.
و اما سه نکته؛

نکته اول: با افزايش ۶۷ درصدي توليد بنزين کشور نسبت به سال 
۹۶ ظرفيت توليد روزانه بنزين کشور به ۱۰۰ ميليون ليتر مي رسد. اين مهم 
با راه اندازي قريب الوقوع فاز س��وم پااليشگاه ستاره خليج فارس به منصه 

ظهور خواهد رسيد. 
نکته دوم: ظرفيت توليد بنزين کش��ور در آبان ماه سال گذشته، ۶۳ 
ميلي��ون ليت��ر در روز بود و اين مقدار در دي ماه س��ال ۹۶ و با تثبيت توليد 
در فاز يک پااليش��گاه ستاره خليج فارس ۲۴ درصد افزايش يافت و به ۷۸ 
ميليون ليتر در روز رسيد. ظرفيت توليد بنزين در نيمه نخست سال جاري، 
۹۵ تا ۹۷ ميليون ليتر در روز بوده اس��ت و تا پايان س��ال جاري کش��ور به 
ظرفي��ت توليد پايدار ۱۰۰ ميليون ليتر در روز دس��ت  خواهد يافت. بر اين 
اس��اس، با توليد روزانه پايدار ۱۰۰ ميليون ليتر بنزين در کش��ور افزون بر 
تامين نياز داخل، حدود ۲۰ ميليون ليتر نيز تفاوت توليد و مصرف در ۶ ماه 

دوم سال خواهد داشت.
نکته سوم: همانگونه که مالحظه مي شود، شتاب در توليد بنزين از 
نيمه دوم آبانماه سال گذشته آغاز شد، آنجايي که وزير نفت، در ۱۹ مهرماه 
سال گذشته، عليرضا صادق آبادي جوان و پرانگيزه را به جاي کاظمي – که 
به افتخار بازنشستگي نائل شده بود- در سمت معاون خويش و مدير عامل 
شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي منصوب کرد. صادق آبادي 
اما در بدعتي پرريسک و البته از نگاه نگارنده پسنديده، خيلي زود تغييرات 
را کليد زد و تنها چهار روز بعد از انتصاب، در اقدامي جسورانه در اولين اقدام 
با س��فر به بندرعباس و در جريان بازديد از پااليش��گاه ستاره خليج فارس، 
مديرعام��ل و دو عض��و هيئت مديره آن را در روزه��اي تعطيل آخر هفته 
تغيي��ر داد. اقدامي که حتي انتقاد مديران وقت تامين اجتماعي را به عنوان 
سهامدار ۴۹ درصدي پااليشگاه به همراه داشت. پيوندي، مديرعامل وقت 
شرکت سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين )تاپيکو( وابسته به تامين 
اجتماعي اين کار را »غريب« ارزيابي کرده و گله مندي خويش را نيز پنهان 
نکرد. اما به باور ناظران، اقدام ش��جاعانه مهندس صادق آبادي و تغييرات 
هدفمند و پرسرعت او در مديريت پااليشگاه ستاره خليج فارس، راز و نقطه 
شروعي بر جهش خيره کننده در توليد بنزين ايراني بود. اين پااليشگاه در 

مدت زماني بيش از يکسال موفق شد رکوردهايي بي نظير را ثبت کند.
در همين حال، در توليد بنزين پااليش��گاه س��تاره خليج فارس نقش 
کاتاليست های تمام ايرانی را نبايد ناديده گرفت. شرکت اکسير فرايند نوين 
آس��يا با توليد کاتاليست ها که فرآيندی بسيار پيچيده دارد، در توليد بنزين 
ناب ايرانی نقشی شايسته و تاثير گذار از خود به منصه ظهور گذاشت. اين 
در حالي بود که فاز اول پااليش��گاه ستاره خليج فارس در ارديبهشت سال 
گذشته پس از حدود ده سال با حضور رئيس جمهور افتتاح شد، که دانستن 
اين مهم، اهميت توسعه شتابان فازهاي دوم و سوم اين پااليشگاه را در ۱۴ 
ماه اخير را بيش از پيش نشان مي دهد. اينک نيز فاز چهارم اين پااليشگاه 
به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي جهان با منابع صندوق توسعه 
ملي )وام ۲۶۰ ميليون يورويي( آغاز مي شود و با اجراي اين فاز، روزانه ۱۲۰ 
هزار بشکه ميعانات گازي براي توليد بنزين و نفت گاز با استاندارد يورو ۵ به 

حجم خوراک و توليد اين پااليشگاه افزوده خواهد شد.

دکتر جعفر توفيقي:

مشاور اجتماعي وزير نفت در نشست شوراي مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق تاکيد کرد؛

درهاي پژوهشگاه صنعت نفت به روي دانشجويان باز است

لزوم توجه به رفع مشکالت اجتماعي و فرهنگي ساکنان مناطق نفتي و گازي

رئيس پژوهش�گاه صنع�ت نفت، رويکرد 
اين مجموعه را در همکاري با دانشجويان تشريح کرد 
و گفت: در ۱۰ سال گذشته، هر ساله تقريبا ۴۰ تا ۵۰ 
دانش�جو با پژوهش�گاه صنعت نفت همکاري کرده اند 

که اميدواريم اين آمار در آينده افزايش يابد.
جعفر توفيقي در گفت وگو با هفته نامه مش��عل 
اف��زود: يک��ي از حلقه هاي ارتباط ما با دانش��گاه ها، 
بحث مربوط به دانش��جويان کارشناس��ي ارش��د و 
دکتراس��ت.وي با بيان اين که يکي از سياس��ت هاي 
ما تقويت اين مس��ئله اس��ت که پژوهشگاه صنعت 
نف��ت، به هي��چ وجه وارد موضوع پذيرش دانش��جو 
نمي ش��ود، ادام��ه داد: اما پژوهش��گاه درهايي را به 
س��وي دانش��جويان تحصيالت تکميلي دانشگاه ها 
باز مي کند، به ط��وري که دوره هاي آموزش��ي خود 
را در دانش��گاه ها بگذرانند و براي گذراندن رس��اله 
و پايان نامه به پژوهش��گاه صنع��ت نفت بيايند. تنها 
شرط ما اين است که در پروژه هايي فعاليت کنند که 

براي آن قرارداد صنعتي داريم. به اين معنا که حتما 
بايد دانش��جويان دکترا و ارشد در پروژه هاي صنعتي 
ما قرار بگيرند و به پيش��برد آنها کمک کنند.توفيقي 
گف��ت: بس��ياري از هزينه ه��ا را ما تقب��ل مي کنيم. 
يعني در کنار س��اير جنبه ه��ا، يک کمک مالي براي 
دانشگاه هاس��ت و در مجموع، اين اقدام مزيت هاي 

زيادي دارد. در ۱۰ س��ال گذشته ساالنه تقريبا ۴۰ تا 
۵۰ دانش��جو از اين منظر در پژوهشگاه صنعت نفت 
در حال فعاليت و تردد بودند که اميدواريم اين آمار در 
آينده افزايش يابد.به گفته وي، پژوهشگاه همچنين 
پذيراي کارآموزان دانش��گاهي مي شود که بايد چند 
ماه به عنوان کارآموز وارد محيط هاي صنعتي شوند. 
به طور ميانگين س��االنه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارآموز به اين 
منظور ب��ا پژوهش��گاه در تعامل هس��تند.توفيقي با 
بيان اين که پژوهش��گاه، تجهيزات منحصربه فردي 
دارد که بس��ياري از دانش��جويان دانش��گاه ها براي 
کارهاي پژوهش��ي خود ب��ه آنها ني��از دارند، اعالم 
ک��رد: هم��ه اين امکان��ات را با ۵۰ درص��د تخفيف 
در اختيار دانش��جويان مي گذاري��م. همچنين براي 
دانش��جويان دکترا و کارشناسي ارشد که رساله شان 
را در پژوهش��گاه مي گذرانند، يک اس��تاد راهنما در 
نظر مي گيريم که به اس��تاد راهنماي دانشگاه کمک 
مي کند. با تش��کيل اين گروه، کيفي��ت کار افزايش 

مي ياب��د.وي اظهار کرد: افزون بر اين موارد، با توجه 
به وجود يک کتابخانه و مرکز اس��ناد در پژوهشگاه، 
درصدد فراهم س��اختن ش��رايطي هستيم تا اعضاي 
هيئت علمي دانش��گاه ها با سهولت بيشتري در اينجا 
تردد کنند.توفيقي از همکاري مش��ترک پژوهشگاه 
صنعت نفت با دانش��گاه هايي نظي��ر تربيت مدرس، 
صنعت��ي امير کبير، امام حس��ين )ع(، مالک اش��تر، 
ش��يراز، تهران، شهيد بهشتي، شهيد رجايي، صنعتي 
سهند و علم و صنعت خبر داد و افزود: هم اکنون بالغ 
بر ۱۷ قرارداد و تفاهم نامه ميان پژوهش��گاه صنعت 
نفت و دانش��گاه هاي مختل��ف در زمينه به کارگيري 
ظرفيت ه��ا و توانمندي ه��اي طرفين ش��امل منابع 
انس��اني، امکانات و فضاي آزمايشگاهي، کارگاهي، 
کتابخان��ه اي، بانک هاي اطالعات��ي، ارائه طرح هاي 
پژوهش��ي مش��ترک بين المللي، برگزاري مش��ترک 
دوره هاي آموزش��ي و توسعه نرم افزار هاي تخصصي 

در دست اقدام است.

مش�اور اجتماعي وزير نفت بر لزوم توجه 
به رفع مش�کالت اجتماعي و فرهنگي س�اکنان مناطق 
نفتي و گازي تاکيد کرد و گفت: شرکت هاي حوزه نفت 
و گاز باي�د در حد توان و رعاي�ت موارد قانوني، به رفع 

مشکالت مردم منطقه بپردازند.
به گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت نفت 
مناطق مرکزي ايران، س��يدامير طالبيان در نشس��ت 
شوراي مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق 
ضمن بيان اهميت و جايگاه موضوع مس��ئوليت هاي 
اجتماعي در مناطق عملياتي افزود: اهم فعاليت هاي 

ش��رکت ها به منظ��ور تعهد و ايفاي مس��ئوليت هاي 
اجتماعي، توسعه پايدار شهرها و روستاهاي پيرامون 
مناطق عملياتي و مس��ائل مربوط به حفاظت محيط 
زيست است.وي اظهار کرد: خوشبختانه با تاکيد وزير 
نفت بر توجه به فعاليت هاي مسئوليت هاي اجتماعي، 
مقرر ش��ده اس��ت افزون بر تعيين مش��اور در ستاد 
وزارت و ش��رکت هاي اصلي، در س��طح شرکت هاي 
عملياتي نيز ش��وراي هماهنگي )CSR( ايجاد شود 
ک��ه تاثير مثبتي بر پيش��رفت، کار و جامعه پيراموني 
خواهد داشت.سيدابوالحس��ن محم��دي، مديرعامل 

ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز ش��رق ني��ز درباره 
موقعيت اين ش��رکت گف��ت: ش��رکت بهره برداري 
نف��ت و گاز ش��رق ضمن تولي��د و بهره ب��رداري از 
مخازن خانگيران و گنبدلي، با تزريق، ذخيره س��ازي 
و بازتوليد از مخزن ش��وريجه D س��بب شده که در 
فصل س��رد سال و اوج مصرف گاز، ضريب اطمينان 
بيش��تري ايجاد شود و مش��کلي در تامين گاز شمال 
و شرق کشور نداشته باش��يم.وي با اشاره به جايگاه 
مسئوليت اجتماعي در شرکت بهره برداري نفت و گاز 
ش��رق به عنوان يک باور سازماني، تصريح کرد: اين 

شرکت در بخش مس��ئوليت  اجتماعي هميشه فعال 
بوده و اقدام هاي خوبي مانند استفاده از ظرفيت هاي 
منطقه و پيمانکاران بومي، اش��تغال زايي و استفاده از 
نيروه��اي بومي، کمک به اح��داث و دو بانده کردن 
جاده اصلي مش��هد - سرخس و ... انجام داده است.

محمدي ب��ا بيان برخي س��ختي هاي کار در منطقه 
گازي خانگي��ران مانند ب��دي آب و هوا، خطرات گاز 
ت��رش، امکانات و مزاياي کم، مهم ترين مش��کالت 
موج��ود را در ج��ذب و نگه��داري ني��روي انس��اني 

متخصص در اين شرکت دانست.

نهايي سازي ۸ بسته طرح نگهداشت و افزايش 
توليد نفت خيز جنوب تا پايان سال

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز 
جن�وب از پيگيري جدي ب�راي نهايي ک�ردن حداقل 
هشت بسته از بسته هاي طرح نگهداشت و افزايش 
توليد ۲۸ مخزن اين شرکت تا پايان امسال خبر داد.

به گ��زارش دانش نفت به نقل از ش��رکت 
ملي مناطق نفت خيز جن��وب، احمد محمدي در 
نشس��ت تخصصي طرح نگهداش��ت و افزايش 
ت��وان توليد ۲۸ مخزن اين ش��رکت، ضمن ابراز 
خرسندي از نهايي شدن ۶ بسته و انجام مقدمات 
آغ��از پروژه هاي مربوط در نيمه نخس��ت س��ال 
۹۸ گف��ت: ش��رکت ملي نفت ايران ب��ا تاکيد بر 
تسريع تکميل بس��ته ها و برگزاري مناقصات در 
 ،EPC ،EPD قالب قرارداده��اي عمليات محور
به ش��رکت ملي مناطق نفت خي��ز جنوب تکليف 
کرد تا به منظور افزايش اش��تغال و پويايي بازار 
کار و کاال در کش��ور به ويژه اس��تان خوزستان، 
حداقل هش��ت بس��ته را تا انتهاي امسال نهايي 
و پيمانکاران را مش��خص کند تا در نيمه نخست 
س��ال ۹۸، حداق��ل ۱۴ پروژه کالن آغاز ش��ود.
وي اف��زود: هم��ه ما با س��رعت و دقت در حال 

پيگي��ري و اجراي طرح ۲۸ مخزن هس��تيم و با 
حمايت هايي که از طرف شرکت ملي نفت ايران 
وجود دارد، همه کارها دقيق در حال انجام است 
و هيچگونه تأخير جدي در روند تهيه بس��ته هاي 

قراردادي وجود ندارد.

يک دالر کاهش قيمت نفت 2.4 هزار 
ميلياردتومان از منابع بودجه مي کاهد

هر دالر کاهش قيمت نفت در سال آينده، 
س�بب کاهش بي�ش از ۲.۴ هزار ميلي�ارد توماني منابع 

بودجه ۹۸ خواهد شد.
براساس اليحه پيشنهادي بودجه سال ۹۸ کل 
کش��ور که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، در 
اليحه قيمت هر بش��که نفت خ��ام و ميعانات گازي 
حدود ۵۴ دالر، متوس��ط نرخ برابري دالر حدود ۶۰۰۰ 
تومان )براي کاالهاي اساس��ي ح��دود ۴۲۰۰ و براي 
س��ايرکاالها حدود ۸۰۰۰ تومان(، صادرات نفت حدود 
۱.۶۳۵ ميليون بشکه در روز )يک ميليون ونيم بشکه 
در روز مجم��وع صادرات نفت خ��ام و ميعانات گازي 
و ۱۳۵ هزار بش��که در روز ف��روش ميعانات گازي به 
پتروشيمي ها( و صادرات گاز طبيعي حدود ۳.۴ ميليارد 

دالر فرض شده است.
س��رجمع منابع نفت در بودجه نيز بيش از ۱۴۲ 

هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به چهار 
جا تعلق مي گيرد: بودجه، صندوق توسعه ملي، شرکت 

ملي نفت و شرکت ملي گاز.
کل منابع حاصل از نفت در س��ال ۱۳۹۸ حدود 
۳۵.۵ ميليارد دالر است که سهم هر کدام از چهار قلم 

گفته شده عبارت است از:

۱- س��هم بودجه عموم��ي: ۲۳.۷۵ ميليارد دالر 
)معادل ۱۴۲ هزار ميليارد تومان در دو رديف ۲۱۰۱۰۱ 

و ۲۱۰۰۹ (
۲- سهم صندوق توسعه ملي: ۶.۵۹ ميليارد دالر

۳- سهم شرکت نفت: ۴.۶۵ ميليارد دالر
۴- سهم شرکت گاز: ۰.۵۱ ميليارد دالر

براس��اس بررس��ي هاي انج��ام ش��ده، هر دالر 
کاهش قيمت نفت در سال آينده، سبب کاهش بيش 
از ۲.۴ هزار ميليارد تومان منابع بودجه خواهد شد.طبق 
بررسي انجام شده، وابستگي بودجه به نفت در اليحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ ، حدود ۳۵ درصد خواهد بود. البته 
بايد توجه داش��ت که اين نسبت کمتر از ميزان واقعي 
اس��ت، زيرا منابع غيرنفتي اليحه در عمل خوشبينانه 
برآورد ش��ده و تحقق کامل آن بعيد اس��ت.اگر تصور 
کنيم که رقم صادرات نفت به احتمال زياد مثاًل بين ۱ 
تا ۱.۲ ميليون بشکه در روز – آنهم اگر همه اين رقم 
محقق يا به طور مناسبي تهاتر شود و تخفيفي هم در 
کار نباشد -خواهد بود، نتيجه اين خواهد شد که تمام 
محاس��بات فوق بايد ناديده گرفته شوند و محاسبات 
ديگري انجام ش��ود. تازه اين با اين فرض اس��ت که 
قيم��ت نفت در همان حدود ۵۴ دالر در بش��که باقي 

بماند.

احمد مددی

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب خبر داد:

نخستين بار در شرکت ملي حفاري ايران محقق شد؛

TCP مشبک کاري يک حلقه چاه به روش
مدي�ر خدمات ويژه ش�رکت ملي حف�اري اي�ران از تحقق عمليات 
مشبک کاري يک حلقه چاه به روش TCP به متراژ ۱۱۸ متر با استفاده از گان هاي 

چهار و يک دوم اينچ خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملي حفاري ايران، علي دقايقي 
گفت: اين عمليات براي نخستين بار در چنين متراژي با موفقيت انجام شد.وي 
افزود: در اين عمليات که روي چاه ش��ماره ۴۶۶ ميدان نفتي مارون در مناطق 
نفت خيز جنوب در موقعيت اس��تقرار دس��تگاه حفاري ۸۰ فتح انجام شد، يک 
ه��زار و ۷۵ گلوله با کاربس��ت ۱۸ ع��دد گان با رعايت کام��ل نکات ايمني و 
دس��تورعمل هاي کار با مواد منفجره اس��تفاده ش��د.مدير خدمات ويژه شرکت 
ملي حفاري اظهار کرد: تا پيش از اين در مش��بک کاري چاه ها، گان هاي سايز 
دو و هفت هش��تم و س��ه و س��ه هش��تم اينچ با متراژ ۱۲۰ تا ۱۳۰ متر به کار 
گرفته مي ش��د و اس��تفاده از گان هاي چهار و يک دوم اينچ تا ۹۰ متر مدنظر 
قرار داشت.مدير خدمات ويژه شرکت ملي حفاري ايران گفت: به روال معمول 
مش��بک کاري اين متراژ ب��ا اندازه هاي پيش گفته در دو تا س��ه مرحله انجام 
مي ش��د که با تحقق اين عمليات از اين پس با موافقت ش��رکت هاي متقاضي 
گان هاي چهار و يک دوم اينچ استفاده خواهد شد.وي توضيح داد: به کارگيري 
اي��ن روش افزون  بر کاهش زمان عملي��ات، صرفه جويي در هزينه ها و تحقق 
يک مرحله اي عمليات که به تقريب هر نوبت آن س��ه روز به طول مي انجامد، 
س��بب رضايتمندي کارفرما مي شود.مش��بک کاري چاه هاي نف��ت و گاز جزو 
عملي��ات تکميلي چاه به ش��مار مي رود. گلوله مش��بک کاري ي��ک نوع گلوله 
انفجاري اس��ت که آزاد ش��دن آني و لحظه اي انرژي ذخيره شده در آن،  کليد 
قدرتمند اين س��امانه براي نفوذ در مخازن نفت و گاز است.فش��ار شديد ضربه 
روي لوله جداري و سازند چاه بر استحکام لوله جداري و سازند غلبه مي کند و 
در سازند چاه حفره ايجاد مي شود  که از اين حفره ها نفت و يا گاز جريان دارد.

نگاه
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3 تحلیل
گفتمان

یادداشت

یادداشت

موانع حذف سوخت مايع نيروگاهي
س��وخت  حذف  امکان 
وجود  نيروگاهه��ا  در  ماي��ع 
ب��ا  نف��ت  ام��ا وزارت  دارد، 
محدوديت هاي��ي ب��ه وي��ژه 
در فصول س��رد براي تامين 
کام��ل س��وخت گاز روبه رو 
اس��ت. در همين ح��ال و در 
پاس��خ به اين س��وال که آيا 
امکان حذف کامل س��وخت 
ماي��ع )نفت ک��وره و گازوئيل( در نيروگاه هاي کش��ور وجود دارد، 
بايس��تي گفت: پيش از اين در کش��ور نيروگاه هايي داشته ايم که 
از چن��د دهه قب��ل احداث ش��ده بودند و تجهي��زات مصرف گاز 
نداش��تند ولي با تالش هاي صورت گرفت��ه همکاران بخش، فني 
تمامي نيروگاه ه��ا به تجهي��زات مصرف گاز مجهز ش��ده اند. اگر 
س��وخت گاز تحويلي از طرف وزارت نفت به نيروگاه هاي کش��ور 
به ۱۰۰ درصد برس��د، از اين موضوع استقبال مي کنيم و آمادگي 
مص��رف آن را نيز داريم تا س��وخت تمامي واحده��ا تبديل به گاز 
ش��ود. در اين ميان، وزارت نفت با وجود تمامي تالش که کرده و 
در طي چند س��ال اخير، گاز تحويلي به نيروگاه هاي ما را افزايش 
داده اس��ت؛ ولي آن ها نيز با برخي محدوديت ها روبه رو هستند و 
همين امر باعث شده تا ما درصدي از سوخت مورد نياز واحدهاي 
خود را از محل س��وخت مايع تامين کنيم. در حال حاضر استفاده 
از س��وخت مايع در نيروگاه ها به کمتر از ۱۵ درصد رس��يده است 
که آن هم بيش��تر مربوط به فصول س��رد سال و به ويژه زمستان 
است. در فصول سرد س��ال با افزايش ميزان مصرف گاز خانگي، 
مجموعه ش��رکت گاز براي تامين مصرف م��ورد نياز مردم ناچار 
مي ش��ود گاز تحويلي نيروگاه هاي حرارتي را مقداري محدود کند 
و در نتيج��ه ما نيز ناچار به اس��تفاده از س��وخت مايع مي ش��ويم. 
براي حذف کامل سوخت مايع از نيروگاه ها وابسته به وزارت نفت 
هس��تيم، گاز جداي از اينکه س��وخت پاکي اس��ت و آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي را کمتر مي کند طبيعتا تبعات استفاده از آن براي 
تجهيزات ما نيز کمتر اس��ت و در ص��ورت مصرف گاز، بويلرهاي 
نيروگاهي و توربين ها عمر بيش��تري خواهند داش��ت و با کيفيت 

باالتري به فعاليت ادامه مي دهند.

مسئله ارز اصلي ترين چالش اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي

صادرکنن��دگان  اتحادي��ه 
و  گاز  نف��ت،  فرآورده ه��اي 
در  دالر  پتروش��يمي ۶.۵ميليارد 
سال گذش��ته آورده داشته است 
و هر چه دولت بتواند اشتغالزايي 
مطمئ��ن و صحي��ح ايجاد کند، 
مطمئنًا قاچ��اق کاهش مي يابد. 
اصلي تري��ن  حاض��ر  ح��ال  در 
صادرکنندگان  اتحادي��ه  چالش 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي، مس��ئله ارز است، در سال ۹۶ 
آورده ارزي اي��ن اتحاديه براي کش��ور ۶.۵ ميلي��ارد دالر بود که از 
اين ميزان، ۴.۵ ميليارد دالر آن مربوط به پتروش��يمي ها اس��ت. در 
صورت��ي که مجموعه هاي اين اتحاديه، خوراک را با نرخ ارز نيمايي 
)ارزانتر از ارز آزاد( دريافت کرده، مي توان انتظار داشت که ارز حاصل 
از درآم��د خود را در س��امانه نيما عرضه کنند. درباره رقابتي ش��دن 
فرآورده هاي عرضه ش��ده در بورس نيز بايس��تي گف��ت: اين مقوله 
به خودي خود مورد تحس��ين و اس��تقبال اس��ت اما ب��راي برخي از 
صناي��ع که محصوالت خود را به صورت خ��ام عرضه مي کنند، اين 
روش توجيه پذير اس��ت درحالي که اگر مجموعه اي خوراک مورد نياز 
خ��ود را با نرخ آزاد ارز از بورس به منظ��ور تأمين خوراک خود تهيه 
کند، بي ش��ک متضرر مي ش��ود. در همين حال، به پتروش��يمي ها و 
س��اير واحدهاي عرضه کننده ارز در س��امانه نيما اعالم ش��ده است 
ک��ه نبايد نرخ خود را بالغ بر ۸۵۰۰ تومان عرضه کنند که بي ش��ک 
صادرکنن��دگان نمي توانند ارزي را که به صورت آزاد هزينه مي کنند، 
با نرخ نيمايي در س��امانه نيما عرضه کنند چرا که تمامي هزينه ها از 
جمله هزينه هاي لجس��تيکي و هزين��ه نقل و انتقاالت مالي افزايش 
داشته است؛ بنابراين حاشيه سودي که بتواند محصول را در بازارهاي 
بين المللي رقابت پذير کند، شديداً مورد تأثير منفي قرار خواهد گرفت. 
در تحريم هاي اين دوره نمي توانيم از روش هاي سابق استفاده کنيم؛ 
به نحوي که نمي توان با خاموش کردن رادارها، انتقال محموله ها را 
پوش��ش داد يا با هزينه ي سه تا چهار درصدي، نقل و انتقاالت مالي 
را رقم زد؛ بنابراين دولت بايد در نظر داش��ته باشد که تأمين خوراک 
واحده��اي توليدي، اش��تغالزايي آنها را حفظ مي کن��د. درباره قاچاق 
س��وخت نيز بايس��تي گفت: به دليل اختالف قيمت در کش��ورهاي 
همس��ايه، اين ش��يب تند قاچاق ادامه دارد اما بر اساس طرح مرکز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي که محور اصل��ي آن، حفظ 
عدالت اجتماعي اس��ت، س��هميه بنزين يارانه اي به تمام افراد تعلق 
مي گي��رد چرا که در ح��ال حاضر حدود ۵۰ ميلي��ون نفر از جمعيت 
کشور فاقد وسيله نقليه هستند اما يارانه سوخت از محل عايدي آنها، 
به حامل هاي انرژي ارائه مي ش��ود. هر چه دولت بتواند اش��تغالزايي 
مطمئ��ن و صحيح ايجاد کند، مطمئن��ًا قاچاق کاهش مي يابد. بهبود 
فضاي کسب و کار، مبارزه جدي با فساد )رگوالتوري(، رقابتي  کردن 
اقتصاد، رونق بخش اقتصادي، اس��تمرار ثبات اقتصادي و محورهاي 
محيط زيس��تي اش��اره کرد که انتظار مي رود هر يک از اين بندها به 

طور کامل مورد توجه و اقدام عملياتي دولت قرار گيرد.

روز پتروشيمي، بهانه اي براي يادآوري چند رويکرد

شوراي فرهنگ عمومي در جلسه 
پانص�د و پنج�اه و نهم خ�ود در س�ال ۱3۹۲، 

هشتم دي ماه را روز »پتروشيمي« ناميد.
ش��وراي فرهن��گ عمومي ک��ه زي��ر 
مجموعه اي از شوراي عالي انقالب فرهنگي 
اس��ت و وظيفه ثبت وقايع مهم و نامگذاري 
روز ه��ا در تقوي��م رسمي کش��ور را بر عهده 
دارد در جلس��ه پانصد و پنج��اه و نهم خود 
در س��ال ۱۳۹۲، چند مناسبت براي درج در 
مت��ن و ضميمه تقويم تصويب کرد که يکي 
از آنها هش��تم دي، روز پتروشيمي است.اين 
مناس��بت ها، صرفا بهانه اي ب��راي يادآوري 
اس��ت. يادآوري هاي��ي ک��ه مي تواند منش��ا 
توجه عموم به اين روزها و مناس��بتها باشد. 
در اين بين، پتروش��يمي از دو منظر س��زاوار 
معرفي و شناخت بيش��تر در جامعه و اذهان 
عموم مردم اس��ت. از يک طرف، ش��ناخت 
عم��وم مردم از پتروش��يمي غالبا در حد يک 
اسم است. همه، اسم پتروشيمي را شنيده اند 
اما کمتر با ويژگي ها و زواياي پتروش��يمي و 
محصوالتش آش��نايي دارند. از سوي ديگر، 
پتروشيمي از معدود صنايعي است که عموم 
مردم بدون کم و کاست با توليدات آن سر و 
کار دارند و همه مردم در زندگي روزمره خود 
از محص��والت آن اس��تفاده مي کنند. چنين 
حج��م دربرگي��ري بااليي، ع��الوه بر آنکه 
اهميت پتروشيمي را نشان مي دهد، ضرورت 
معرفي هر چه بيشتر آن به عموم مردم را دو 
چندان مي کند.در ح��وزه تخصصي هم، روز 
صنع��ت پتروش��يمي مي تواند بهانه اي براي 

پتروشيمي براي  يادآوري مزيت هاي صنعت 
تصمي��م گيران و تصميم س��ازان باش��د تا 
بر خالف گذش��ته، پتروش��يمي را به محلي 
براي آزمون و خط��ا در حوزه هايي همچون 
خصوصي سازي قرار ندهند و در اين صنعت، 
سنجيده تر تصميم بگيرند.مزيت هاي صنعت 
پتروشيمي زمينه ساز تبديل ايران به بهشتي 
ب��راي صنعت پتروشيمي اس��ت. صنعتي که 
بيش از نيم قرن از تولد آن در ايران س��پري 
مي ش��ود و هم اکنون ج��زو صنايع بزرگ و 
تاثيرگ��ذار در اقتص��اد اي��ران اس��ت. وجود 
خوراک کافي ب��راي صنايع پتروش��يمي در 
اي��ران، آرزوي هر کش��وري اس��ت تا بتواند 
صنع��ت پتروش��يمي خود را ب��دون دغدغه 
خوراک گس��ترش دهد. اما اي��ن آرزو براي 
اغلب کشورهاي دنيا، در ايران واقعيتي است 

که گاه قدردان آن نبوده ايم.
پتروشيمي از جنگ تا تحريم

دسترس��ي به مبادي صادراتي در کنار 
آبها نيز مزيتهاي ديگري است که نمي توان 
آن را ناديده گرفت. س��واحل طوالني ايران 
در جنوب کشور با امکان دسترسي به آبهاي 
آزاد، ه��م صادرات را تس��هيل مي کند و هم 
دسترس��ي ب��ه آب را براي توس��عه صنعت 
پتروشيمي ممکن مي سازد. چنين مزيت هايي 
مي تواند زمينه ساز توسعه روزافزون صنعت 
پتروشيمي در ايران باشد. توسعه اي که البته 
ط��ي نيم ق��رن اخير تا حد زي��ادي رخ داده 
اس��ت. هرچند به دليل برخ��ي محدوديتها 
در دوره ه��اي زمان��ي مختلف اين توس��عه، 
کمتر از حد مورد انتظار بوده اس��ت. هش��ت 
س��ال جنگ تحميلي که به طور گس��ترده 
صناي��ع پتروش��يمي ايران را در جنوب غربي 
کش��ور تح��ت تاثي��ر ق��رار داد از مهمترين 
داليل توقف و س��کون مقطعي رشد صنعت 
پتروش��يمي ايران ب��ود. تحريم ني��ز در دوره 
اي در مس��ير توس��عه صنعت پتروش��يمي، 

محدوديتهاي��ي ايجاد کرد ولي عليرغم کند 
شدن مسير توس��عه زيربنايي پتروشيمي در 
دوران تحريم، محصوالت پتروش��يمي ايران 
در دوران تحري��م ني��ز خري��داران خ��ود را 
داش��ت و تنها جهت جغرافيايي بخش��ي از 
صادرات محصوالت پتروشيمي، از غرب به 
ش��رق تغيير کرد.اگر اين دو رخداد تاثيرگذار 
– جن��گ و تحري��م – نب��ود، قطعا صنعت 
پتروشيمي مي توانس��ت با روندي س��ريعتر، 
مسير رش��د را طي کند. هرچند از کنار اين 
نکت��ه نيز نباي��د بي تفاوت عب��ور کنيم که 
برخ��ي تصميمات داخلي از جمله خصوصي 
س��ازي هاي غيرکارشناس��ي ک��ه صنع��ت 
پتروش��يمي در خ��ط مقدم آن قرار داش��ت، 
ضرباتي بر پيک��ره اين صنعت وارد کرد که 
هنوز آثار آن پيداس��ت.به نظر مي رس��د در 
روزي که به نام صنعت پتروشيمي نامگذاري 
شده ، اين است که تصميم گيران و تصميم 
س��ازان در عرصه هاي کالن از جمله دولت 
و مجلس، به صنعت پتروش��يمي آنگونه که 
س��زاوار آن اس��ت، به اين صنعت پر سود و 
ارزش آفري��ن توجه کنن��د . چراکه صنعت 

پتروش��يمي صنعتي ارزش آفرين اس��ت که 
درآمدزاي��ي آن ب��راي کش��ور در قي��اس با 
هزينه هاي��ش، با هيچ صنعت��ي قابل قياس 
نيست. البته اهميت صنعت پتروشيمي براي 
مس��ووالن کشور پوشيده نيست که مصداق 
بارز آن رويکرد س��ند چشم انداز بيست ساله 
کش��ور به اين صنعت است. به عنوان مثال، 
در حوزه بين الملل و بر اساس اهداف تنظيم 
شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور،  صنعت 
پتروش��يمي  ايران بايد با پش��ت سر گذاشتن 
س��ابيک عربس��تان به ق��درت اول منطقه 
تبدي��ل ش��ود. هرچند برخ��ي محدوديتها و 
اش��کاالت در س��الهاي پس از تدوين سند 
چش��م انداز – که پيش از اين به آنها اشاره 
کرديم – مس��ير دس��تيابي به هدف فوق را 
با دشواري مواجه س��اخت. اما هنوز صنعت 
پتروش��يمي يکي از پايه ه��اي اصلي اقتصاد 
ايران محسوب مي شود که در صورت تمرکز 
مديريتي با محوريت رگوالتوري در شرکت 
ملي صنايع پتروش��يمي به عن��وان يک نهاد 
حاکميت��ي و همچنين تمرکزگرايي در حوزه 
بازرگاني وصادرات محصوالت پتروشيمي با 

رويک��رد جلوگي��ري از دامپين��گ، مي تواند 
نقشي پيشروتر در قالب يک برند معتبر - و 
نه همچون جزيره ه��اي منفک از هم - در 
اقتصاد کشور ايفا کند.از سوي ديگر نگرش 
توس��عه اي در صنعت پتروشيمي الزم است 
بيش از گذش��ته به س��مت يکپارچگي اين 
صنعت در قالب يک زنجيره ارزش يکپارچه 
از باالدست تا پايين دست و صنايع تکميلي 
سوق داده شود. همواره صنعت پتروشيمي را 
در باالدست تعريف کرده اند در حاليکه توسعه 
صناي��ع تکميلي در پتروش��يمي مي تواند هم 
اش��تغالزايي در صنعت پتروشيمي را افزايش 
دهد و هم صنعت را از پايه در قالب کارگاهها 
و کارخانه هاي کوچک نيز به تحرک وا دارد؛ 
امري که در شرايط رکود اقتصادي مي تواند 
تاثيرات مثب��ت و روزافزوني در گذر از رکود 
تورمي کنون��ي بويژه در بخش توليد داش��ته 
باش��د.در يک کالم صنعت پتروشيمي حتي 
در کش��ورهايي از ک��ه از مزيت ه��اي ايران 
همچون دسترس��ي به خوراک کافي و ارزان 
و مبادي صادراتي وس��يع برخوردار نبوده اند 
به عاملي براي تحرک اقتصادش��ان تبديل 
شده است.صنعت پتروشيمي در ايران اگرچه 
در بي��ش از ني��م قرن اخير نق��ش مهمي در 
تحرک اقتصادي و رش��د اقتص��اد ايران ايفا 
کرده ام��ا مي تواند نقش پررنگتر و گس��ترده 
تري داش��ته باشد که اين امر به مدد نگرش 
مثبت مس��ووالن و تصميم سازان به توسعه 
صنع��ت پتروش��يمي در دو ح��وزه حاکميتي 
در قالب ش��رکت ملي صنايع پتروش��يمي، 
و توس��عه اي و عمليات��ي در قال��ب بخش 
خصوصي و هلدينگ هاي فعال در اين حوزه 
تحقق خواهد يافت. اگر روز پتروشيمي صرفا 
بهان��ه اي براي يادآوري اي��ن رويکردها در 
جهت هموار ساختن مسير تحقق آنها باشد، 
مس��ووليت خود را در تقويم رسمي کشور به 

نحو مطلوبي ايفا کرده است.

حميدرضا شکوهي

محمدعلي فرحناکيان
مدیرکل دفتر راهبري و نظارت 

بر توليد برق وزارت نيرو 

احسان باقریان
سخنگوي اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشيمي

رقابت دو شرکت ايراني براي توسعه ميدان گازي توس
مي�دان گازي توس که بعد از ۲۸ س�ال از 
آخرين کش�ف ميدان گازي گنبدلي در اس�تان خراسان 
کش�ف ش�د داراي ذخيره درجاي دو هزار و ۱۹۰ ميليارد 

فوت مکعب گاز طبيعي است.
کارشناس��ان مديريت امور اکتش��اف معتقدند بر 
اساس برآوردهاي انجام شده حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از 
گاز اين ميدان قابل استحصال است و مي توان با آغاز 
به��ره برداري از اين ميدان گازي که ترکمنس��تاني ها 
ابت��دا معتق��د بودن��د اين ميدان مش��ترک اس��ت اما 
کارشناس��ان صنع��ت نفت اين موض��وع را رد کرده و 
بعد ه��ا نيزبه اين موضوع اش��اره کردند که اين ميدان 
متعلق به ايران اس��ت بين ۲۰ تا ۲۵ س��ال به صورت 
روزانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليون فوت مکعب گاز استحصال 
کرد.در خصوص موقعي��ت جغرافيايي اين ميدان بايد 
گفت ميدان توس در ۱۰۰ کيلومتري ش��مال ش��رق 
شهر مش��هد و جنوب ميدان هاي خانگيران و گنبدلي 
واقع ش��ده است.که در س��ال ۱۳۸۸ با حفر يک حلقه 

چاه اکتشافي کشف شد.
مراحل توسعه ميدان گازي توس

س��ال ۹۵ بود که مديرعامل ش��رکت نفت و گاز 
ش��رق اعالم کرد: »آس��تان قدس رضوي با توجه به 
تفاهم نامه اي که با ش��رکت نفت مناطق مرکزي امضا 
کرده، تهيه طراحي تفصيلي و توس��عه اي ميدان توس 
را انج��ام داده اس��ت.«محمد مام بيگ��ي، مديرعامل 
ش��رکت نف��ت و گاز ش��رق در همان س��ال در ميان 
خبرن��گاران اع��الم ک��رد: برنامه توس��عه ميدان هاي 
جديد را در دستور کار داريم که يکي از اين ميدان ها، 
ميدان »توس« اس��ت که اميدواريم هرچ��ه زودتر به 
بهره برداري برسد.وي با بيان اينکه اين ميدان پتاسيل 
گاز ترش دارد، ادامه داد: آستان قدس رضوي با توجه 
به تفاهم نامه اي که با ش��رکت نف��ت مناطق مرکزي 
امض��ا کرده، کار طراحي تفصيلي و توس��عه اي ميدان 
توس را انجام داده و اکنون به  منظور بررسي به کميته 
مخازن ارجاع داده ش��ده است.پيش��تر شرکت توسعه 
نفت و گاز رضوي، وابس��ته به آستان قدس رضوي به 
منظور توسعه اين ميدان گازي تفاهم نامه همکاري را 
با يک ش��رکت ايتاليايي به نام سايپم براي مشارکت 
در توسعه اين ميدان گازي امضا کرد.همچنين پايگاه 
اينترنتي شرکت سايپم نيز اعالم کرده بود: در جريان 
س��فر نخس��ت وزير ايتاليا به ايران، »اس��تفانو سائو«، 
مديرعامل سايپم، با »علي يدقار«، مدير عامل شرکت 

توس��عه نف��ت و گاز رضوي، براي هم��کاري در يک 
پ��روژه ب��زرگ گازي در ايران يادداش��ت تفاهم امضا 
کردند.امضاي اين يادداش��ت تفاهم در پي توافق هاي 
پيشين سايپم با شرکت ملي گاز ايران، درباره مذاکره 
ب��راي همکاري احتمال��ي در پروژه هاي خ��ط لوله و 
همچنين توافق با ش��رکت توسعه نفت و گاز پارسيان 
درباره ارتقا و بازس��ازي پااليشگاه هاي پارس شيراز و 
تبريز، محقق مي ش��ود و گامي جديد در تقويت حضور 
تاريخي س��ايپم در ايران است.شرکت ايتاليايي سايپم 
از زيرمجموعه هاي ش��رکت بين المللي اِني ايتالياست 
ک��ه در زمينه خدمات حفاري فعالي��ت مي کند. پروژه 
توس��عه ميدان توس ش��امل حفاري پنج چاه اصلي و 
دو چ��اه احتمالي و همچنين طراحي و س��اخت همه 

تأسيسات باالدستي و پايين دستي اين ميدان است.
عدم نياز انتقال گاز از پارس جنوبي

 تا شمال شرق ايران
حميد حس��يني، عض��و هيئت مدي��ره اتحاديه 
صادرکنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي پس 
از امضاي تفاهم ميان اين ش��رکت ايراني با شرکت 
س��ايپم ط��ي اظهاراتي اع��الم کرد: قاعدت��ا منطقه 
خراس��ان، به س��بب اينکه در همسايگي ترکمنستان 
به  عنوان يکي از بزرگ ترين کشورهاي دارنده ذخاير 
گاز، ق��رار دارد، اهميت وي��ژه اي دارد. عالوه بر آنکه 
عمده ذخاير گازي ترکمنس��تان در هم مرزي با ايران 
در مناطق »س��رخس« و »ماري« قرار دارد؛ بنابراين 
منطق��ي اس��ت در منطق��ه خراس��ان، ميادين گازي 
 داش��ته باشيم.حس��يني با بيان اينکه آس��تان قدس 
رضوي سال هاس��ت در حوزه هاي نفت و گاز کش��ور 
فعاليت مي کند و از جمله چهار هلدينگ بزرگ کشور 
به ش��مار م��ي رود، ادامه داد: به همين دليل آس��تان 

قدس در زمينه توس��عه اين ميدان وارد عمل شده و 
پذيرفته با يک ش��رکت خارجي وارد مذاکره شود که 
با استقبال ش��رکت ملي نفت مواجه شده است.عضو 
هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فراورده هاي نفت، 
گاز و پتروش��يمي با تأکيد بر اينک��ه با بهره برداري از 
اين ميادين مي توانيم بخش��ي از گاز ش��رق و شمال 
اي��ران را تأمين کني��م و از گاز ترکمنس��تان بي نياز 
ش��ويم، خاطرنش��ان کرد: اگر اي��ن ميادين به خوبي 
توس��عه يافته بودند، اکنون در غياب گاز ترکمنستان 
نيازي به لوله کش��ي گاز از عس��لويه به اس��تان هاي 
گلس��تان و مازندران کشور نداشتيم و اگر بتوانيم اين 
ميادين را توسعه دهيم، اين شانس را داريم که ضمن 
خودکفاش��دن، نيازي به ارسال گاز از طريق خط لوله 
ب��ا هزينه هاي جانب��ي گزاف و مش��کالت امنيتي از 
عسلويه به استان هاي ش��مالي کشور نداشته باشيم.

حس��يني زمان بهره برداري از اين پروژه ها را بس��يار 
کوتاه و مناس��ب ارزيابي کرده و مي گويد: پروژه هاي 
گازي چن��دان پروژه پيچيده اي نيس��تند و اگر منابع 
مالي در اختيار باش��د، اس��تخراج و شيرين سازي گاز 
ترش، کار چندان��ي نمي برد. برخ��ي از اين پروژه ها 
را اي��ران به تنهايي و برخي ديگ��ر را نيز با همکاري 
ش��رکت هاي خارج��ي مي تواند ب��ه انجام برس��اند؛ 
بنابراين دور از انتظار نيس��ت که پروژه هاي گازي به 
ويژه آنها که در خش��کي قرار دارند، در دو سال آينده 
به بهره برداري برس��ند.به گزارش خبرنگار فارس در 
حالي که براس��اس آخرين اخبار منتش��ر شده توسط 
ش��رکت نفت مناط��ق مرکزي قرار ب��ود اين ميدان 
توسط شرکت نفت و گاز رضوي توسعه يابد اما هفته 
گذشته خبري منتشر شد که توسعه اين ميدان گازي 

به شرکت پتروپارس واگذار شد.
توسعه ميدان توس به پتروپارس واگذار شد

س��وم دي ماه س��ال جاري بود ک��ه تفاهم نامه 
توس��عه ميدان توس با هدف تهيه ش��رح کار توسعه 
اي��ن ميدان در مخزن مزدوران و ارزيابي س��ازندهاي 
کشف رود و شوريجه، بين شرکت نفت مناطق مرکزي 
ايران و ش��رکت پتروپارس امضا ش��د.رامين حاتمي، 
مديرعامل اين ش��رکت، در نشستي که به اين منظور 
با مديران ش��رکت پتروپارس برگزار ش��د، مدت اين 
تفاهم نامه را س��ه ماه عنوان ک��رد و گفت: با توجه به 
توانمندي و سوابق ش��رکت پترو پارس، انتظار داريم 
طرح مطالعاتي اين پروژه در موعد مقرر به انجام برسد.

وي با اشاره به اهميت اجراي پروژه توسعه ميدان  هاي 
گازي در ش��کوفايي و رونق اقتصادي کش��ور، افزود: 
توسعه و بهره برداري از ميدان گازي توس سبب رونق 
اقتص��ادي منطق��ه و تامين پايدار انرژي در ش��مال و 
ش��مال ش��رق کش��ور خواهد ش��د.حاتمي با اشاره به 
موقعيت راهبردي منطقه عملياتي خانگيران و شرکت 
بهره برداري نفت و گاز ش��رق، ادامه داد: اين موقعيت 
ايجاب مي کند توجه و اهتمام ويژه اي در مس��ير انجام 

پروژه هاي آن صورت گيرد.
تفاهم نامه مطالعاتي به منزله واگذاري

 توسعه ميدان نيست
اين تفاهم نامه مطالعاتي در حالي بين ش��رکت 
نفت مناطق مرکزي و ش��رکت پتروپارس منعقد شده 
اس��ت که بنا به گفته مس��ئوالن ش��رکت نفت و گاز 
رضوي پيش��تر کار مطالعاتي براي توسعه اين ميدان 
توسط اين شرکت انجام شده است و مشخص نيست 
به چه دليل ش��رکت نف��ت مناطق مرک��زي يک بار 
ديگ��ر به منظور مطالعه به منظور توس��عه اين ميدان 
تفاهم نامه اي را با پتروپارس امضا کرده اس��ت و در 
خبرها نيز هيچ صحبتي از کنار گذاشتن اين مجموعه 
متعلق به آستان قدس منتشر نشده است.پيگيري هاي 
خبرن��گار فارس حاکي اس��ت يک مقام مس��ئول در 
ش��رکت نفت مناطق مرکزي به خبرنگار فارس گفت 
امض��اي تفاهم نامه مطالعاتي ب��ا پتروپارس به منزله 
واگ��ذاري اين ميدان به اين ش��رکت نيس��ت و بعد از 
انجام پروژه مطالعاتي توس��ط اين شرکت و همچنين 
طرحي که شرکت نفت و گاز رضوي در خصوص اين 
پروژه نوشته است. اين دو طرح مورد مطالعه و ارزيابي 
ق��رار خواهد گرفت.وي ادامه داد: ش��رکت نفت و گاز 
رضوي در خصوص توس��عه اين ميدان تفاهم نامه اي 
را نيز با ش��رکت س��ايپم امضا کرده ب��ود که به دليل 
ش��رايط تحريم اين شرکت حاضر به فعاليت در ايران 
نش��د اما ش��رکت پتروپارس که در گذشته نشان داده 
اس��ت بدون حضور خارجي ها نيز توانايي اجراي پروژه 
را دارد براي اين شرکت يک مزيت محسوب مي شود.

اين مقام مس��ئول خاطرنشان کرد: هدف شرکت نفت 
مناطق مرکزي توس��عه اين ميدان در س��ريعتر زمان 
ممکن اس��ت و فرقي نمي کند که کدام ش��رکت اين 
ميدان را توسعه دهد هرچند که در شرايط فعلي يعني 
شرايط تحريم مهم است که اين کار با هزينه کمتر و 

کيفيت بهتر صورت گيرد.

نگاه  تحليلی
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از کپنهاگ تا تهران و ... ؛

جديدترين برنامه ايران براي توسعه اليه هاي نفتي

مديرعامل شرکت نفت  خزر تاکيد کرد:

اقدام هاي پيشگيرانه براي کاهش فساد اداري در شرکت هاي نفتي

یادداشت

تحقيق و توسعه اجتناب ناپذير در فرآيند 
تأمين تجهيزات صنعت نفت

تحقي��ق و توس��عه در 
فرآيند تامين تجهيزات مورد 
ني��از صنعت نف��ت در بخش 
باالدستي اجتناب ناپذير است. 
با توج��ه به اهميت تحقيق و 
توسعه و بهره گيري از نظرات 
نخبگان، برنامه ساخت داخل 
فناوران��ه کاال و تجهيزات در 
قال��ب مگاپ��روژه ۱۰ گروه خانواده کااله��اي کاربردي صنعت نفت 
با ابالغ مقام عالي وزارت از س��ال ۱۳۹۳ در دس��تور کار قرار گرفت 
و اکنون پس از گذش��ت چهار س��ال از آغاز اين مگاپروژه، با تعامل 
همکاران در س��تاد وزارت نفت و ش��رکت هاي تاب��ع، بخش عمده 
اين تالش ها به ثمر نشس��ته و فرآيند تولي��د تجهيزات و تحويل به 
واحدهاي بهره برداري در حال انجام اس��ت. پروژه »ساخت مته هاي 
حفاري« که در يکي از شاخه هاي طرح بومي سازي ۱۰ گروه خانواده 
کاالهاي کاربردي صنعت نفت دنبال شده است، در بخش فناور برتر 
در نوزدهمي��ن جش��نواره تجليل از پژوهش��گران و فناوران برگزيده 
کش��ور انتخاب شد و لوح سپاس از سوي معاون اول رئيس جمهوري 
به اين طرح تعلق گرفت. پروژه تدوين دانش فني، طراحي و ساخت 
اب��زار مکان ي��اب در حين حف��اري )MWD( نيز يک��ي ديگر از اين 
دس��ت پروژه ها بود که به عن��وان پروژه برت��ر در دومين کنفرانس 
س��االنه مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور 
از س��وي وزير علوم، تحقيقات و فناوري قدرداني ش��د. صنعت نفت 
مؤثرتري��ن و بزرگ ترين صنعت فعال در ايران اس��ت، اين صنعت از 
حيث اقتصادي، سياس��ي و امنيت ملي در کشور جايگاه ويژه اي دارد 
و در حوزه تأمين تجهيزات مورد نياز اين صنعت در بخش باالدستي، 
تحقيق و توسعه با همکاري س��ازندگان اجتناب ناپذير است. کاهش 
هزينه ه��اي صنع��ت نفت به عن��وان موتور محرکه اقتصاد کش��ور، 
انتقال و توس��عه فناوري، رفع نيازهاي فوري و ضروري صنعت نفت 
با ش��رايط مطلوب حتي در ش��رايط تحريم، رش��د درون زاي اقتصاد 
ملي و توس��عه بازاره��اي صادراتي، از داليل اصلي اهميت توس��عه 
صنعت س��اخت داخل تجهيزات مورد نياز صنعت نفت کش��ور است. 
تجربه ديگر کش��ورها نيز نشان دهنده اهميت موضوع انتقال فناوري 
و توس��عه صنايع داخلي س��اخت تجهيزات نفتي است، بررسي روند 
توس��عه فناوري در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به منظور 
بهره گيري از تجربيات آنان، تکرار نشدن خطاها و سرعت بخشيدن 
به توسعه، ضروري است و در همين راستا، سياست هايي مانند ايجاد 
تع��ادل بين واردات فناوري و توس��عه درون زا و دخالت دادن بخش 

کسب و کار در تحقيق و توسعه راهگشا خواهد بود.

نيروگاه هاي خورشيدي شناسنامه دار شدند
کامران دورانديش
عضو هيات مديره شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سوالر

 يکي از چالش هاي نيروگاه هاي خورشيدي فقدان شناسنامه بود که 
با تدوين يک س��امانه هوشمند اين نيروگاه ها شناسنامه دار مي شوند. از ۳ 
سال قبل بررسي تمام زواياي نيروگاه هاي خورشيدي را آغاز کرديم و طي 
اين مدت از ۴۲۰ نيروگاه خورش��يدي بازديد کرديم و به سه چالش اصلي 
برخورديم. نخست اجراي نامنظم نيروگاه هاي خورشيدي، فقدان شناسنامه 
اين نيروگاه ها و در نهايت نبود خدمات رساني مناسب به اين نيروگاه قبل 
و بعد از راه اندازي است. با طراحي و بهره برداري از يک سامانه اينترنتي 
هر س��ه چالش را تحت مديريت ق��رار داده و حل و فصل کرديم. به اين 
ترتي��ب که هر متقاضي ب��راي راه اندازي و بهره ب��رداري از نيروگاه هاي 
خورشيدي مي تواند با ارائه مدارک و اطالعات الزم در اين سامانه ثبت نام 
کند. در ادامه اين روند اين شرکت به نمايندگي از اين متقاضي مجوزهاي 
الزم و همچنين س��رمايه مورد نياز را پيگيري و دريافت مي کند. طي اين 
اقدامات به ۲ اختراع دست يافتيم، يکي از اين اختراعات تجهيزات مربوط 
به مانيتورينگ )رصد( نيروگاه ها است که در نتيجه به کارگيري آن براي 
۱۰۰ هزار نيروگاه خورشيدي ۲۰۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي در پي 
دارد. اخت��راع ديگ��ري که در همين زمين��ه از آن بهره مي بريم تانل هاي 
ارتباطي اس��ت که هزينه هاي استفاده از آن خيلي کم است که با استفاده 
از آن اطالعات را جابجا کنيم. طي اجرايي شدن اين سامانه و در مجموع 
فعاليت هاي خروجي آن ۲ هزار و ۴۰۰ نفر اشتغالزايي داشتيم اين در حالي 
اس��ت که هدف گذاري براي اش��تغالزايي از طريق اين س��امانه و احداث 
نيروگاه هاي خورش��يدي رقم ۱۶ هزار نفر است. مشکل اصلي اين حوزه 
تامين مالي است و در راستاي حل اين مشکل با ۱۸ بانک مذاکره کرده ايم 
که از اين بين يکي از اين بانک ها حاضر به همکاري و ارائه خدمات بانکي 
ش��ده اس��ت. به طور کلي هدف احداث نيروگاه هاي خورشيدي در قالب 
خانگي يا مزرعه اي تامين دفاه اجتماعي اس��ت تا ايجاد اش��تغال. ميزان 
بودجه تخصيص داده ش��ده از س��وي صندوق توس��عه ملي براي توسعه 
احداث نيروگاه هاي خورشيدي ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است و براي 
احداث نيروگاه هاي خورشيدي در قالب مزرعه رقمي معادل ۳ هزار ميليارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در نتيجه به کارگيري نخستين سامانه 
ديسپچينگ نيروگاه هاي خورشيدي، اين نيروگاه ها شناسنامه دار مي شوند 
و تاکنون هيچ يک از نيروگاه هاي کش��ور شناس��نامه اي نداش��تند و نوع 
تجهيزات و مواد استفاده شده در آن مشخص نبود. قراردادي را با شرکت 
بهينه سازي مصرف سوخت به منظور استفاده سلول هاي خورشيدي براي 
متور برق چاه هاي آب کش��اورزي منعقد کرده ايم. گفتني اس��ت در حال 
حاضر حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نيروگاه خورش��يدي خانگي در کش��ور وجود 
دارد که ميزان توليد آنها در مجموع ۴۷ مگاوات اس��ت. در نتيجه احداث 
يک نيروگاه يک مگاواتي خورش��يدي، هزينه درمان ۲۲ نفر صرفه جويي 
مي شود. از سويي ديگر بايد اعالم کرد که تا پايان سال به نرخ پايه خريد 
تضميني برق تجديدپذيرها که اکنون ۸۰۰ تومان است، ۳۰ تا ۴۰ درصد 

اضافه مي شود. 

توليد آزمايشي از اليه هاي نفتي 
پارس جنوبي که به دليل مشترک بودن با قطر 
اهمي�ت وي�ژه اي ب�راي ايران داش�ت، اواخر 
اس�فندماه س�ال ۱3۹۵ آغاز شده و طرح آن 
ب�ا ظرفيت توليد 3۵ هزار بش�که نفت در روز 
به بهره برداري رسيد. امضاي قرارداد توسعه 
اين مي�دان تا ي�ک قدمي ش�رکت دانمارکي 
مرس�ک رفت، اما به نتيجه نرس�يد و آخرين 
اخبار از احتمال حضور ش�رکت هاي ايراني در 

توسعه اين مخزن حکايت دارد.
قرارداد خدماتي بي��ع متقابل طرح 
توس��عه اليه هاي نفتي در س��ال ۱۳۸۳ 
با ش��رکت پتروايران امضا شد. اين طرح 
به عن��وان يکي از طرح هاي زيرمجموعه 
ش��رکت نفت و گاز پارس مطابق برنامه 
زمانبندي اوليه قرار بود در طول ۱۹ ماه 
به بهره برداري برسد که به داليل متعدد، 
زم��ان اجراي پروژه به تعويق افتاد. پس 
از جدا ش��دن طرح از شرکت نفت و گاز 
پارس، س��ازمان مستقل اين طرح با نام 
اختصاري SPOL از ابتداي سال ۱۳۹۳ 
ب��ا معرفي مجري، زير نظ��ر مديرعامل 
ش��رکت ملي نف��ت اي��ران فعاليت خود 
را ش��روع کرد.درحال��ي ک��ه توليد قطر، 
طي چند س��ال اخير بالغ ب��ر ۳۰۰ هزار 
بش��که در روز بوده است، ايران هنوز در 
مرحل��ه ي پايلوت قرار دارد، هرچند قفل 
تولي��د از اليه هاي نفتي پ��ارس جنوبي 
شکس��ته شد و چشم انداز بسيار مثبتي از 
بهره برداري تا سقف ۱۵۰ هزار بشکه از 
الي��ه در حال توليد )داري��ان بااليي( به 

دست آمده است.

مذاکرات بي سرانجام با مرسک
در اين بين، شرکت دانمارکي مرسک 
ک��ه تقريبا تنها ش��رکتي بود ک��ه خواهان 
توس��عه اليه هاي نفتي بود، از همان زمان 
وزارت  از س��وي   IPC قرارداده��اي ک��ه 
نفت معرفي ش��د، عالقه خود را به توس��عه 
اليه ه��اي نفتي آغاز ک��رد و مذاکرات بين 
طرفين آغاز ش��د و تا جايي پيش رفت که 
حتي محمد مشکين فام - مديرعامل نفت 
و گاز پ��ارس - در نشس��ت خبري خود که 
پاييز س��ال گذشته برگزار ش��د، از احتمال 
امض��اي دومين قرارداد IPC با مرس��ک تا 
دو م��اه ديگر خبر داد.البته اين خبر با خريد 
بخش نفتي مرس��ک توس��ط توتال هرگز 
محقق نش��د و بيژن زنگن��ه - وزير نفت - 
صراحتا اعالم کرد توسعه اليه هاي نفتي به 
توتال داده نمي شود. از سوي ديگر مشکين 

فام در آخرين نشست خبري خود اعالم کرد 
ايران براي مرسک جايگزين دارد.

اعالم آمادگي يک شرکت ايراني براي 
توسعه اليه هاي نفتي

در هم��ان روزهاي��ي که مذاک��ره با 
مرس��ک به طور کامل متوقف ش��د، برخي 
ش��رکت هاي E&P ايران��ي ب��راي ط��رح 
توس��عه اين مي��دان اب��راز تماي��ل کردند. 
احم��د قلع��ه بان��ي - مديرعامل ش��رکت 
گلوب��ال پتروتک کيش -، ب��ا بيان اين که 
در يک س��ال اخير، شرکت ملي نفت تمايل 
زي��ادي براي واگ��ذاري توس��عه اليه هاي 
نفتي پارس جنوبي به ش��رکت مرس��ک را 
داش��ته است، به ايس��نا گفته بود: به همين 
دليل مذاکرات ش��رکت گلوبال براي جلب 
همکاري در اين ميدان نفتي مدتي متوقف 
ماند. مج��ددا صحبت هايي را آغاز کرده ايم 

و اميدواريم ش��رکت ملي نف��ت با توجه به 
اهميت بهره برداري از خدمات داخلي توسعه 
اليه هاي نفتي را به ش��رکت گلوبال کيش 
واگ��ذار کند. ش��رکت گلوب��ال کيش براي 
توسعه اليه هاي نفتي تجهيزات مناسبي در 
اختيار دارد که در کش��ور کم نظير هستند. 
اين شرکت مي تواند با استفاده از شيوه هاي 
مناس��ب اليه هاي نفتي را ب��ه بهره برداري 

برسانند.
وزارت نفت به دنبال توليد تجمعي از 

اليه هاي نفتي
اي��ن درحال��ي ب��ود ک��ه غالم رض��ا 
منوچه��ري - مع��اون س��ابق مديرعام��ل 
شرکت ملي نفت در امور مهندسي و توسعه 
- در يک��ي از اظه��ارات خود در پاس��خ به 
س��وال ايس��نا درباره مذاکره با شرکت هاي 
ايراني درباره توس��عه اليه هاي نفتي گفت: 
توس��عه اليه ه��اي نفت��ي پ��ارس جنوبي 
بس��يار پيچيده اس��ت. ما به دنبال پيمانکار 
ذي صالح هس��تيم ک��ه بتواند تعه��د توليد 
کند. ش��رکت هاي ايراني عالقه مندند پول 
بگيرند و چاه بزنند ما به دنبال توليد تجمعي 

هستيم.
جديدترين برنامه ايران براي توسعه 

اليه هاي نفتي
بعد از آن، برخي گزارشها حاکي از آن 
بود که زماني که توتال بخش نفتي مرسک 
را خريداري کرد، بسياري از مديران مرسک 
را از ش��رکت بيرون کرد و هدف ايران اين 
بود ک��ه بتواند از دانش اين گروه تخصصي 
استفاده کند. ازسوي ديگر اطالعات ميدان 
به شرکت هاي ايراني س��پرده شده است و 

محمد مش��کين فام - مديرعامل ش��رکت 
نف��ت و گاز پ��ارس - در آخرين نشس��ت 
خب��ري خود از برداش��ت روزان��ه ۲۵ هزار 
بش��که از اليه ه��اي نفتي پ��ارس جنوبي 
خب��ر داد و درباره مذاکره براي توس��عه اين 
اليه ها توضي��ح داد: از زماني که مرس��ک 
در توتال ادغام ش��د، به دلي��ل حضور توتال 
در ط��رف قط��ري مذاکرات خ��ود را با اين 
ش��رکت متوقف کرديم. درحال حاضر براي 
توسعه اليه ها، با چند شرکت ايراني درحال 
 مذاکره هس��تيم که اين مذاکرات محرمانه 

است.

مديرعام�ل ش�رکت نف�ت  خ�زر 
برگزاري هدفمند و مؤثر کارگروه س�المت نظام 
اداري را ضروري دانس�ت و بر انجام اقدام هاي 
پيشگيرانه براي کاهش هرگونه فساد اداري در 

شرکت هاي نفتي تاکيد کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
نف��ت خزر، عل��ي اصولي در دهمين نشس��ت 
کارگروه س��المت نظام اداري و مقابله با فساد 
اين ش��رکت ضمن بررسي چالش هاي مربوط 
ب��ه حوزه برگزاري مناقصه ه��ا گفت: از طريق 
راهکارهاي  ارائ��ه  آگاهي بخش��ي،  آم��وزش، 
مطلوب و ايجاد فضاي مناسب، مي توان زمينه 

ب��روز هرگونه فس��اد را در بخش هاي مختلف 
شناس��ايي کرد و اقدام هاي پيشگيرانه را براي 
کاهش و ح��ذف آن به کار گرف��ت.وي ادامه 
داد: همچنين از طري��ق ارزيابي دوره اي منابع 
معتب��ر تأمين کننده کاال و خدم��ات، مي توان 
صالحي��ت آنها را بررس��ي و روزآم��د کرد.در 
ادامه رضا لشکري، دبير کارگروه سالمت نظام 
اداري شرکت نفت خزر، هدف از برگزاري اين 
نشست ها را دستيابي به روش هاي مؤثر براي 
پيش��گيري و مبارزه با مفاسد احتمالي مرتبط 
با فرآيند برگزاري مناقصه ها در اداره ها به ويژه 
مقابل��ه با موقعيت هاي آس��يب پذير برش��مرد.

وي به اقدام هاي مثبت انجام ش��ده از س��وي 
کارگروه سالمت نظام اداري شرکت نفت خزر 
اشاره کرد و افزود: يکي از اهداف برگزاري اين 
نشست بررس��ي چالش هاي مربوط به فرآيند 
برگ��زاري مناقصه ها و شناس��ايي زمينه هاي 
شکل گيري فساد و همچنين يادآوري، آموزش 
و آشنايي هرچه بيشتر دست اندرکاران با قوانين 
و مقررات مرب��وط به برگزاري مناقصه ها بوده 
اس��ت که با حضور اعضاي کارگروه س��المت 
اداري، کميس��يون مناقصه ه��ا، کميت��ه فني 
بازرگاني و مديران و رؤساي اداره هاي ذي ربط 

در سه بخش انجام شد.

آخرين وضعيت انرژي هاي تجديدپذير؛

انتشار ترازنامه هيدروکربوري سال 95؛

ظرفيت نصب شده انرژي هاي نو کشور به 670 مگاوات رسيد

توليد انرژي اوليه کشور در سال 95 نسبت به 94، بيش از 17 درصد افزايش يافت

از تيرماه س�ال ۸۸ تا انتهاي آذرماه سال 
جاري حدود دو ميليارد و ۶۷3 ميليون کيلووات س�اعت 
ب�رق از محل انرژي هاي نو توليد ش�ده ک�ه اين ميزان 
باع�ث صرفه جويي ۵۸۸ ميليون ليت�ري مصرف آب در 

کشور شده است.
ب��ه گزارش دانش نفت به نق��ل از وزارت نيرو، 
از تيرماه س��ال ۱۳۸۸ تا پايان آذرماه س��ال ۹۷، دو 
ميلي��ارد و ۶۷۳ ميلي��ون کيل��ووات س��اعت از منابع 
تجديدپذير انرژي توليد ش��ده که اي��ن ميزان توليد 
برق از محل انرژي هاي تجديدپذير توانسته از انتشار 
حدود ي��ک ميليون و ۸۴۴ هزار ت��ن گاز گلخانه اي 

بکاهد.همچنين اين ميزان توليد انرژي هاي نو باعث 
ش��ده ۷۵۹ ميليون مترمکعب از مصرف سوخت هاي 
فس��يلي در کش��ور که جزو عوامل اصلي آاليندگي 
هوا در کش��ور است، کاسته ش��ود. اين ميزان توليد 
انرژي هاي نو باعث صرفه جويي ۵۸۸ ميليون ليتري 
مصرف آب در س��ال هاي اخير ش��ده است که سهم 
آذرم��اه به تنهايي حدود ۱۴ ميليون ليتر بوده اس��ت.
هم اکن��ون ۴۴۵ مگاوات ني��روگاه تجديدپذير درون 
کش��ور در حال احداث اس��ت و ظرفيت نصب ش��ده 
انرژي هاي نو کش��ور به ۶۷۰ مگاوات رس��يده است. 
براين اساس تاکنون ۹۷ نيروگاه تجديدپذير مگاواتي 

در کشور نصب شده و ۴۲ نيروگاه مگاواتي ديگر نيز 
در حال احداث است.همچنين انرژي هاي تجديدپذير 
موجب اشتغال ۴۳ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم در کش��ور شده و حجم سرمايه گذاري 
غيردولتي در اين بخش به بيش از ۱۰۱ هزار ميليارد 
ريال رسيده است.بررسي اعداد و ارقام موجود در اين 
بخ��ش حکايت از آن دارد که ۴۲ درصد نيروگاه هاي 
تجديدپذير کشور از نوع خورشيدي، ۴۱ درصد از نوع 
ب��ادي، ۱۳ درصد از ن��وع برق آبي کوچک، دو درصد 
از نوع بازيافت حرارت و دو درصد نيز از نوع زيس��ت 

توده است.

کل توليد انرژي اوليه کشور در سال ۹۵ 
نسبت به سال ۹۴، ۱۷,۴ درصد افزايش يافت.

بر اس��اس ترازنامه هيدروکربوري کشور که 

ش��امل همه اطالعات توليد ان��رژي اوليه، عرضه 
انرژي اوليه، عرضه انرژي نهايي و مصارف بخشي 
حامل هاي انرژي است، مجموع توليد انرژي اوليه 
کشور در سال ۹۵، ۳۴۱۱,۴۶ ميليون بشکه معادل 
نفت خام بوده که نسبت به سال پيش از آن، ۱۷.۴ 
درصد افزايش يافته اس��ت. س��هم نفت خام و گاز 
غني از اي��ن ميزان افزايش به ترتيب، ۴۰.۲ و ۵۹ 
درصد بوده است.ميزان عرضه انرژي اوليه در سال 

۹۵ نيز بيش از ۱۹۹۶,۸۴ميليون بشکه معادل نفت 
خام بوده که نس��بت به س��ال ۱۳۹۴، ۱.۵ درصد 
کاهش يافته اس��ت.مصرف نهايي انرژي در سال 
۹۵ نيز ۱۳۴۴,۸۸ ميليون بش��که معادل نفت خام 
بوده که بيش��ترين س��هم مربوط به بخش خانگي 
و پ��س از آن بخش صنعت اس��ت.توليد ناخالص 
داخلي در س��ال ۱۳۹۵ به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ 
با ۸,۳۵ درصد افزاي��ش به ۶۷۳۰۹۴ ميليارد ريال 

رسيده و ش��دت عرضه انرژي اوليه به قيمت هاي 
ثابت سال ۱۳۷۶ نيز ۳.۰۵۸ بشکه بر ميليون ريال 
بوده اس��ت. اين رقم نس��بت به مدت مشابه سال 
پي��ش از آن، ۶.۰۳ درصد کاهش نش��ان مي دهد.
ترازنامه هيدروکربوري کشور که از سوي موسسه 
مطالعات انرژي تهيه و تدوين مي ش��ود در سايت 
درگاه مل��ي ان��رژي و از طري��ق آدرس اينترن��ي 

www.iranenergyinfo.ir در دسترس است.

غالم رضا منوچهري - معاون سابق 
مديرعامل شرکت ملي نفت در امور 
مهندسي و توسعه - درباره مذاکره 
با شرکت هاي ايراني درباره توسعه 
اليه هاي نفتي گفت: توسعه اليه هاي 

نفتي پارس جنوبي بسيار پيچيده 
است. ما به دنبال پيمانکار ذي صالح 

هستيم که بتواند تعهد توليد کند. 
شرکت هاي ايراني عالقه مندند پول 
بگيرند و چاه بزنند ما به دنبال توليد 
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5 تحلیل
راهبردهاي اجرايي پروژه پژوهشي 

ازدياد برداشت ميدان کوپال بررسي شد

یادداشت

یادداشت

کميت�ه  نشس�ت  نخس�تين 
راهب�ري پروژه پژوهش�ي ازدياد برداش�ت از 
مي�دان کوپال با ه�دف تعيين مي�زان اعتبار و 

بروندادهاي فناورانه اين پروژه برگزار شد.
به منظ��ور پيش��برد و تحق��ق اهداف 
قرارداده��اي ميدان مح��ور با ۹ دانش��گاه و 
مراکز پژوهش��ي، نخس��تين نشست کميته 
راهب��ري ميدان کوپال با هدف نهايي  کردن 
اعتبار مورد نياز و بروندادهاي فناورانه بسته 
کاري نخس��ت پروژه برگزار و تصميم   هاي 
الزم اتخاذ ش��د. دانش��گاه صنعتي ش��ريف 
که مش��اور عالي فناوري در توس��عه ميدان 
کوپال و افزايش بازيافت است، دستاوردهاي 
اجرايي پروژه پژوهشي اين ميدان را در قالب 
۱۰ خروجي مربوط به بس��ته نخست کاري 
)ش��ناخت ميدان، تبديل چالش هاي ميدان 
به موضوع��ات قابل تحقي��ق و غربال گري 
هم��ه روش هاي ازدي��اد برداش��ت و بهبود 
توليد( ارائه کرد.هم اکن��ون بخش زيادي از 

کل بس��ته کاري نخست از س��وي دانشگاه 
صنعتي ش��ريف انجام شده اس��ت و انتظار 
م��ي رود ب��ا توجه ب��ه تصميم ه��اي کميته 

راهبري و دريافت نظر مس��اعد هيئت مديره 
ش��رکت ملي نفت ايران، بس��ته هاي کاري 
دوم و س��وم نيز با ش��تاب بيش��تري انجام 
پذيرد.از دس��تاوردهاي مهم پروژه پژوهشي 
مي��دان کوپال مي ت��وان به ايجاد س��اختار 
نيروي انس��اني در پژوهش��کده باالدس��تي 
نفت، راه اندازي پژوهش��کده باالدستي نفت 
شريف و ايجاد و توسعه گروه هاي پژوهشي 
متعدد، تدوين اطل��س توانمندي فناورانه در 
حوزه ازدياد برداش��ت يا بهب��ود توليد، تهيه 
نقش��ه راه اوليه توس��عه فناوري هاي ازدياد 
برداش��ت و بهب��ود توليد از مي��دان کوپال، 
ايج��اد و تجهيز آزمايش��گاه ها )آزمايش��گاه 
ازديادبرداش��ت، آزمايش��گاه انگي��زش چاه، 
آزمايش��گاه ميکرو مدل، آزمايشگاه سياالت 
حفاري و آزمايشگاه فناورانه Pro CT(، تهيه 
نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نياز، ارائه 
چند نرم افزار کارب��ردي در زمينه غربالگري 
روش هاي ازديادبرداش��ت، ارزيابي اقتصادي 

روش ه��اي ازدي��اد برداش��ت، غربالگ��ري 
روش ه��اي بهبود تولي��د، ارزيابي اقتصادي 
روش ه��اي بهبود تولي��د، محاس��به پديده 
مخروطي شدن، بهينه سازي و مشبک کاري، 
هدفمندکردن پايان نامه هاي کارشناسي ارشد 
و دکترا )بيش از ۳۰ پروژه کارشناس��ي ارشد 
و ۷ پ��روژه دکترا به طور مس��تقيم در ارتباط 
با ميدان کوپال تعريف ش��ده اند( و اس��تفاده 
از متخصصان خارج��ي در قالب پروژه هاي 
پس��ادکترا )اس��تفاده از چه��ار پژوهش��گر 
پسادکترا در پژوهشکده( اشاره کرد. نخستين 

نشست کميته راهبري پروژه پژوهشي ازدياد 
برداشت از ميدان کوپال که مشاور پژوهشي 
آن دانشگاه صنعتي شريف است روز يکشنبه 
)نه��م، دي ماه( در محل مديريت پژوهش و 
فناوري شرکت ملي نفت ايران تشکيل شد. 
در اين جلسه، نماينده تام االختيار مديرعامل 
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، مديرکل 
فن��اوري وزارت نف��ت، نماين��ده مديرعامل 
شرکت ملي نفت ايران، نمايندگان دانشگاه 
صنعتي شريف و مديريت پژوهش و فناوري 

شرکت ملي نفت ايران حضور داشتند.

تشريح اقدام هاي شاخص مديريت دارايي هاي 
فيزيکي وزارت نفت

نظ��ام  توس��عه  مرک��ز 
فيزيکي  دارايي ه��اي  مديريت 
آم��وزش  واح��د  هم��ت  ب��ه 
دانش��گاه صنع��ت نف��ت و با 
مديريت  ارائه ام��وزش   ه��دف 
دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت 
به ذي نفعان، فعال ش��ده است. 
همچنين کارگروه هاي مديريت 
دارايي فيزيکي در ش��رکت هاي نفتي و گازي و به ويژه در مجموعه هاي 
پتروش��يمي فعال شده اس��ت که اين کارگروه ها در اغلب شرکت ها مانند 
حفاري به صورت س��اختاري فعاليت مي کنند. برحسب دستور مقام عالي 
وزارت، سال گذشته اقدام به واگذاري دو مجموعه به صورت قراردادهاي 
O&M در واحدهاي صنعت نفت شد که هم اکنون سه مجموعه در حال 
واگذاري است و فراخوان آن در سامانه ارائه شده است. اميدواريم موضوع 
مديريت دارايي براي واگذاري ش��رکت ها به صورت O&M به درس��تي 
پياده ش��ود. از ديگر اقدام هاي ش��اخص پارس��ال اي��ن معاونت امضاي 
قرارداد پارس جنوبي با دانشگاه شريف پيرامون موضوع فرهنگ مديريت 
دارايي ه��اي فيزيکي بود که اين قرارداد مراح��ل نهايي را مي گذراند. بر 
اين اس��اس، ماحصل موضوع ارزيابي شرکت هاي ملي پخش در سراسر 
کشور ايجاد برقراري انضباط کاري در اين شرکت ها بود که با اين ارزيابي 
توانستيم بسياري از موضوع ها و قوانين و مقررات موجود در شرکت هاي 

ملي پخش را منسجم کنيم.
هرم تعالي مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت نفت

هدف مديريت دارايي فيزيکي از س��ه س��طح سياس��تي، اقدامي و 
تجزيه و تحليل به عنوان هرم تعالي مديريت دارايي هاي فيزيکي صنعت 
نفت اس��ت. بهينه سازي روابط ريس��ک، کارايي و هزينه، هدف مديريت 
دارايي فيزيکي در سازمان است که بر اساس الزام هاي اين هرم، انتخاب 
سياست هاي پيشگيرانه و اقدام هاي تعميراتي برنامه ريزي شده بر اساس 
پايش هاي مبتني بر شرايط و بازرسي فني ضرورت دارد و اين سياست ها 
و برنامه ه��ا ب��ا تجزيه و تحليل بازنگ��ري و بهبود مي ياب��د. مديريت و 
عمليات بهره برداري و نگهداش��ت تاسيسات و تجهيزات صنعت نفت در 
حال واگذاري به شرکت هاي بخش خصوصي است و اين موضوع براي 
بهره برداري تاسيسات جديداالحداث الزامي است. براي تاسيسات فرسوده 

رويکرد بازسازي، نوسازي و بهره برداري در نظر گرفته شده است.
وابستگي واگذاري شرکت ها به نظام مديريت دارايي فيزيکي

واگ��ذاري فعاليت ه��اي ش��رکت ها ب��ه روش ه��اي جدي��د مانند 
بهره برداري و نگهداشت )O&M( وابسته به نظام مديريت دارايي فيزيکي 
اس��ت و واگذاري به روش هاي جديد به اين نظام وابسته است و در اين 
مي��ان کارفرما و مالک دارايي ب��ه رويکردهاي ارزيابي و تحليل نتايج در 
س��طح مديريتي نياز دارد. پيمانکار قراردادهاي بهره برداري و نگهداشت 
)O&M( به رويکردهاي فني و عملياتي و ارزيابي بهبود عملکرد نياز دارد 
و در اين ميان مشاوران مديريت دارايي فيزيکي به عنوان عامل سوم در 
قراردادهاي O&M از نقشي کليدي در کاهش ريسک هاي ناشي از دانش 

و تجربه برخوردارند.

يونان و آمريکا به جاي قير ايران در قطر!
و  اخي��ر  تصميم��ات 
نوس��انات ارز در داخل کشور 
ايران مشتريان  باعث ش��ده 
س��نتي قير خود از جمله قطر 
را از دست بدهد و اخيرا يک 
کشتي ۳۷ هزار تني از يونان 
و يک کشتي ۳۶ هزار تني از 
آمريکا به جاي ايران به قطر 
قير وارد کرده اند. نرخ ارز و نرخ خوراک بايد به ثبات برسد،: تنش ها باعث 
آسيب ديدن توليدکنندگان و صادرکنندگان مي شود. صادرکننده اي که دو 
ماه اخير کاال را با ارز ۱۵ هزار تومان خريده اس��ت، اکنون بايد ارز خود را 
با نرخ ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان به بازار برگرداند. وضعيت توليد و عرضه قير 
در کش��ور، اينگونه است که در ماه گذشته، ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن عرضه قير 
داش��تيم و درخواس��ت براي وکيوم باتوم ۵۰ هزار تن بود، در حالي که اين 
ميزان حدود ۴۵ هزار تن بوده و درخواست براي وکيوم باتوم ۱۰ درصد بود. 
نرخ فرآورده در بازار ايران گران است، به اين دليل خريداران خارجي تمايلي 
ب��ه خريد از ب��ازار ايران ندارند. به دليل باال بودن ن��رخ ارز و بي ثباتي بازار 
مشتريان سنتي، قير از جمله قطر را از دست داده ايم. اخيرا يک کشتي ۳۷ 
هزار تني از يونان و يک کشتي ۳۶ هزار تني از آمريکا به قطر قير وارد کرده 
است و اين يک هشدار جدي براي ماست که سهم ۱۰ درصدي قير در بازار 
جهاني را داشته ايم. قير ايران هميشه مشتري ثابت خود را داشت، اما ما در 
حال از دست دادن مشتريان خود هستيم که به سادگي برنخواهند گشت.

انباشت وکيوم باتوم در مخازن پااليشگاه ها
اين در حالی اس��ت وکيوم باتوم در مخازن پااليش��گاه ها انبار شده 
اس��ت و پااليشگاه تهران ۵۰۰۰ تن خروج محصول داشته که اين ميزان 
طي دو روز گذش��ته به ۲۵ تن رس��يده است. وزارت نفت در تاريخ بيستم 
آذرماه، تصميم گرفت نرخ تسعير ارز براي وکيوم باتوم را از ابتداي آبان ماه 
با نرخ تس��عير ارز در سامانه نيما حس��اب کند، در حالي که طبق مصوبه 
۲۹ مهرم��اه اي��ن وزارتخانه، قرار بود مابه التف��اوت را دولت پرداخت کند؛ 
اين تصميم آسيب جدي به شرکت هاي توليدکننده و صادرکننده قير وارد 
کرده اس��ت. از سوي ديگر ش��رکت ها اجازه ندارند قير توليدي خود را به 
ارگان هاي دولتي تحويل دهند که اگر اين موضوع حل نشود، پااليشگاه ها 
تعطيل خواهند شد. طبق سياست وزارت نفت، نرخ قير براي مصرف کننده 
داخلي س��ه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ وکي��وم باتوم، دو ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان است. بيکاري رانندگان حامل وکيوم باتوم و قير، تعطيلي 
کارخانه هاي قيرساز و اختالل در کار صادرکنندگان قير از تبعات تصميمات 

اخير است.

روس ها رفتند، پشت سرشان را هم نگاه نکردند؟!
ش�رکت هاي نفتي روسيه که 
در فضاي پسابرجام با بيش ترين مشارکت 
و مذاک�ره با ط�رف ايراني در صدر ليس�ت 
خواس�تگاران نف�ت و گاز ايران ايس�تادند 
و ه�رروز دريچ�ه جديدي ب�راي حضور در 
اين بازار باز مي کردند، امروز که  آمريکا در 
پش�ت پرده تعامل با ايران ايستاده، خبري 
از آن ها نيس�ت و ظاهرا بس�اط خ�ود را از 

بازار نفت ايران جمع کرده اند.
به گزارش ايس��نا، بع��د از رونمايي 
از قراردادهاي جديد نفتي توس��ط ايران، 
ش��رکت هاي روس��ي به مرور زمان پاي 
مي��ز مذاکره نشس��تند و در اين راس��تا 
اوي��ل، روس نفت،  ل��وک  ش��رکت هاي 
و  گازپ��روم  تات نف��ت،  زاروبژنف��ت، 
گازپروم نفت با ش��رکت ملي نفت ايران، 
تفاهم نامه هم امض��ا کردند. ميدان هاي 
منص��وري، آب تيم��ور، کيش، ي��اران، 
مارون، اليه نفتي پارس جنوبي، کوپال، 
آبان، اس��فنديار، پايدار غرب��ي، دهلران، 
پ��ارس ش��مالي، آذر، چنگوله و چش��مه 
خ��وش، از جمله ميدان هاي��ي بودند که 
درباره آن ها با شرکت هاي روس مذاکره 
ش��ده بود. البته اين مذاک��رات بي نتيجه 
نب��ود و در روزهاي پاياني س��ال ۱۳۹۶، 
ش��اهد امضاي قرارداد بهب��ود بازيافت، 
افزايش توليد و بهره برداري ميادين نفتي 
آبان و پايدار غرب بين شرکت ملي نفت 
ايران و ش��رکت هاي زاروبژنفت روسيه و 
دانا ان��رژي ايران بوديم.خريد نفت ايران 

توس��ط روسيه روي ديگر سکه تعامالت 
نفتي دو کش��ور بود و در ديداري که بين 
بيژن زنگن��ه - وزير نفت کش��ورمان و 
الکس��اندر نواک - وزير انرژي روسيه در 
اواخر سال ۱۳۹۵ صورت گرفت، قرار شد 
نفت ايران به يک شرکت روسي و براي 
مقاصد خارج از روس��يه فروخته  ش��ود و 
۵۰ درص��د پول فروش نفت به روس��يه، 
به صورت نقدي تحويل ايران داده و ۵۰ 
درص��د ديگر صرف خريد کاال و خدمات 
از روس��يه ش��ود که اين موضوع نيز در 
مرحل��ه اجرا ق��رار گرفت.تمايل روس ها 
ب��راي حض��ور در صنع��ت نف��ت ايران، 
غيرقاب��ل انکار بود، ب��ه طوري که يوري 
اوش��اکوف - دس��تيار رئي��س جمهوري 
روس��يه اعالم کرد که شرکت هاي نفت 

و گاز اي��ن کش��ور مي توانند بيش از ۵۰ 
ميليارد دالر در توس��عه ميدان هاي نفت 
و گاز ايران س��رمايه گذاري داشته باشند.

دريچه ديگري که پيش از خروج آمريکا 
از برجام در تعامالت نفتي ايران و روس 
گشوده ش��د، تمايل شرکت روسنفت به 
س��رمايه گذاري در منطق��ه زاگرس بود. 
در اين راس��تا يک س��ند رس��مي دولت 
روسيه نش��ان داد ش��رکت روسنفت به 
س��رمايه گذاري در نف��ت و گاز منطق��ه 
زاگ��رس در اي��ران تماي��ل دارد .طب��ق 
سند ياد ش��ده که در يکي از پايگاه هاي 
اينترنتي دولت روسيه منتشر شد، از ميانه 
ماه فوريه سال جاري ميالدي، روسنفت 
قصد داشته فرصت هاي اکتشاف و توليد 
نفت در منطقه زاگرس را بررس��ي کند. 

حتي در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي، روسنفت 
و شرکت ملي نفت ايران براي همکاري 
در چن��د پ��روژه راهب��ردي در اي��ران با 
ارزش��ي تا س��قف ۳۰ ميلي��ارد دالر، به 
تواف��ق اولي��ه دس��ت يافتند.ب��ه عبارت 
ديگر صنع��ت نفت اي��ران، تقريبا ديگر 
وجهي نداش��ته که روس ها ب��ه آن وارد 
نشده باشند. از توس��عه ميادين گرفته تا 
تولي��د و فروش نفت و غي��ره. اما همين 
روس ها با خروج ترامپ از برجام و بعد از 
اين که امريکا همه کشورهايي که با ايران 
تعامل نفتي داش��تند را تهديد به تحريم 
کرد ب��ه مرور زمان و چ��راغ خاموش از 
صنعت نف��ت ايران پا پس کش��يدند.در 
ابت��دا و کم ت��ر از يک ماه بع��د از اين که 
ترامپ از برجام خارج ش��د، شرکت لوک 
اويل روسيه که دومين توليدکننده بزرگ 
نفت در روسيه اس��ت، اعالم کرد که در 
حال حاضر به دلي��ل تهديد تحريم هاي 
آمريکا عليه کمپاني ه��ا تصميم ندارد بر 
اس��اس طرح ه��اي توس��عه پروژه ها در 
اي��ران عمل کند و همه فعاليت هاي خود 
را متوقف ک��رد. زاروبژنفت و روس نفت 
ديگر ش��رکت هاي روس��ي بودند که به 
دليل تحريم هاي آمريکا بازار نفت ايران 
را ت��رک کردند و ديگ��ري خبري از آن 
همه اش��تياق براي تعامل نفتي با ايران 
نيست.روس ها درحالي بازار نفت ايران را 
ترک کرده و پش��ت سرشان را هم نگاه 
نکردند که بسياري از کارشناسان بر اين 

باورند که روسيه جدي ترين رقيب ايران 
در نف��ت و گاز اس��ت و ت��الش مي کند 
مشتريان نفتي و گازي ايران را در منطقه 
بگيرد. آن ها اعتق��اد دارند روس ها ايران 
را هرگز نمي فروش��ند، ام��ا به هر قيمتي 
که بشود اجاره مي دهند .روس ها دلشان 
مي خواه��د ايران در ب��ازار نفت کوچک 
شود تا سهم ما را بگيرند.البته بسياري بر 
اين باورند که شرکت هاي روسي از نظر 
مالي و فني نسبت به شرکت هاي غربي 
بس��يار ضعيف تر هستند و هدف آن ها از 
س��رمايه گذاري در کش��وري مانند ايران 
تمرين در حوزه توس��عه و افزايش توان 

سرمايه گذاري هاي بين المللي است.

منابع هندي خبر دادند:

احتمال سرمايه گذاري ايران در توسعه پااليشگاه هندي
ش�رکت »ايندي�ن اوي�ل« که 
بزرگترين پااليش�گر نفت هند است اعالم 
کرد: ايران ممکن اس�ت در پروژه توس�عه 
اي�ن ش�رکت  زيرمجموعه ه�اي  از  يک�ي 

سرمايه گذاري کند.
به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از 
رويترز، س��انجيو س��ينگ، رييس هيات 
مديره شرکت »ايندين اويل« اظهار کرد 
که ايران مشارکت در طرح توسعه شرکت 
»چناي پتروليوم« را منتفي نکرده است. 
شرکت »چناي پتروليوم« يک پااليشگاه 
مس��تقر در جن��وب هند ب��ا ظرفيت ۲۰ 
هزار بش��که در روز است.مشارکت ايران 
پس از اين ک��ه هند به دليل تحريم هاي 
آمري��کا، واردات نف��ت اي��ران را کاهش 
داد م��ورد ترديد ق��رار گرفت.با اين حال 
اظه��ارات س��ينگ چند روز پ��س از اين 
مطرح ش��د که هن��د پرداخت ب��ه روپيه 
ب��راي خريد نف��ت از ش��رکت ملي نفت 

اي��ران را از ماليات س��نگين معاف کرد.
اين معافي��ت به پااليش��گاه هاي هندي 
اج��ازه مي ده��د ح��دود ۱.۵ ميليارد دالر 

بدهي معوق به ش��رکت ملي نفت ايران 
را تس��ويه کنند. اين بده��ي از زماني که 
ته��ران در اوايل نوامبر هدف تحريم هاي 
آمري��کا قرار گرفت، ايجاد ش��د.ايران نيز 
مي توان��د از پ��ول فروش نف��ت خود که 
در بان��ک دولت��ي UCO س��پرده گذاري 
مي ش��ود، براي س��رمايه گذاري مستقيم 
در پروژه ه��اي هن��دي از جمل��ه ط��رح 
توس��عه »چناي پتروليوم« اس��تفاده کند.
س��ينگ پس از کنفرانس مطبوعاتي روز 
چهارش��نبه گذشته به رويترز گفت: ايران 
نس��بت به مقررات جديد نظر مثبتي دارد 
و تصور مي کنم قادر باشد سرمايه گذاري 
کند.ش��رکت »چن��اي پترولي��وم« قصد 
دارد حداکث��ر ۳۵۶.۹۸ ميليارد روپيه )۵.۱ 
ميليارد دالر( براي جايگزيني پااليش��گاه 
ناگاپاتينام با ظرفيت ۲۰ هزار بش��که در 
روز در جن��وب تاميل نادو با پااليش��گاه 
جدي��دي به ظرفي��ت ۱۸۰ هزار بش��که 

کند.ش��رکت  س��رمايه گذاري  روز  در 
»نفت اي��ران اينترتريد« که زيرمجموعه 
سوييسي ش��رکت ملي نفت ايران است، 

۱۵/۴ درصد در »چناي پتروليوم« س��هم 
دارد در حالي که س��هم »ايندين اويل« 

حدود ۵۲ درصد است.

به منظور پيشبرد و تحقق اهداف 
قراردادهاي ميدان محور با ۹ دانشگاه 

و مراکز پژوهشي، نخستين نشست 
کميته راهبري ميدان کوپال با هدف 

نهايي  کردن اعتبار مورد نياز و 
بروندادهاي فناورانه بسته کاري 

نخست پروژه برگزار و تصميم   هاي 
الزم اتخاذ شد

روس ها درحالي بازار نفت ايران را 

ترک کرده و پشت سرشان را هم نگاه 

نکردند که بسياري از کارشناسان 

بر اين باورند که روسيه جدي ترين 

رقيب ايران در نفت و گاز است و 

تالش مي کند مشتريان نفتي و گازي 

ايران را در منطقه بگيرد

شرکت »نفت ايران اينترتريد« که 

زيرمجموعه سوييسي شرکت ملي 

نفت ايران است، 15/4 درصد در 

»چناي پتروليوم« سهم دارد در 

حالي که سهم »ايندين اويل« حدود 

52 درصد است

عليرضا اصل عربي
مدیرکل نظام مدیریت 

دارایي هاي فيزیکي وزارت نفت

وحيد شيخي
عضو اتحادیه صادرکنندگان 

فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي

نگاه تحليلی



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه15 دی ماه 1397 - شماره 656

گاز6
گزارش دانش نفت از آخرين آمار و ارقام گازي کشور؛ 

توليد ۸45 ميليون متر مکعب گاز غني در سال ۹6
در سال ۹6، روزانه ۸45.۸ ميليون متر مکعب گاز غني و 5۷6 ميليون متر مکعب گاز شيرين توليد شد

یادداشت

تک خبر

س�ازمان برنامه 
آم�ار  کش�ور  بودج�ه  و 
دقيقي از توليد، مصرف، 
صادرات و تزريق گاز در 

کشور ارائه کرد. 
اس��اس  ب��ر 
سازمان،  اين  گزارش 
در س��ال ۹۶، روزان��ه ۸۴۵.۸ ميلي��ون متر 
مکع��ب گاز غني و ۵۷۶ ميليون متر مکعب 
گاز ش��يرين توليد ش��د. براساس اطالعات 
منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در 
سال ۹۵ روزانه ۷۷۹ ميليون متر مکعب گاز 
غني و ۵۶۵ ميليون متر مکعب گاز ش��يرين 
در کش��ور توليد ش��ده اس��ت.اين گزارش 
حاکي اس��ت براساس اهداف کمي سال ۹۶ 
ق��رار بود تا توليد گاز غني به ۱۰۰۰ ميليون 
مت��ر مکع��ب در روز و همچني��ن توليد گاز 
شيرين در پااليشگاه ها نيز به ميزان ۷۴۶,۳ 
ميلي��ون متر مکع��ب در روز برس��د.اما اين 
هدف کمي به صورت کامل محقق نش��د و 
روزانه ۸۴۵,۸ ميليون متر مکعب گاز غني و 
۵۷۶ ميليون متر مکعب در روز گاز ش��يرين 
در س��ال ۹۶ توليد ش��د. در واقع، در توليد 
گاز غني ۸۴,۵۸ درصد برنامه محقق ش��ده 
و در توليد گاز ش��يرين نيز ۷۷,۲۶ درصد از 
اين برنامه محقق شده است.سازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرده اس��ت که عدم تحقق 
کام��ل اين ه��دف کمي در تولي��د گاز غني 
به دليل نداش��تن پيش بين��ي واقع بينانه از 
تولي��د گاز غني در س��ال ۹۶ بوده اس��ت و 
در نتيج��ه، هدف کمي در نظر گرفته ش��ده 
براي توليد گاز ش��يرين نيز محقق نش��ده 
اس��ت.به گزارش دانش نفت، يکي از نکات 
قابل تامل گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
افزايش حدود ۱۲ ميليون متر مکعبي توليد 
گاز ش��يرين علي رغم افزاي��ش حدود ۶۷ 
ميليون متر مکعبي توليد گاز غني در س��ال 

۹۶ بوده است.

توليد گاز در پارس جنوبي در سال ۹۶ به 
روزانه ۴۹۶ ميليون متر مکعب رسيد

بر اين اس��اس، در س��ال ۹۶، ۴۹۶,۴ 
ميلي��ون مت��ر مکعب گاز از مخ��زن پارس 
جنوبي به طور روزانه توليد ش��ده است که 
ح��دود ۷۱.۴ ميليون متر مکعب بيش��تر از 
رقم مذکور در سال ۹۵ بوده است. براساس 
گزارش سازمان برنامه و بودجه توليد گاز از 
ميدان مش��ترک پارس جنوبي در سال ۹۵ 
ب��ه ميزان ۴۲۵ ميليون مت��ر مکعب در روز 
بوده اس��ت و در سال ۹۶ قرار بود توليد گاز 
از اي��ن ميدان به ۶۸۳ ميلي��ون متر مکعب 
در روز برس��د اما فق��ط ۷۲,۷ درصد از اين 
هدف کمي محقق ش��د و تولي��د گاز از اين 
ميدان مش��ترک گازي در س��ال گذشته به 
۴۹۶,۴ ميلي��ون متر مکعب در روز رس��يد.
س��ازمان برنامه و بودجه معتقد اس��ت عدم 
تحقق هدف کمي درنظر گرفته ش��ده براي 
اي��ن بخش ناش��ي از پيش بين��ي غيرواقع 
بينانه اين هدف کم��ي و همچنين طوالني 

بودن فرآيند اخذ مجوزهاي مورد نياز براي 
تسريع در توسعه پارس جنوبي بوده است.

صادرات روزانه 3۶ ميليون متر مکعب گاز 
ايران در سال ۹۶

همچنين براس��اس اطالعات منتش��ر 
ش��ده توس��ط س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
ايران در س��ال ۹۵ روزان��ه ۲۵ ميليون متر 
مکعب گاز صادر مي کرد وبراس��اس اهداف 
کمي براي سال ۹۶، قرار بود حجم صادرات 
گاز ايران به روزانه ۹۳,۹ ميليون متر مکعب 
گاز برسد اما در سال ۹۶ ميزان صادرات گاز 
ايران صرفا ب��ه ۳۶,۲۴ ميليون متر مکعب 
گاز رسيد يعني صرفا ۳۸,۵ درصد اين هدف 
کمي محقق ش��د.اين س��ازمان اعالم کرده 
اس��ت علت عدم تحقق هدف کمي مدنظر 
در س��ال ۹۶، رقم غيرواقع بينانه اي اس��ت 
که درباره هدف کمي اين بخش پيش بيني 
شده بود. تا سال ۹۵ فقط کشور ترکيه وارد 
کنن��ده گاز از ايران بود ولي در س��ال ۹۶، 
صادرات گاز ايران به کش��ور عراق آغاز شد 
و دليل افزايش ۴۵ درصدي ميزان صادرات 
گاز س��ال ۹۶ نسبت به س��ال ۹۵ هم اين 

موضوع بوده است.

۷۲ درصد از برنامه تزريق گاز به ميادين 
نفتي در سال ۹۶ محقق شد

در همين حال، براس��اس اطالعات 
منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، 
در سال ۹۵ شرکت ملي نفت ايران روزانه 
۸۰ ميليون متر مکعب گاز به ميادين نفتي 
تزريق مي کرد و براساس اهداف کمي مقرر 
شده بود در سال ۹۶ مقرر شده بود تزريق 
گاز ب��ه ميادين نفتي ب��ه ۱۲۵ ميليون متر 
مکعب در روز برس��د، اما تنها ۷۲ درصد از 
اين برنامه محقق ش��د و ميزان تزريق گاز 
به اين ميادين به ۸۹,۹ ميليون متر مکعب 
در روز رس��يد. بررسي هاي سازمان برنامه 
و بودجه نشان مي دهد، عدم تحقق هدف 
کمي مدنظ��ر براي تزري��ق گاز به ميادين 
نفتي در س��ال ۹۶ به دلي��ل کمبود گاز و 
مص��رف بيش از ان��دازه در بخش خانگي 
و تجاري بوده اس��ت.گفتني اس��ت مرکز 
پژوهش��هاي مجلس با انتشار گزارشي در 
بهمن ماه ۹۵ يکي از روش هاي رايج براي 
افزاي��ش ضريب بازيافت، در مخازن نفتي 
و تحق��ق توليد صيانت��ي در آنها را تزريق 
گاز طبيع��ي اعالم ک��رد و افزود: در ايران 

ني��ز در تع��دادي از مخازن نفت��ي، تزريق 
گاز طبيع��ي ص��ورت مي گيرد ک��ه تقريبا 
تمامي اي��ن ميادين در مح��دوده عملياتي 
ش��رکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قرار 
دارند.تقريب��ا کل گاز تزريقي به مخازن در 
زمان م��ورد نياز قابل اس��تحصال بوده و 
برخالف ديگر روش هاي س��يال تزريقي، 
يک هزينه کرد به ش��مار نم��ي رود. بلکه 
مخ��ازن نفتي همانند مخ��ازن ذخيره گاز 
نيز عمل مي کنند. ل��ذا به لحاظ اقتصادي 
تزريق گازهاي هيدروکربوري براي کشور 
و نسل هاي آتي بسيار مهم است. مطالعات 
صورت گرفته در شرکت ملي مناطق نفت 
خيز جن��وب ثابت مي کند ک��ه تزريق گاز 
بموق��ع و طب��ق برنامه، موج��ب افزايش 
ضري��ب بازيافت نفت در اي��ن مخازن به 
ميزان ۹,۱۵ درصد خواهد ش��د که معادل 
افزايش ۱۶,۳ ميليارد بشکه نفت به ذخاير 
قابل برداش��ت اس��ت. بر اين اساس بايد 
ضم��ن احداث تاسيس��ات مورد ني��از، گاز 
کافي طبق برنامه براي تزريق تامين شود.

اين گزارش مي افزايد: بررس��ي مستندات 
برنامه شش��م توسعه نش��ان مي دهند که 
ميزان گاز طبيعي در نظر گرفته شده براي 
تزري��ق، کمتر از نياز واقعي ب��وده و ارقام 
در نظر گرفته ش��ده پاسخگوي نياز واقعي 
تزريق نيس��ت. در صورت عدم تامين گاز 
مورد نياز براي تزريق و ادامه روند کنوني 
برآورد مي شود، ۲,۳ الي ۲,۷ ميليارد بشکه 
نفت خ��ام در مخزن ب��ه دام افتاده و اين 
ميزان نفت ديگر قابل استحصال نخواهد 
بود که با احتس��اب هر بشکه به ارزش ۵۰ 
دالر ، ۱۱۵ الي ۱۳۵ ميليارد دالر ثروت از 
دس��ترس خارج مي شود.بر اين اساس بايد 
تامين گاز براي تزريق در مخازن نفتي، در 
صدر اولويت هاي تخصيص گاز قرار گرفته 
و نياز واقعي تزريق گاز، در برنامه شش��م 

توسعه در نظر گرفته شود.

استراليا، قدرت نوظهور بازار گاز مايع جهان
جواد سليمانپور
کارشناس انرژي

استراليا با پيشي گرفتن از قطر به عنوان بزرگترين صادرکننده 
گاز مايع در دنيا جايگاه خود را بهبود داده در حاليکه ايران راهبردي 
براي گس��ترش نفود در بازارجهاني گاز ن��دارد. ايران دومين دارنده 
ذخاي��ر گاز طبيع��ي با ۱۸ درصد از ذخاير گاز دنياس��ت اما با وجود 
داشتن ذخاير عظيم، سهم قابل توجهي از بازار گاز جهان در اختيار 
ايران نيس��ت. در حال حاضر تنها صادرات گاز ايران به کشورهاي 
ترکيه و عراق است که سهمي کمتر از ۲ درصد صادرات گاز جهان 
را در اختيار ايران قرار داده اس��ت. هر يک از توليد کنندگان بزرگ 
گاز در دنيا در تالش هستند تا با اتخاذ راهبرد متناسب با اهداف و 
فرصت ها، نقش خود را در بازار گاز پر رنگ تر کند، در همين راستا 
کش��ور اس��تراليا به دليل محدود بودن اين کشور به آب هاي آزاد و 
عدم امکان صادرات گاز با خط لوله تالش کرده با افزايش صادرات 
خود به روش ال ان جي سهم خود را در بازار گاز افزايش دهد و از 
اين طريق حداکثر منافع اقتصادي را کس��ب کند. استراليا به تازگي 
با پيشي گرفتن از قطر به عنوان بزرگترين صادرکننده گاز مايع در 
دنيا جايگاه خود را ارتقا بخش��يده است، قطر نيز ديگر صادر کننده 
بزرگ ال ان جي، همانند استراليا به دليل محدود بودن صادرات از 
طريق خط لوله با توس��عه واحدهاي مايع س��ازي خود سهم خود را 
از بازار گاز دنيا تثبيت کرده اس��ت. در مقابل اين دو کشور، روسيه 
به دليل راهبرد سياسي خود و همچنين فرصت هاي باالي خود در 
صادرات با خط لوله به کش��ورهاي اروپايي، صادرات خود را از اين 
طري��ق به اروپا توس��عه داده و تنها ۷ درص��د از صادرات خود را به 
ال ان جي اختصاص داده اس��ت. از س��ويي ديگر آمريکا نيز که به 
تازگي به بازار گاز ورود کرده و در راستاي راهبرد انرژي خود، يعني 
کاهش وابستگي متحدان به گاز روسيه، با ورود به بازار ال ان جي 
به دنبال توس��عه ص��ادرات گاز از اين طريق اس��ت. ايران به دليل 
موقعيت جغرافيايي و منابع سرش��ار گازي خود فرصت هاي زيادي 
ب��ه منظور نقش آفريني در بازار جهان��ي گاز دارد، به طوري که به 
دليل گستردگي سرزميني امکان صادرات گاز از طريق خط لوله به 
بيش از ۱۳ کشور در منطقه وجود دارد. در طرف ديگر نيز به دليل 
دسترسي ايران به آب هاي آزاد، امکان صادرات گاز کشور از طريق 
ال ان جي نيز ميسر است. با وجود اين فرصت هاي بالقوه به منظور 
افزايش سهم در بازار گاز، متاسفانه ايران سهم قابل توجهي از بازار 
گاز ندارد. متاس��فانه فقدان راهبرد مناس��ب در صادرات گاز موجب 
عقب ماندگي کشور از رقبا در اين بازار شده است. به نحوي که در 
س��ال هاي اخير نه تنها صادرات گاز پيشرفت قابل توجهي نداشته 
بلکه حت��ي قراردادهاي قطعي صادرات همچون خط لوله صادرات 
گاز ايران به پاکستان در اين زمينه معطل مانده است. بدين منظور 
اولوي��ت بندي گزينه هاي ص��ادرت گاز و تبيين راهبرد تجارت گاز 

کشور امري ضروري است.

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران:

پروژه هاي نظام اطالعات مديريت شرکت 
انتقال گاز اجرايي مي شود

اطالع�ات  نظ�ام  پروژه ه�اي 
نظ�ام  مکانيزاس�يون  و  مديري�ت 
مديريت فرآيندهاي کس�ب وکار شرکت 
انتق�ال گاز اي�ران ب�ا حض�ور مديران و 
پيمانکاران ش�رکت انتقال گاز از طريق 

ويدئوکنفرانس افتتاح شد.
به گ��زارش دانش نفت به نقل از 
شرکت ملي گاز ايران، نشست افتتاحيه 

مسائل راهبردي شرکت انتقال گاز شامل »پروژه هاي نظام اطالعات 
مديريت MIS و مکانيزاس��يون نظام مديريت فرآيندهاي کس��ب وکار 
ش��رکت انتقال گاز ايران IGTCMS«، با حضور مديران و نمايندگان 
س��تاد انتق��ال گاز ايران، مش��اور پيمانکار و مدي��ران مناطق دهگانه 
عملياتي از طري��ق ويدئوکنفرانس برگزار شد.س��عيد توکلي، در آيين 
افتت��اح اين طرح، با بيان اين که موضوع برند ش��دن ش��رکت انتقال 
گاز ايران از پارس��ال در هيئت مديره ش��رکت مل��ي گاز ايران مطرح 
ش��ده اس��ت و ما نيز نس��بت به اجراي اين موضوع، متعهد هس��تيم، 
گف��ت: پروژه هاي نظ��ام اطالعات مديري��ت و مکانيزاس��يون نظام 
مديريت فرآيندهاي کس��ب وکار ش��رکت انتقال گاز اي��ران، ۲ طرح 
بس��يار مهم هستند که اجراي آنها براس��اس طرح جامع شرکت ملي 
گاز به ش��رکت انتقال گاز ايران الزام ش��ده اس��ت.مديرعامل شرکت 
انتقال گاز ايران، هدف از اجراي طرح هاي يادش��ده را رشد، يادگيري، 
کاهش فرآيندهاي مازاد و افزايش بهره وري دانس��ت تا شرکت انتقال 
گاز به عنوان ش��رکتي چابک و چاالک با اجرايي کردن اين پروژه ها 
در پاس��خگويي به ذي نفعان قدم بردارد.وي اف��زود: براي تحقق اين 
هدف، بررس��ي هاي زيرساختي براي شناس��ايي نيازهاي مجموعه با 
هدف گردش به موقع و درس��ت اطالع��ات و بهره برداري از آن براي 
دستيابي به نتايج مطلوب انجام شده است، بنابراين فاز نخست پروژه 
IGTCMS در قال��ب ۱۵ فرآين��د و پروژه MIS در مدت هش��ت ماه 
و تعيي��ن هفت کارگروه اجرا خواهد ش��د.به گفته مديرعامل ش��رکت 
انتقال گاز ايران، مناطق دهگانه عملياتي، حدود ۶ هفته فرصت دارند 
اطالعات الزم را براي اجراي اين طرح ها گردآوري و ظرف مدت ۱۲ 
هفت��ه، خروجي اقدام ها را جمع بندي و ارائه کنند.توکلي با بيان اين که 
ماموريت شرکت انتقال گاز براي اجراي طرح هاي يادشده در قالب ۲۱ 
موضوع راهبردي مشخص شده است، اظهار کرد: جهت گيري، رشد و 
يادگيري، موضوع سيستم اطالعات مديريت )MIS(، تعالي فرآيندها و 
نظام هاي مديريت از جمله مس��ائل راهبردي اين طرح ها هستند تا با 
اجراي آنها بتوانيم به عنوان نخستين شرکت در مجموعه شرکت ملي 
گاز ايران، مکانيزاس��يون نظام مديريت فرآيندهاي کسب وکار شرکت 

انتقال گاز ايران را نهايي و عملياتي کنيم.

رئيس حراست شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد خبرداد؛

رونمايي از لباس مصوب پرسنل حراست 
در پااليشگاه گاز هاشمي نژاد

رئيس حراس�ت ش�رکت پااليش گاز 
شهيد هاش�مي نژاد از متح�د الش�کل ش�دن لباس 

مصوب پرسنل حراست اين مجتمع گازي خبرداد.
به گ��زارش دانش نف��ت به نق��ل از روابط 
گاز شهيد هاش��مي نژاد،  پااليش  عمومي ش��رکت 
حس��ن مرداني با اعالم اين خبر افزود: پيرو ابالغ 
س��تاد حراس��ت س��ازمان وزارت نفت و ش��رکت 
ملي گاز ايران، از لباس مصوب پرس��نل حراست 
رونمايي ش��د.وي با بيان اينکه حراست به عنوان 
يک��ي از ب��ازوان مه��م و پر دغدغه هر س��ازمان 
به ش��مار ميرود تصريح کرد: در گذش��ته پرسنل 
رسمي س��ازمان داراي لباس يک دست آبي رنگ 
و پرس��نل پيمانکاري لباس قهوه اي رنگ داشتند 
که هر يک از نفرات بر اساس وظيفه سازماني در 
لباس ملبس به حراست از تاسيسات پااليشگاهي 
حفاظت مي کردند.مرداني بيان داشت: در راستاي 
رسالت سازمان حراست وزارت نفت و شرکت ملي 
گاز ايران مبني بر آراس��تگي ظاهري کليه پرسنل 
ش��اغل واحد حراست ش��امل ) کارکنان رسمي و 
پيمانکاري واحد حراست ( از اين پس کليه پرسنل 
شاغل در اين واحد با لباس متحد الشکل نسبت به 

انج��ام ماموريت ها و وظايف محوله اقدام خواهند 
نمود که اين مهم تاثير بسزايي در روحيه کارکنان 
خواهد داش��ت.اين مقام مس��ئول با بيان اينکه در 
جامعه ش��اهد پوش��ش يونيفرم هاي همس��ان در 
گروه هاي��ي مانند نظاميان، پليس، ارتش، س��پاه، 
نيروهاي امدادي، آتش نشاني و پزشکان هستيم 
خاطر نش��ان ک��رد: اي��ن مهم باعث بازشناس��ي 
آس��ان تر اعضاي نهاد توس��ط خود آنان يا توسط 
ديگران مي ش��ود و امروزه بسياري از نهادها براي 
ش��ناخت نيروهاي شاغل در واحدهاي سازماني از 
لباس همسان اس��تفاده مي کنند.مرداني در پايان 
تاکيد کرد: معتقديم نيروي انساني مهمترين رکن 

تشکيل دهنده هر سازمان است.

حماسه اي ديگر از مردم انقالبي ايران؛

حضور پرشور بسيجيان پااليشگاه 
گاز هاشمي نژاد در پاسداشت حماسه 9 دي

بس�يج  مقاوم�ت  پاي�گاه  فرمان�ده 
ش�رکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از حضور 
پرش�ور بس�يجيان و کارکنان اين مجتمع گازي 
در پاسداشت حماس�ه ۹ دي همزمان با سراسر 

کشور، در شهرستان مرزي سرخس خبرداد.
ب��ه گزارش دانش نفت ب��ه نقل از روابط 
عمومي ش��رکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد، 
محمدرض��ا به آبادي با اع��الم اين خبر افزود: 
کارکن��ان و بس��يجيان هميش��ه در صحن��ه 
پااليش��گاه همراه با مردم واليت مدار سرخس 
در س��الروز حماس��ه ۹ دي با حضور در مراسم 
راهپيمايي، بار ديگر توطئه فتنه گران را محکوم 
و واليت مداري خود را با انقالب و سيد و ساالر 
ش��هيدان حضرت اباعبدا... الحسين ) ع( اعالم 
کردن��د.وي تصريح کرد: حماس��ه ۹ دي ، نماد 
عّزت، اس��تقالل و بصيرت مردمي اس��ت که تا 
پاي جان براي حفظ اصول اسالم و آرمان هاي 
انقالب ايستاده اند و با صداي رسا اعالم کردند 
ک��ه اگر دش��من در برابر دين آنها بايس��تد در 
برابرتمام دنياي آنها خواهند ايس��تاد.به آبادي 
ادامه داد: ش��رکت کنندگان در اين مراس��م با 

ش��عارهاي مرگ بر آمريکا، مرگ بر اس��رائيل، 
مرگ بر فتنه گر، ملت ما بيدار است – از فتنه گر 
بيزار است، توطئه بدخواهان در براندازي نظام 
اسالمي در توطئه س��ال ۸۸ را محکوم کردند.

اي��ن مقام مس��ئول در پايان تاکي��د کرد: ملت 
ايران در حماس��ه ۹ دي ثابت کردند که فريب 
دشمنان و توطئه گران را نمي خورند.شايان ذکر 
است: در ابتداي اين همايش به مناسبت فقدان 
رئي��س فقيد مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
حضرت آي��ت ا... هاشمي ش��اهرودي با تالوت 
قرآن توس��ط قاريان و ذکر حم��د ياد و خاطره 

ايشان گرامي داشته شد.

در سال ۹5 شرکت ملي نفت ايران 
روزانه ۸0 ميليون متر مکعب گاز به 

ميادين نفتي تزريق مي کرد و براساس 
اهداف کمي مقرر شده بود در سال ۹6 

مقرر شده بود تزريق گاز به ميادين 
نفتي به 125 ميليون متر مکعب در روز 
برسد، اما تنها ۷2 درصد از اين برنامه 
محقق شد و ميزان تزريق گاز به اين 

ميادين به ۸۹.۹ ميليون متر مکعب در 
روز رسيد

تهيه و تنظيم: 
محسن آقایي

پيشرفت پااليشگاه گاز بيدبلند در اجراي مديريت دارايي هاي فيزيکي
مديرعامل ش�رکت پااليش گاز بيدبلند از 
پيشرفت اين شرکت در پياده سازي و استقرار مديريت 
دارايي هاي فيزيکي خبر داد و گفت: مديريت اقتصادي، 
زيس�ت محيطي و افزايش به�ره وري مهم ترين نتايج 

اجراي اين طرح است.
ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملي 
گاز ايران، مديرعامل ش��رکت پاالي��ش گاز بيدبلند 
از برگزاري جلس��ه ارزيابي جايزه مل��ي دارايي هاي 

فيزيکي در اين ش��رکت خبر داد و گفت: اين جلسه 
با توج��ه به اهميت برنامه ريزي راهبردي و فوايد آن 
در پيش��برد اهداف و برنامه ها و تعيين آينده سازمان 
و پيشرو بودن ش��رکت پااليش گاز بيدبلند در زمينه 
پياده س��ازي نظ��ام مديريت دارايي ه��اي فيزيکي و 
جايگاه وي��ژه آن در مجموعه صنع��ت نفت، برگزار 
ش��د.علي محمد پوررضا، درباره مديريت دارايي هاي 
فيزيک��ي اظهار کرد: مديري��ت دارايي هاي فيزيکي، 

روش ها و فعاليت هاي طرح ريزي ش��ده اي است که 
س��ازمان از طريق آنها، دارايي هاي فيزيکي، سيستم 
دارايي ه��ا و نيز هزينه ها و ريس��ک ها و عملکرد آنها 
را در چرخ��ه عم��ر آن دارايي، با هدف پياده س��ازي 
و برنامه ري��زي راهبردي س��ازمان به صورت بهينه و 
پاي��دار برنامه ريزي و مديريت مي کن��د.وي مزاياي 
ديگ��ر اين ط��رح را کنت��رل بهتر و مؤثرت��ر بودجه، 
کاه��ش هزين��ه  عم��ر دارايي ها، افزايش بازگش��ت 

س��رمايه، رش��د و ارتقاي عملکرد زيست محيطي و 
همچنين مديريت ريسک و افزايش بهره وري نيروي 
کار دانس��ت و تصريح کرد: امس��ال پااليش��گاه گاز 
بيدبلند در پياده سازي و استقرار اين سيستم پيشرفت 
زيادي داشته و اکنون آماده است تا نه تنها در سطح 
ش��رکت ملي گاز ايران، بلک��ه در صنعت نفت نيز به 
عن��وان الگو و پايلوت مديري��ت دارايي هاي فيزيکي 

انتخاب شود.
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پتروشیمی پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۷

معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي:

توسعه صنعت پتروشيمي در فاز دوم ماهشهر ريل گذاري مي شود
مهندس به�زاد محم�دي در جريان 
س�فر به منطقه ماهش�هر ضمن جلسه با مسئولين 
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، از طرح ها 
و مجتمع ه�اي پتروش�يمي پتروکيمياي ابن س�ينا، 
پژوهش و فناوري پتروشيمي، طرح سلمان فارسي، 
کارون، ش�هيد تندگويان، بوعلي س�ينا، پايانه ها و 
مخازن، اسکله مايعات،پتروشيمي بندر امام، مخازن 
و پروژه بيد بلند ۲ و نيز از موقعيت محل توسعه هاب 

دوم منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر بازديد کرد. 
مهندس بهزاد محمدي در جريان اين سفر 
عملياتي ضمن بازديد از طرح هاي در دست اجراي 
اين منطقه، در جلس��ه هم انديشي مديران عامل 
مجتمع ها و طرح هاي مستقر در اين منطقه، گفت: 
با توصيه و تاکيد وزير محترم نفت، به دنبال ايجاد 
و توسعه فاز دوم منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر 
هستيم. وي تصريح کرد: صنعت پتروشيمي يکي 
از اولويت هاي اول اقتصاد کالن کش��ور اس��ت، 
بخش��ي از اين صنع��ت، که قدمت��ي قابل توجه 
دارد به عنوان قطب نخس��ت در منطفه ماهشهر 
متمرکز ش��ده اس��ت.وي اف��زود: در حال حاضر 
صنعت پتروش��يمي ۵۴ مجتمع تولي��دي و فعال 
دارد و در حدود ۶۶ طرح در دس��ت اجرا است که 

از اي��ن تعداد طرح در ح��دود ۳۴ طرح، با بيش از 
۲۰ درصد پيشرفت فيزيکي، به عنوان پروژه هاي 
فعال محس��وب مي شوند.مديرعامل شرکت ملي 
صنايع پتروشيمي در خصوص شاخص هاي صنعت 
پتروش��يمي گفت: عملک��رد تولي��د مجتمع هاي 
توليدي، بيانگ��ر ميزان تولي��د ۵۳,۶ ميليون تن 
اس��ت که از اين ميزان در حدود ۳۰,۷ ميليون تن 
محص��ول قابل فروش و مابقي به عنوان خوراک 

بين مجتمعي عرضه مي شود.
توليد بيش از ۱۰۰ ميليون تن محصول 

پتروشيمي در سال ۱۴۰۴
مهندس محمدي ادامه داد: در نگاه بلند که 
تا س��ال ۱۴۰۰ ترسيم شده است، با فعال سازي و 
بهره برداري کامل از طرح هاي پتروشيمي مجموع 
توليد فعل��ي صنعت به ۷۵ ميليون تن در س��ال 
خواهد رس��يد و اين امر نش��ان دهنده ش��يب رو 
به رش��د صنعت اس��ت و حتي اگر تا پايان سال 
۱۴۰۴ طرح جديدي هم تعريف نشود و با تکميل 
طرح هاي موجود، اين رقم به بيش از ۱۰۰ ميليون 
تن خواهد رسيد.وي با بيان اينکه، در سال جاري 
در ح��دود ۵۰ درص��د از کل محصوالت به توليد 
متانول و اوره و آمونياک اختصاص يافته اس��ت، 
گفت: پيش بيني مي ش��ود اين س��هم تا ده سال 
آينده با وضعيت پروژه هاي در دست توسعه فعلي 
ب��ه ۷۰ درصد افزايش يابد، بنابراين جاي دارد که 
به صورت ج��دي در زمينه تنوع در زنجيره توليد 
محصوالت اقدام نمايي��م.وي تاکيد کرد: تبديل 
ش��اخه متانول به انواع الفين ها، ب��ا هدف ايجاد 
تنوع در محصوالت، يکي از برنامه هاي توس��عه 
صنعت پتروشيمي اس��ت، که ش��رکت پژوهش و 

فن��اوري پتروش��يمي در اي��ن بحث ب��ه صورت 
ج��دي، فعال ت��ر از گذش��ته اقدام خواه��د کرد.

معاون وزير نفت در امور پتروش��يمي در خصوص 
نقش صنعت پتروش��يمي و سهم آن در ارز آوري، 
خاطرنش��ان ک��رد: از نظر درآمدزاي��ي، عملکرد 
صنعت پتروش��يمي در سال ۹۶ نشان مي دهد ۱۲ 
ميليارد دالر از محل صادرات محصوال ت ارز وارد 
کشور شده اس��ت و اين در حالي است که سهم 
داد و س��تد اين صنعت در ب��ازار بورس در حدود 
۵ ميلي��ارد دالر بوده اس��ت، در مجموع مي توان 
گفت سهم درآمد زايي صنعت پتروشيمي در سال 
گذش��ته ۱۷,۱ ميليارد دالر بوده اس��ت، که اميد 
اس��ت در اين مسير به اهداف پيش بيني شده در 
بخش توليد و فروش محصوالت پتروش��يمي در 
سال جاري نيز دس��ت يابيم.رئيس هيئت مديره 
شرکت ملي صنايع پتروش��يمي در ادامه در مورد 
سهم مجتمع هاي توليد ماهشهر در مجموع کل 
توليد صنعت پتروش��يمي گفت: ماهشهر از توليد 
کل صنعت پتروشيمي سهم ۳۸ درصدي را دارد، 
و بايد تالش کرد راندمان توليد در اين منطقه را 
از ۷۸ درصد فعلي به درصد متناسب تري افزايش 
داد.وي تاکيد کرد: منطقه ماهش��هر به دليل نوع 
خوراکي که از صنايع باالدست و مناطق نفت خيز 
دريافت مي کند، از نظر تنوع توليد بس��يار فعال و 
غني است و اين امر نشان دهنده کاهش ريسک 
پذيري و افزايش انعطاف پذيري است.مديرعامل 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص برنامه 
توسعه فاز دوم منطقه پتروشيمي ماهشهر، گفت: 
با تاکي��د و توصيه وزير محترم نفت در خصوص 
توسعه صنعت پتروش��يمي، به دنبال توسعه اين 
صنعت در ماهشهر با دو هدف ريل گذاري مسير 
توس��عه و نيز حمايت و پش��تيباني از آن هستيم. 
ام��ا اين منطقه به دليل نزديک��ي به دريا، از نظر 
اس��تحصال زمين با مش��کالتي همراه اس��ت و 
تالش داري��م که منطقه اي را به عنوان فاز دوم 
توسعه پتروشيمي در ماهشهر تعريف کنيم و تعداد 
قابل توجهي صنايع ميان دس��تي و پايين دستي 
را در اين منطقه با هدف افزايش توليد و تکميل 
زنجي��ره ارزش محصوالت ايجاد نماييم.به گفته 
بهزاد محم��دي، در حال حاضر ميزان س��رمايه 
گ��ذاري مورد ني��از و همچنين تع��داد واحدهاي 
پتروشيمي،به صورت دقيق مشخص نشده است 
و اين برنامه در حال جمع بندي و ارائه طرح هاي 

نهايي در آينده نزديک است.
HSE لزوم بازنگري قوانين و دستور العمل هاي

رئي��س هيئت مديره ش��رکت ملي صنايع 
پتروش��يمي در خصوص ديگر موانع و مشکالت 
پيش روي مس��ير توسعه ماهش��هر در فاز دوم، 
اظه��ار کرد: در توس��عه ف��از دوم منطق��ه ويژه 
پتروشيمي ماهش��هر، مس��ائل زيست محيطي و 
همچنين اس��تحصال زمين با مشکالتي همراه 
اس��ت، از س��وي ديگر موضوع تامي��ن خوراک 
و راههاي دسترس��ي ب��ه آن از الزامات مهم اين 

برنامه اس��ت، که به نظر مي رسد در بخش تامين 
خوراک بايد به صنايع ميان دستي متوسل شويم.

وي تاکي��د کرد: در مس��ير برنامه توس��عه جديد 
پتروش��يمي، توجه به مس��ائل زيس��ت محيطي 
و HSE ب��ه ويژه ايمني از اهميت بس��يار زيادي 
برخوردار اس��ت، و در اين بخش نيازمند بازيابي و 
احياي مجدد برنامه ها هستيم.معاون وزير نفت در 
امور پتروش��يمي در خصوص فعاليت ها و عملکرد 
سازمان منطقه ويژه اقتصادي در منطقه ماهشهر 
تاکيد کرد: شرح فعاليت ها و اقدامات انجام شده در 
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر 
نش��ان دهنده سيس��تماتيک و منظم بودن اين 
سازمان اس��ت که اميدوارم اين سازمان در مسير 
رو به رش��د و توس��عه فعاليت هاي خود حمايت و 
پشتيباني الزم را از طرح ها و مجتمع هاي توليدي 
منطقه تقويت نمايد.معاون وزير نفت و مدير عامل 
شرکت ملي صنايع پتروشيمي در خاتمه تاکيد کرد: 
با توجه به ماهيت و وظايف جديد ش��رکت ملي 
صنايع پتروشيمي، صنعت پتروشيمي مطمئن باشد 
که اين ش��رکت در ابعاد پشتياني و حمايت هاي 
فني و قانوني دوشادوش صنعت در مسير توسعه 
همگام اس��ت.بهزاد محمدي افزود: تمام تالش 
من تا زماني که در اين س��مت هستم، پشتيباني 
و حمايت از س��رمايه گذاران و صنعتگراني است 
که چرخ توس��عه صنعت پتروشيمي را به حرکت 

درمي آورند.
اختصاص ۱۸۰۰ ميليارد ريال به پروژه هاي 
مسئوليت اجتماعي منطقه ويژه اقتصادي 

پتروشيمي
در همين حال، مديرعامل س��ازمان منطقه 
ويژه اقتصادي پتروشيمي از اختصاص ۱۸۰۰ ميليارد 
ريال براي اجراي پروژه هاي مس��ئوليت اجتماعي 
در يک برنامه چهارس��اله در منطقه خبر داد. اميد 
شهيدي نيا در اين نشست هم انديشي گفت: سازمان 
منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، سازماني سرآمد در 
تکميل زنجيره ارزش و صيانت از محيط پيرامون با 
مأموريت پشتيباني، زمينه سازي، ارائه خدمات موثر به 
صنعت پتروشيمي در محيطي امن به منظور توسعه 
سرمايه گذاري، صادرات، ايجاد اشتغال مولد، رعايت 
الزام هاي زيس��ت محيطي و انجام مسئوليت هاي 
اجتماعي اس��ت.وي با اش��اره به اين که ۸۵ طرح 
تکميل شده در منطقه ويژه ماهشهر فعال هستند، 
افزود: ۲۸ طرح در حال ساخت، ۲۹ طرح در دست 
مطالعه و ۴۲ مجموعه کارگاه هاي کوچک فعال در 
اين منطقه وجود دارد.مديرعامل س��ازمان منطقه 
ويژه اقتصادي ماهشهر مجموع کل سرمايه گذاري 
انجام ش��ده در منطقه را ۱۷,۸ ميليارد دالر عنوان 
و اظه��ار کرد: حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال نيز براي 
ايجاد زيرساخت هاي الزم سرمايه گذاري شده است.

شهيدي نيا درباره واحد هاي سرمايه گذاري و تکميل 
ش��ده در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي تصريح 
کرد: ۲۰ واحد صنايع باالدس��تي و مياني، ۱۵ واحد 
صنايع پايين دستي، ۳۰ واحد صنايع غيرشيميايي 

و ۲۰ واح��د خدماتي در اين منطقه در حال فعاليت 
هستند.مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي 
پتروش��يمي با بيان اين که در اين منطقه ۲۸ طرح 
در حال س��اخت است، گفت: يک واحد باالدستي، 
۱۰ واحد ميان دس��تي و ۱۱ واحد پايين دس��تي و ۶ 
طرح س��بک و خدماتي به ارزش ۱,۵ ميليارد دالر 
و بي��ش از ۲۰ هزار ميليارد ريال، طرح هاي در حال 
س��اخت هستند که مي توانند ۲۷۰۰ شغل مستقيم 

ايجاد کنند.
۲۰ طرح آماده معرفي به سرمايه گذاران

وي ب��ا اش��اره ب��ه اين ک��ه ۲۰ ط��رح در 
قال��ب فرصت هاي امکان س��نجي ش��ده، آماده 
معرفي به س��رمايه گذاران در حوزه پايين دس��تي 
پتروشيمي تعريف ش��ده اس��ت، اظهار کرد: کل 
مبلغ سرمايه  مورد نياز اين طرح ها بيش از ۵ هزار 
و ۷۰۰ ميلي��ارد ريال و بي��ش از ۸۰ ميليون دالر 
برآورد مي ش��ود، ضمن اين که ميزان اشتغال زايي 
در زمان بهره برداري بيش از ۹۰۰ نفر خواهد بود.

شهيدي نيا اشتغال کنوني در منطقه ويژه اقتصادي 
ماهش��هر را ۳۰ هزار نفر عن��وان و اظهار کرد: با 
تکميل طرح ها و پروژه هاي در دس��ت ساخت و 
طرح هاي توس��عه اي صنايع باالدس��تي و مياني 

و اجراي طرح هاي امکان س��نجي ش��ده صنايع 
پايين دستي بيش از ۶ هزار شغل جديد به صورت 
مس��تقيم در منطق��ه ايجاد مي ش��ود.مديرعامل 
س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، تنوع 
محصول در اين منطقه را بس��يار باالتر از منطقه 
عس��لويه دانس��ت و گفت: ظرفيت توليد منطقه 
حدود ۲۶ ميليون تن در س��ال است.وي با اشاره 
به اختصاص بي��ش از ۷۸۰ ميليارد ريال به حوزه 
مسئوليت هاي اجتماعي در سال هاي ۸۲ تا ۹۰ از 
سوي شرکت ملي صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه 
اقتصادي پتروشيمي گفت: پس از خصوصي سازي 
ش��رکت ها، بيش از ۵۸۰ ميليارد ريال پروژه هاي 
مسئوليت اجتماعي از طريق مصوبه هاي شوراي 
راهبردي پتروشيمي ها تا پايان سال ۹۶ در منطقه 
انجام ش��ده است.ش��هيدي نيا ادامه داد: پارسال 
براساس برنامه فرمانده منطقه در شوراي راهبردي 
سازمان تصويب ش��د که ۱۸۰۰ ميليارد ريال در 
طول يک برنامه چهار س��اله از س��ال ۹۷ صرف 
طرح هاي عمراني در حوزه بهداري و بهداش��ت، 
تربيت بدني، آموزش و پرورش، زيربنايي و امنيتي 
ش��ود.مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه اقتصادي 
پتروشيمي با اشاره به س��اخت حدود ۱۶۸ هکتار 
فضاي س��بز و حراکاري در خوريات به مساحت 
بيش از ۵۰۰ هکتار )بيش از ۷ ميليون اصله نهال( 
از سوي اين سازمان در منطقه اظهار کرد: نظارت 
بر نحوه اصولي مديريت پس��ماندها و پساب هاي 
صنعت��ي و پايش فاکتورهاي زيس��ت محيطي با 
نصب ۳۴۴ آنااليزر برخط )آنالين( بر منابع نشر از 
جمله ديگر فعاليت هاي زيست محيطي انجام شده 

از سوي سازمان است.

یادداشت

بررسي استراتژي توسعه صنعت پتروشيمي در ايران
صنع��ت پتروش��يمي به عنوان حلق��ه اتصال انرژي ه��اي پايه و 
محص��والت نهايي يکي از کليدهاي اصلي توس��عه صنعتي اس��ت و 
ه��ر يک از کش��ورها به اقتضاي خ��ود و به کمک يک ي��ا چند مورد 
از مزيت ه��اي صنعت پتروش��يمي نظير تامين مال��ي، تامين خوراک، 
بازار مصرفي و تکنولوژي، به دنبال توس��عه صنعت پتروش��يمي، توليد 
محصوالت پتروشيمي و افزايش س��هم خود در کيک اقتصادي جهان 
هس��تند. محصوالت پتروشيمي برحسب عملکرد، مشخصه و قيمت به 
س��ه طبقه،محصوالت پاي��ه نظير اوره، متانول، اتيل��ن، پروپيلن، بنزن 
و مش��تقات اوليه آن ها، محصوالت ميان دس��ت نظير هگزامين، اتيل 
استات، بوتيل استات، اکريليک اسيد و محصوالت شيميايي خاص نظير EPDM، اتوکسيالت ها، پلي استال 
تقسيم بندي مي شوند. نگاهي به وضعيت ۴۰ سال گذشته صنعت پتروشيمي نشان مي دهد که اين صنعت 
ابتدا در اختيار اياالت متحده، اروپاي غربي و ژاپن بوده است که به مرور زمان با کاهش سهم شديد توليد 
اروپا و ژاپن از جمع توليدکنندگان انبوه در بازار صنعت پتروشيمي، در طي ۱۰ سال گذشته اياالت متحده، 
چين و خاورميانه س��کان داران اصلي صنعت پتروش��يمي بوده اند. بر اس��اس گزارش موسسه cefic ارزش 
فروش محصوالت شيميايي و پليمري صنعت پتروشيمي در جهان در سال ۲۰۱۷، ۳۳۶۰ ميليارد يورو بوده 
که نسبت به سال ۲۰۱۶، رشدي معادل ۴.۶ درصدي داشته است که مواد پايه، مياني و شيميايي خاص به 
ترتيب حدود ۸۴، ۳ و ۱۳ درصد از سهم فروش جهاني را به خود اختصاص داده اند. که از اين ميان کشور 
چين که از حيث منايع نفت و گاز متعارف در حد رقابت با کش��وري نظير ايران نيس��ت با توليد محصوالت 
پتروشيمي به ارزش ۱۳۳۱ ميليارد يورو به تنهايي۴۰ درصد از کل ارزش مواد شيميايي و پليمري دنيا را از 
آن خود نموده اس��ت و کل س��هم فروش منطقه شمال آمريکا )کانادا، مکزيک و اياالت متحده( و اتحاديه 
اروپا به ترتيب با ۵۲۸ ميليارد و ۵۰۷ ميليارد يورو بر روي هم ۳۰ درصد مي باشد. بر اساس همين گزارش، 
کش��ورهاي چين، اياالت متحده و آلمان رتبه اول تا س��وم ش��اخص ارزش فروش محصوالت شيميايي و 
پليم��ري در دنيا در اختيار دارند و جايگاه چهارم تا دهم به ترتيب در اختيار کش��ورهاي ژاپن، کره جنوبي، 
هند، فرانس��ه، تايوان، برزيل و ايتاليا قرار دارد. اين در حاليس��ت ارزش کل فروش محصوالت توليدي در 
س��ال ۹۶ در کش��ور حدود ۱۷ ميليارد دالر بوده است. مقايس��ه اين عدد با کشورهاي برتر و سهم ۵ دهم 
درصد از بازار جهاني اين حوزه حاکي از فاصله قابل توجه کشور با وضعيت مطلوب مي باشد. يکي از داليل 

پايين بودن ارزش فروش محصوالت پتروشيمي کشور، ارزش پايين هر تن کاالي توليدي است.
آمارها نش��ان مي دهد طي س��ال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ و با وجود تفاوت قيمت زياد بين خوراک هاي 
گازي و نفت��ي در صنع��ت پتروش��يمي، بعضي بازيگران اين صنعت توانس��تند از طريق ن��وآوري در توليد 
محصوالت، افزايش نرخ بهره برداري از واحدها و به کار گيري مدل  هاي جديد کس��ب و کار جايگاه خود 
را بخوبي ارتقا دهند. پيش بيني مي شود بعد از سال ۲۰۲۰، پتانسيل هاي سرمايه گذاري بر اساس خوراک 
ارزان در صنعت پتروشيمي کاهش يابد. پر واضح است که صنايع پتروشيمي خاورميانه از جمله ايران، ديگر 
قادر نخواهند بود به تنهايي به مزيت دسترس��ي به خوراک ارزان قيمت خود تکيه بزنند و مي بايس��ت هر 
چه سريعتر راه هاي جديدي براي حفظ توان رقابتي خود پيدا نمايند. منطقه خاورميانه بخصوص عربستان 
که در حال حاضر بيش��ترين دسترسي به خوراک ارزان صنعت پتروشيمي را دارند، متوجه اين خطر شده اند 
و س��رمايه گذاري را بيش��تر به س��مت ادغام واحدهاي پااليشگاهي و پتروپااليش��گاهي و افزايش توليد 
واحدهايي با خوراک مايع و يا خوراک ترکيبي س��وق داده اند. استراتژي توسعه صنعت پتروشيمي کشور در 
س��ال هاي گذش��ته با توجه به وجود منابع فراوان و متنوع هيدروکربوري مبتني بر نگرش فشار منابع و در 
راس��تاي توليد محصوالت پايه )Commodity( متان و اتان محور با هدف صادرات به بازارهاي دنيا و به 
صورت تدافعي و عمودي بوده است. ظرفيت توليد ساالنه بيش از ۳۰ميليون تن محصوالت پايه اي اوره، 
متانل، آمونياک، اتيلن و پلي اتيلن در کشور گوياي اين واقعيت است که توسعه صنعت پتروشيمي در کشور 
بصورت غيرمتوازن و بيش��تر دراليه اول رنجيره ارزش و بدون توجه به کش��ش بازار بوده اس��ت. نگاهي 
به گزارش کيفيت و کميت محصوالت صادراتي نش��ان مي دهد در س��ال ۹۶صنعت پتروشيمي کش��ورمان 
۵۳/۶ ميليون تن محصول توليد داش��ته که از اين ميزان ۲۲/۴ميليون تن محصول معادل ۱۲ميليارد دالر 
پتروش��يمي صادرات و ۸/۳ ميليون تن محصول پتروش��يمي به ارزش ۵ ميليارد دالر در بازار داخلي فروش 
داش��ته اس��ت که بخش بس��يار قابل توجهي از اين صادرات به محصوالت پايه اختص��اص دارد. اما اين 
صادرات در نگاه سيستمي منجر به ايجاد ارزش واقعي نشده است چرا که در کنار صادرات محصوالت پايه، 
س��االنه هزينه ارزي زيادي صرف واردات محصوالت ميان دستي و پايين دستي شيميايي و پليمري مورد 
 ۵/۴ )OPE(نياز کش��ور مي ش��ود. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۵ بر اساس آمار رصدخانه پيچيدگي اقتصاد
ميليارد دالر معادل ۱۲% کل واردات، صرف هزينه واردات محصوالتي نظير تاير، پلي استال ها، پليمرهاي 
اتيلن��ي، پليمرهاي اس��تايرني، پليمرهاي آکريليک، پليمرهاي پروپيلني، م��واد معطر، چربي ها و الکل هاي 
صنعتي، آفت کش ها، رنگ، چس��ب و مواد ش��وينده به کش��ور شده اس��ت. اين آمار نشان مي دهد کشور 
ايران در کنار صادرات مواد پايه پتروش��يمي واردکننده مواد Specialty و محصوالت صنايع پايين دس��تي 
اس��ت؛ به اين معنا که کش��ور ايران نفت و گاز را به مواد ش��يميايي ساده اي تبديل مي کند و سود حاصل 
 از فروش آن را به واردات کاالهايي اختصاص مي دهد که از همان مواد پايه تش��کيل ش��ده اما بسيار گران 
قيمت تر هس��تند. با توجه به پيش بيني مکنزي رش��د مبني برکاهش رش��د بازار پتروشيمي از ۳/۶ در دهه 
گذشته به ۲ تا ۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ به دليل بلوغ بازار و کاهش نياز به مواد شيميايي، به اعتقاد نگارنده 
 ايده آل ترين مسير براي توسعه صنعت پتروشيمي در کشورمان رويکرد تحليل گرانه است که مي بايست به 
ش��کل دقيق تري رفتار هاي رقبا توليد کننده هر سه اليه محصوالت پتروشيمي در سطح منطقه و جهاني 
مورد تحليل قرار بگيرد. جهت تحليل نظام مند صنايع امروزي نياز است که شبکه اي از فاکتورهاي موثر 
مورد بررسي قرار گيرند تا بتوان محيط اطراف را به خوبي بررسي نمود. از اين رو پيشنهاد مي گردد: از يک 
س��و با توجه به مزاياي دسترس��ي به آبهاي آزاد، موقعيت دروازه اي بين آس��يا و اروپا، ذخاير غني انرژي و 
خوراک ارزان، کماکان يا احداث و توس��عه واحدهاي مگا پروژه متان و اتان محور، سياس��ت افزايش توليد 
محصوالت ش��يميايي و پليمري پايه با رويکرد صادرات در صنعت پتروش��يمي در دستور کار قرار گيرد و با 
استفاده از فناوري هاي فرايندي جديد و کاهش هزينه توليد، ضمن حفظ اختالف خود با رقباي منطقه  اي 
و فرا منطقه  اي به دنبال کس��ب جايگاه کليدي در بازارهاي دنيا به عنوان بازيگر اصلي تعيين قيمت اين 
 Specialty محصوالت صنعت در دنيا باشد. از طرفي ديگر با توجه به رشد سريع تقاضاي براي محصوالت
به علت گس��ترش صنايع مصرف کننده مختلفي نظير اتومبيل، س��اخت و س��از، الکترونيک، دريايي، لوازم 
آرايش��ي و غيره، پيش بيني رش��د حدود ۳/۴ درصدي از سال ۲۰۱۵ الي ۲۰۲۰ از سوي موئسسات معتبر و 
توس��عه رقباي منطقه اي و بين المللي و نيز واردات ده ها محصول پتروش��يمايي مورد نياز کشور همچون 
پلي اس��تال، EPDM، آکريلونيتريل و غيره از خارج و مي بايس��ت با رويکرد تهاجمي و توسعه افقي هر چه 
س��ريعتر و دقيقتر به دنبال توليد محصوالت متنوع ش��يميايي و پليمري خاص نظير EPDM در راس��تاي 
خودکفايي و رفع نيازهاي کشور باشد. بايد به اين موضوع نيز توجه کرد توسعه هر چه بيشتر زنجيره ارزش 
نفت و گاز و توليد محصوالتي شيميايي و پليمري خاص با رويکردهاي گذشته که براي توليد محصوالت 
Commodity اس��تفاده مي ش��د، به دليل رقابت ش��ديد تولي��د کنندگان، محدويت حجم ب��ازار، فروش و 
بازارياب��ي پيچي��ده و نياز به فناوري باال براي چنين محصوالتي امکان پذير نيس��ت. لذا ورود به اين بازار 
نيازمند صرف هزينه و زمان مي  باشد و مي بايست برنامه  ريزي هاي بلند مدت براي آن در نظر گرفته شود 
چرا که قرار اس��ت در مس��يري گام برداريم که ديگر کشورها مدت  هاست جلوتر از ما به حرکت افتاده اند. 
اين مهم نياز به خودباوري و عنايت ويژه وزارت نفت و همکاري ساير نهادهاي دولتي و تعامل هوشمندانه 
پژوهشگاه ها و شرکت هاي دانش بنيان با صاحبان فناوري چنين فرايندهاي دارد تا با تمرکز بر اين موضوع، 
 در کنار درآمدزايي از خام فروش��ي از س��اير صنايع پايين دس��تي نيز درآمدزايي قاب��ل توجهي را به وجود

 بياورند.

مهندس محمدی:

 در حال حاضر صنعت پتروشيمي

 54 مجتمع توليدي و فعال دارد و در 

حدود 66 طرح در دست اجرا است که 

از اين تعداد طرح در حدود 34 طرح، 

با بيش از 20 درصد پيشرفت فيزيکي، به 

عنوان پروژه هاي فعال محسوب مي شوند

در نگاه بلند که تا سال 1400 ترسيم شده است، 
با فعال سازي و بهره برداري کامل از طرح هاي 

پتروشيمي مجموع توليد فعلي صنعت به ۷5 
ميليون تن در سال خواهد رسيد و اين امر 

نشان دهنده شيب رو به رشد صنعت است و حتي 
اگر تا پايان سال 1404 طرح جديدي هم تعريف 
نشود و با تکميل طرح هاي موجود، اين رقم به 

بيش از 100 ميليون تن خواهد رسيد

درآمد زايي 17.1 ميليارد دالري صنعت پتروشيمي در سال گذشته
صنع�ت پتروش�يمي يکي از مهم ترين مناب�ع ارزآوري 
در کش�ور است که از ابتداي س�ال تاکنون و طبق دستورالعمل هاي 
ارزي بان�ک مرک�زي موظ�ف ب�ه برگردان�دن ارز خ�ود ب�ه چرخه 
اقتصادي کش�ور ش�دند. آمارها حاکي از آن اس�ت ک�ه اين صنعت 
 در س�ال گذش�ته ۱۷.۱ ميليارد دالر براي کش�ور درآمدزايي داشته

است.
در ح��ال حاضر صنعت پتروش��يمي ۵۴ مجتمع توليدي و 
فعال دارد و در حدود ۶۶ طرح در دس��ت اجرا اس��ت که از اين 
تعداد در حدود ۳۴ طرح، با بيش از ۲۰ درصد پيشرفت فيزيکي، 
به عنوان پروژه هاي فعال محس��وب مي ش��وند. عملکرد توليد 

مجتمع هاي توليدي، بيانگر ميزان توليد ۵۳.۶ ميليون تن است 
ک��ه از اين مي��زان در حدود ۳۰.۷ ميليون ت��ن محصول قابل 
فروش و مابقي به عنوان خوراک بين مجتمعي عرضه مي شود.
در نگاه بلند که تا سال ۱۴۰۰ ترسيم شده است، با فعال سازي 
و بهره برداري کامل از طرح هاي پتروشيمي مجموع توليد فعلي 
صنعت به ۷۵ ميليون تن در س��ال خواهد رس��يد. حتي اگر تا 
پايان س��ال ۱۴۰۴ طرح جديدي هم تعريف نشود و با تکميل 
طرح ه��اي موجود، اين رقم به بيش از ۱۰۰ ميليون تن خواهد 
رس��يد.بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در سال جاري 
ح��دود ۵۰ درصد از کل محصوالت به تولي��د متانول و اوره و 

آمونياک اختصاص يافته است و پيش بيني مي شود اين سهم تا 
۱۰ س��ال آينده با وضعيت پروژه هاي در دست توسعه فعلي به 

۷۰ درصد افزايش يابد.
سهم صنعت پتروشيمي در ارزآوري

از نظ��ر درآمدزايي، عملکرد صنعت پتروش��يمي در س��ال 
۱۳۹۶ نش��ان مي ده��د ۱۲ ميلي��ارد دالر از مح��ل ص��ادرات 
محصوالت ارز وارد کشور شده که سهم داد و ستد اين صنعت 
در بازار بورس در حدود ۵ ميليارد دالر بوده اس��ت، در مجموع 
مي توان گفت س��هم درآمدزايي صنعت پتروش��يمي در س��ال 

گذشته ۱۷.۱ ميليارد دالر بوده است.

جواد قيصریان فرد
رئيس تحقيق و توسعه 

پتروشيمي  ایالم
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۸ یادداشت

کمک های بين المللی  در قبال اجرای 
موافقتنامه  پاريس؟

حسين نريمان پناه
کارشناس حوزه اقليم شناسي

يکي از اصلي ترين داليل موافقان توافق پاريس، دريافت کمک هاي 
مالي بين المللي اس��ت، اما بررسي ها نشان مي دهد که جذب اين کمک ها، 
با توجه به وضعيت فعلي ايران در جهان، ممکن نيست. توافق تغيير اقليم 
پاريس با هدف جلوگيري از افزايش دماي زمين و با تمرکز بر کاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي انسان س��اخت از جمله دي اکس��يد کربن)CO۲(، مورد 
اجماع کشورهاي حاضر در نشست COP۲۱ قرار گرفت. ايران نيز به عنوان 
يکي از کشورهاي حاضر در اين نشست، اين توافقنامه را امضاء کرده است 
و در سند تعهدات اوليه خود، متعهد به کاهش ۱۲ درصدي انتشار گازهاي 
گلخانه اي تا س��ال ۲۰۳۰ ميالدي ش��ده اس��ت.موافقان اين توافق معتقد 
هستند که ايران در مقابل کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، از کمک هاي 
بين المللي بهره مند مي شود. به عبارت ديگر، دريافت کمک هاي بين المللي 
از اصلي ترين داليل موافقت آنها با پيوس��تن ايران به توافق پاريس است؛ 
در حاليکه بر اس��اس ماده ۹ اين توافق، هزينه طرح هاي کاهش انتشار در 
کشورهاي درحال توسعه، بايد از سوي کشورهاي توسعه يافته تأمين شود. 
همچنين مطابق تصميمات اين توافق، کشورهاي توسعه يافته براي جبران 
خسارت هاي ناشي از کاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي در کشورهاي در 
حال  توس��عه، موظف به کم��ک ۱۰۰ ميليارد دالري به صورت س��االنه از 
طريق صندوق اقليم س��بز )GCF( ش��ده اند.حال س��وال اينجا است که با 
پيوستن ايران به اين توافق، چقدر از اين کمک ها شامل ايران خواهد شد؟ 
براي پاسخگويي به اين سؤال در ادامه به بررسي کمک هاي بين المللي و 

همچنين وضعيت ايران در دريافت اين کمک ها مي پردازيم:
۱- وضعيت کمک هاي مالي تا به حال:

بر اس��اس گزارش صندوق س��بز اقليم به عنوان نه��اد توزيع کننده 
کمک ه��اي بين المللي، کمک مالي صورت گرفته از س��وي کش��ورهاي 
توس��عه يافته به اين صن��دوق تا به حال، فقط ۱۰ ميلي��ارد دالر بوده؛ اين 
درحالي است که کشورهاي آسيا-اقيانوسيه توانسته اند فقط ۲ ميليارد دالر 
از اي��ن کمک ها را دريافت کنند و ميزان دريافت��ي ايران از اين مبلغ تا به 

حال، صفر بوده است.
۲- تجربه CDM در پيمان کيوتو:

تجربه پيمان کيوتو به عنوان اولين توافق آب  و هوايي نشان مي دهد 
که ايران در جذب کمک هاي بين المللي، عملکرد بس��يار ضعيفي داش��ته 
است. مطابق گزارش سازمان محيط زيست، در جريان پيمان کيوتو از ۶۰ 
طرحي که در مکانيزم توس��عه پاک )CDM( در سطح دنيا اجرا شد، سهم 
ايران تنها ۱۳ طرح )۰.۲ درصد از کل طرح ها( بود؛ اين درحالي اس��ت که 
بيش��ترين کمک ها توسط کشورهاي ش��رق آسيا جذب شده و کشورهاي 
چين و هند با اختصاص ۶۷ درصد از اين طرح ها، بيشترين سهم از جذب 

اين پروژها را داشتند.

شکل )۱( میزان بهره مندي کشورهاي مختلف از کمک هاي بین المللي در ���
مکانیزم CDM را نشان مي دهد.

3- وجود تحريم هاي پولي و بانکي:
وج��ود تحريم ه��اي چندجانبه در حوزه هاي پول��ي و بانکي به حدي 
وضعيت کشور را تحت تأثير قرار داده است که حتي اجازه نقل  و انتقال مالي 
به ايران در تأمين دارو نيز داده نمي شود. حال سؤال اينجا است که صندوق 
اقليم سبز چگونه مي تواند کمک هاي مالي را به ايران انتقال دهد؟ ممکن 
است درقبال اين پرسش، شرط ايران براي کاهش انتشار مطرح شود، بدين 
معني که ايران، انجام تعهدات را مش��روط به رفع محدوديت هاي مالي و 
تکنولوژي و همچنين رفع تحريم هاي ظالمانه کرده اس��ت؛ اما بسياري از 
حقوق دانان منتقد به شروط ايران در توافق پاريس معتقدند که اين عبارات، 
کلي و قابل تفسير از سوي طرف هاي مقابل است و نمي تواند برطرف کننده 

موانع اعطاي کمک هاي بين المللي باشد.
۴- اولويت داشتن کشورهاي جزيره اي و کوچک:

بر اساس بند ۴ ماده ۹ توافق پاريس، کشورهاي فقير و جزاير کوچک 
براي دريافت کمک هاي بين المللي در اولويت قرار دارند. همچنين گزارش 
شش��م صندوق اقليم سبز نش��ان مي دهد که از ۲ ميليارد دالر کمک اين 
صندوق به کشورهاي آسيا-اقيانوسيه، بيشترين کمک ها به جزاير کوچکي 
مانن��د کوک، نائورو، کامبوج، نيووي و تونگا اعطا ش��ده اس��ت. از طرفي 
کشورهاي توسعه  يافته، تصميم گيرنده اصلي در پرداخت کمک ها هستند 
و طبق اولويت بندي مدنظرش��ان، به کشورها کمک خواهند کرد؛ بنابراين 
ممکن اس��ت اين کمک ها اصاًل به کش��ور ما تعلق نگيرد و حتي تصميم 

بگيرند که کمکي به ايران نکنند.
۵- خروج آمريکا از توافق پاريس:

خ��روج آمريکا از تواف��ق پاريس به عن��وان اصلي ترين تأمين کننده 
کمک هاي بين المللي از ديگر موانع موجود اس��ت. بر اساس گزارش هاي 
موجود، حدود ۶۰ درصد تأمين هزينه هاي صندوق اقليم سبز به عهده امريکا 
بود که زيان مالي ناشي از اين هزينه ها، يکي از داليل اصلي خروج آمريکا 
از تواف��ق پاريس ش��د. بنابراين ف��ارغ از ديگر موانعي ک��ه در برابر جذب 
کمک هاي اين صندوق توس��ط ايران وجود دارد، با کاهش چشم گير منابع 
تأمين اين هزينه ها، آيا مي توان اميدي به حمايت هاي مالي اين صندوق در 
آينده داش��ت؟با توجه به نکات ذکرشده مي توان گفت که موضوع دريافت 
کمک هاي مال��ي بين المللي ازطريق پيوس��تن به تواف��ق پاريس، داراي 
تضمين هاي قطعي و عملي نيس��ت و به عبارت��ي، امکان پذير نخواهد بود. 
بنابراين استدالل موافقان پيوستن ايران به اين توافق، بسيار ضعيف  است، 
ازاين رو با توجه به شرايط فعلي، به نظر مي رسد بايد داليل حمايت خود را 
مشخص تر بيان کنند. همچنين ضروري است مجلس شوراي اسالمي با در 
نظر گرفتن تمامي ابعاد پيوستن به اين توافق، تصميمي هوشمندانه و مطابق 

با منافع ملي کشور بگيرد.

از اکتشاف و توليد تا بهره برداري در گفتگو با ابراهيم طالقاني؛

حساب ويژه صنعت نفت روي توان دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي 
ح�دود چه�ار س�ال از امض�اي 
فناوران�ه  توس�عه  پژوهش�ي  قرارداده�اي 
ب�ا دانش�گاه ها و مراک�ز  ميدان ه�اي نفت�ي 
تحقيقاتي کشور مي گذرد و کمتر از يک سال 
پيش نيز پنج قرارداد پژوهش�ي براي توسعه 
زيرساخت هاي علمي و فناوري در کشف منابع 
هيدروکربوري با دانش�گاه ها امضا ش�د. حاال 
ابراهيم طالقاني، سرپرست مديريت پژوهش 
و فن�اوري ش�رکت ملي نفت اي�ران مي گويد 
اي�ن ش�رکت ب�راي بهره  من�دي از ظرفي�ت 
مراک�ز تحقيقات�ي در بهينه س�ازي واحدهاي 
احتم�اال  و  دارد  برنام�ه  ه�م  بهره ب�رداري 
قراردادهاي آتي پژوهش�ي با اين محور امضا 
خواهد شد.مي پرس�م »آيا اي�ن قراردادها که 
از حي�ث تحکيم پيوند صنعت و دانش�گاه، به 
صنعت نف�ت وجهه خوب�ي داده، در عمل هم 
همانق�در اثرگذار ب�وده اس�ت؟« و او پس از 
ارائ�ه توضيح�ات ي�ادآور مي ش�ود: »ارتباط 
صنعت نفت با دانش�گاه ها و مراکز تحقيقاتي 
در برخ�ي طرح ه�ا به قدري محکم ش�ده که 
حتي اگر دانش�گاه هم ديگر نخواهد پاي کار 
باشد، نفت کوتاه نمي آيد. نفت روي توان آنها 
حس�اب باز کرده  است.« اگر ش�ما نيز چنين 
پرسشي از ذهن تان گذشته است، توضيحات 

طالقاني را در گفت وگو با شانا بخوانيد:
قرارداده�اي پژوهش�ي توس�عه فناورانه ۹ ���

میدان نفتي در چه مرحله اي است؟
کار در برخي ميدان ها مثل سروش و 
آزادگان از پيش��رفت مناسب تري برخوردار 
اس��ت و در ديگ��ر ميدان ه��ا ني��ز در حال 
پيش��روي اس��ت. خب اين نخستين تجربه 
ما در انعق��اد قراردادهاي پژوهش��ي کالن 
و م��دت دار )۱۰ س��ال( به ش��مار مي رفت 
و طبيع��ي ب��ود ت��ا کار روي روال بيفت��د، 
ب��ا وقفه هاي��ي روبه رو ش��ويم، ام��ا همين 

تجارب، مس��ير قراردادهاي پژوهشي بعدي 
را تس��هيل کرد، به طوري که قراردادهاي 
اکتش��اف محور تقريبا مطابق ب��ا زمانبندي 
پي��ش م��ي رود و فاز نخس��ت غال��ب اين 

قراردادها تا پايان سال نهايي مي شود.
منظور از پیش�رفت بهتر طرح هاي س�روش ���

و آزادگان چیست؟
در مي��دان س��روش، فاز نخس��ت و 
دوم ط��رح پايان يافته و در ش��رف ورود به 
فاز س��وم کار هس��تند. فاز دوم طرح ميدان 
آزادگان ه��م ب��ه زودي پاي��ان مي يابد. در 
مجموع روال به اين ش��کل اس��ت که فاز 
نخس��ت به ش��ناخت ميدان اختصاص دارد 
و فاز دوم به ش��کل گيري يا بررس��ي مدل 
توسعه. در فاز سوم آزمايش هاي الزم انجام 
مي ش��ود و در فاز چهارم، ترکيبي از مدل با 
آزمايش ها در دس��تور کار قرار مي گيرد. فاز 

پنجم هم فاز پاياني است. 
دانش�گاه س�هند در میدان س�روش به چه ���

گزینه های�ي به عنوان گزینه ه�اي بهینه ازدیاد 
برداشت دست یافته؟

در اين طرح، تزريق گاز و تزريق پليمر 
به عنوان بهترين گزينه ها انتخاب ش��دند و 
بررسي ها براي انتخاب روش بهينه تر ادامه 
دارد. دانش��گاه سهند در بحث تزريق گاز از 
دان��ش و توان کافي برخوردار اس��ت، اما از 
آنجا که براي نخستين بار در ميدان سروش 
)زير نظر ش��رکت نفت فالت ق��اره ايران( 
ش��اهد آزمايش هاي تزريق پليمر هس��تيم، 
دانشگاه سهند از مشاوره و همراهي شريک 
خارجي خود براي تامين تجهيزات و انتقال 
فن��اوري به منظ��ور انجام اي��ن آزمايش ها 
بهره مند مي ش��ود. بنابراي��ن در پايان طرح، 
حتي اگ��ر روش تزريق گاز به عنوان روش 
بهين��ه انتخاب ش��ود، باز هم ب��ا انجام اين 

پروژه، دانش��گاه موفق به انتقال فناوري و 
تامي��ن تجهيزات آزمايش��گاهي خود براي 
انجام آزمايش هاي تزريق پليمر شده است.

پیش�رفت کار در ط�رح پژوهش�ي آزادگان ���
چگونه است؟ گویا ارتباط خوبي هم بین انستیتو 
نف�ت دانش�گاه تهران با متولی�ان طرح در متن 

برقرار است.
ارتباط  اي��ن  دقيقا همين طور اس��ت. 
به نحوي اس��ت که نمايندگاني از انس��تيتو 
نف��ت دانش��گاه ته��ران در ش��رکت متن 
مس��تقر ش��ده اند و حداق��ل ماه��ي دو بار، 
جلس��ات مش��ترک و مفصلي با استفاده از 
انس��تيتو،  نمايندگان  بي��ن  ويدئواس��کايپ 
شرکت متن و مشاور خارجي برگزار و نتايج 
مطالعات در ميدان اس��تفاده مي شود. نتايج 
اين طرح قابل توجه بوده اس��ت و مي تواند 
تاثي��ر قابل توجه��ي در کاه��ش ريس��ک 
فعاليت هاي توس��عه اي ميدان داشته باشد. 

دانش��گاه تهران هم اکنون به عنوان بازوي 
پژوهشي شرکت متن در طرح آزادگان فعال 
است و به قدري اين ارتباط علمي مؤثر واقع 
شده که ديگر حتي اگر دانشگاه هم نخواهد 

پاي کار باشد، نفت کوتاه نمي آيد.
کار در ۶ می�دان  تح�ت نظارت ش�رکت ملي ���

مناطق نفت خیز جنوب در چه مرحله اي است؟
فاز نخس��ت هر ۶ ط��رح )منصوري، 
اه��واز و  بي بي حکيم��ه، کرن��ج، کوپ��ال، 
گچس��اران( در ش��رف پاي��ان اس��ت، البته 
ميدان منصوري پيش��رفت بهتري نسبت به 

پنج طرح ديگر دارد.
و دارخوین؟���

در دارخوين )تحت نظر ش��رکت نفت 
و گاز ارون��دان( کار بزرگي در دس��ت اقدام 
اس��ت و آن اين که طرح پژوهش��ي درصدد 
ايجاد و آزمايش سيستم ردياب گاز تزريقي 
برآمده تا از اين طريق، مش��خص شود گاز 
پس از تزريق چه مس��يري را طي مي کند. 
البت��ه ردياب��ي گاز تزري��ق ش��ده در مايع، 
معمول اس��ت اما مي  خواهيم به س��امانه اي 
براي رديابي گاز پس از تزريق در گاز دست 
يابيم که دانشگاه اميرکبير به عنوان دانشگاه 
طرف قرارداد در اين طرح به اين منظور در 
تالش اس��ت و اميدواريم در آينده نزديک، 
مرکزي با اين ش��رح کار در اين دانش��گاه 
ايجاد ش��ود تا بتواند ارائه دهنده اين خدمت 
باش��د. افزون ب��ر اين، به دنب��ال راه اندازي 
مرکز پيش��رفته آناليز رس��وب آسفالتين در 
دانش��گاه اميرکبير هس��تيم ک��ه در صورت 
تصويب در کميته راهبري، در دس��تور کار 
ق��رار مي گيرد. در ص��ورت راه اندازي چنين 
مرکزي، مي توان به بررس��ي و رفع معضل 
رسوب آس��فالتين در بس��ياري از ميدان ها 

به ويژه ميدان هاي غرب کارون ورود کرد.

صحب��ت از هم��کاري با مش��اوران 
خارج��ي طرح ها ش��د. اي��ن همکاري هاي 
پژوهشي در سايه تحريم ها کمرنگ نشده؟

نمي توان گفت تحري��م هيچ تأثيري 
نداشته است. به هر حال نگراني را در رفتار 
شرکت هاي مش��اور خارجي مي توان حس 
کرد، ام��ا در عين حال تمايل بس��ياري به 
ادامه همکاري دارن��د و با وجود نگراني ها، 

اين همکاري ها کمابيش ادامه دارد.
تاثیرگ�ذاري ای�ن طرح ه�اي فناورانه را در ���

مراک�ز  و  علمي دانش�گاه ها  س�طح  ارتق�اي 
تحقیقاتي چگونه ارزیابي مي کنید؟

ب��ه  مث��ال  به ط��ور  همانط��ور ک��ه 
برنامه ايجاد س��امانه ردياب��ي تزريق گاز و 
ش��کل گيري مرکز آناليز رس��وب آسفالتين 
در دانش��گاه اميرکبير ي��ا ارتق��اي س��طح 
علمي دانش��گاه س��هند ب��ه منظ��ور تزريق 

رويا خالقي
در  اوپ�ک  مه�م  نشس�ت  دو 
س�ال ۲۰۱۸، ب�دون تردي�د يک�ي از مهم ترين 
رويدادهاي نفت در س�ال ۲۰۱۸ است؛ سالي  که 
ترام�پ افزون بر خروجش از برنامه جامع اقدام 
مش�ترک )برجام( با توئيت هاي گاه و بي گاهش 
اوپک را به دردسر انداخت؛ ايران در سال سخت 
اوپک اما به گواه تحليلگران بين المللي توانس�ت 
دستاورد قابل قبولي داش�ته باشد. »چگونه ورق 
اوپ�ک در ۲۰۱۸ برگش�ت« عنوان�ي اس�ت که 
ب�راي اين مطل�ب انتخاب کردم. روند برگش�ت 
اي�ن ورق را بخوانيد و براي نخس�تين بار بدانيد 
که نمايندگان ايران در اوپک با دستان خالي چه 

کردند.
۱- بياني��ه همکاري کش��ورهاي اوپک 
 Declaration of( غيراوپ��ک  داوطل��ب  و 
Cooperation( ک��ه از ژانوي��ه ۲۰۱۷ اجرايي 
ش��د، در ماه مارس و آوري��ل ۲۰۱۸ به اهداف 
خود دست يافت. سطح ذخيره سازي نفت مازاد 
بر متوس��ط پنج ساله در کش��ورهاي سازمان 
توسعه و همکاري هاي اقتصادي )OECD( که 
نماد عدم توازن بازار نفت بود به صفر رس��يد؛ 
)۳۲۶ ميليون بشکه کاهش سطح ذخيره سازي 
نف��ت OECD(، قيمت س��بد نفت��ي اوپک از 
۵۲,۴ دالر در ه��ر بش��که در ژانويه ۲۰۱۷ به 
۶۳.۱۷ دالر در هر بشکه در آوريل ۲۰۱۸ رسيد 
و تقاض��ا براي نفت خام اوپک همراه با رش��د 
تقاض��اي جهاني نفت افزاي��ش يافت. گزارش 
 )IEA( ماهانه بازار نفت آژانس بين المللي انرژي
در آوريل ۲۰۱۸ با عنوان »ماموريت انجام شد« 
دال بر اين موضوع اس��ت. همه اين اتفاق هاي 
خوب اما نتيجه پايبندي و همکاري کشورهاي 
عضو اوپک و متعهدان غيراوپکي آنان به توافق 
بيانيه همکاري در دسامبر ۲۰۱۶ براي کاهش 
ي��ک ميليون و ۸۰۰ هزار بش��که اي بود که از 
ژانويه ۲۰۱۷ اجرايي ش��د و ب��ازار را دوباره به 
وضعيت ثبات بازگرداند. اين روند موفقيت آميز و 
کسب حداکثري منافع اعضاي  اوپک و داوطلب 
غيراوپک از اين شرايط اما با رشته توئيت هاي 

ترامپ و هم صدايي برخي اعضاي اوپک با آن 
به هم ريخت.

۲- هش��تم  ماه مه، دونالد ترامپ، رئيس 
جمهوري آمريکا خروج واش��نگتن را از برجام 
اع��الم و عنوان کرد همه تحريم ها عليه ايران 
را  که در چارچوب اين توافق لغو شده بودند، بار 
ديگر عليه تهران به اجرا مي گذارد و تاکيد کرده 
بود آمريکا قص��د دارد افزون بر اين تحريم ها، 
مجازات هاي اقتصادي س��نگيني را عليه ايران 
وضع کن��د. بيان اين جم��الت در جريان يک 
سخنراني ۱۱ دقيقه  اي اگرچه با مواضع جهاني 
در حمايت از ايران همراه شد، اما برخي اعضاي 
اوپک ب��ا تصور و هدف حذف ص��ادرات نفت 
ايران و همراهي با تصميم آمريکا بش��که هاي 
اضافي را راهي بازار س��ر و س��امان يافته نفت 
که با اجراي توافق همکاري کش��ورهاي عضو 
اوپک و داوطلب غيراوپک به دس��ت آمده بود، 
کردند. بشکه هايي که به صراحت مي توان گفت 
همه دستاوردهاي توافق ۲۰۱۶ را که با زحمت 
به دس��ت آمده بود، بر باد داد. هيئت ايراني اما 
همه هش��دارهاي الزم را پيش از وقوع چنين 
اتفاق هاي��ي به صورت نام��ه، گفت وگو و طرح 
در جلسات کارشناسي متعدد به دبيرخانه اوپک 
داده بود. ارس��ال ۶ نامه کليدي از س��وي وزير 
نفت ايران به محمد سانوسي بارکيندو، دبيرکل 
اوپک و سهيل المزروعي، رئيس دوره اي اوپک 
و نش��ر آن در رسانه هاي سراسر دنيا مؤيد اين 
نکته اس��ت.  ۳- ۴۴ روز پس از خروج آمريکا 
از برجام، يکصدوهفتادوچهارمين نشست اوپک 
)جمع��ه، ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸( در حالي در دبيرخانه 
اين سازمان برگزار شد که ترامپ در چند توئيت 
پياپي و در شرايطي که بازار نفت با ثبات عرضه 
و تقاضا همراه بود خواستار افزايش توليد نفت 
اوپک شد. اين خواسته با هدف جايگزين کردن 
نفت ايران مطرح ش��د و جالب آن که همزمان 
با اين خواس��ته امريکا، ب��رآورد دبيرخانه اوپک 
از عرض��ه و تقاضاي نفت ني��ز برخالف ديگر 
منابع معتبر مانند آژانس بين المللي انرژي تغيير 
کرد و تصوير عجيبي از کمبود نفت و افزايش 

تقاضا براي نفت خام اوپک در س��ه ماه سوم و 
چهارم ارائه ش��د که با مخالفت هيئت ايراني با 
اين اس��تدالل که بازار نفت در عمل با کمبود 
روبه رو نيس��ت، همراه ش��د. هيئ��ت ايراني در 
نشس��ت کميسيون اقتصادي )ECB( اوپک در 
ماه ژوئن و پيش از آن در جلس��ات کميته فني 
مش��ترک )JTC( بارها اين اعتراض خود را به 
دبيرخانه اوپک اعالم ک��رد؛ اعتراضي که اين 
سازمان ماه ها بعد به صحت آن اذعان کرد، در 
حالي که قيمت نفت به ازاي هر بشکه ۲۰ دالر 

با کاهش همراه شده بود.
۴- »يک��ي م��ن را توجيه کن��د چرا در 
ب��ازاري که تعادل وجود دارد بايد افزايش توليد 
داشته باش��يم؟« بدون ترديد اين کليدي ترين 
جمل��ه وزير نفت اس��ت که ي��ک روز پيش از 
نشس��ت ۱۷۴ اوپک در وي��ن اعالم کرد. او به 
درستي مي دانس��ت که هيچ کمبودي در بازار 
نفت وجود ندارد و دبيرخانه اوپک براي افزايش 
توليد از س��وي کش��ورهايي مانند عربس��تان، 
ام��ارات، عراق و کويت تصوير خالف واقعي از 
کمب��ود نفت در بازار ارائه داده اس��ت. بنابراين 
ب��ا قاطعيت اعالم کرد که ايران هر تصميمي را 
مبن��ي بر افزايش يک ميليون بش��که اي نفت 
اعضاي اوپ��ک وتو خواهد ک��رد. اما برخالف 
خواسته عربستان، روسيه و امارات که به دنبال 
افزايش اين مقدار تولي��د بودند، نتيجه خالف 
آن رقم خورد. يکصدوهفتادوچهارمين کنفرانس 
اوپک تصميم گرفت که کش��ورهاي عضو اين 
س��ازمان تالش خود را براي رسيدن به سقف 

پايبندي ۱۰۰ درصدي به کار گيرند. 
۵- مص��ادره ب��ه مطلوب عربس��تان و 
هم پيمانان آنها از تصميم نشست ۱۷۴ اوپک و 
افزايش توليد آنها از ماه ژوئن، و سوءاستفاده از 
کميته نظارتي وزارتي مشترک )JMMC( براي 
قانوني جلوه دادن تخلف هاي افزايش توليد به 
بهانه اجراي تصميم اوپک، وزير نفت را بر آن 
داش��ت تا براي چندمين بار دست به قلم ببرد. 
او در نام��ه ۱۷ مردادماه خود به رئيس دوره اي 
اوپک گوش��زد کرد که کميت��ه نظارتي وزارتي 

مشترک اختياري براي بازتوزيع مازاد پايبندي 
ميان کش��ورهاي اوپک و غيراوپک ندارد و از 
هر گونه اق��دام در اين خصوص پرهيز کند. او 
در اين نامه تأکيد کرده بود: »تالش هاي اوپک 
براي حفظ ثبات بازار و اهداف اوپک، همانگونه 
که در اساسنامه گفته شده و در تصميم نشست 
۱۷۱ کنفرانس و قطعنامه ۱۷۴:۵۱۳ بيان شده، 
بسيار مهم و ضروري است همه اعضاي اوپک 
اين تصميم ها را به جديت دنبال و اجرا کنند.« 
نامه هاي وزير نفت نشانگر آن بود که ايران قرار 
نيست از منافع خود چشم بپوشد و در اين مسير 

از همه ابزارها استفاده خواهد کرد.
۶- چن��د روز پيش از برگزاري نشس��ت 
کميته نظارتي وزارتي مشترک در ۲۳ سپتامبر 
)يک��م مهرماه( باز هم رس��انه هاي همس��و با 
اهداف عربس��تان، توپخانه خبرپراکني خود را 
روش��ن کردند. »افزايش تولي��د نفت به ميزان 
يک ميليون بش��که در روز« اين خبر در دستور 
کار بود. هيئت ايراني اما اس��ير س��ر و صداي 
توپخانه نش��د و مواضع ايران را به درس��تي در 
اين نشس��ت تبيين کرد. اين که ب��ازار نفت نه 
تنها در ش��رايط کنوني با کمبود عرضه روبه رو 
نيست، بلکه با مازاد عرضه نيز مواجه است و در 
شرايطي که برخي اعضاي اوپک تالش داشتند 
سهم اين سازمان را به توليدکنندگان غيرعضو 
اوپ��ک واگذار کنند به ش��دت ب��ا آن مخالفت 
کرد. حس��ين کاظم پور اردبيلي، نماينده ايران 
در هيئ��ت عامل اوپک پس از آن نشس��ت به 
رسانه هاي جهان گفت: »نبايد اجازه داد سهميه 
اوپک به کشورهاي غيرعضو اوپک داده شود«. 
با تالش هاي هيئت ايراني در تفس��ير حقوقي 
تصميمات اج��الس ۱۷۴ اوپک ک��ه به تأييد 
واحد حقوقي دبيرخانه اوپک نيز رس��يد، ثابت 
شد که JMMC صالحيت حقوقي براي توزيع 
م��ازاد پايبندي را ندارد و اي��ن موضوع تنها در 
صالحيت کنفرانس وزرا اس��ت. اين دس��تاورد 
سبب شد تا حداقل در آن مقطع موضوع توزيع 
م��ازاد پايبندي ها و افزاي��ش توليد به اجالس 

اوپک و غيراوپک در ماه دسامبر موکول شود.

۷- افزاي��ش توليد نف��ت برخي اعضاي 
اوپک در کنار روسيه در شرايطي که بازار نفت 
با مازاد عرضه روبه رو شده بود، به شدت قيمت 
نف��ت را تحت تاثي��ر قرار داد. حال بد نيس��ت 
بداني��د؛ از ماه م��ه ۲۰۱۸ که برخي کش��ورها 
افزاي��ش توليد را آغاز کردند تا پايان ماه اکتبر، 
کش��ورهاي اوپ��ک و داوطل��ب غيراوپک به 
ترتي��ب ۷۶۸ و ۲۷۵ هزار بش��که بر توليد خود 
افزودند. عربس��تان، امارات، عراق و روسيه به 
عنوان مهم ترين کشورهاي افزايش دهنده توليد 
در مدت مذکور به ترتي��ب ۶۴۴، ۳۸۴، ۱۹۰ و 
۴۵۸ هزار بش��که رشد توليد نفت خام داشتند. 
شايان ذکر اس��ت در مجموع در همه ماه هاي 
پس از ژوئن، عربستان، امارات، عراق و روسيه 
داراي تخلف توليد مازاد بر س��هميه هاي تعيين 
ش��ده بودند. به عنوان مثال، در ماه اکتبر مقدار 
مازاد بر تعهد براي کش��ورهاي اوپک و روسيه 
برابر ۱,۸ميليون بش��که در روز بوده اس��ت که 
از اين مق��دار نزديک يک ميليون و ۴۰۰ هزار 
 JMMC بشکه در روز متعلق به ۶ کشور عضو
)عربس��تان، امارات، الجزاير، کويت، روس��يه و 
عمان( بوده اس��ت. جالب آن که کشورهايي که 
وظيفه نظارت بر عملکرد توافق بيانيه همکاري 
را داش��تند، حاال خودشان تبديل به بزرگ ترين 

متخلفان شده بودند.
۸- افزايش توليد نف��ت در جهان اما به 
عربس��تان، امارات، عراق و روس��يه ختم نشد 
و در فاصل��ه م��اه مه تا اکتبر تولي��د نفت خام 
آمريکا ني��ز همراه با افزاي��ش قيمت ها، حدود 
يک ميليون بش��که در روز افزايش يافت. اين 
افزاي��ش توليد نفت خام در کنار کاهش رش��د 
تقاضاي نفت به دليل تشديد تنش هاي تجاري 
ميان چين و آمري��کا و همچنين تقويت دالر، 
س��بب ش��د تا در فاصله ماه هاي مورد اش��اره 
س��طح ذخيره س��ازي هاي نفت در کشورهاي 
OECD در حدود ۵۶ ميليون بش��که افزايش 
يابد و بار ديگر از متوس��ط پنج ساله خود فراتر 
رود. موضوعي که نش��ان دهنده بر هم خوردن 
دوباره بازار نفت ب��ود. نبايد از ياد برد که يکي 

فکر مي کنم سومين گام ما در 
قراردادهاي پژوهشي کالن در 

بخش باالدست صنعت نفت، امضاي 
قراردادهايي با مراکز تحقيقاتي 
با محوريت بهينه سازي واحدهاي 

بهره برداري نفت باشد که اين برنامه 
در دستور کار يک سال آينده پژوهش و 
فناوري شرکت ملي نفت ايران قرار دارد

ناگفته هايي از نشست هاي اوپک؛

چگونه ورق اوپک در 201۸ برگشت؟

تحلیل
گفتمان
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 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۹

از اکتشاف و توليد تا بهره برداري در گفتگو با ابراهيم طالقاني؛

حساب ويژه صنعت نفت روي توان دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي 

پليمر در ميدان س��روش اشاره کردم، اينها 
رويدادهاي��ي اس��ت ک��ه در س��ايه همين 
تعامل پژوهش��ي ش��رکت ملي نفت ايران 
با دانش��گاه ها و مراک��ز تحقيقاتي در حال 
انجام است. ضمن اين که در جريان اجراي 
همين قرارداده��اي ميدان محور، مصمم به 
ايجاد شبکه آزمايشگاهي در کشور شده ايم. 
در س��طح دانش��گاه ها و حتي شرکت هاي 
ح��وزه  در  آزمايش��گاه هايي  خصوص��ي، 
باالدس��تي صنعت نفت فعاليت مي کنند که 
بعضا از فعاليت هاي مش��ابه آزمايشگاه هاي 
ديگر در زمينه فعاليت ش��ان بي  خبرند. اين 
کمب��ود اطالع��ات س��بب مي ش��ود مقدار 
زيادي دارايي فيزيکي و ثروت بي اس��تفاده 
بمان��د؛ در صورتي که اگر ش��ناخت کافي 
نس��بت به داش��ته هاي آزمايشگاهي کشور 
در بخش باالدس��ت داشته باش��يم، هم از 

موازي کاري ها جلوگيري مي ش��ود، هم در 
زمان و هزينه و ... صرفه جويي خواهد ش��د 

و در نتيجه بهره وري کار افزايش مي يابد.
این کار را کلید زده اید؟���

ب��ه زودي آغ��از مي ش��ود. در وهل��ه 
نخس��ت، ميزان دارايي هاي هر آزمايشگاه 
مشخص مي ش��ود و بعد توان تکنيسين ها 
و س��اعات خالي دستگاه ها و ديگر جزئيات 
کاري هر آزمايشگاه. در مرحله دوم، معاونت 
مهندس��ي، پژوهش و فناوري وزارت نفت 
استانداردهاي آزمايشگا هي را اعالم مي کند 
و مراکز آزمايش��گاهي که مايل باش��ند در 
طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت همکاري 
داش��ته باش��ند، ب��راي فعالي��ت در قال��ب 
استانداردهاي تعيين ش��ده از سوي وزارت 
نفت بايد توان خ��ود را ارتقا دهند. بنابراين 
هدف اين اس��ت که در چهار س��ال آينده، 
آزمايشگاه هاي باالدستي، هم داراي گواهي 
باشند و هم به يکديگر خدمات ارائه دهند. 
تکميل و تجهيز آزمايشگاه هاي دانشگاه ها 
و مراک��ز تحقيقاتي طرف ق��رارداد با نفت 
در همي��ن قراردادهاي فناورانه هم از ديگر 
دس��تاوردهاي همکاري صنعت و دانشگاه 
در ۹ ميدان بوده اس��ت. اف��زون بر اين، ما 
از دانش��گاه ها به انح��اي مختلف حمايت 
مي کنيم. به طور مثال به تازگي آزمايش��گاه 
ميکروس��کوپي دانشگاه ش��هيد بهشتي با 
حمايت نف��ت به مدرن ترين دس��تگاه هاي 

ميکروسکوپي تجهيز شده است.
درب�اره نحوه اثرگ�ذاري این همکاري هاي ���

مش�ترک ب�ر س�طح علمي دانش�گاه ها توضیح 
دادی�د؛ ای�ن همکاري ها در بهبود فضاي کاري، 
ایج�اد نش�اط و ش�ادابي بی�ن دانش�جویان و 
افزایش انگیزه  هاي آنان هم موثر بوده است؟

اي��ن ه��دف را از طري��ق برگ��زاري 

مس��ابقات دانش��جويي دنب��ال مي  کني��م. 
به طور مثال هم اکنون در دانش��گاه اميرکبير 
مس��ابقه اي ب��ا موضوع مطالع��ه مخزن در 
حال برگزاري اس��ت ک��ه تاکنون ۲۸ گروه 
از دانش��گاه  هاي مختلف ثبت نام کرده اند و 
با اعالم نتايج آن تا پيش از پايان س��ال، به 
گروه هاي اول تا س��وم جوايز اعطا مي  شود. 
يا پارسال مسابقه ارائه فرمول سيال حفاري 
را برگ��زار کرديم که با اس��تقبال بس��ياري 
مواجه ش��د. جالب است بدانيد برندگان آن 
مس��ابقه، هم اکنون در اي��ن زمينه فعاليت 
مي کنند و کسب وکارشان را با همين محور 
پيش مي برند. ما گاه��ي ايده اوليه را طرح 
و گاه��ي از ايده هاي دانش��گاه ها با چنين 
محورهاي��ي اس��تقبال و حماي��ت مي کنيم 
و معتقديم اين ايده ه��ا مي تواند بعضا بازار 
پي��ش روي دانش��جويان و  را  کار خوب��ي 
فارغ التحصيالن قرار دهد. هم اکنون رابطه 

خوب��ي بين مديري��ت پژوه��ش و فناوري 
ش��رکت ملي نف��ت ايران با ش��رکت هاي 
دانش بنيان و فعاالن اس��تارتاپ ها ش��کل 
گرفته است و با توجه به تغيير پارادايم هاي 
پژوهشي دنيا، تاکيد داريم که خود را با اين 

تغيير پارادايم منطبق کنيم.
قراردادهاي اکتشاف محور در چه مرحله اي ���

قرار دارند؟
بس��ته نخس��ت هر پنج ق��رارداد در 
مراح��ل پاياني اس��ت و احتماال ت��ا پايان 
س��ال، فاز اول که با هدف توليد نقش��ه راه 
در دس��تور کار دانش��گاه ها قرار دارد نهايي 
مي ش��ود. تجربه قرارداده��اي ميدان محور 
در اي��ن قراردادها به کمک مان آمد و کار با 
سرعت بيش��تري پي گرفته شد. دانشگاه ها 
ني��ز هم��کاري بس��يار خوبي داش��ته اند و 
بي ش��ک خروجي هاي نهايي اين قراردادها 
ب��ه بهبود فرايندهاي اکتش��افي در کش��ور 
کمک مي  کن��د. آنچه به عنوان نقش��ه راه 
هر يک از پنج قرارداد اکتشاف محور اعالم 
شود، برنامه کاري اين قراردادها را در سال 

آينده مشخص مي کند.
و آی�ا فک�ر مي کنی�د امض�اي قرارداده�اي ���

پژوهش�ي دیگ�ري ه�م در این س�طح در پیش 
باشد؟

بل��ه. فکر مي کنم س��ومين گام ما در 
قرارداده��اي پژوهش��ي کالن در بخ��ش 
باالدست صنعت نفت، امضاي قراردادهايي 
با مراکز تحقيقاتي با محوريت بهينه سازي 
واحده��اي بهره ب��رداري نف��ت باش��د که 
اين برنامه در دس��تور کار يک س��ال آينده 
پژوهش و فناوري ش��رکت ملي نفت ايران 

قرار دارد.
گفتگو: هانيه موحد

از مهم تري��ن عوام��ل برهم زننده تع��ادل بازار 
نفت افزايش غيرقانوني توليد نفت کشورهاي 
عضو JMMC بوده اس��ت که در اجالس ۱۷۵ 
تالش داش��تند براي برقراري تعادل بازار نفت 
همه کشورهاي عضو بيانيه همکاري را درگير 
کاه��ش توليد کنن��د. به همين دلي��ل بود که 
کاظم پور اردبيلي، نماينده ايران در هيئت عامل 
اوپک در گفت وگويي پيش از اجالس مذکور بر 
اي��ن موضوع تأکيد کرد که هر کس بازار نفت 
را به هم ريخت��ه بايد خودش هم آن را دوباره 

متوازن کند.
۹- در ش��رايط به وج��ود آم��ده و برآورد 
نادرس��ت دبيرخان��ه اوپک از مق��دار عرضه و 
تقاضاي نفت در س��ه ماه س��وم و چهارم سال 
۲۰۱۸ و افزاي��ش توليد نف��ت اعضاي اوپک و 
روس��يه از ماه مه، قيمت نفت به شدت تحت 
تأثير قرار گرفت و با کاهش همراه ش��د. خوب 
اس��ت بدانيد از ابتداي اج��راي توافق اوپک و 
متعه��دان غير عضو اوپک )ژانوي��ه ۲۰۱۷( تا 
پايان ماه س��پتامبر ۲۰۱۸ )۲۱ م��اه( ميانگين 
ماهانه قيمت س��بد نفتي اوپک حدود ۲۵ دالر 
براي هر بش��که افزايش داش��ت و از ۵۲ دالر 
به ۷۷ دالر به ازاي هر بش��که رسيد، در حالي 
ک��ه از هفته اول ماه اکتبر ت��ا هفته پاياني ماه 
نوامبر ۲۰۱۸ )کمتر از دو ماه( قيمت سبد نفتي 
اوپ��ک با ۱۸ دالر کاه��ش از حداکثر ۸۳ دالر 
براي هر بش��که به ۶۵ دالر به ازاي هر بشکه 
کاهش يافت. اين بدان معناست که حدود ۷۲ 
درصد از رش��د قيمتي حاص��ل از توافق که در 
۲۱ م��اه به دس��ت آمده بود در م��دت کمتر از 
دو ماه از دس��ت رفت. البته نبايد فراموش کرد 
ک��ه افزايش توليد نفت آمريکا در مدت مذکور 
به دلي��ل افزايش قيمت هاي نفت نيز به تدريج 
س��بب ش��د تقاضا براي نفت خام اوپک و در 
نتيجه سهم بازار اوپک کاهش يابد. از آن بدتر 
 OECD آن که سطح ذخيره س��ازي هاي نفت
از متوس��ط پنج ساله باالتر رفته و پيش بيني ها 
نشان  داد که اگر اوپک با همين فرمان تا پايان 
سال ۲۰۱۹ ادامه دهد حجم ذخيره سازي هاي 

نفت OECD حدود ۴۰۰ ميليون بش��که ديگر 
اضافه مي ش��ود، قيمت هاي نفت بيشتر کاسته 
مي شود و سهم بازار اوپک نيز ۹۰۰ هزار بشکه 
افت خواهد داشت و به ۳۱ ميليون و ۳۰۰ هزار 

بشکه در روز مي رسد.
۱۰- ب��ازار نفت در کمت��ر از يک ماه به 
نشست ۱۷۵ اوپک، کامال با بي درايتي اعضاي 
JMMC به هم ريخت. اين اوضاع باز هم زنگنه 
را بر آن داش��ت تا در نامه بسيار تند به سهيل 
المزروعي، رئيس دوره اي اوپک خواستار توقف 
فعاليت اين کميته ش��ود. اين نامه که به گواه 
کارشناس��ان همانند تابل��وي »توقف ممنوع« 
برايJMMC بود، ش��اکله اين کميته را از بين 
برد. وزير نفت در آن نامه نوشت: »متاسفانه، در 
 JTC و JMMC طول ماه هاي گذشته عملکرد
بر مبناي تفسير غلط از تصميم هاي کنفرانس 
اوپک بوده اس��ت و اينجانب در مکاتبات خود 
در اين دوره، اين موارد را بارها يادآوري کردم. 
تفاس��ير حقوقي دبيرخان��ه اوپک از تصميمات 
اوپک که در بيستمين جلسه JTC در الجزيره 
ارائه ش��د، ضمن تايي��د نگراني هاي اينجانب، 
مؤيد اين نکته بود که JMMC و JTC برداشت 
صحيحي از ح��دود وظاي��ف و ماموريت خود 
ندارن��د. عملک��رد JMMC و JTC در ماه هاي 
اخير، نشان مي دهد که اين دو کميته از اهداف 
اوليه تش��کيل خود فاصل��ه گرفته اند و برخي 
اعضاي اوپک عضو اين دو کميته ضمن اعالم 
آشکار همراهي با آمريکا در اعمال تحريم هاي 
يکجانبه و غيرقانوني آن کشور عليه ايران، در 
تالش براي اس��تفاده ابزاري و سياسي از اين 
دو کميت��ه در حمايت از سياس��ت هاي آمريکا 
عليه ايران هستند. کار اين دو کميته نمي تواند 
حاف��ظ منافع جمعي اوپک باش��د و مادامي که 
ش��رح وظايف و اختيارات اين دو کميته به طور 
کامل تعريف نش��ده و به تصوي��ب کنفرانس 
اوپک نرسيده فعاليت آنها قابل توجيه نيست، از 
اين رو بالفاصله بايد کار خود را متوقف کنند، 
بنابراين دبيرخانه اوپک از ارائه هرگونه خدمات 
و هزينه براي آنها اجتناب کند. بديهي اس��ت 

هرگونه گزارش يا پيش��نهادي از سوي اين دو 
کميته قابل پذيرش نيست.«کشورهاي اوپک 
و داوطلب غيراوپک در چنين شرايطي پاي به 

نشست ۱۷۵ گذاشتند.
۱۱- ۱۵کش��ور عضو اوپک در شرايطي 
که قيمت نف��ت در مدت ۳ ماه حدود ۳۰ دالر 
با کاهش همراه ش��ده بود پا به نشس��ت ۱۷۵ 
اوپک گذاش��تند. موضع ايران اما از همان ابتدا 
مش��خص بود: »تا زماني که ايران در تحريم 
ق��رار دارد در هيچ توافقي ش��رکت نمي کند« 
ايران ک��ه از ابتدا با توافق کاهش توليد همراه 
بوده و از آن حمايت کرده اس��ت در نشس��ت 
نوامبر به ش��دت با کاهش توليد خود مخالفت 
کرد. بسياري اما تالش کردند ايران را وارد اين 
تواف��ق کنند. چند مورد از آن تالش ها را براي 
نخس��تين بار اينجا مي گوي��م. از جمله، براي 
تطميع ايران پيش��نهاد داده شد مرجع کاهش 
توليد نفت ايران برخالف ديگر اعضاي اوپک 
ماه اکتبر ۲۰۱۸ نباش��د و ميانگين ماه آوريل تا 
مه مبنا قرار گيرد، يا گفته بودند مبناي کاهش 
توليد نفت ايران به جاي ماه اکتبر باالترين رقم 
توليد پس از بيانيه همکاري کش��ورهاي عضو 
و غيرعضو اوپک در نظر گرفته خواهد ش��ود، 
يا خواس��ته بودند که ايران به ط��ور نمادين در 
توافق کاهش توليد مش��ارکت کند يا با حالت 
جدي ت��ر و براي اين که ايران را تحت فش��ار 
بيشتر قرار دهند، عنوان کردند شرايط ايران و 
روسيه در مقوله تحريم برابر است، بنابراين اگر 
ايران معاف شود روسيه هم در توافق مشارکت 
نمي کن��د. اي��ن در حالي بود ک��ه وزير انرژي 
روس��يه از چنين فش��اري بي خبر بود و صبح 
فرداي نشست بي نتيجه اوپک در ديدار دوجانبه 
با وزير نفت اي��ران، اين موضوع را تائيد نکرد. 

همه اينها اما يک نتيجه داشت »بن بست«.
۱۲-ترفن��د عربس��تان و ام��ارات براي 
مش��ارکت اي��ران در کاهش تواف��ق توليد در 
نشس��ت روز نخس��ت بي نتيجه مان��د تا بدين 
ترتيب نشس��تي که از سوي وزير نفت سخت 
عنوان ش��د به روز دوم کش��يده ش��ود و از دو 

پيش��نهاد کاهش ي��ک ميلي��ون و ۳۰۰ هزار 
بش��که اي و ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار بش��که اي 
نشست کميسيون اقتصادي اوپک به کنفرانس، 
اعضاي اوپک در کنار غيراوپکي ها پذيرفتند که 
تولي��د خود را يک ميليون و ۲۰۰ هزار بش��که 
کاهش دهند که س��هم اوپک از اين رقم ۸۰۰ 
هزار بش��که در روز تعيين شد و ايران، ونزوئال 
و ليب��ي نيز از کاهش توليد معاف ش��دند. اين 
ب��راي ايران يک پيروزي به ش��مار مي آمد؛ در 
واقع، موفقيت ايران براي معاف شدن از توافق 
کاهش توليد به منزله حفظ آخرين سقف توليد 
خود در دس��امبر ۲۰۱۶ )۳ ميليون و ۷۹۷ هزار 
بش��که در روز( و از دست ندادن سهم ايران در 

بازار نفت درازمدت بوده است.
۱۳- س��ال س��خت اوپ��ک در ۲۰۱۸ با 
کارش��کني برخي اعض��اي اوپ��ک در اجراي 
تصميم هاي اين س��ازمان و همس��و ش��دن با 
آمري��کا براي ضرب��ه زدن به برخ��ي اعضاي 
ديگر پايان يافت؛ سالي  که متاسفانه همراهي 
دو عضو اوپک با سياس��ت هاي خصمانه امريکا 
عليه ايران ضربه س��نگيني ب��ه توليدکنندگان 
کوچک اين س��ازمان وارد کرد و آس��يب مالي 
زيادي به آنها رس��اند. در اين ش��رايط سخت، 
پرچم ايران اما همچنان باال نگه داش��ته ش��د 
و هيئ��ت ايراني افزون بر اين که براي کس��ب 
منافع حداکثري ايران در اوپک جنگيد، تالش 
کرد اين س��ازمان جهان س��ومي را س��رپا نگه 
دارد. به راس��تي به اين فکر کرده ايد اگر ايران 
با افزايش يک ميليون بشکه اي نفت اوپک در 
م��اه ژوئن مخالفت نمي کرد، ي��ا اگر در توافق 
کاه��ش توليد نفت مش��ارکت مي کرد، اکنون 
ايران در چه شرايطي قرار داشت؟ بدون ترديد 
اما و اگرهاي فراواني در سال ۲۰۱۹ پيش روي 
ايران است. تمديد معافيت مشتريان نفت ايران 
يکي از آن سخت هاس��ت،انتظار اما اين است 
همانند روزهاي سخت نيمه دوم سال ۲۰۱۸ با 
تدبير و درايت از آن عبور کنيم. سال ۲۰۱۹ با 
قيمت حدود ۵۲ دالر براي هر بشکه سبد نفتي 

اوپک آغاز شد.

یادداشت

توسعه فاز 11 پارس  جنوبي، چشم انتظار راهکار منتقدان دولت
اکنون زمان آن فرا رس��يده تا منتقداني که با کارش��کني هاي مختلف س��بب فرصت س��وزي و اجرايي نش��دن 

قراردادهاي جديد نفتي و جذب سرمايه هاي خارجي شدند، به وعده ها و شعارهاي خود عمل کنند.
زم��ان طاليي اج��راي قراردادهاي نفتي که پس از امض��اي برجام و در س��ال هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بود به علت 
کارش��کني ها و س��نگ اندازي هاي داخلي که ريشه در فش��ارهاي سياسي و جناحي داشت، به آس��اني از دست رفت.
پس از برجام، بخش هاي مختلف اقتصادي کش��ور و از جمله صنعت نفت مورد توجه ش��رکت هاي معتبر خارجي قرار 
گرفت. در آن زمان هيئت هاي نمايندگي ش��رکت هاي خارجي در مذاکرات اعالم کردند افزون بر سرمايه گذاري مالي، 
حاضر به انتقال فناوري هاي جديد و پيشرفته به ايران نيز هستند، اما منتقدان در پس بازي هاي سياسي و جناحي، به 
جاي توجه به منافع ملي تالش کردند در مقابل امضاي قراردادهاي جديد با ش��رکت هاي معتبر خارجي کارش��کني و 
س��نگ اندازي کنند.نتيجه اين کارش��کني ها به اين مسئله ختم شد که هيئت هاي اقتصادي خارجي، رفتاري محتاطانه 
از خود نش��ان دادند و از تس��ريع در مذاکرات با دولت خودداري کردند. آنها نگران بودند که سرمايه گذاري هاي ش��ان 
گرفتار بازي هاي سياسي و جناحي منتقدان شود و به سرانجام نرسد.در بيست ويکمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز 
ايران که ارديبهش��ت ۱۳۹۵ برگزار شد، مديران شرکت هاي خارجي حاضر در نمايشگاه درباره سرمايه گذاري در ايران 
گفتند چش��م انداز مثبت و خوبي وجود دارد، اما اخباري که از ايران مي رس��د و تهديدها و فش��ارهاي مخالفان سياسي 
دولت، نگران کننده اس��ت، بنابراين ترجيح مي دهند منتظر باش��ند تا ببينند چه اتفاقاتي خواهد افتاد.ضرب المثلي ميان 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي است با اين مضمون که »پول، ترسو است«. در واقع شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
در جايي س��رمايه گذاري مي کنند که تهديدي متوجه آنها نباش��د، به همين دليل با مشاهده کارشکني هاي دلواپسان، 

به تدريج کنار کشيدند.
ترامپ ادامه دهنده راه دلواپسان

کارش��کني منتقدان و دلواپس��ان تا روي کار آمدن دونالد ترامپ، رئيس  جمهوري آمريکا در بهمن ۱۳۹۵ ادامه 
ياف��ت.روي کار آم��دن ترامپ با توجه به تهديداتش عليه ايران و برجام، خيال منتقدان را راحت کرد، ترامپ که وعده 
داده بود برجام را پاره مي کند، از زمان اس��تقرارش در کاخ س��فيد از هيچ تالشي براي کارشکني در مسير اجراي برجام 
خودداري نکرد تا اين که در ارديبهشت امسال آمريکا را از اين توافق خارج کرد.در واقع، ترامپ مسير دلواپسان داخلي 
در جلوگيري از بهره برداري ملت ايران از منافع برجام را ادامه داد و زحمت آنها براي س��نگ اندازي در جذب س��رمايه  

خارجي در حوزه هاي نفتي را کم کرد.
توتال، بهانه اي براي هجمه به دولت

تجربه نش��ان داده زماني که ش��رکت هاي خارجي سرمايه گذاري س��نگيني در يک کشور انجام دهند براي حفظ 
منافع خود تالش مي کنند تا مانع اعمال فشار و تحريم هاي خارجي شوند.پس از امضاي توافق برجام، دولتمردان که 
بر اين تجربه واقف بودند، تالش کردند با مذاکره با شرکت هاي بين المللي، افزون بر جذب سرمايه  و فناوري پيشرفته، 
س��دي نيز در مقابل فش��ارهاي احتمالي آمريکا ايجاد کنند. به اين ترتيب مذاکرات فشرده اي با شرکت هاي بين المللي 
در بخش هاي مختلف انجام شد که بسياري از آنها تا مرز عقد قرارداد نيز پيش رفت.از جمله مهم ترين و پرحاشيه ترين 
قراردادهاي پس از برجام، قرارداد توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي بود که پس از کارش��کني هاي گسترده داخلي در تيرماه 
۱۳۹۶ با کنسرس��يومي بين المللي به رهبري توتال فرانس��ه به ارزش حدود ۵ ميليارد دالر به امضا رسيد. در صورتي که 
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به جاي تيرماه ۱۳۹۶ در سال هاي ۱۳۹۴ يا ۱۳۹۵ و پيش از روي کار آمدن ترامپ 
به امضا مي رسيد، براساس برآوردها ۲ تا ۵/۲ ميليارد دالر ازسوي اين شرکت در ايران سرمايه گذاري مي شد که زمينه 
گره زدن منافع اين شرکت فرانسوي با حفظ برجام را فراهم مي کرد. اما، اکنون توتال حدود ۴۵ ميليون دالر در ايران 
س��رمايه گذاري کرده است که رقم قابل توجهي به ش��مار نمي رود. در صورت کارشکني نکردن منتقدان و امضاي به 
موقع قرارداد توسعه فاز ۱۱ توسط توتال، ميزان پيشرفت پروژه به ۴۰ تا ۵۰ درصد و حجم سرمايه گذاري اين شرکت 
به حدود ۲,۵ ميليارد دالر مي رسيد که حاضر نبود به راحتي از آن دست بکشد.بيژن زنگنه، وزير نفت در تيرماه امسال 
در اي��ن ب��اره گف��ت: اگر در کار وزارت نفت تأخير نينداخت��ه بودند و پنج قرارداد ديگر همانند توتال امضا ش��ده بود و 
همچنين صادرات نفت کش��ور ۴ ميليون بش��که در روز بود، ديگر آمريکا نمي توانس��ت نفت ايران را تحريم کند.بدين 
ترتيب دلواپسان، زمان طاليي بهره برداري از دستاوردهاي برجام را با کارشکني هاي خود بر باد دادند و زمينه فشارهاي 
بيش��تر آمريکا عليه ايران را فراهم کردند. منتقدان که در زمان مذاکرات مربوط به قراردادهاي جديد نفتي و همچنين 
پس از امضاي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به گونه اي به آن مي پرداختند که گويا شرکت هاي معتبر داخلي آماده 
اجراي اين قراردادها هستند، اما وزارت نفت از امضاي قرارداد با آنها خودداري مي کند، اکنون وقت معرفي شرکت هاي 
معتبر از سوي آنها رسيده است.حال که توتال ناچار به کناره گيري از پارس  جنوبي شده و نظر نهايي شرکت ملي نفت 
چين )CNPC( براي توسعه اين ميدان اعالم نشده، فرصت مناسبي است که شرکت هاي معتبر داخلي خواستار توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبي )توس��عه عادي و وارد کردن فناوري پيشرفته ساخت سکوهاي تقويت فشار( توسط اين دلواپسان 
هميش��ه منتق��د، به مردم معرفي ش��وند.البته گزينه هاي مورد نظر عالوه بر دارا بودن مناب��ع مالي چند ميليارد دالري 
بايد فناوري هاي جديد داش��ته باش��ند تا بتوانند منافع ملي حداکثري را تامين کنند. توانايي هاي شرکت هاي داخلي که 
در س��ال هاي اخير موفقيت هاي خوبي را به دس��ت آورده اند و فازهاي متعدد پارس  جنوبي را توسعه داده اند قابل انکار 
نيس��ت، اما توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي با ديگر فازهاي پارس جنوبي تفاوت دارد.براي توسعه فاز ۱۱ بايد سکوي ۲۰ 
هزار تني تقويت فش��ار در آن نصب ش��ود که نياز به فناوري هاي پيش��رفته اي دارد که در کشور نيست، همچنين بايد 
سرمايه گذاري چند ميليارد دالري در آن انجام شود که در شرايط کنوني اقتصاد به راحتي اين ارقام قابل تحقق نيست.
اکنون نه تنها خبري از ش��رکت هاي معتبر داخلي براي اجراي طرح توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي با فناوري هاي جديد 
نيس��ت، بلکه طبق تجربه هاي گذش��ته، تالش دلواپسان با استفاده از فش��ارهاي سياسي، فشار به دولت براي امضاي 
قرارداد با ش��رکت هاي خاصي اس��ت که پيامد آن پس از چند سال وقت کش��ي و هدر دادن سرمايه هاي ملي، تحقق 

نيافتن اهداف مورد نظر بوده است.
بايد اقتصاد کشور را با اقتصاد دنيا درگير کنيم

در اين زمينه، س��يد مهدي حس��يني، تحليلگر ارشد حوزه انرژي، با بيان اين که تحريم فقط اين نيست که تسليم 
يک سياس��ت و کشور ش��ويم، گفت: مي توانيم ارزش هاي خودمان را حفظ کنيم. يکي از راه هاي مبارزه با تحريم اين 
اس��ت که اقتصادهاي دنيا را با اقتصاد کش��ور خودمان درگير کنيم. اگر امروز مي توانند کشور ما را تحريم کنند به اين 
دليل است که ارتباط بين المللي ما قوي نيست و کشورهاي زيادي از تحريم عليه ايران متأثر نمي شوند.وي با اشاره به 
اين که امريکا به هش��ت مش��تري نفت ايران براي ادامه واردات نفت از ايران معافيت داد، تصريح کرد: اگر به جاي اين 

هشت کشور ۵۰ کشور تحت تاثير نفت ايران بودند، آيا باز هم آمريکا مي توانست ايران را تحريم کند؟
اين کارشناس ارشد حوزه انرژي با تاکيد بر اين که بايد اقتصاد کشور را بين المللي کنيم، افزود: در بند ۱۲ تا ۱۴ 
اقتصاد مقاومتي که به بخش انرژي مربوط اس��ت ذکر ش��ده که اقتصاد ما بايد يک اقتصاد برون گرا و درون زا باشد. ما 
در بخش انرژي به همکاري بين المللي نياز داريم. آنچه در متن اقتصاد مقاومتي ذکر شده عاقالنه بود و ما بايد با دنيا 
تعامل داشته باشيم.حسيني در ادامه با بيان اين که برخي شعار مي دهند براي حفظ ارزش ها نبايد به سرمايه گذار خارجي 
اجازه دهيم در کش��ور س��رمايه گذاري کند، گفت: اين در حالي است که سرمايه گذاري يک علم است. در علم اقتصاد 
زماني گفته مي ش��ود يک کش��ور عملکرد خوبي داشته که توانسته باشد س��رمايه خارجي جذب کند. اگر در کشور به 
جاي ثروت فقر به وجود آيد، ما از شعار خودمان که حفظ ارزش هاست به درستي دفاع نکرده ايم.وي با تاکيد بر اين که 
اثرگذاري در جامعه بين الملل فقط داشتن توان دفاعي نيست، عنوان کرد: زماني مي توانيم اثرگذار باشيم که اقتصاد دنيا 
را با اقتصاد خودمان درگير کنيم، ما بايد خود را در زمينه هاي مختلف انرژي، راه، تجاري و ... به کش��ورهاي همس��ايه 
متصل کنيم.اين تحليلگر ارش��د حوزه انرژي با اش��اره به ميزان توليد نفت ايران گفت: اگر به جاي ۳,۵ ميليون بشکه 
۵ ميليون بشکه توليد مي کرديم اثرگذاري  ما در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( بيشتر بود و نمي توانستند 
ما را تحريم کنند.حس��يني با تاکيد بر اين که در جذب س��رمايه گذاري خارجي بايد فرصت ها را مغتنم بشماريم، تصريح 
کرد: اگر چنين فرصتي از دس��ت برود معلوم نيس��ت باز هم به دس��ت آيد يا خير؟ براي جذب سرمايه در حوزه انرژي 
يک فضاي رقابتي وجود دارد و نفت ايران به صدها ميليارد دالر سرمايه نياز دارد تا جايگاه خود را در جهان پيدا کند، 
اما اين س��رمايه در کش��ور وجود ندارد. با توجه به اين که حوزه انرژي ريسک پذير هم است همه دنيا از سرمايه خارجي 
استفاده مي کنند.به گفته وي، همه دنيا سعي در جذب سرمايه هاي خارجي دارند، اما در کشور ما عده اي بر اين باورند 

که اين اقدام حرام است، در حالي که اگر اين کار را انجام مي داديم شايد تحريم نمي شديم.
منبع: ايرنا

فاز نخست هر 6 طرح )منصوري، 

بي بي حکيمه، کرنج، کوپال، اهواز و 

گچساران( در شرف پايان است، البته 

ميدان منصوري پيشرفت بهتري نسبت 

به پنج طرح ديگر دارد

ناگفته هايي از نشست هاي اوپک؛

چگونه ورق اوپک در 201۸ برگشت؟

تحلیل
گفتمان
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10 بهداشت و اخبار
درمان

ارائه خدمات تخصصی و بيمارستانی سيار در زمان بروز حوادث در 
منطقه جنوب کشور

جلس�ه مديريت بح�ران و 
پدافند غيرعامل با محوريت ارائه گزارش 
عملک�رد و اقدام�ات ص�ورت گرفت�ه در 
اي�ن ح�وزه به منظ�ور مديري�ت خدمات 
بيمارس�تانی در زم�ان ب�روز ح�وادث در 

صنعت نفت برگزار شد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی 
بهداش��ت و درم��ان صنع��ت نفت، اين 
نشس��ت با حضور مديرعامل س��ازمان 
و اعض��ای کميت��ه مديري��ت بحران و 
پدافن��د غير عام��ل برگزار ش��د؛ دکتر 
پيم��ان فريدني��ا دبي��ر کميت��ه پدافند 

غيرعام��ل و مديريت بحران س��ازمان 
ب��ا اش��اره ب��ه اقدامات ص��ورت گرفته 
در اي��ن حوزه گفت: تجهي��ز و تحويل 
اتوب��وس آمبوالنس مجه��ز به بخش 
مراقبتهای س��وختگی  ويژه  مراقبتهای 
و امکان��ات احياء قلب��ی و عروقی با ۷ 
تخت  تحويل س��ازمان ش��د، همچنين 
ب��ا توجه ب��ه ض��رورت ارائ��ه خدمات 
اورژانس تخصصی در حوادث و شرايط 
اضط��راری در مناط��ق عملياتی جنوب 
کش��ور که امکان دسترس��ی سريع به 
خدمات بيمارستانی وجود ندارد، استقرار 

بيمارستان سيار با حضور تيم تخصصی 
بصورت مس��تقيم در حوادث، منجر به 
افزايش کيفی خدمات و کاهش عوارض 
انتقال مصدومين به سطوح باالتر خواهد 
 MOBIL  HOSPITAL  ش��د. معرفی
 ۳۰ س��يار  بيمارس��تان  ان��دازی  راه  و 
تختخوابی در مناط��ق عملياتی جنوب 
کشور از جمله مهمترين برنامه های اين 
حوزه براس��اس کارشناس��ی های انجام 
شده، بيمارستان سيار تريلری متناسب با 
شرايط صنعت نفت جهت بکارگيری در 
مراکز عملياتی مورد بررسی قرارگرفت.

نجات جان کارگر حادثه ديده در بيمارستان 
توحيد جم 

پس�ر جوان ۲۱ س�اله ای که به علت سقوط از ارتفاع و فرو رفتن 
مفت�ول آهن�ی به داخ�ل بدن در ۲ ناحي�ه دچار حادثه ش�ده بود،پس از 
انتق�ال ب�ه اورژانس بيمارس�تان توحي�د جم، تحت عم�ل جراحی قرار 

گرفت و پس از بهبودی کامل از بيمارستان مرخص شد. 
دکترعليرض��ا ش��يرزادی، متخصص جراح عمومی بيماس��تان 
توحي��د جم در اين رابطه گفت: اين کارگر به علت فرو رفتن مفتول 
در ۲ قس��مت صورت و همچنين شکم، دچار سانحه شديد شده بود، 
ک��ه نياز به عمل جراحی و خ��روج مفتول و ترميم بافت ها و اعضاء 
صدمه ديده را داشت که اين عمل به خوبی در اتاق عمل بيمارستان 

توحيد جم انجام شد.
ستاد مديريت بحران و پدافند غير عامل 
سازمان در سالروز زلزله بم مانور تخليه 

اضطراری برگزار کرد

مانور تخليه اضطراری در ساختمان شماره ۲ سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت با حضور ش�هردار ناحيه يک منطقه ش�ش مهندس 

مقصودی برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی بهداش��ت درمان صنع��ت نفت، با 
مشارکت س��تاد بحران شهرداری تهران، ايس��تگاه شماره ۱۸ آتش 
نشانی منطقه ۶، اورژانس تهران و بيمارستان مرکزی فوق تخصصی 
صنع��ت نفت ته��ران و گروه دوام مانور تخليه اضطراری با س��ناريو 

آتش سوزی در ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار شد.
اي��ن مانور با مش��ارکت حدود ۱۲۰ نفر از همکاران س��تادی و 
عمليات تخليه مصدومين با اس��تفاده از ماش��ينهای آتش نش��انی از 

طبقه پنجم ساختمان با موفقيت انجام شد.
دکت��ر پيمان فريدنيا، رئيس واح��د HSE  و پدافند غير عامل، 
مديريت بحران س��ازمان ضمن تش��کر از تمامی همکاران  ستادی، 
مديريت س��المت، منابع انس��انی  ، امور مالی و واحدهای  حراست، 
روابط عمومی، بسيج سازمان، خدمات و تاسيسات، گفت: با افزايش 
س��طح آموزش و آگاهی عمومی کارکنان و انجام تمرين های منظم 
می توانيم س��طح آمادگی پاس��خ در ش��رايط اضطراری را افزايش و 

احتمال آسيب پذيری در باليا را کاهش دهيم.
وی اف��زود: انجام منظ��م مانورها که معمواًل  با مش��ارکت و 
تعامل  واحدهای نيروی انتظامی راهور، آتش نشانی منطقه، سازمان 
حراس��ت و اورژانس و بيمارستان برگزار می شود می تواند در افزايش 
آمادگی هر چه بيش��تر  س��ازمان ها مؤثر و باعث بهبود نقاط ضعف 

باشد.
رئي��س واح��د HSE  و پدافند غير عامل خاطر نش��ان کرد: از 
جمله موارد مهم اينگونه مانورها آناليز و بررس��ی نقاط قوت و ضعف 
می باشد که با شناسايی و مداخله منطقی باعث افزايش سطح کيفی 

مانور می گردد. 
هادی پور، دبير س��تاد مديريت بحران شهرداری منطقه شش 
ضمن تش��کر از آمادگی برگ��زاری مانور، تعامل اي��ن مديريت را با 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اعالم کرد.
وی در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ما در خص��وص نقاط ضعف 
مانور گفت: بايد مس��ير دسترسی آتش نش��انان به اين ساختمان را 
به گونه ای طراحی می ش��د که زمان رس��يدن به محل حادثه کمتر 

اين باشد.

افزايش سهميه پرستاران نمونه کشوری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

آيين توديع و معارفه روسای پيشين و جديد بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان

سهميه پرستاران نمونه کشوری سازمان 
بهداش�ت و درمان صنعت نفت برای نخس�تين بار، از 

يک نفر به دو نفر افزايش يافت.
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی س��ازمان 
بهداش��ت و درم��ان صنع��ت نف��ت؛ دکتر ش��هرام 
سرافرازيان، سرپرست برنامه ريزی، نظارت و ارزيابی 
تخصصی س��ازمان با اعالم اي��ن خبر گفت:  با تاکيد 
دکتر حبيب اله سميع، مدير عامل سازمان و پيگيری 
واحد امور پرس��تاری و مامايی مديريت س��المت از 

معاونت پرس��تاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، برای اولين بار سهميه پرستار نمونه کشوری 

در سطح سازمان به دو نفر افزايش يافت.
وی افزود: با توجه به اهميت پرستاری خانواده 
در ارتقاء س��المت کارکنان صنعت نفت يک سهميه 
ب��ه اين حوزه تعل��ق گرفت که بيش��تر از مراکز غير 
بيمارستانی س��ازمان انتخاب می گردد و يک سهميه 
به پرس��تاران بالينی که از مراکز بيمارستانی انتخاب 

می شود.

سرپرس��ت برنام��ه ري��زی، نظ��ارت و ارزيابی 
تخصصی س��ازمان با اشاره به برگزاری مراسم تقدير 
از پرس��تاران نمونه کش��وری در ايام والدت حضرت 
زينب )س( بيان داش��ت: هرس��اله به منظور تجليل 
از حرف��ه پرس��تاری در ايام والدت حض��رت زينب 
)س( مراس��می از س��وی معاونت پرس��تاری وزارت 
بهداش��ت, درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد 
و از پرس��تاران نمونه کش��وری با حضور مقام عالی 
وزارت بهداش��ت, درمان و آموزش پزشکی تقدير به 

عمل ميايد
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: پرس��تاری از جمله 
حرفه های بس��يار مه��م و اثر گذار در ح��وزه درمان 
هس��ت و اهتمام به کس��ب رضايتمندی اين قشر از 

جمله موارد مهم مديريت سالمت سازمان هست.
س��رافرازيان در پايان ضمن تش��کر از خدمات 
ارزش��مند پرستاران س��ازمان افزود خوشبختانه طی 
اين سالها پرستاران س��ازمان در سطح کشور خوش 

درخشيده اند.

مراس�م توديع و معارفه دکتر عباس اثنی 
عش�ری، رئيس سابق بهداش�ت و درمان صنعت نفت 
اصفه�ان و دکتر نومهر امامی، رئيس جديد اين منطقه 

با حضور مديرعامل سازمان برگزار شد.
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی س��ازمان 
بهداش��ت و درمان صنعت نفت؛ مراسم توديع دکتر 
عباس اثنی عش��ری و معارفه دکتر نومهر امامی روز 
چهارشنبه ۵ دی ماه با حضور دکتر سميع، مديرعامل 
س��ازمان، مديران ارش��د صنعت نفت اصفهان، قائم 
پن��اه، مدي��ر منابع انس��انی، مهندس س��ميع، مدير 
مهندس��ی و ساختمان، دکتر امينی، رئيس بازرسی و 
رسيدگی به شکايات، اوليايی، رئيس روابط عمومی، 
روسا و کارکنان بهداشت و درمان منطقه در اصفهان 
برگزار ش��د.دکتر س��ميع ضمن تس��ليت به مناسبت 
رحلت آيت اهلل شاهرودی، رئيس تشخيص مصلحت 
نظام ايش��ان را ش��خصيت برجس��ته ای خواند و به 

خدمات ارزنده آيت اهلل شاهرودی اشاره کرد.
مديرعام��ل س��ازمان ضمن تقدير از س��ال ها 
تالش صادقانه دکتر اثنی عش��ری و آرزوی موفقيت 
برای دکتر امامی اظهار داش��ت: انش��اهلل از اين پس 
مديري��ت جديد در ادام��ه فعاليت مديريت پيش��ين 
تم��ام تالش خود را ب��رای به ثمر رس��اندن اهداف 
سازمان انجام می دهد.وی به فرمايشات مقام معظم 
رهب��ری در خصوص بکارگيری بان��وان در مناصب 
مديريت��ی و همچنين تاکيد رياس��ت جمهور و وزير 
نف��ت مبن��ی بر بحث ج��وان گرايی و حض��ور فعال 
بانوان در دس��تگاه های دولتی اش��اره کرد و گفت: با 
در نظر گرفتن س��ابقه درخش��ان دکتر امامی ايشان 
را شايس��ته اين سمت دانستيم و اميدوارم با انتصاب 
ايشان ش��اهد گام های مؤثر در جهت پيشبرد اهداف 
س��ازمان باش��يم.دکتر س��ميع در ادامه بيان داشت: 
ش��رايط کنونی کشور خاص است. در حال حاضر در 

يک جنگ تمام عيار اقتصادی هس��تيم که بهداشت 
و درمان  يکی از حوزه های مهم  و اس��تراتژيک آن 
اس��ت که بايد با تالش دس��ت اندرکاران با موفقيت 
از اين ش��رايط بگذريم و بهترين خدمات را به مردم 
ارائه دهيم.مديرعامل س��ازمان ب��ا تاکيد بر اهميت 
منطقه اصفهان اذعان داش��ت: اصفه��ان از مناطق 
بس��يار مهم سازمان است و بخش عمده کارکنان در 
جنوب کش��ور بعد از بازنشستگی اصفهان و شاهين 
ش��هر را برای س��کونت انتخاب می کنند که بالطبع 
بايد بتوانيم به نحو احس��ن پاسخگو نيازشان باشيم.
وی گفت: انش��اهلل با راه ان��دازی دی کلينيک هزار 
جريب خدمات در خور کارکنان و بازنشس��تگان اين 
منطقه ارائه خواهد شد.دکتر س��ميع افزود: در آينده 
نزدي��ک برای بحث برونس��پاری بخش هايی از دی 

کلينيک ه��زار جري��ب برنامه ريزی خواهد ش��د تا 
بتوانيم از امکانات و فضای موجود اين ساختمان نيز 
به خوبی اس��تفاده کنيم.مديرعامل سازمان در پايان 
س��خنانش گفت: اميدوارم با همکاری، تعامل و بهره 
مندی از مش��ارکت، تجارب و دانش مديران ارش��د 
صنعت نفت در منطقه و همکاران در راستای تحقق 
اهداف متعالی سازمانی، گام های ارزشمندو ماندگاری 

برداشته شود.
در ادامه مراسم دکتر اثنی عشری، رئيس پيشين 
بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان نيز برای دکتر 
امام��ی در تصدی جديد آرزوی موفقيت و از زحمات 
تمام همکاران منطقه قدردانی و تش��کر کردند.دکتر 
نومهر امامی، رئيس جديد بهداش��ت و درمان صنعت 
نفت اصفهان ب��ا آرزوی توفيق روزافزون برای دکتر 

اثنی عشری اظهار داشت: امروز خرسندم که سازمان 
بهداش��ت و درمان صنعت نفت همچنان برپاست و 
در جهت ارتقا س��طح سالمت خانواده بزرگ صنعت 
نفت قدم بر می دارد. رئيس بهداشت و درمان صنعت 
نفت اصفهان به برنامه های راهبردی س��ازمان اشاره 
کرد و گفت: رويکرد ما پيش��گيرانه و سالمت محور 
است و با اجرای برنامه های مرتبط با آن نقش مهمی 

در بروز بيماری ها و کاهش هزينه ها خواهد داشت.
وی اف��زود: طرح های غربالگری و تش��خيص 
بيماری های مزمن، معاينات دوره ای، تش��خيص به 
موقع  بيماری های قلبی و عروقی و پيشگيری از اين 
معضل در بين کارکنان و پيش��گيری از بيماری های 
ده��ان و دندان از مقوله های مهمی اس��ت که بطور 
جدی در بهداشت و درمان اصفهان انجام خواهد شد.

 رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 
همچنين با اشاره به افتتاح دی کلينيک هزار جريب 
در آين��ده نزدي��ک و  اولويت اين مرک��ز در افزايش 
رضايتمندی کارکنان و بازنشستگان  نيز گفت: نبود 
ساختار مناسب و مراکز غيراستاندارد برای همکاران 
ما نيز مش��کالت زيادی ايجاد کرده که اميدواريم با 
حضور در مرکز تازه تأسيس زمينه برای رضايتمندی 
اي��ن عزيزان نيز بيش از پيش فراهم ش��ود.به گفته 
دکت��ر امامی ارتقا نرم افزار س��خن، تش��کيل کميته 
س��المت و بحران و تاکيد بر سالمت کار و بهداشت 
حرفه ای از برنامه های در دست اقدام اين مرکز است.
در پايان مراس��م با اهدای لوح تقدير از زحمات 
چند س��اله دکتر عباس اثنی عشری قدردانی و حکم 

انتصاب به دکتر نومهر امامی تقديم شد.
گفتنی اس��ت در حاش��يه اين مراس��م نشست 
صميمی مديرعامل س��ازمان با مديران ارشد صنعت 
نفت اصفهان برگزار شد و مديران به بيان مشکالت 

و نظرات خود پرداختند.
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تبعات الحاق به توافقنامه پاريس بر معيشت مردم
اميرمحمد سعيدي

کارشناس اقتصاد و محيط زيست 
در س��ال ۲۰۱۵ بيست و يکمين نشس��ت ساالنه مجمع جهاني تغيير اقليم 
)UNFCCC( موس��وم به COP۲۱ در شهر پاريس برگزار شد. نتيجه اين نشست 
تصويب موافقت نامه اي براي جلوگيري از افزايش بيش از ۲ درجه اي دماي زمين 
بود. براساس اين موافقت نامه کشورهاي عضو بايد توليد گازهاي گلخانه اي انسان 
س��اخت را کاهش دهند. در اين توافق نامه، مهمترين گاز گلخانه اي که در نتيجه 
مصرف سوخت هاي فسيلي توليد مي شود، گاز معرفي شدهCO۲ است و کشورهاي 
عضو توافق کرده اند تا با ارائه برنامه مشارکت ملي )NDC ( به دنبال کاهش انتشار 
دي اکس��يد کربن باشند. در س��ند NDC ايران، تعهدات در دو قالب غيرمشروط و 
مش��روط عنوان شده است. در قسمت غيرمشروط بيان شده است: »کشور تمايل 
به مش��ارکت در کاهش انتش��ار کل گازهاي گلخانه اي در سال ۲۰۳۰ ميالدي به 
 ميزان ۴ درصد نسبت به سناريو پايه )BAU( را دارد«. همچنين در قسمت مشروط 
عنوان کرده است: »با توجه به امکان رفع تحريم هاي ناعادالنه، حمايت مالي، انتقال 
فن��اوري و خريد گواهي هاي کربن و بهره گي��ري از حمايت هاي دو يا چندجانبه، 
انتقال فناوري هاي پاک و توانمندس��ازي کش��ور، پتانسيل کاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي درصورت رفع موانع فوق به ميزان ۸ درصد اضافه )درمجموع ۱۲ درصد( 
را دارد«. در ادامه اين سند اشاره شده است که سرمايه گذاري ساالنه براي تحقق 
کاهش ۴ و ۱۲ درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي به ترتيب ۱۷.۵ و ۵۲.۵ ميليارد 
دالر اس��ت. اين در حالي است که مجموع بودجه عمومي دولت در سال ۹۷ با نرخ 

دالر ۳۵۰۰ توماني، حدود ۱۲۰ ميليارد دالر بوده است!
منابع تامين مالي تعهدات

در اين س��ند منابع تامين مالي اين مبلغ هنگفت به ش��رح زير تعيين ش��ده 
است :

۱-کاه��ش و ح��ذف يارانه ه��اي ان��رژي ۲-صندوق ملي محيط زيس��ت 
۳-استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ۴-طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي

بر اس��اس گزارش اين آژانس بين المللي انرژي، کش��ور ايران س��االنه ۴۵ 
ميليارد دالر يارانه به حامل هاي انرژي تخصيص مي دهد. حذف يارانه حامل هاي 
انرژي و اختصاص آن براي کاهش انتشار دي  اکسيد کربن موجب افزايش شديد 
قيمت ها و تحميل هزينه هاي س��نگين به مردم مي شود. براي نمونه قيمت بنزين 
براس��اس نرخ جهاني آن به ۵۰ س��نت در هر ليتر )۵۰۰۰ تومان( مي رسد و قيمت 
متوسط برق که در حال حاضر ۶۶ تومان به ازاي هر کيلووات ساعت است تا ۴۰۰ 
تومان به ازاي هر کيلووات س��اعت افزايش خواهد يافت. طبق گفته چيت چيان، 
وزير سابق نيرو، در سال ۱۳۹۵ هزينه تامين هر کيلووات ساعت برق بدون احتساب 
قيمت سوخت مصرفي نيروگاه ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است و با احتساب 
قيمت سوخت که برابر با هزينه فرصت صادرات آن است، جمعا هزينه کامل تامين 
هر کيلووات ساعت برق )بدون احتساب هزينه هاي زيست محيطي( رقمي بين ۳۱۰ 
تا ۴۸۰ تومان )بر اساس سوخت مايع يا گاز ( بوده است. بر اساس قانون هدفمندي 
يارانه ها بي ش��ک يارانه انرژي بايد با سازوکارهاي صحيح و در طي زمان کاهش 
ياب��د ولي درآمدهاي حاص��ل از آن بايد براي حمايت از اقش��ار ضعيف جامعه در 
حوزه هاي آموزش، سالمت و همچنين توسعه زيرساخت هاي کشور هزينه شود. از 
سويي ديگر حذف يارانه انرژي فرايندي طوالني و زمان بر است و نمي توان انتظار 
داش��ت به صورت ناگهاني کنار گذاشته شود. س��اير منابع مالي ذکر شده در سند 
تعهدات ايران نيز بس��يار ناچيز بوده قادر به تامين مبلغ مورد نياز به منظور کاهش 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي نيس��تند، در اين شرايط و در صورت محقق نشدن اين 
مبلغ، بايد با کاهش توليد در بخش هاي مختلف کشور، انتشار گازهاي گلخانه اي 

کاهش يابد که مانعي جدي بر سر راه توسعه و پيشرفت کشور به شمار مي رود. 
وضعيت انتشار گازهاي گلخانه اي در کشور

براي درک بهتر اين مطالب بايد نگاهي به وضعيت انتشار گازهاي گلخانه اي 
در بخش هاي مختلف کش��ور بيندازيم. نکته مهم اين بخش تفاوت بين گازهاي 
گلخانه اي و گازهاي آالينده هواست. در توافق پاريس اجماع بر سر کاهش گازهاي 
گلخانه اي شامل N۲O،CH۴،CO۲ است که با گازها و ذرات آالينده هوا متفاوت 

است.

سهم هر یک از بخش هاي مصرف کننده انرژي در انتشار گازهاي آالینده ���
و گلخانه اي در س�ال ۱۳۹۴- ترازنامه انرژي

همانطور که از جدول باال مشخص است، بيشترين سهم انتشار دي اکسيد 
کربن مربوط به بخش نيروگاهي با سهم ۲۹.۸ درصد است، بعد از آن بخش حمل 
و نقل با سهم ۲۵.۴۲، بخش خانگي با ۲۳.۸۹ و بخش صنعت با ۱۶.۱۷ درصد در 
جايگاه هاي بعدي قرار دارند. به اين ترتيب مي توان گفت درصورت پيوستن ايران 
به توافق پاريس، صنعت برق کشور به علت سهم باال در انتشار دي اکسيد کربن 

با چالش هاي جدي مواجه خواهد شد.
گزارش سازمان حفاظت از محيط زيست درباره توافق پاريس

در گ��زارش س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت تحت عن��وان ارزيابي آثار 
اقتصادي ناش��ي از تعهدات کاهش انتش��ار و تنوع بخش��ي اقتصادي آمده است : 
»پذيرش تعهدات کاهش انتش��ار به طور طبيعي نيازمند بازنگري در سياست هاي 
رش��د و توسعه اقتصادي است. اين سياست ها مي تواند موجب تحميل هزينه هايي 
بر اقتصاد کش��ور ش��ود چراکه براي کاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي يا بايد بر 
سطح توليد بخش هاي مختلف اقتصادي محدوديت اعمال شود و يا بايد ساختار و 
فناوري هاي مورداس��تفاده در صنايع اصالح و نوسازي شوند. اعمال محدوديت بر 
توليد به معني از دست رفتن هزينه فرصت توليد بوده و اصالح و نوسازي ساختار 
صنايع نيازمند صرف هزينه هاي س��رمايه گذاري جديد در فناوري هاي پاک تر و يا 
سيستم هاي تصفيه کننده آلودگي است«.بر اساس نتايج اين پژوهش » کاهش ۴ 
درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش توليد 
به ميزان ۲۸۱۳۵.۸ ميليارد ريال )بر پايه قيمت هاي سال ۸۳( مي شود که اين ميزان 
چيزي در حدود ۱.۱۲ درصد از کل حجم اقتصاد کش��ور است«. بيشترين کاهش 
حجم توليد )ارزش توليد( متوجه بخش حمل و نقل ) با ۱۰.۴۹- درصد( پس از آن 
مربوط به بخش توليد فراورده هاي نفتي و پااليش نفت ) با ۳.۲۶- درصد( اس��ت.

همچنين در ادامه اين گزارش آمده اس��ت » کاهش ۱۲ درصدي انتش��ار گازهاي 
گلخانه اي در کل اقتصاد کش��ور موجب کاهش ارزش توليد به ميزان ۱۸۰۰۷۸.۸ 
ميليارد ريال )بر اس��اس قيمت هاي س��ال ۸۳( مي ش��ود که اين ميزان چيزي در 
حدود ۷.۲ درصد از کل حجم اقتصاد کش��ور را اس��ت«. در اين ش��رايط بيشترين 
کاهش حجم توليد )ارزش توليد( متوجه بخش هاي حمل و نقل، بخش کشاورزي 
و استخراج نفت خام، گاز طبيعي و ساير معادن هر کدام با ۱۵- درصد است. با توجه 
به توضيحات فوق به نظر مي رس��د پيوستن به توافق پاريس بررسي هاي دقيق و 
کارشناسي بيشتري را مي طلبد چرا که همانطور که اشاره شد تاثيرات بسيار شديدي 

بر اقتصاد کشور و معيشت مردم خواهد گذاشت.

دانش نفت بررسي مي کند؛

تضاد اجراي تعهدات ايران در توافق پاريس با اسناد باالدستي کشور؟
آذرم�اه ۱3۹۴ توافق نام�ه اي تحت عنوان 
تواف�ق تغيير اقلي�م پاري�س، ميان کش�ورهاي حاضر 
در اج�الس بيس�ت و يکم کنوانس�يون تغيي�رات اقليم 
س�ازمان ملل متحد )COP۲۱( مصوب شد. کشورهاي 
عض�و اي�ن توافق متعه�د به کاه�ش انتش�ار گازهاي 
گلخان�ه اي براي جلوگيري از افزايش ۲ درجه اي دماي 
کره زمين ش�دند. مطابق توافق پاريس، کش�ورها بايد 
نقش�ه راه کاهش انتش�ار گازهاي گلخانه اي خود را در 
س�ندي با عنوان س�ند مش�ارکت ملي )NDC(، تهيه و 
بع�د از ط�ي روال قانوني تصويب آن در داخل کش�ور، 
به دبيرخانه کنوانس�يون تغيير اقليم سازمان ملل متحد 

)UNFCCC( ارائه کنند.
س��ند تعهدات اوليه اي��ران درخصوص کاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي تحت عنوان برنامه مشارکت 
ملي مدنظر )INDC( تهيه  ش��ده است. تعهدات اوليه 
اي��ران در توافق پاريس در دو بخش غيرمش��روط و 
مش��روط ارائه شده است. مطابق سند تعهدات ايران، 
جمهوري اس��المي متعهد شده اس��ت که ۴ درصد از 
انتش��ار گازهاي گلخانه اي را به صورت غيرمشروط و 
درص��ورت رفع محدوديت هاي مال��ي و تکنولوژي و 
 INDC .تحريم ه��اي ظالمانه، ۱۲ درصد کاهش دهد
بعد از تصويب توافق پاريس در داخل کش��ور به سند 
مش��ارکت ملي )NDC( تبديل خواهد ش��د که طبق 
بند ۲ ماده ۴ متن تواف��ق، يک تعهد الزام آور خواهد 
ب��ود و به همين منظ��ور بايد م��ورد ارزيابي دقيق و 
کارشناسانه قرار گيرد.در همين حال و بر اين اساس، 
معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده و رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست 
در گفت وگ��و با ي��ک برنامه راديوي��ي در تاريخ ۳۰ 
آذرماه با اشاره به سياس��ت هاي کلي اصالح الگوي 
مصرف مبني بر کاهش ۵۰ درصدي ش��دت انرژي، 
از تالش دولت براي پيوس��تن ب��ه توافق نامه پاريس 
دفاع ک��رد و آنرا اقدامي در راس��تاي منافع اقتصادي 
کش��ورمان دانست و گفت: »مباني که ما داريم حاال 
اينجا آم��ده و با توافق پاري��س همخواني پيدا کرده 
است«.اما سوال اين است که آيا اين ادعاهاي رئيس 
س��ابق سازمان حفاظت محيط زيس��ت درباره توافق 
پاريس و اس��ناد باالدستي نظام صحيح است يا خير؟ 
در همين راس��تا، در ابتدا توضيحاتي درباره توافقنامه 
پاريس و INDC ايران ارائه خواهيم داد.بعد از اجرايي 
شدن برجام، محس��ن ناصري، مدير وقت طرح ملي 

تغييرات آب وهواي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
درب��اره ميزان تعهدات کش��ور در تواف��ق پاريس در 
مصاحبه با س��ايت خبرآنالني در تاريخ ۲۸ مردادماه 
۹۵ گف��ت: »درحال حاضر به نظر مي رس��د قس��متي 
که ۸ درصد را مش��روط کرده، رفع شده است؛ يعني 
بايد برنامه ريزي ۱۲ درصد داش��ته باشيم«.س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در گزارش س��وم تغيير اقليم 
با عن��وان »ارزيابي آثار اقتصادي ناش��ي از تعهدات 
کاهش انتش��ار و تنوع بخشي اقتصادي« در آبان ماه 
۹۵، هزينه هاي اجراي تعه��دات ايران براي کاهش 
۱۲ درص��دي انتش��ار گازهاي گلخانه اي را بررس��ي 
کرده اس��ت. براس��اس اين گزارش سازمان حفاظت 
محيط زيست، در صورت کاهش ۱۲ درصدي انتشار 
گازه��اي گلخانه اي، اقتصاد اي��ران با کاهش ارزش 
تولي��د به ميزان ۱۸۰۰۷۸,۸ ميليارد ريال بر اس��اس 
قيمت ه��اي س��ال ۸۳ مواجه خواهد ش��د. همچنين 
براساس محاسبات صورت گرفته در اين گزارش، اين 
مقدار کاهش ارزش توليد، معادل کاهش ۷,۲ درصد 
از حجم کل اقتصاد کشور است. ميزان متضرر شدن 
صنايع مختلف کش��ور از کاهش ۱۲ درصدي انتشار 
گازه��اي گلخانه اي را به تفکيک در جدول زير آمده 

است:
ب��ر اس��اس ج��دول )۱(، بيش��ترين آس��يب از 
اجراي تواف��ق پاريس، متوجه اس��تخراج نفت و گاز 
و فرآورده هاي آن ها، صنايع کش��اورزي و دامداري و 

حمل ونقل خواهد بود.
برخي از موارد تناقض

 با سياست هاي باالدستي نظام
 اين کاهش ارزش توليد در صنايع فوق درحالي 
اس��ت که نقش تعيين کننده اي در اس��تراتژي رش��د 
اقتصادي و اس��ناد باالدستي کش��ور دارند. بنابراين 
تعهداتي که ايران در پيوس��تن به توافق پاريس ارائه 
کرده است، در تضاد با اسناد باالدستي کشور خواهد 

بود که برخي از آن ها عبارت اند از:
۱- بندهاي ۱، ۲ و ۳ سياس��ت هاي کلي نفت و 
گاز در سياس��ت هاي کلي نظام در دوره چش��م انداز: 
افزاي��ش توليد و اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناس��ب 
براي گس��ترش اکتش��اف نفت و گاز و افزايش توليد 

صيانت شده نفت و گاز
۲- بند ۸ سياس��ت هاي کلي کلي نفت و گاز در 
سياست هاي کلي نظام در دوره چشم انداز: جايگزيني 

صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي 
صدور نفت خام و گاز طبيعي

۳- بن��د ۱۳ سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي: 
افزايش صادرات گاز، برق، پتروشيمي و فرآورده هاي 

نفتي
۴- بند ۱۴ سياست هاي اقتصاد مقاومتي: حفظ 

و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز
۵- بن��د ۱۵ سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي: 
اولويت گسترش زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي که 

از نفت و گاز تغذيه مي شوند.

ب��ا توجه به نکات فوق و برخالف ادعاي رئيس 
سابق س��ازمان حفاظت محيط زيست، توافق پاريس 
نه تنها موجب توس��عه کش��ورمان نمي شود و مطابق 
با اسناد باالدس��تي نظام نيست بلکه منجر به آسيب 
صنايعي خواهد ش��د که چرخه اقتصاد کشور به نوعي 
ب��ه اين صنايع وابس��ته اس��ت و متضاد ب��ا بندهاي 
مختلف اسناد باالدستي نظام است. در نتيجه، بررسي 
 )INDC( همه جانبه و کارشناسانه سند تعهدات ايران
توس��ط نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، ضرورت 

غير قابل چشم پوشي دارد.

معصومه ابتکار، رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست:

توافق نامه پاريس المپيک مقابله با تغييراقليم در دنياست
رئي�س س�ابق س�ازمان حفاظ�ت محيط 
زيس�ت: توافق نامه پاريس، توافق نام�ه داوطلبانه اي 
است و جريمه و تحريمي ندارد، المپيکي به نام المپيک 
مقابل�ه ب�ا تغيير اقلي�م در دنيا انجام مي ش�ود و در آن 

جايزه گذاشته اند
معصومه ابتکار، رئيس س��ابق سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در گفت وگو با برنامه »پارک ش��هر« 
راديو تهران در پاسخ به سوالي درباره توئيت هاي وي 
درباره موافقت نامه پاريس گفت: ماجراي پيش آمده 
ناشي از اظهارنظرهاي سياسي مخالفين دولت است. 
دولت نه در برابر کنوانس��يون هاي خارجي خودباخته 
اس��ت و نه نيازي دارد.ابتکار اف��زود: اصالح الگوي 
مصرف که قبال اش��اره کردم، يکي از الزامات جامعه 
ماس��ت و ما داريم ضرر مي بيني��م از الگوي مصرف 
انرژي که به دليل يارانه اس��ت. اش��کال از خودمان 
هس��ت يعني ما چون يارانه گذاش��تيم براي انرژي، 
انرژي مفت است، بنزين مفت است، گاز مفت است، 
در مقاب��ل آن قيمت واقعي و ارزش��ي ک��ه دارد که 

سرمايه ملي ماست.
کاهش شدت انرژي يعني کاهش توليد گازهاي 

گلخانه اي
مع��اون رئيس جمهور در امور زن��ان و خانواده 
ادامه داد: س��ال ۸۶ مقام معظم رهبري سياست هاي 
کل��ي اصالح الگوي مص��رف را ابالغ کردند. در اين 
سياس��ت ها آمده اس��ت که ش��دت انرژي بايد تا ۵۰ 
درصد کاهش يابد. کاهش شدت انرژي يعني کاهش 
توليد گازهاي گلخانه اي، يعني کاهش توليد آلودگي 
هوا. اينها با هم مترادف است و حاال محاسبه رياضي 
دارد و قاب��ل ارائه اس��ت که چگونه ب��ا هم مترادف 
هستند. يعني اگر شما الگوي مصرف انرژي را اصالح 
کنيد به اين مفهوم که شدت انرژي را کاهش دهيد، 
به اي��ن مفهوم که ترموس��تات ها را در خانه ها روي 

۱۸ ي��ا ۱۹ و يا حداکث��ر ۲۰ درجه تنظيم کنيد. توي 
زمس��تان روي ۲۴ درجه تنظيم کنيد و با تي ش��رت 
در خانه بگرديد، اين يعني س��وزاندن س��رمايه هاي 
ملي و حقوق نس��ل هاي بعدي.ابتکار اضافه کرد: ما 
اص��ال فرض هم بگيريم که تواف��ق پاريس نبود، ما 
بايد منابع مان را بس��وزانيم و هدر بدهيم چون نفت 
داري��م؟ چون توليد کننده دوم گاز در دنيا هس��تيم؟ 

کدام آدم عاقلي چنين تحليلي مي کند؟
توافق نامه پاريس داوطلبانه است

رئيس س��ابق س��ازمان حفاظت محيط زيست 
درب��اره توافق نامه پاريس گف��ت: اوال اين توافق نامه، 
يک توافق نامه داوطلبانه هست و نه جريمه دارد و نه 
تحريم دارد، هيچي ندارد. يک حرکت داوطلبانه است. 
دارد ي��ک المپيکي به نام المپيک مقابله با تغيير اقليم 

در دنيا انجام مي شود و کشورها با هم رقابت مي کنند 
و در آن جاي��زه گذاش��ته اند و مي گويند ما براي اينکه 
اين اتفاق براي دنيا رخ ندهد، اين کارها را با هم انجام 
مي دهيم، به هم کمک مي کنيم. هم در انرژي هاي نو. 
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: 
االن ايران يکي از بزرگترين کش��ورهاي دنيا از لحاظ 
بهره مندي از انرژي خورشيدي و انرژي بادي است و 
خوشبختانه با س��رمايه گذاري هايي که شده است، ما 
االن توليد پنل هاي خورشيدي در داخل کشور داريم، 
توليد توربين هاي بادي در داخل کش��ور داريم و قطعا 
از انرژي ه��اي نو بايد اس��تفاده کنيم. اي��ن هم باز از 
فرمايشات مقام معظم رهبري است که نفت را اينقدر 
نس��وزانيد و در سرمايه گذاري هاي اساسي ببريد و به 

کاال تبديلش کنيد که ارزش افزوده داشته باشد. 

مباني ما با توافق پاريس همخواني پيدا کرده است
ابت��کار افزود: اين مباني که ما داريم حاال اينجا 
آم��ده و با توافق پاريس همخواني پيدا کرده اس��ت. 
توافق پاريس مي گويد اصال نيايد، اصال نپيونديد و از 
منافعش هم بهره مند نش��ويد و با جامعه جهاني هم 
همراه��ي نکنيد. اين به نفع کي هس��ت؟ اين به نفع 
کشور ماس��ت؟ معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده با تاکيد بر اينکه توافق پاريس توس��ط دکتر 
ظريف امضا ش��ده اس��ت و وزير امور خارجه با اجازه 
دولت امضا کرده اس��ت، گفت: دولت براس��اس رشد 
اقتصادي ۸ درصدي و دس��تور مق��ام معظم رهبري 
مبني بر کاهش ۵۰ درصدي شدت انرژي، گفته است 
که ما بايد براي تحقق رشد اقتصادي مان حداقل ۳۴ 
درصد شدت انرژي را تا ۱۵ سال آينده کاهش دهيم.

با امضاي توافق پاريس، چه چيزي را از دست 
مي دهيم؟

رئيس س��ابق س��ازمان حفاظت محيط زيست 
اضافه ک��رد: حاال م��ا در توافق پاري��س ۳۴ درصد 
نمي گوييم، ما مي گويي��م ۴ درصد و ۸ درصد را هم 
من��وط به عدم تحريم ايران و امکان حضور ايران در 
رقابت هاي جهان��ي و تجارت جهاني مي کنيم. خوب 
اينکه االن همه ممکن اس��ت اظهارنظر کنند اينکه 
اصال منفعت کش��ور ماس��ت، ما چه چيزي از دست 
مي دهيم؟ ما که قرار نيس��ت رش��د اقتصادي مان را 
کند کنيم؟ بلکه قرار اس��ت الگ��وي مصرف مان را 
در بخ��ش آب و خاک اصالح کني��م. يکي از داليل 
فرس��ايش خاک ما، ع��دم مديريت منابع آب و خاک 
اس��ت، ما بايد ب��ه اين برگرديم. زن��ان در اين زمينه 
نقش بس��ياري دارند. اصالح الگوي مصرف انرژي، 
آب و اص��الح الگ��وي مصرف که ب��ه هدررفت غذا 
منتهي نش��ود، زن��ان و م��ردان و کل جامعه در اين 

قضيه هم نقش دارند و هم مسئوليت.

تحلیل
گفتمان



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه15 دی ماه 1397 - شماره 656

12

Zangeneh Sends Christmas 
Greetings to Christian Staff

Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
sent a congratulatory message to the Christians 
all over the world and the Christian staff of the 
Iranian oil industry on the birth anniversary 
of Jesus Christ (PBUH) and beginning of the 
year 2019.
In his message, Mr. Zangeneh paid tribute to 
Prophet Jesus (PBUH) as the prophet of peace 
and friendship.He also expressed hope to 
witness growing welfare, empathy and peace 
for all people around the world in the new 
Christian year.

SP. Refinery IV Launches 
Disused Turbines

Iranian experts at the fourth onshore refinery 
of the supergiant South Pars gas field managed 
to renovate and run the plant’s turbo-compres-
sors without interrupting production.
Mehdi Alipour, an official with the refinery, 
said the experts at the facility were able to 
launch the compressors without recourse to 
foreign aid, adding preparation of 25 MW SGT 
600 compressors of 105-106 units were long 
used for their parts, but the project to renovate 
them began in 2016.He said the compres-
sors were tested for constant operation so 
that production of the facility would continue 
uninterrupted.

Phase 13 Refinery Ready to 
Sweeten 56 mcm/d Gas

The onshore refining facility of South Pars 
Phase 13 is now prepared to be fed by all 
the gas produced at the offshore phase in the 
Persian Gulf.
Operator of SP 13 project Payam Motamed 
said that the refinery’s full gas sweetening 
capacity was operational as its 4th and last 
train had come online.He said the train had 
the capacity of processing 6 mcm/d of rich 
gas for injection to the national gas distribu-
tion network.Other trains of the refinery could 
process 14 mcm/d of gas, he added.Motamed 
further said that the refinery was currently 
being fed by the gas recovered from phase 6 
to 8 of the supergiant gas field which is shared 
by Iran and Qatar.Phase 13 is being developed 
for production of 56 mcm/d of rich gas, 75,000 
b/d of gas condensates, 400 tons/day of sulfur 
and 1.05 million tons per year of liquefied 
petroleum gas (LPG) and a million tons per 
year of ethane.

No Oil-for-Food Plan with 
Europe: Iran

Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Ghasemi denied any oil-for-food financial 
mechanism between Iran and Europe.
Addressing reporters on Monday, he said 
once the two sides implement their financial 
mechanism, a wide range of goods could be 
traded between them including food stuff and 
crude oil.He said the program entails, among 
other things, crude oil and, once operational, 
would include bartering goods, therefore, “I do 
not confirm the rumored oil-for-food mecha-
nism between Iran and Europe.”Ghasemi said 
Europe had longstanding cooperation with Iran 
and well-informed about advantages of work-
ing Iran with. 

RIPI Joins Refinery Project in 
Qeshm

The Research Institute of Petroleum Industry 
(RIPI) has signed an agreement with a private 
company to join a refinery project in Qeshm 
Free Trade Zone.The deal is aimed at coop-
erating in investing, designing, constructing 
and commissioning an oil refinery in Qeshm 
Free Trade Zone.The agreement was signed on 
Saturday based on which RIPI will offer tech-
nical support to Hengam Refinery.RIPI enjoys 
in-depth technical savvy for designing process 
and commissioning oil refineries.

NewsOil
Iran Petrol Production, Storage 

Satisfactory: Zangeneh
Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh expressed satisfaction at the 
current state of petrol production and 
storage in Iran.According to ICANA, 
the official said Iran would no longer 
need to import the strategic item, 
saying the Rouhani administration 
was considering various mechanisms 
to curb the unbridled consumption of 
petrol in the country.He also stated that 
the administration had so far made no 
decisions as to ration petrol consump-
tion in the country.The official also 

touched on the imminent inauguration 
of phase 3 of the Bandar Abbas Gas 
Condensate Refinery (also known as 
the Persian Gulf Star Refinery), saying 
the plant’s nameplate capacity was 36 
ml/d of petrol but it could supply more 
if needed.Once the third phase of the 
plant came online, Iran’s petrol produc-
tion capacity would reach 100 ml/d, he 
added.“This amount of output would 
be enough for one year,” Mr. Zangeneh 
said underlining the growing number 
of motor vehicles in the country.

NISOC Preparing 8 Production Maintenance/Enhancement Packages

Iran Gasoline Output up 67% Y/Y

South Pars Output Satisfactory in Q1

NIDC Performs Deepest Wellbore Casing Operation

The National Iranian South Oil Com-
pany (NISOC) is preparing to finalize 
8 oil production maintenance and 
enhancement packages by the end of 
the current calendar year to March 20 
2019, the company’s CEO said.
This would include holding licensing 
rounds for the projects entailed in the 
packages.According to the company, 
Ahmad Mohammadi told a specialized 
meeting concerning the packages for 

bolstering and maintaining production 
at 28 oil reservoirs operated by the 
company, that NISOC was serious in 
finalizing at least 8 of the packages by 
the end of the year.He also expected 
that production from 28 reservoirs of 
the company would increase by the end 
of the year.The National Iranian Oil 
Company (NIOC), with emphasis on 
accelerating the completion of pack-
ages and holding licensing rounds in 

the form of EPC/EPD contracts, with 
the purpose of increasing employment 
and dynamism of the labor and goods 
market in the country, particularly 
in Khuzestan Province, has tasked 
NISOC with finalizing eight packages 
by the end of this calendar year and 
choosing contractors for them so that 
at least 14 macro projects would begin 
during the first half of the next year, 
he said.

Iranian refineries are now supplying 
67 percent more gasoline compared 
to the previous calendar year, which 
begins on March 21, a deputy petro-
leum minister says.
 According to the National Iranian 
Oil Refining and Distribution Com-
pany (NIORDC), Alireza Sadiqaba-
di, the CEO of NIORDC and deputy 
petroleum minister, said that Iran’s 
gasoline production capacity had 
increased by 67 percent compared to 
the previous Iranian calendar year.
He said production would cross 105 
million liters per day by the end of 
the year to March, once the third 
phase of the Bandar Abbas Gas 
Condensate Refinery (also known as 
the Persian Gulf Star Refinery) came 

on-stream by March 2019.Around 
this time last year, Iranian refineries 
could produce 63 ml/d which grew 

24% when the first phase of the 
refinery came online and reached 
78 ml/d back in December 2017.He 

said in the first half of the current 
calendar year, production of gasoline 
stood at an average of 95 to 97 ml/d, 
adding plans were devised for boost-
ing the strategic item’s production 
capacity even more to realize a ma-
jor leap by the end of the week.The 
official stated that once production 
reached 105 ml/d, besides supply-
ing the domestic need for gasoline.
Sadiqabadi further said that phase 
three of the refinery was launched by 
relying on domestic forces without 
the presence of foreign companies.
He added that the National Develop-
ment Fund of Iran (NDFI) would be 
tapped for funding phase 4 of the 
refinery with a €260 million loan 
from the fund.

Pars Oil and Gas Company 
(POGC) announced that the 
planned output of South Pars gas 
field in the first quarter of the cur-
rent calendar year, which began 
on March 21, was fully realized.

According to the company, 
Alireza Ebadi, the director of pro-
duction control and operations at 
POGC, said the instructed produc-
tion of gas from the joint offshore 
oil field in the first quarter of the 

year was realized.He said on aver-
age, 585 mcm/d of rich gas was 
being produced from the field by 
Iran which shares the field with 
Qatar in Persian Gulf waters.The 
official also predicted that gas 

production from the field would 
reach 600 mcm/d this calendar 
year given that a number of South 
Pars phase development projects 
would come on-stream by March 
2019.

The National Iranian Drilling 
Company (NIDC) has success-
fully carried out the deepest 
casing operation at an offshore 
wellbore in the Persian Gulf.
NIDC experts, all Iranian, 
managed to implement the op-
eration with 53 and 58-pound 
pipes, said Borzou Torabi 
Raki, head of the piping and 
wellbore casing administration 

of NIDC.He said the operation 
was conducted in recent days 
at the depth of 4100 meters by 
a drilling rig which belonged 
to North Drilling Company 
at Well No. 20 in Forouzan 
Oil Zone.The official said 
state-of-the-art equipment like 
FILL UP TOOLS and FMS 
POWER TONG was used for 
the purposes of the operation.

He said pipe-laying operation 
was one of the main activities 
of drilling wells in oil and gas 
industry, and included casing, 
lining processes and finish-
ing operations.He said NIDC 
could now carry out similar 
operations for pipes vary-
ing in diameter from 8 to 20 
inches in onshore and offshore 
wellbores.
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تفاهم براي همکاري هاي همه جانبه ميان سازمان مديريت صنعتي و 
معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تک خبر

انتشار ماهنامه تخصصي تدبير با موضوع 
تامين انرژي با نوآوري

رواب�ط  گ�زارش  ب�ه 
صنعتي،  مديري�ت  عمومي س�ازمان 
ش�ماره جدي�د ماهنام�ه تخصص�ي 
تدبي�ر با موض�وع مح�وري » تامين 

انرژي با نوآوري« منتشر شد. 
اي��ن گ��زارش، در  ب��ه  بن��ا 
س��رمقاله اين شماره ضمن تعريف 
ب��ر  ن��وآوري،  جهان��ي  ش��اخص 
ضرورت س��رمايه گذاري مداوم در 
راهکاره��اي نوآوران��ه در بخ��ش 
انرژي، براي حفظ رش��د اقتصادي 

در جهان، تاکيد ش��ده است.در بخشي از س��رمقاله مي خوانيم: 
نوآوري ه��اي فناوران��ه و برخ��ي موضوع��ات نوي��ن در بحث 
انرژي هاي پاک و تجديدپذير، موجب ش��ده است تا هزينه هاي 
انرژي به طور محسوس��ي کاهش يابد. عالوه بر اين، بس��ياري 
از اقتصادها به تغيير منابع انرژي، به عنوان راهي براي دستيابي 
به اس��تقالل انرژي از منابع خارجي ن��گاه مي کنند که مي تواند 
اش��تغال و توس��عه اقتصادي را نيز تحري��ک نمايد. برآوردهاي 
اخير، نش��ان مي دهد ک��ه ورود جهان به مبح��ث انرژي پاک 
به عنوان يک اقتصاد س��بز، مي تواند افزايشي بالغ بر ۴۰ ميليون 
ش��غل را منجر شود. در س��رمقاله با تصريح بر لزوم تغييرات در 
هنجارها و فرهنگ هاي اجتماعي عنوان ش��ده است: با وجودي 
که نوآوري نقش��ي مهم در رفع چالش هاي هر دو سمت معادله 
تولي��د و مصرف انرژي بازي مي نمايد، با اين حال، نوآوري هاي 
فناوران��ه به ن��درت مي تواند به تنهايي يک راهکار مؤثر باش��د 
و تغيي��رات در هنجاره��ا و فرهنگ ه��اي اجتماع��ي، همراه با 
 نوآوري در فرآيندهاي س��ازماني نيز مي بايس��ت به آن ضميمه
 گردد.از ديگر عناوين اين شماره مي توان به کاربرد »بالکچين 
در توس��عه سيس��تماتيک زنجيره تامين«، »سيس��تم مديريت 
انرژي و موانع استقرار آن« و »چالش هاي موفقيت استارتاپ ها 

در ايران« اشاره کرد.
ع��الوه بر اين در ماهنامه تدبير ب��ه موضوعاتي همچون، 
»روند س��رمايه گذاري در حوزه فين تک«، »فرهنگ در تعالي 

سازماني« و »پايداري سيستم« نيز پرداخته شده است.

مديرعام�ل  دي�دار  جلس�ه  در   
س�ازمان مديري�ت صنعت�ي و هي�ات هم�راه 
وزارت  فن�اوري  و  پژوه�ش  معاون�ت  از 
عل�وم، تحقيق�ات و فن�اوري، طرفي�ن براي 
 همکاري ه�اي هم�ه جانب�ه اع�الم آمادگ�ي 

کردند.
عمومي س��ازمان  روابط  گزارش  به 
مديريت صنعتي، در اين جلسه ابوالفضل 
کيان��ي بختي��اري، مديرعامل س��ازمان 
مديريت صنعتي، اظهار داش��ت: سازمان 
مديري��ت صنعت��ي در ام��وري که کمتر 
م��ورد توج��ه بوده اند و نياز ب��ه دانش و 
توانمندي ه��اي مديريت��ي دارن��د، نقش 

بازوي حاکميت را ايفا مي نمايد.
کيان��ي بختياري ضمن برش��مردن 
اقدامات��ي که س��ازمان مديريت صنعتي 
درخص��وص فرهن��گ س��ازي و ادبيات 
س��ازي درب��اره انقالب صنعت��ي چهارم 
ص��ورت داده اس��ت گفت: س��ازمان در 
اين زمينه انتش��ار ۲۲ عنوان کتاب معتبر 
را هدفگ��ذاري نم��وده و ضم��ن به��ره 
ب��ردن از امکانات انتش��ارات و برگزاري 
کنفرانس هاي مختل��ف، مي تواند بعنوان 
دبيرخانه مطالعات انقالب صنعتي چهارم 

در کشورايفاي نقش نمايد.
معاون��ت  ح��وزه  ب��ا  اف��زود:  وي 
در  جمه��وري  رياس��ت  علمي فن��اوري 
خص��وص ۳۷۰۰ ش��رکت دان��ش بنيان 
تفاه��م نموديم که دوره ه��اي مديريت 
اجرايي ش��رکت هاي دان��ش بنيان را به 
طور مش��ترک برگ��زار نماييم، همچنين 
با انجم��ن مديريت فناوري و نوآوري به 
طور مشترک دوره هاي مديريت اجرايي 

فناوري و ن��وآوري را برگ��زار مي کنيم.
کياني بختياري با اشاره به تشکيل هسته 
مرکزي CRS با همکاري ۱۹ دس��تگاه 
اجراي��ي کش��ور در س��ازمان مديري��ت 
صنعتي اظهار داش��ت: عالوه بر انتش��ار 
نش��ريه در ح��وزه CSR و طراحي دوره 
MBA در اين خص��وص، آمادگي داريم 
در اي��ن خصوص ب��ا معاونت پژوهش و 

فناوري وزارت علوم همکاري نماييم.
مديري��ت  س��ازمان  مديرعام��ل 
صنعت��ي، گفت: در بحث مديريت انرژي 
با دانشگاه »کلگري« کانادا همکاري را 

آغاز کرده ايم و همچنين براي دوره هاي 
آموزش آنالين با دانش��گاه »س��ايمون 
دوره ه��اي  ب��راي  و  کان��ادا  فري��زر« 
مديري��ت کس��ب و کار طي ۱۸ س��ال 
اخير با دانش��گاه هاي معتبر فرانسه مثل 
»ني��س«، »گرنوبل« و »بوردو« به طور 
مستمر همکاري داريم.وي ضمن اشاره 
به ظرفيت هاي »خانه مديران س��ازمان 
مديريت صنعتي« گفت: در خانه مديران 
س��ازمان با ۶۰۰۰ عضو موضوعات روز 
فناوري ه��اي نوين را مط��رح کرده ايم 
که با اس��تقبال مواجه ش��ده اس��ت.وي 

تاکي��د کرد: س��ازمان مديري��ت صنعتي 
در همکاري ب��ا دانش��گاه ها بر موضوع 
مه��ارت مح��وري و بين الملل��ي بودن 
گواهينامه ه��ا تاکي��د دارد، عالوه بر اين 
امسال سومين دوره پرورش مديران تراز 
جهاني را برگزار مي کنيم.کياني بختياري 
در خص��وص مرک��ز کاريابي و توس��عه 
اش��تغال دانش آموخت��گان گفت: دانش 
آموخت��گان در اي��ن مرک��ز مهارت هاي 
ضروري براي کس��ب و کار حرفه اي را 
مي آموزن��د و در پاي��ان دوره با معرفي و 
هماهنگي س��ازمان، به بنگاه ها و صنايع 

مختلف معرفي مي ش��وند.در اين جلسه 
مسعود برومند معاون پژوهش و فناوري 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ضمن 
بيان سوابق همکاري با سازمان مديريت 
صنعت��ي اظهار داش��ت: ۴۳ پارک علم و 
فن��اوري و مراکز رش��د و ن��وآوري ذيل 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حال 

فعاليت هستند.
وي افزود: در خصوص مديريت اين 
پارک ها و مراکز رشد و همچنين تدوين 
دوره ه��اي آموزش کاربردي و تخصصي 
براي آنها مي توانيم با س��ازمان مديريت 
صنعتي همکاري نماييم. بويژه در زمينه 
طراح��ي و برگزاري دوره ه��اي مهارت 
ورزي براي مديران ش��رکت هاي دانش 
بنيان بمنظور توس��عه توانمن��دي آنها و 
همچني��ن پ��رورش مدير براي س��طوح 
مختلف مديريت در مراکز علم و فناوري.
امي��دواري  اب��راز  برومند  مس��عود 
نمود ک��ه وزارت علوم و تحقيقات بتواند 
توس��عه  نوآوري،  بحث هاي  درخصوص 
فن��اوري، و تجاري س��ازي فن��اوري از 
تج��ارب ۵۵ س��اله س��ازمان مديري��ت 

صنعتي بهره مند گردد.
معاونت پژوه��ش و فناوري وزارت 
عل��وم، تحقيقات و فن��اوري، تاکيد کرد: 
درخصوص دوره هاي مهارتي و همچنين 
در ح��وزه پژوهش مي توانيم با س��ازمان 

مديريت صنعتي همکاري نماييم.
وي ارتق��ا توانمندي هاي مديريتي؛ 
کيفيت؛ مديريت اجرايي و مديريت پروژه 
را از جمل��ه موضوعات مورد نظر معاونت 
متبوع��ش براي هم��کاري با س��ازمان 

مديريت صنعتي عنوان نمود.

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي:

علت عمده بيکاري فارغ التحصيالن نداشتن مهارت هاي شغلي است

 مديرعامل سازمان مديريت صنعتي 
دليل اصلي بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاهي را 
نه به خاطر فقدان شغل، بلکه در بسياري زمينه ها 

نبود مهارت الزم عنوان کرد.
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان 
مديريت صنعتي ، »ابوالفضل کياني بختياري« 
در همايش معرفي دوره هاي آموزشي آمادگي 
اس��تخدام با ه��دف ارتق��اي مه��ارت دانش 
آموخت��گان دانش��گاهي در مح��ل س��ازمان 
مديري��ت صنعت��ي اف��زود: در ص��ورت وجود 
 مهارت ه��اي عموم��ي و تخصص��ي در بي��ن 
ف��ارغ التحصيالن دانش��گاهي ش��رايط براي 

استخدام آنان تسهيل مي گردد.
 وي درخصوص اهمي��ت مهارت ورزي 
ب��راي ف��ارغ التحصي��الن دانش��گاه اظه��ار 
داش��ت:عالوه ب��ر آموزش هاي کالس��يک و 
آکادميک، آموزش ه��اي حرفه اي و همچنين 
توس��عه توانمندي ها و مهارت ها نيز مورد نياز 

اس��ت، چرا که ۷۰ درصد آموزش ها از طريق 
کسب تجربه در محيط کار فراهم مي شود.

 کيان��ي بختياري در ادامه به اس��ناد باال 
دس��تي اش��اره کرد و گفت: موضوع اشتغال و 
اشتغالزايي براي جوانان در »سياست هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي«، »س��ند کلي نظام در بخش 
اشتغال«، »سياست هاي کلي علم و فناوري«، 
»برنامه شش��م توس��عه« و »برنامه هاي وزير 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص توس��عه 

اشتغال« ديده شده است.
 به گفت��ه مديرعامل س��ازمان مديريت 
صنعت��ي، مطابق برنامه شش��م توس��عه نرخ 
بيکاري تا س��ال ۱۴۰۰ بايد ب��ه کمتر از ۸.۶ 
درصد کاهش يابد، اين در حالي است که نرخ 
بيکاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هم اينک ۲۷.۲ 

درصد است. 
داش��ت: مطاب��ق ش��اخص  بي��ان   وي 
بين الملل��ي »NNET«، ۳۶ درصد از جوانان 

۱۵ ت��ا ۲۵ س��اله ايران��ي ب��ه دنبال کس��ب 
مهارت نيس��تند و قيد هرگونه کار، تحصيل يا 

مهارت آموزي را زده اند.
 کياني بختياري اظهار داشت: بر اساس 
پي��ش بيني هاي بانک مرک��زي و پايگاه هاي 
بين المللي، نرخ بيکاري در کش��ور با روند ۱۲ 
درصدي تا س��ال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داش��ت 
و در اي��ن ميان نرخ بي��کاري جوانان به طور 

متوسط ۲۸ درصد است.
وي ي��ادآور ش��د: ۷۵ درصد بي��کاران را 
فارغ التحصيالن دانشگاهي تشکيل مي دهند 
و س��اليانه يکص��د ه��زار نفر تحصي��ل کرده 

دانشگاهي وارد بازار کار مي شوند.
مديرعام��ل س��ازمان مديري��ت صنعتي 
خاطرنش��ان ک��رد: ۱۴ براب��ر ش��دن جمعيت 
دانش��جويان در کش��ور نس��بت به س��الهاي 
قب��ل از انقالب و باال رفتن س��طح توقعات و 
همچنين توجه به رش��د کمي در نظام آموزش 
عالي و توجه کمتر به رش��د مهارت و خالقيت 

تس��هيل گري در ورود به بازار کار، دليل اصلي 
بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي است.

وي تاکي��د ک��رد: ايجاد اش��تغال براي 
جوان��ان فارغ التحصي��ل دانش��گاهي يکي از 
مهم ترين چالش هاي دولت است که براي رفع 
آن اس��تفاده از ابزار فني و حرفه اي در اشتغال 

عمومي ضروري است.
در اين همايش، معاون آموزش س��ازمان 
مديريت صنعتي ضمن تشريح نحوه طراحي و 
اجراي دوره هاي آمادگي استخدام گفت: امروز 
اگر ش��اهديم ن��رخ بي��کاري دانش آموختگان 
دانش��گاهي باالس��ت، يک دليل آن به کسب 
نش��دن مهارت ه��اي الزم در دوران تحصيل 

براي جذب در بازار کار برمي گردد .
»رامين ناجي زاده« اظهار داشت: تيمي از 
اعضاي هيات علمي س��ازمان مديريت صنعتي 
با هدف رفع اين مش��کل، دوره هاي آموزشي 
آمادگ��ي اس��تخدام را طراحي ک��رد و به اين 
منظور ۱۸ مدل شايس��تگي را در سطح جهان 

مورد بررسي قرار داد.
وي خاطر نش��ان ک��رد: ۲۲ مدير بخش 
خصوصي موفق و از فارغ التحصيالن سازمان 
مديري��ت صنعتي به اين منظور دعوت ش��دند 
تا در نهايت توانس��تيم مدل جامعي را طراحي 

کنيم.
 ناجي زاده خاطرنشان کرد: دوره هاي ياد 
ش��ده از دي ماه جاري آغاز خواهد شد و امروز 
معرفي اجزاي مدل و مزاياي آن را در دس��تور 

کار داريم.
وي مه��ارت محوري، برداش��ته ش��دن 
برچس��ب مدرک تحصيلي، تعيين زمينه کاري 
با توج��ه به کاراکتر ش��خصيتي فرد، کس��ب 
مهارت در حوزه هاي پ��ر تقاضاي بازار، انجام 
کار آم��وزي تحت نظر مرب��ي، صدور گواهي 
صالحيت حرفه اي، تس��هيل در اس��تخدام و 
اس��تفاده از وام بانک��ي را از جمله مزاياي اين 

دوره اموزشي عنوان کرد.

در اي��ن هماي��ش همچنين رئي��س دانا 
از ش��رکت مگف��ا و خان��م حاتمي از ش��رکت 
اي��ران تلن��ت و اخوان از بانک مه��ر ايران در 
خص��وص نحوه همکاري ش��رکت هاي متبوع 
خود با برگزاري دوره هاي آمادگي اس��تخدام، 

به سخنراني پرداختند. 
اين گزارش حاکي اس��ت، مطابق تفاهم 
نامه اي بين س��ازمان مديريت صنعتي و بانک 
قرض الحس��نه مه��ر ايران تس��هيالت چهار 
ميليون توماني و پنج ميليون توماني با کارمزد 
چهار درصدي براي دانش آموختگان اين دوره 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در همه ۵۲۸ 

شعبه اين بانک قابل دريافت است.
برپاي��ه اين گزارش، مخاطبان اصلي اين 
دوره ص��رف نظر از رش��ته و مدرک تحصيلي 
همه دانش آموختگان دانش��گاهي هستند که 
تمايل به اش��تغال در رش��ته هاي وابس��ته به 

مديريت دارند.
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وزير نفت:

توليد و ذخاير بنزين کشوروضع مطلوبي دارد
مهندس زنگنه: نيازي به واردات بنزين نيست

اخبار خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران

وزي�ر نفت، وضع تولي�د و ذخاير 
بنزي�ن کش�ور را مطل�وب خوان�د و تاکيد کرد: 
هنوز تصميمي براي سهميه بندي بنزين در سال 

آينده اتخاذ نشده است.
به گزارش دانش نف��ت به نقل از خانه 
مل��ت، بيژن زنگنه با بيان اي��ن که نيازي به 
واردات بنزين نيست، اظهار کرد: راهکارهاي 
مختلف مهار مصرف بي رويه بنزين در دولت 

در حال بررس��ي اس��ت .وي از راه اندازي فاز 
سوم پااليشگاه س��تاره خليج فارس خبر داد 
و افزود: ظرفيت اس��مي اين پااليش��گاه ۳۶ 
ميلي��ون ليتر در روز اس��ت، اما ت��وان توليد 
آن بي��ش از اي��ن رقم اس��ت.به گفت��ه وزير 
 نفت، با بهره برداري از فاز س��وم پااليش��گاه 
س��تاره خليج فارس، توليد بنزين کل کش��ور 
ب��ه ۱۰۰ ميليون ليتر در روز مي رس��د. وي با 

اشاره به اين که هر چه مقدار خودرو افزايش 
يابد ميزان مصرف سوخت نيز بيشتر مي شود، 
ادام��ه داد: اين مقدار توليد براي يک س��ال 
کفاي��ت مي کند.زنگنه ب��ا بيان اي��ن که در 
اليحه بودجه س��ال ۹۸ کل کش��ور افزايش 
قيم��ت حامل ه��اي انرژي پيش بيني نش��ده 
است، افزود: حدود ۳ ميليون نفر براي دريافت 

کارت هوشمند سوخت ثبت نام کردند.

رسيد ماهيانه 200 ميليون ليتر فرآورده در 
تاسيسات انتهايي مشهد مقدس

رييس تاسيس�ات انتهايي مشهد مقدس از رسيد ۲۰۰ ميليون ليتر 
انواع فرآورده در هر ماه خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت منطقه شمال ش��رق؛ حسينعلي موذني گفت: تاسيسات 
انتهايي مشهد مقدس براي تامين سوخت کالن شهر مشهد مقدس در 
کنار استان خراسان هاي خراسان رضوي و شمالي و بخشي از خراسان 
جنوبي، فرودگاه شهيد هاشمي نژاد و نيروگاه مشهد، در هر ماه حدود ۲۰۰ 
ميليون ليتر انواع فرآورده را رسيد مي نمايد.حسينعلي موذني تصريح کرد: 
ميانگين رسيد فرآورده سال هاي گذشته اين تاسيسات حدود دوميليارد 
و ۷۵۰ميليون ليتر در سال بوده و در شش ماهه گذشته نيز حدود ۷۰۰ 

ميليون ليتر فرآورده رسيد کرده است.
راه اندازي سيستم san در منطقه خليج فارس

سيستم san در مرکز منطقه خليج فارس راه اندازي شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت خطوط لوله 
و مخاب��رات نفت ايران منطقه خليج فارس ، مس��ئول IT منطقه خليج 
فارس گفت : با توجه به رش��د روز افزون اطالعات و لزوم نگهداري از 
آنها ، امروزه فرآيندذخيره سازي و مديريت توسعه آنها به يکي از ارکان 
اصلي برنامه ريزي فناوري اطالعات تبديل شده است.محمود عرب نژاد 
با بيان اينکه توسعه فرآيند شبکه بندي برروي سيستم هاي ذخيره سازي 
تاثير بس��يار دارد افزود : يکي از روش��هاي متداول دسترسي به سيستم 
 IT مي باشد.مسئول SAN سيستم DATA SENTER ذخيره س��ازي
اظهار داشت : با انتقال ماشين هاي مجازي مهم و حياتي منطقه خليج 
فارس به SAN احتمال DOWN TIME بس��يار پائين آمده و مي توان 
با سرکش��ي به موقع و روزانه ، نگهداري مناسب و انتخاب راهکارهاي 

مبتني بر کالسترينگ اين احتمال را به صفر نزديک نمود.
ارائه نزديک به يک هزار و 600 نفر ساعت 

آموزش به کارکنان منطقه جنوب شرق
براي کارکنان منطقه جنوب شرق در آذر ماه ۵ دوره اموزشي و ۱۵۶۸ 

نفر ساعت، دوره اموزشي برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ايران منطقه جنوب شرق، حسين خالقي نژاد، کارشناس 
آموزش منطقه با اش��اره به برگزاري ۵ دوره اموزش��ي ط��ي آذرماه، به 
عناوين دوره ها اش��اره کرد و اظهار داش��ت: فن اداره جلسات ۲۵۶ نفر 
س��اعت، بهره برداري مخازن ۴۴۰ نفر س��اعت، امنيت در ش��بکه هاي 
اجتماعي و دستگاه هاي هوشمند ۱۴۰ نفر ساعت، فرهنگ سازي امنيتي 
۱۲۸ نفر س��اعت و سيستم فرماندهي حوادث ۲۲۴ نفر ساعت از جمله 
اين دوره هاي آموزشي بود که جمع کل اين دوره ها در داخل منطقه طي 
آذر ماه ۱۱۹۲ نفر ساعت است و جمع اين دوره ها در خارج از منطقه به 
ميزان ۳۷۶ نفر ساعت برگزار شد که مجموع آن ۱۵۶۸ نفر ساعت است.
 برگزاري مانور دسترسي به نقاط صعب العبور 

مسير خط رازان-شازند
مانور دسترس�ي به نقاط صعب العبور مس�ير خط رازان-ش�ازند در 

گردنه ظهير آباد برگزار شد.
به گ��زارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي ش��رکت خطوط 
لول��ه و مخابرات نفت ايران – منطق��ه مرکزي، رئيس واحد HSE اين 
منطقه، ه��دف از انجام مانور را باال بردن س��طح آمادگ��ي کارکنان و 
ايج��اد هماهنگي در برقراري ارتباط و زمان س��نجي الزم جهت حضور 
در محل و همچنين آماده بودن ماشين آالت و تجهيزات جهت استفاده 
در ش��رايط اضطراري، در نقاط صعب العبور برشمرد و گفت: اين مانور 
براي اولين بار در مسير خط هاي صعب العبور گردنه ظهير آباد در شرايط 
ب��د آب و هوايي و برفي برگزار ش��د.رئيس واحد HSE منطقه مرکزي 
همچني��ن تصريح کرد: عالوه بر برگزاري مانور و زمان س��نجي واقعي 
اج��راي آن به دليل عدم اطالع همکاران از زم��ان اجراي دقيق مانور، 
 ،HSE همه نقش ها و تجهيزات واکنش در شرايط اضطراري واحدهاي
تعميرات خط،ترابري،حراست،روابط عمومي و بهره برداري مورد بررسي 

و ارزيابي قرار گرفت. 
مخلوط ريزي در مسيرخط لوله مرکز انتقال 

ميعانات گازي داالن
ب�ا تالش و نظارت واحد تعميرات خط منطقه فارس ، مخلوط ريزي 
درکيلومتر ۲۰۴-۱۹۴ مس�ير خط لوله ۸ اين�چ مرکز انتقال ميعانات گازي 

داالن انجام شد.
به گ��زارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي ش��رکت خطوط 
لول��ه و مخابرات نفت ايران منطقه ف��ارس ، فرهاد يزداني رئيس واحد 
تعمي��رات خط منطق��ه با اعالم اين خبر گفت: ب��ه منظور جلوگيري از 
کشت کش��اورزان در حريم مسيرخط فوق،تسهيل در تردد و جلوگيري 
از آبردگي، ميزان ش��انزده هزار و ۸۰۰ متر مکعب مخلوط ريزي انجام 
گرفت.وي افزود: به منظور باال بردن ضريب دسترس��ي به مس��يرفوق 
و آزاد س��ازي حريم در محدوده زمين ها و باغات کش��اورزان، اقدام به 
مخلوط ريزي گرديد.يزداني در پايان گفت: اين عمليات توسط پيمانکار 
و با نظارت مستمر واحد مهندسي تعميرات خط به مدت ۴۲ روز با ۷۰۰ 

نفر ساعت کار انجام شد.
راه اندازي UPSهاي مرکز انتقال نفت 

مهرآران
باطري هاي مرکز انتقال نفت مهرآران تعويض ، راه اندازي و UPSها 

در سرويس قرار گرفتند.
به گ��زارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي ش��رکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خليج فارس، رئيس واحد مهندس��ي 
ابزاردقي��ق وکنترل گفت : اين باطري ها يکي از اجزا مهم از سيس��تم 
تامين کننده بدون وقفه پايدار برق ابزاردقيقي مرکز انتقال نفت مهرآران 
هس��تند.پدرام قاس��مي بيان داش��ت : گروه ابزاردقيق اين منطقه ، پس 
از اتمام زمان مصرف باطري سيلداس��يد UPSه��اي ۱۰KVدوبل اين 
مرکز به اتفاق واحد تدارکات کاال و واحد مالي باطري هاي مذکور را از 

شرکت هاي داخلي تهيه و جايگزين نمودند.
وي ادامه داد : پس از تهيه باطري ها بالفاصله باطري هاي معيوب 

تعويض و UPSها راه اندازي و مجدداَ وارد مدار شدند.

يادداشت تحليلی

يادداشت تحليلی

آدرس غلطي به نام کارت هوشمند سوخت!

راستي آزمايي تأثير کارت هوشمند بر قاچاق سوخت

حميدرضا شکوهي
باره��ا نوش��ته ام و برخي ه��م گفته اند که 
کارت هوشمند س��وخت تاثير چنداني در کاهش قاچاق 
س��وخت ندارد و داليل متعددي هم براي آن وجود دارد. 
اما هنوز عده اي بر اين باورند – يا اينگونه وانمود مي کنند 
– که کارت هوش��مند س��وخت مي تواند قاچاق را تا حد 
زيادي کاهش دهد. جالب است که براي صحت ادعاي 
خ��ود به آغاز اجراي طرح س��هميه بندي بنزين اس��تناد 
مي کنند که در آن دوران هم مصرف بنزين و هم قاچاق 
بنزين کاهش يافته اس��ت. هرچند اعتقاد دارم قاچاق، از 
آنجا که قاچاق است و از مبادي غيررسمي انجام مي شود، 
آمار قابل اس��تنادي نمي تواند داش��ته باشد، اما حتي اگر 
در مقطعي هم قاچاق بنزين کاهش يافته باش��د، دليلش 
عدم عرضه بنزين با قيمت آزاد بود. يادمان هس��ت که 
تا مدت ها پس از آغاز طرح س��هميه بندي بنزين، دولت 
بنزي��ن آزاد در اختيار مردم قرار نمي داد و همين موضوع 
سبب کاهش ش��ديد آمار مصرف ش��د و بعد که توزيع 
بنزين آزاد اضافه ش��د، باز هم مصرف و قاچاق بنزين – 
بر مبناي همان منابع آماري هميشگي – افزايش يافت. 
اعتقاد دارم يکي از بهترين تصميم هاي بيژن زنگنه پس 

از بازگش��ت به وزارت نفت، ح��ذف اجباري بودن کارت 
هوشمند بنزين بود. کارتي که فوايد آن به مراتب کمتر از 
دردسرهاي آن است و در هيچ جاي جهان، عرضه بنزين 
به اين شيوه، انجام نمي شود. البته طبيعتا در مورد قيمت 
بنزين يا تصميمات کالني همچون سهميه بندي بنزين 
يا موارد مش��ابه، به دليل حساس��يت هاي کاذبي که اين 
موضوع ايجاد کرده، دولت و حتي ش��وراي عالي امنيت 
ملي دخيل هستند و وزارت نفت مجري تصميمات است؛ 
حتي اگر با آن چندان موافق نباش��د که البته من در اين 
م��ورد اطالع دقيقي ندارم. ام��ا پيرو همان تصميم اوليه 
وزارت نفت براي حذف کارت هوشمند بنزين، اعتقاد دارم 
کساني که ادعا مي کنند بازگشت کارت هوشمند بنزين 
موجب کاهش قاچاق س��وخت مي شود، آدرس غلط به 
مردم مي دهند. اجازه دهيد چند اظهارنظر و شاهد عيني 
را مرور کنيم.به تازگي حميدرضا دهقاني نيا، س��خنگوي 
س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز گفت��ه : »روزانه ۱۱.۵ 
ميليون ليتر س��وخت از کشور قاچاق مي شود، ۸۵ درصد 
از قاچ��اق س��وخت روزانه، نفت گاز و بقيه نفت س��فيد، 
نفت کوره و بنزين اس��ت«. دقت کنيد! ۸۵ درصد قاچاق 
س��وخت مربوط به گازوئيل اس��ت و يک نکته جالب تر: 

عرضه نفت گاز در کشور با کارت هوشمند انجام مي شود! 
مهدي ايوبي، معاون س��ابق س��تاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در مطلبي نوش��ت که »سهميه بندي مجدد بنزين 
و صدور کارت هوش��مند س��وخت اگرچه مي تواند سهم 
اندکي در پيش��گيري از عرضه بي رويه و قاچاق سوخت 
داش��ته باشد، اما اين رويکرد که س��هميه بندي و توزيع 
کارت هوشمند سوخت سبب کاهش عمده اي در حجم 
قاچاق س��وخت و فرآورده هاي نفتي ش��ود، از ناآشنايي 
سياس��تگذاران از داليل اصلي و روند رو به رشد قاچاق 
سوخت در دو دهه اخير حکايت دارد... قاچاق روزانه ۳۰ 
ميليون ليتر فرآورده هاي نفتي در سال هايي اتفاق افتاده 
که نظام س��هميه بندي و کارت هوشمند در توزيع انواع 
سوخت اعمال شده اس��ت«.در واقع دو مسئول سابق و 
کنوني در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در تاثير اندک 
کارت هوش��مند سوخت در کاهش قاچاق سوخت با هم 
نظري يکس��ان دارند. ضمن اين که بخش اعظم قاچاق 
س��وخت مربوط به گازوئيل است که اتفاقا سهميه بندي 
ش��ده و باز هم بخش مهمي از قاچاق سوخت، در استان 
سيستان وبلوچس��تان در مرزهاي ش��رقي کش��ور انجام 
مي گي��رد ک��ه آنجا نه تنه��ا گازوئيل، بلک��ه بنزين هم 

س��هميه بندي اس��ت! هرچند آمار قاچاق سوخت چندان 
قابل استناد نيس��ت، اما اصل موضوع قاچاق سوخت را 
نمي توان انکار کرد. با اين حال بايد در نظر داشته باشيم 
قاچاق س��وخت عموم��ا به صورت س��ازمان يافته انجام 
مي شود و اتفاقا سهميه بندي بنزين، ترغيب کننده افزايش 
قاچاق سوخت در سطح خرد و بين مصرف کنندگان است 
و به تبع آن، طرح هايي همچون آنچه مرکز پژوهش هاي 
مجلس درباره تخصيص سهميه بنزين به همه خانوارها 
يا همه م��ردم ارائه داده، با وج��ود ظاهر جذابش، حکم 
همان چاه ويل پرداخت يارانه نقدي را دارد که هيچوقت 
پر نمي ش��ود و به جز ضرر، چي��زي ندارد.خالصه آن که 
کارت هوش��مند سوخت، تاثير چنداني در کاهش قاچاق 
ندارد و تا زماني که حساسيت براي قيمت بنزين، بيشتر 
از حساسيت براي قيمت لبنيات و هزينه هاي بهداشت و 
درمان و يارانه هاي ضروري باشد و تا زماني که به جاي 
تس��هيل واردات خودرو و کيفي سازي خودروهاي توليد 
داخل و تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي، سهميه بندي 
بنزين را راه حل تمام مشکالت بدانيم، اين مسير اشتباه 
پرداخت يارانه براي سوخت، ولو براي سوخت سهميه اي 

ادامه خواهد داشت.

مهدي ابويي
معاون پيشين ستاد مبارزه با قاچاق  کاال و ارز

مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده هاي نفتي 
از جمله داليل اصلي اس��ت که مس��ئوالن دس��تگاه هاي 
دولتي به وي��ژه وزارت نفت و نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي با اس��تناد به آن بر س��هميه بندي دوباره و صدور 
کارت هوش��مند س��وخت تأکيد مي کنند. مبارزه با قاچاق 
س��وخت و فرآورده هاي نفتي از جمله داليل اصلي اس��ت 
که مس��ئوالن دس��تگاه هاي دولتي به وي��ژه وزارت نفت 
و نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي با اس��تناد به آن 
بر س��هميه بندي دوباره و صدور کارت هوش��مند سوخت 
تأکي��د مي کنند.اگرچه اين اقدام مي تواند س��هم اندکي در 
پيش��گيري از عرضه بي رويه و قاچاق سوخت داشته باشد، 
اما اين رويکرد که س��هميه بندي و توزيع کارت هوش��مند 
س��وخت س��بب کاهش عمده اي در حجم قاچاق سوخت 
و فرآورده ه��اي نفتي ش��ود، از ناآش��نايي سياس��تگذاران 
از داليل اصلي و روند رو به رش��د قاچاق س��وخت در دو 
دهه اخي��ر حکايت دارد.آمار و اطالع��ات دو دهه اخير از 
رون��د قاچاق فرآورده هاي نفت��ي در مناطق مرزي به ويژه 
قاچ��اق آن ب��ه کش��ورهاي پاکس��تان، ترکي��ه و فعاليت 
ش��ناورهاي فعال در آب هاي خليج ف��ارس و حتي بعضي 

کش��ورهاي عربي حوزه خليج فارس، بيانگ��ر اين واقعيت 
اس��ت که قاچاق روزانه ۳۰ ميليون ليتر فرآورده هاي نفتي 
در س��ال هايي اتفاق افتاده که نظام سهميه بندي و کارت 
هوش��مند در توزيع انواع سوخت اعمال شده است.چنانچه 
دستگاه هاي متولي مبارزه جدي با مافياي قاچاق سوخت، 
قصد مه��ار اين معضل اقتصادي را دارن��د بايد به عوامل 
و زمينه ه��اي اصلي مؤثر در عرضه خارج از ش��بکه انواع 
س��وخت و فرآورده نفتي توج��ه کنند. همچنين دولت بايد 
س��تاد مرکزي مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز را که فلس��فه 
وجودي آن مهار و دفع پديده قاچاق اس��ت، به بررس��ي و 
ريش��ه يابي علل ناکامي و توفيق نداش��تن اقدام هاي انجام 
ش��ده براي مقابله با س��وخت و ارائ��ه راهکارهاي جامع و 
ثمربخش براي خروج از اين بن بس��ت ملزم کند تا پس از 
گذشت دو دهه از تشکيل اين ستاد شاهد اوج گيري قاچاق 
فرآورده هاي نفتي نباشيم. با اين روند به نظر مي رسد بيان 
چند نکته درباره نحوه برنامه ريزي براي پيشگيري، کنترل 
و کاه��ش قاچاق س��وخت و فرآورده ه��اي نفتي ضروري 
است: براي مقابله با قاچاق س��وخت و فرآورده هاي نفتي 
نکته اساس��ي مديريت عرضه فرآورده هاي نفتي و کنترل 
و نظارت ثمربخش بر مبادي عرضه سوخت اعم از مراکز 
پخش و عام��الن توزيع و جايگاه هاي عرضه س��وخت و 

همچنين نظارت و مهار مصرف س��وخت واگذار ش��ده به 
مصرف کنن��دگان عم��ده به وي��ژه در حوزه ه��اي صنعتي، 
کش��اورزي، نيروگاه ها و... است که مسئوليت آن به عهده 
وزارتخانه ه��اي نفت، جهادکش��اورزي و صنعت، معدن و 
تجارت اس��ت. اين دستگاه ها بايد نسبت به تعيين سهميه 
واقعي س��وخت براس��اس نوع و ميزان فعاليت اقدام کنند.
شناس��ايي داليل و زمينه هاي بروز عرضه خارج از شبکه 
و قاچاق س��وخت، همچنين اجراي طرح شناسايي عوامل 
اصل��ي مافياي قاچاق س��وخت به ويژه عوام��ل مرتبط در 
مراکز پخش و توزيع فرآورده هاي نفتي و مصرف کنندگان 
عمده با اس��تفاده از گروه هاي مجرب کارشناس��ي و اهل 
فن و تهيه طرح و برنامه مناس��ب و زمان بندي شده براي 
حذف يا به حداقل رساندن زمينه هاي بروز قاچاق و مبارزه 
مؤثر و هدفمند با مافياي قاچاق س��وخت که اين موضوع 
به عهده س��تاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت.
تهي��ه و ارائه امار و اطالعات صحيح ب��ه دولت و مجلس 
شوراي اسالمي براساس واقعيت هاي حاکم بر روند عرضه 
فرآورده ه��اي نفتي و عرضه خارج از ش��بکه و قاچاق آن؛ 
زيرا يکي از عواملي که همواره در توفيق نداشتن اقدام هاي 
جدي و مؤثر مبارزه با اين معضل اقتصادي تأثير گذار بوده 
اس��ت، ارائه امار و اطالعات نادرست از سوي دستگاه هاي 

متولي و مس��ئول در اين زمينه بوده که متأس��فانه در دهه 
اخير و به خصوص امس��ال نمود بيش��تري داشته و شکاف 
آماري اطالعات ارائه ش��ده در زمينه حجم قاچاق سوخت 
را افزاي��ش داده اس��ت.يکي از داليل مهم و اصلي رش��د 
قاچاق سوخت و فرآورده هاي نفتي، اختالف فاحش قيمت 
سوخت در داخل کشور نسبت به کشورهاي همسايه است. 
بر اين اس��اس چنانچه روند افزاي��ش قيمت فرآورده هاي 
نفتي براساس قانون برنامه هاي پنج ساله از نيمه دوم دهه 
۸۰ با شيب صعودي مناسب س��االنه اجرايي مي شد، اين 
اختالف قيمت اکنون تا حدودي به تعادل رسيده بود.البته 
راهکار رفع اين مش��کل آن نيست که قيمت فرآورده هاي 
نفتي در شرايط سخت و رکود اقتصادي يکباره و به صورت 
غيرمتع��ارف افزايش ياب��د، همچنين مي توان براس��اس 
طرحي با مش��ارکت مرزنش��ينان، انواع فرآورده هاي نفتي 
م��ورد قاچاق را تحت کنت��رل و نظارت درآورد و از طريق 
مب��ادي خروجي مجاز، به متقاضيان آن در خارج از مرزها 
عرضه کرد. سابقه نشان مي دهد که در صورت تهيه چنين 
طرحي نيز بايد نظارت درس��ت بر اجراي آن صورت گيرد. 
اجراي درست اين طرح مي تواند منافع دولت و مرزنشينان 
را تأمين کند و نقش مؤثري در کاهش قاچاق س��وخت و 

انواع فرآورده  نفتي داشته باشد.«

تزريق موفقيت آميز خوراک واحد بنزين سازي 
مرحله سوم پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس

خ�وراک واح�د بنزين س�ازي مرحله 
س�وم بزرگ ترين پااليش�گاه ميعانات گازي جهان 

در بندرعباس با موفقيت تزريق شد.
ب��ه گزارش دان��ش نفت به نق��ل از روابط 
عمومي پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس، معاون 
وزير نفت يازدهم دي ماه در حاشيه بازديد از اين 
پااليشگاه گفت: روزانه ۱۲۰ هزار بشکه ميعانات 
گازي از مي��دان مش��ترک پ��ارس جنوبي به اين 
واحد تزريق مي شود.عليرضا صادق آبادي با اشاره 
به اينکه ظرفيت توليد بنزين يورو ۵ پااليش��گاه 
س��تاره خليج فارس ۱۲ ميليون ليتر در روز است، 
افزود: ب��ا افتتاح مرحله س��وم و افزايش ظرفيت 
فازهاي اول و دوم، پااليش��گاه ستاره خليج فارس 

تا ي��ک ماه آينده ۴۴ ميليون ليت��ر بنزين در روز 
توليد مي کن��د.وي با بيان اينکه ب��ا بهره برداري 
از مرحل��ه س��وم، ۴۵ درصد از بنزين کش��ور در 
اين پااليش��گاه توليد خواهد ش��د، تصريح کرد: 
اين پااليش��گاه روزانه ۳۶۰ هزار بش��که خوراک 
از ميدان مش��ترک پارس جنوبي به فراورده هاي 
بنزين، نف��ت گاز، گاز مايع، هي��دروژن، گوگرد و 
س��وخت جت تبدي��ل مي کند.صادق آب��ادي بيان 
کرد: بي��ش از ۷۵ درصد تجهيزات استفاده ش��ده 
در س��ه مرحله ب��ا تکيه بر دان��ش و مهارت هاي 
بومي ساخته ش��ده است. مرحله نخست پااليشگاه 
در ارديبهش��ت ۱۳۹۶ و فاز دوم در تيرماه ۱۳۹۷ 

به بهره برداري رسيد.

در نشست هيئت دولت؛

سهميه دولتي گازوئيل براي ناوگان ايراني 
و خارجي تعيين شد

هيئ�ت دولت براي حمايت از ناوگان 
مل�ي و توس�عه ص�ادرات، ميزان س�هميه دولتي 
گازوئي�ل ب�راي ن�اوگان ايران�ي و همچنين نرخ 
ف�روش آن به ناوگان ايراني و خارجي خروجي از 

کشور را تعيين کرد.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از پايگاه 
اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، هيئت دولت 
در نشس��ت روز چهارش��نبه، ۱۲ دي م��اه ب��ه 
رياست دکتر حس��ن روحاني، رئيس جمهوري، 
س��هميه دولتي گازوئيل را براي ناوگان ايراني 

و خارج��ي تعيي��ن کرد.به دنبال اي��ن تصميم، 
س��هميه دولت��ي گازوئيل براي ن��اوگان ايراني 
خروجي )گازوئيل س��وز( به مقصد کش��ورهاي 
ارمنس��تان، نخج��وان، ترکمنس��تان، ع��راق، 
آذربايجان و افغانس��تان ۲۰۰ ليتر، اقليم عراق 
و ترکيه ۳۰۰ ليتر و به مقصد کش��ورهاي ثالث 
۵۰۰ ليتر تعيين شد.دولت همچنين نرخ فروش 
گازوئيل را در صورت تقاضاي راننده، به ميزان 
 ۹۰ درص��د قيمت رس��مي طرف مقاب��ل تعيين

 کرد.
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پيش يني کارشناسان از قيمت نفت در سال 201۹؛

نفت 201۹ را با افت قيمت آغاز کرد

با خريد سهم در يک ميدان گازي؛
پتروناس مالزي در صنعت گاز عمان 

رخنه کرد
ش�رکت نفت و گاز دولتي پتروناس مالزي خريد ۱۰ درصد س�هم در يک 

ميدان گازي عمان از شرکت اکتشاف و توليد عمان را نهايي کرد.
 PCOVL پتروناس در بيانيه اي اعالم کرد اين خريد از س��وي شرکت
که زيرمجموعه پتروناس است با کامل شدن شرايط مبادله، انجام شده است.

ش��رکت PCOVL اکنون ۱۰ درصد در بلوک ۶۱ شرکت توسعه گاز ماکاريم 
که ش��رکت تابعه OOCEP اس��ت سهم دارد در حالي که سهم خود شرکت 
توس��عه گاز ماکاريم ۳۰ درصد و ش��رکت BP Exploration که اپراتور اين 
پروژه است، ۶۰ درصد است.پتروناس اعالم کرده خريد سهم در بلوک ۶۱ گام 
مهمي در تحقق استراتژي رشد اين شرکت در بخش باالدستي در اين منطقه 
 ،BP و در س��طح جهاني اس��ت.طبق اطالعات منتشره در وب سايت شرکت
ميدان خزان در بلوک ۶۱، يکي از بزرگترين منابع گاز غيرمرس��وم خاورميانه 
اس��ت و توليدش را در اواخر سپتامبر سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. اين ميدان در فاز 
اول توسعه، حدود يک ميليارد فوت مکعب گاز در روز و حدود ۳۵ هزار بشکه 
در روز ميعانات در س��ال ۲۰۱۸ توليد کرده اس��ت.بر اساس گزارش پالتس، 
 BP فاز دوم توسعه ميدان گازي خزان در آوريل سال ۲۰۱۸ از سوي شرکت
اعالم شد و انتظار مي رود فاز دوم با نام خزير فعاليتش را در سال ۲۰۲۱ آغاز 
کند و ۰.۵ ميليارد فوت مکعب در روز گاز و ۱۵ هزار بش��که در روز ميعانات 

به توليد اضافه کند.
توليد روزانه نفت آمريکا از مرز 11/5 ميليون 

بشکه گذشت
آمار رسمي نش�ان داد تولي�د نفت خام آمريکا در اکتبر ب�ه بيش از ۱۱/۵ 

ميليون بشکه در روز صعود کرد.
اداره اطالع��ات انرژي آمريکا در گ��زارش ماهانه خود اعالم کرد توليد 
نفت خام در اکتبر ۷۹ هزار بش��که در روز افزايش يافت و به ۱۱.۵۳ ميليون 
بشکه در روز رسيد. اما آمار توليد سپتامبر بازبيني شد و ۱۷ هزار بشکه در روز 
کمتر ش��ده و ۱۱.۴۵ ميليون بش��که در روز اعالم شد. توليد نفت خام آمريکا 
در نوامبر س��ال ۲۰۱۷ رکورد توليد ۱۰.۰۴ ميليون بش��که در روز سال ۱۹۷۰ 
را شکس��ت و از ژوئن به مدت پنج ماه متوالي رکورد ماهانه را شکسته است.

توليد نفت در تگزاس به ۴.۷ ميليون بش��که در روز، در داکوتاي ش��مالي به 
۱.۳۷ ميليون بشکه در روز و در نيومکزيکو به ۷۷۲ هزار بشکه در روز افزايش 
يافت. توليد فراس��احلي خليج مکزيک به ۱.۷۴ ميليون بشکه در روز کاهش 
پيدا کرد.بر اس��اس گزارش رويترز، در اين بين توليد گاز طبيعي در ۴۸ ايالت 
آمري��کا در اکتبر به رکورد ۹۶.۷ ميليارد فوت مکعب در روز رس��يد که باالتر 
از رکورد ۹۶ ميليارد فوت مکعب در روز در سپتامبر بود.فاتح بيرول، مديرکل 
آژانس بين المللي انرژي )IEA( اعالم کرد مجموع توليد نفت آمريکا در حدود 
س��ال ۲۰۲۵ با مجموع توليد روسيه و عربستان سعودي برابري خواهد کرد. 
در گزارشي که اوايل سال ۲۰۱۸ از سوي آژانس بين المللي انرژي منتشر شد، 
پيش بيني شد توليد نفت آمريکا تحت تاثير فعاليت صنعت شيل اين کشور، تا 
س��ال ۲۰۲۳ به ميزان ۳.۷ ميليون بشکه در روز رشد خواهد کرد که بيش از 
نيمي از ۶.۴ ميليون بشکه در روز مجموع رشد ظرفيت توليد جهاني پيش بيني 

شده تا آن زمان خواهد بود.
در دوبي انجام مي شود؛

احداث بزرگ ترين برج توليد انرژي خورشيدي
بزرگترين برج توليد انرژي خورشيدي به ارتفاع ۲۶۰ متر در شيخ نشين  

دوبي احداث خواهد شد.
دپارتمان برق دوبي اعالم کرد که برجي به ارتفاع ۲۶۰ متر، به منظور 
تهيه و توليد انرژي خورشيدي در شهرک توليد انرژي خورشيدي شيخ محمد 
بن راشد آل مکتوم، احداث مي کند.اين برج با هزينه اي بالغ بر ۶ ميليارد درهم 
احداث مي شود که با داشتن بيش از ۱۲۸ صفحه و پنل خورشيدي قادر است 
بي��ش از ۲۵۰ مگاوات برق توليد کند.اين ش��هرک توليد انرژي خورش��يدي 
از اوايل س��ال ۲۰۱۸ ميالدي در حال احداث اس��ت که دوبي تا سال ۲۰۳۰ 
مي��الدي بيش از ۵۰ ميلي��ارد درهم در اين مجتمع به منظ��ور توليد انرژي 
خورش��يدي هزينه خواهد کرد. اين شهرک تا سال ۲۰۳۰ ميالدي تکميل و 

قادر است بيش از ۵۰۰۰ مگاوات برق توليد کند.
وداع کاالها با يک سال پرمالل؛

ثبت بزرگترين ضرر براي نفت آمريکا
کااله�ا با ضررهاي قابل توجهي که قيمت ه�اي انرژي، فلزات پايه و مواد 
خام متحمل شدند، عملکرد ضعيف ديگري را در سال ۲۰۱۸ به نمايش گذاشتند 
و در حالي آماده ورود به سال ۲۰۱۹ مي شوند که سايه نگراني ها پيرامون رشد 

اقتصاد جهان روي آنها سنگيني مي کند.
ش��اخص کاالي بلومبرگ که ب��ازده معامالت ۲۲ ماده خام را بررس��ي 
مي کند، ۱۲ درصد در س��ال ۲۰۱۸ کاهش داش��ته اس��ت. اين شاخص اوايل 
دس��امبر به پايين ترين حد از آوريل سال ۲۰۱۶ س��قوط کرد و در سال ۲۰۱۸ 
براي هفتمين سال در ۱۱ سال گذشته کاهش پيدا مي کند.مواد خام در بحبوحه 
نشانه هاي کندي روند توسعه اقتصادي در سال آينده و جنگ تجاري آمريکا و 
چين که ابهامات زيادي را ايجاد کرد، با افت قيمت مواجه شدند. اين برخالف 
انتظار کساني بود که روند مثبت را پيش بيني کرده بودند از جمله بانک گلدمن 
ساکس که اعالم کرده بود کاالها عملکرد خوبي خواهند داشت. با اين حال آمار 
جديد که روز دوشنبه منتشر شد و نشان داد فعاليت بخش توليد چين در دسامبر 
رشد منفي داشته است، بيانگر ريسک هايي است که پيش رو قرار دارد.در ميان 
بزرگترين بازندگان سال ۲۰۱۸، وست تگزاس اينترمديت با بيش از ۲۰ درصد 
افت قرار گرفت. اين افت شديد قيمت ناشي از نگراني ها نسبت به عرضه بيش 
از حد بود. در ميان فلزات، مس که معياري براي سنجش سالمت اقتصاد است 
در بازار کامکس ۱۸ درصد س��قوط کرد. شکر نيز با ادامه دادن روند نزولي که 
در سال ۲۰۱۷ داشت، امسال نيز کاهش پيدا کرد. در مقابل، در ميان بزرگترين 
برندگان س��ال ۲۰۱۸ گاز طبيعي قرار داش��ت که با وجود افت چشمگيري که 
در دسامبر متحمل ش��د، همچنان رشد قيمتش از ابتداي سال را حفظ کرد.بر 
اس��اس گزارش بلومبرگ، ش��رکت OCBC در گزارشي از دورنماي اقتصادي 
اعالم کرد روند رشد اقتصاد جهاني باعث شده که دارايي هاي پرريسک با توقف 
روند صعودي خود مواجه شوند و کندي رشد اقتصادي همچنان در چين ديده 
مي شود.بر اساس گزارش بلومبرگ، شاخص مديران خريد بخش توليد چين در 
دس��امبر به ۴۹.۴ واحد سقوط کرد که پايين ترين حد از اوايل سال ۲۰۱۶ بود. 
رقم پايين ۵۰ واحد نشان دهنده رشد منفي است. در ميان صنايعي که بيشترين 
پيامد را براي مواد خام دارند، شاخص مديران خريد صنعت فوالد به ۴۴.۲ واحد 

کاهش يافت. چين نيمي از فوالد جهان را توليد مي کند. 

روز  نخس�تين  در  نف�ت  قيم�ت 
معامالتي س�ال جديد ميالدي به دليل افزايش 
عرض�ه و ب�روز نش�انه هاي کند ش�دن رش�د 

اقتصادي، کاهش يافت.
از  رويت��رز  ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري 
سنگاپور، قيمت ش��اخص نفت خام برنت در 
س��اعت هفت و ۵۱ دقيقه روز چهارشنبه، ۱۲ 
دي ماه ۵۳ س��نت کاهش يافت و به ۵۳ دالر 
و ۲۷ س��نت به ازاي هر بشکه رسيد.شاخص 
نفت خام دبليو تي آي آمريکا نيز در اين مقطع 
با ۴۰ س��نت کاهش، به ۴۵ دالر و يک سنت 
رس��يد.معامله گران اعالم کردند که به دليل 
پيش بيني عرض��ه مازاد نفت و همچنين کند 
شدن رشد اقتصاد جهاني، قيمت نفت کاهش 

يافته است.
چرايي افزايش و کاهش قيمت نفت در 

سال ۲۰۱۸
اما قيمت وس��ت تگ��زاس اينترمديت 
آمريکا هفته گذش��ته به پايين ترين قيمت در 
۱۷ ماه گذش��ته سقوط کرد و به ۴۵.۸۸ دالر 
در هر بشکه رسيد در حالي که در سوم اکتبر 
تا رکورد ۷۶.۴۰ دالر پيش رفته بود.براي اين 
که علت واقعي اين نوسان شديد قيمت نفت 
مشخص ش��ود و روند حرکت قيمت در سال 
۲۰۱۹ م��ورد ارزيابي قرار گي��رد بايد اتفاقات 

گذشته مرور شود.
چرا قيمت هاي نفت در سال ۲۰۱۸ 

افزايش يافت
تحليلگران در س��ال ۲۰۱۸ پيش بيني 
کرده بودن��د که قيمت نفت ب��ه ۷۰ دالر در 
هر بش��که صعود خواهد کرد. قيمت وس��ت 
تگزاس اينترمديت که ش��اخص قيمت نفت 
آمريکا اس��ت در ماه مه به اين س��طح صعود 
ک��رد و در طول تابس��تان در همي��ن حدود 
ماند. داليل زيادي ب��راي پيش بيني افزايش 
قيمت نفت وجود داش��ت که اصلي ترين آنها 
ش��امل تهديد تحريم هاي آمريکا عليه ايران، 
ادامه رش��د تقاضا و وخامت وضعيت صنعت 
نفت ونزوئال بود. اما در طول تابس��تان هيچ 
ک��س انتظار نداش��ت قيمت نف��ت در ادامه 
س��ال دچار ريزش ش��ود و علت اين کاهش 
را مي ت��وان تا حد زيادي ب��ه تاثير رفتارهاي 
نس��بت ب��ازار  روي  ترام��پ   غيرمنتظ��ره 

 داد.

تاثير ترامپ
دونال��د ترامپ، رييس جمه��ور آمريکا 
اقدامات��ي را انجام داده که براي صنعت نفت 
اين کشور مثبت بوده اما در خصوص قيمتهاي 
نفت، نقش وي درک نشده است. با وجود اين 
که امري��کا به يک توليدکنن��ده بزرگ جهاني 
تبديل شده اما وي همچنان بر ضرورت پايين 
نگه داشتن قيمت نفت تاکيد کرده است. اين 
مس��ئله س��الها قبل که امريکا يک واردکننده 
ب��زرگ نفت ب��ود و وارداتش ب��ه ۱۴ ميليون 
بش��که در روز مي رس��يد قاب��ل درک بود اما 
اکنون موقعيت اين کشور از واردکننده بزرگ 
نفت و فرآورده هاي نفتي به يک صادرکننده 
بزرگ تغيي��ر يافته اس��ت. قيمت هاي پايين 
نف��ت تهديدي براي روياي اس��تقالل انرژي 
آمريکا اس��ت زيرا انگيزه س��رمايه گذاري در 
توليد جديد را کمتر مي کند. قيمت هاي پايين 
نف��ت همچني��ن تهديدي براي س��وختهاي 
تجديدپذير مانند اتانول اس��ت ک��ه با پايين 
ماندن قيمت نف��ت، توان رقابت کمتري پيدا 
مي کند. اکثر ايالتهاي آمريکا که از قيمت هاي 
باالي نفت بهره مي برند ايالتهايي هستند که 
مانن��د تگزاس، اوکالهاما، داکوتاي ش��مالي، 
آيووا و پنس��يلوانيا به ترامپ راي دادند. البته 
شماري اس��تثنا مانند کاليفرنيا و کلرادو وجود 
دارد اما ايالته��اي نفتي عمدتا طرفدار ترامپ 
هستند.با اين حال ترامپ اقداماتي را در پيش 
گرفت که به توليدکنن��دگان نفت آمريکايي 

آسيب زد.
چرا قيمت هاي نفت 

در سال ۲۰۱۸ کاهش يافت
تابس��تان گذش��ته چين ب��ه واردکننده 
بزرگ نفت آمريکا به ميزان ۵۰۰ هزار بشکه 
در روز تبديل ش��د اما جن��گ تجاري پکن و 
واش��نگتن، به توقف واردات نف��ت آمريکا از 
سوي چين منجر شد. از دست دادن اين بازار 
به توليدکنندگان نف��ت آمريکايي ضربه زد و 
کمک ک��رد ذخاير نفت در آمريکا باالتر رود. 
اين امر با پايين بردن قيمت هاي نفت به ضرر 
توليدکنندگان آمريکايي تمام شد.اما از سوي 
ديگر ترام��پ با صدور معافي��ت از تحريم ها 
براي هشت خريدار بزرگ نفت ايران، جايگاه 
توليدکنندگان نفت را تضعيف کرد. پيش از آن 
دولت ترامپ به صفر رس��اندن صادرات نفت 

ايران را هدف گذاري کرده بود و عربس��تان 
س��عودي را متقاعد کرده بود که براي جبران 
صادرات ازدس��ت رفته ايران، نفت بيش��تري 
توليد کند.درس��ت پيش از اين که تحريم ها 
اجرا ش��وند، ترام��پ معافيت به ش��ماري از 
کش��ورها براي ادامه واردات نف��ت ايران را 
اعالم کرد. در ميان اين کش��ورها چين قرار 
داش��ت يعن��ي توليدکنن��دگان آمريکايي در 
نتيجه اين تصميم سهم بازارشان را به ايران 
باختند.در اين بين، عربس��تان سعودي نيز در 
نتيجه تصميم ترامپ براي اعطاي معافيت ها، 
احساس کرد دور زده شده است. قيمت نفت 
در نتي��ه تحوالت مذکور ريزش کرد و انتظار 
مي رود عربس��تان سعودي در س��ال ۲۰۱۹ 

رويکرد متفاوتي را در پيش بگيرد.
قيمت هاي باالتر نفت در سال ۲۰۱۹

بدنب��ال صدور معافيت ه��اي آمريکا از 
تحريم ها براي واردات نفت ايران، عربستان 
س��عودي وعده داد تولي��دش را کاهش دهد. 
بازار همچنان متقاعد نش��د و روند کاهش��ي 
نف��ت ادامه يافت.اما س��پس اوپک ب��ازار را 
غافلگير کرد و با روس��يه براي کاهش توليد 
به ميزان ۱.۲ ميليون بشکه در روز از ابتداي 
ژانويه س��ال ۲۰۱۹ به مدت شش ماه، توافق 
کردند. آخرين باري که اوپک توافق همکاري 
بزرگي با روس��يه را اعالم ک��رد، قيمت هاي 
نف��ت از مح��دوده ۴۰ دالر رو ب��ه افزايش 
گذش��تند و پس از اين که پايبندي اين گروه 

به پيمان مذکور آش��کار شد، از مرز ۷۰ دالر 
عبور کردند.بر اس��اس گزارش اويل پرايس، 
انتظار مي رود اين بار نيز اتفاق مشابهي روي 
دهد. اوپک و روس��يه بي��ش از ۵۰ درصد از 
نف��ت جهان را توليد مي کنن��د و قدرت قابل 
مالحظه اي روي قيمت ه��ا دارند. در نتيجه 
اگر اين بار نيز رون��د محدوديت عرضه خود 
را حفظ کنند، قيم��ت نفت ظرف چند ماه به 
باالي ۶۰ دالر بهبود خواهد يافت.اما ترامپ 
همچن��ان عامل مبهمي براي بازار نفت مانده 
اس��ت و تا زماني که مصمم است قيمت هاي 
نف��ت را پايين نگه دارد، همچنان عربس��تان 
سعودي را براي توليد بيشتر نفت تحت فشار 
قرار خواه��د داد اما انتظار مي رود رويکردش 
در سال ۲۰۱۹ موفقيت کمتري داشته باشد.

پيش يني قيمت نفت در سال ۲۰۱۹
در همي��ن ح��ال، نظرس��نجي رويترز 
نش��ان داد قيمت نفت در سال ۲۰۱۹ احتماال 
پايين ۷۰ دالر در هر بش��که خواهد ماند زيرا 
عرض��ه بيش از حد و کندي رش��د اقتصادي 
به تالش��هاي اوپک براي تقويت بازار ضربه 
مي زند.در نظرسنجي رويترز از ۳۲ اقتصاددان 
و تحليلگ��ر، ميانگين قيمت هر بش��که نفت 
برن��ت درياي ش��مال ۶۹.۱۳ دالر در س��ال 
۲۰۱۹ پيش بين��ي ش��د که بي��ش از ۵ دالر 
کمت��ر از پيش بيني ماه گذش��ته بود.ميانگين 
قيمت نفت برنت ۷۱.۷۶ دالر در هر بش��که 
در س��ال ۲۰۱۸ بوده است.اش��لي پترسن از 

ش��رکت »اس��تراتاس ادوايزرز« اظهار کرد: 
در نيمه اول س��ال ۲۰۱۹ نگرانيها نس��بت به 
مازاد عرضه بر ب��ازار حاکم خواهد بود.اوپک 
و متحدانش شامل روس��يه در اوايل دسامبر 
با هدف کاهش سطح ذخاير جهاني و تقويت 
قيمت ها، موافقت کردند توليدشان را مجموعا 
۱.۲ ميلي��ون بش��که در روز کاهش دهند.اما 
اين کاهش ت��ا ژانويه انجام نخواهد گرفت و 
قيمت هاي نف��ت از زمان اعالم اين تصميم، 
بيش از ۱۵ درصد کاهش يافته است.کايلين 
بي��رچ، تحليلگر واحد اطالعات اکونوميس��ت 
در اي��ن ب��اره گفت: بازار تا ح��د زيادي روي 
تجديد کاهش توليد از س��وي اوپک حساب 
کرده بود. در نتيجه ما انتظار داريم اگر اوپک 
يا روس��يه از س��هميه توليدشان تخطي کنند 
قيمت هاي نفت ريزش پيدا کند. وي در ادامه 
اف��زود: ما انتظار داريم کاهش توليد اوپک در 
آوريل که اين گروه به بازبيني سياست توليد 
خود خواهد پرداخت، تمديد ش��ود زيرا توليد 
باالتر از سوي آمريکا و ضعيف شدن تقاضاي 
جهاني ت��داوم محدوديت عرض��ه را ايجاب 
مي کند.قيمت هاي نفت به دليل تاثير اختالف 
تجاري مي��ان آمريکا و چين و کندي رش��د 
اقتصاد جهاني و دورنماي تقاضاي کمتر براي 
نف��ت، از اوجش در اوايل اکتب��ر بيش از ۴۰ 
درصد کاهش پيدا کرده است.رويداد ديگري 
ک��ه مانعي براي باال رفت��ن قيمت هاي نفت 
خواهد بود، کندي رش��د مصرف اس��ت.طبق 
اعالم اداره اطالعات انرژي آمريکا، بس��ياري 
از تحليلگ��ران پيش بيني مي کنن��د تقاضا در 
سال ۲۰۱۹ اندکي بيش از يک ميليون بشکه 
در روز رش��د خواهد ک��رد در حالي که تقاضا 
در س��ال ۲۰۱۸ به ميزان ۱.۵۴ ميليون بشکه 
در روز رش��د کرد.در اي��ن بين، انتظار مي رود 
رش��د توليد نفت شيل آمريکا قوي مانده و به 
ميزان عرضه بيافزايد. آمريکا امسال از روسيه 
و عربس��تان س��عودي به عن��وان بزرگترين 
توليدکنن��دگان نف��ت جهان س��بقت گرفته 
و تولي��دش به رک��ورد ۱۱.۷ ميليون بش��که 
در روز رس��يده است.در نظرس��نجي رويترز، 
قيمت نفت س��بک آمريکا ۶۱.۰۵ دالر در هر 
بش��که در سال ۲۰۱۹ پيش بيني شد در حالي 
 که در نظرس��نجي قبل��ي ۶۷.۴۵ دالر برآورد

 شده بود.

بازار نفت در سال 2019 چگونه خواهد بود؟

... همراه با نوسانات شديد
وضع ب�ازار نف�ت در روزهاي 
پاياني س�ال ۲۰۱۸ ميالدي نش�ان مي دهد 
در س�ال آين�ده مي�الدي ني�ز باي�د منتظ�ر 

نوسان هاي شديد باشيم.
به گزارش نشريه فوربز، از ماه ژانويه 
سال ۲۰۱۸ ميالدي تا ماه اکتبر اين سال 
قيمت نف��ت نزديک به ۳۰ درصد افزايش 
داش��ت و از ۶۰ دالر به ۷۸ دالر براي هر 
بشکه رسيد، اما در ماه دسامبر اين رقم به 
پايين ترين سطح در چند سال اخير سقوط 
کرد.قيمت ش��اخص نفت خام دبيلوتي آي 
اکنون به حدود ۴۵ دالر براي هر بش��که 
رس��يده است و قيمت ش��اخص برنت در 
ب��ازه ۵۰ ت��ا ۶۰ دالر به ازاي هر بش��که 
قرار دارد.افزون بر اين، قيمت روزانه نفت 
در بازارهاي جهاني اکنون با نوس��ان پنج 
درصدي رو به روست که سطحي بي سابقه 
از نوس��ان را در بازار نشان مي دهد.عرضه 
محص��ول براس��اس پروژه ه��اي تأمي��ن 
سرمايه ش��ده در سال هاي گذشته، تقاضا 
بر اس��اس عملک��رد اقتص��ادي و عوامل 
ژئوپوليتي��ک، همگي قيمت نفت را تعيين 
مي کنند. مس��ئله اين است که آيا احتمال 
دارد عوامل بنيادي��ن اقتصادي، فناوري و 
ژئوپوليتيک در پس اين روندهاي قيمت، 
در سال آينده ميالدي تغيير شديدي داشته 
باشند يا خير. به بيان ديگر، آيا بايد انتظار 
وضع مش��ابهي را در سال ۲۰۱۹ ميالدي 

داشته باشيم؟
بياييد ب��ه عوامل تأثيرگ��ذار کنوني 

نگاهي بيندازيم.

براي آغ��از، اکن��ون عرض��ه مازاد 
نفت در بازار وجود دارد و س��ه توليدکننده 
بزرگ نفت جهان، يعني آمريکا، روسيه و 
عربستان، روزانه يک ميليون و ۵۰۰ هزار 
بشکه بيش��تر از نياز مش��تريان بر اساس 

قيمت هاي کنوني، توليد مي کنند.
آمريکا به پشتوانه انقالب توليد نفت 
شيل، اکنون با پشت سر گذاشتن روسيه و 
عربستان و توليد روزانه ۱۱ ميليون و ۴۰۰ 
هزار بش��که، بزرگ ترين توليدکننده نفت 
جهان است.توليدکنندگان عمده همچون 
شرکت هاي اکسون موبيل آمريکا، شورون 
آمريکا و انگليسي-هلندي شل اکنون به 
جمع توليدکنندگان نفت شيل پيوسته اند.
در م��اه نوامبر امس��ال، ص��ادرات نفت و 
فرآورده ه��اي نفتي آمري��کا از واردات آن 
فراتر رفت و اين کشور براي نخستين بار 
از س��ال ۱۹۹۱ ميالدي تاکن��ون، جايگاه 
يک صادرکننده خالص نفت را به دس��ت 
آورد.پيش��رفت ها در فناوري اکتش��اف و 
تولي��د نفت س��بب افزاي��ش خيره کننده 
به��ره وري و کاه��ش هزين��ه توليد براي 
توليدکنندگان آمريکايي، به ويژه در زمينه 
توليد نفت ش��يل ش��ده اس��ت.توليد نفت 
آمريکا به حدي افزايش يافته که در برخي 
مناطق اين کشور ظرفيت کافي خط لوله 
براي انتقال همه نفت توليدي وجود ندارد. 
نقش تحول انرژي آمري��کا در بازار امروز 
نفت، قابل توجه است.سازمان کشورهاي 
صادرکنن��ده نف��ت )اوپ��ک( و متحدانش 
ک��ه ۵۵ درصد از توليد نف��ت جهان را به 

خود اختص��اص داده ان��د، در ايفاي نقش 
خود ب��ه عنوان تثبيت کننده ب��ازار نفت با 
چالش رو به رو ش��ده اند. به ويژه عربس��تان 
که ظرفيت مازاد توليد چش��مگيري دارد، 
نتوانس��ت در اجرايي کردن کاهش توليد 
الزم ب��راي حفظ قيمت نفت در حدود ۷۰ 
دالر براي هر بش��که موفق باشد.بيش��تر 
اعض��اي اوپک از قيمت نف��ت در بازه ۷۰ 
تا ۹۰ دالر س��ود مي برند، زيرا براي تأمين 
هزينه هاي آنها کافي اس��ت اما آنقدر باال 
نيس��ت که به س��رمايه گذاري در منابع و 

فناوري هاي س��وخت جايگزي��ن، به ويژه 
انرژي هاي تجديدپذير و خودروهاي برقي 
بينجامد. با اين همه در يک سال گذشته، 

تحريم هاي ض��د ايراني آمري��کا، بحران 
اقتص��ادي ونزوئال و خ��روج ناگهاني قطر 
از اوپ��ک، به توانايي اوپ��ک براي تعيين 
قيمت نفت آسيب رسانده اند.چندي پيش 
باالخره اوپ��ک و متحدانش براي کاهش 
روزانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار بش��که اي 
توليد نفت به توافق دس��ت يافتند، اما بايد 
همچن��ان منتظر ماند و دي��د که آيا همه 
طرف ه��ا بدون تقل��ب به کاه��ش توليد 
پايبند مي مانند و آيا اين کاهش براي مهار 
نيروهاي اقتصاد کالن مؤثر است يا نه.کند 
ش��دن رش��د اقتصادي و نگراني از رکود 
اقتصاد جهاني، تأثير منفي عرضه مازاد را 
ش��ديدتر کرده است. افزايش واردات نفت 
چين و هند ب��راي جبران کاهش مصرف 
در ديگر کشورهاي در حال توسعه، کافي 
نبوده اس��ت. بيماري بازار تسري مي يابد 
و رش��د تقاض��اي نفت در کش��ورهاي در 
حال توس��عه را مهار مي کند و تأثير منفي 
بيش��تري بر قيمت نفت مي گذارد.افزايش 
نرخ بهره از س��وي بان��ک مرکزي آمريکا 
نيز افت قيمت نفت را ش��تاب بخش��يده 
است. افزايش نرخ بهره در آمريکا، دالر را 
گران تر مي کند. از آنجا که نفت بر مبناي 
دالر قيمت گذاري مي ش��ود، تقويت دالر 
به تقاضاي جهاني نفت، به ويژه از س��وي 
کش��ورهايي که با کاهش ارزش پول ملي 
خود روبه رو هستند، تأثير منفي مي گذارد.
افزاي��ش نرخ به��ره همچني��ن مي تواند 
فعاليت ه��اي اقتصادي را کند س��ازد، به 
گونه اي ک��ه وام گرفتن پ��ول پرهزينه تر 

مي شود. اين مسئله مي تواند به کند شدن 
بيش��تر رش��د اقتصاد جهاني منجر شود و 
بر تقاض��اي نفت تأثير منف��ي بگذارد.اگر 
نگراني ه��ا درباره رکود محقق ش��ود، بايد 
انتظار اس��تمرار روند هاي کاهش قيمت را 
داشته باش��يم. شاخص هاي اقتصاد کالن 
به همين جهت اشاره مي کنند. پيش بيني 
مي ش��ود رش��د اقتصادي در کش��ورهاي 
توس��عه يافته عض��و س��ازمان توس��عه و 
همکاري هاي اقتصادي )او يي سي دي(، در 
سال آينده ميالدي ۰,۱ درصد کاهش يابد، 
در حالي که رش��د اقتصادي کل جهان در 
سال ۲۰۱۹ ميالدي با ۰.۲ درصد کاهش 
به ۳.۵ درصد خواهد رس��يد.حتي با وجود 
کاهش مورد انتظار توليد از سوي اوپک و 
متحدانش، به نظر مي رسد تنها عاملي که 
مي تواند تأثيري معنادار بر قيمت ها داشته 
باش��د، بحران ژئوپوليتيک است و امکان 
دارد اين بحران ها در سال ۲۰۱۹ ميالدي 
زياد باش��ند. برنامه دونال��د ترامپ، رئيس 
جمه��وري آمري��کا، براي خ��روج ۲ هزار 
س��رباز از سوريه و همچنين خروج ۷ هزار 
سرباز اين کش��ور از افغانستان، پيامدهاي 
جدي براي امني��ت و ثبات منطقه خواهد 
داش��ت. در صورت ناامن��ي در خاورميانه، 
قيمت نفت جهش خواه��د يافت.بنابراين 
سال ۲۰۱۹ ميالدي تا حد زيادي همچون 
سال ۲۰۱۸ ميالدي، پرنوسان، چرخه اي و 
غيرقابل پيش بيني خواهد بود و اگر رکود 
اقتصاد جهاني محقق شود، قيمت ها رو به 

کاهش خواهند گذاشت.

سال 201۹ ميالدي تا حد زيادي 

همچون سال 201۸ ميالدي، 

پرنوسان، چرخه اي و غيرقابل 

پيش بيني خواهد بود و اگر رکود 

اقتصاد جهاني محقق شود، قيمت ها 

رو به کاهش خواهند گذاشت
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نقش انرژي هاي تجديدپذير در افزايش 
امنيت ايران

در   تجديدپذيره��ا  توس��عه 
مناط��ق مح��روم، نه تنه��ا موجب 
پدافند  ايج��اد  محروميت زداي��ي و 
غيرعامل مي ش��ود، بلکه جايگزين 
مناسبي براي اشتغال کشاورزان در 
مناطق روستايي است، زيرا موجب 
التيام بخش��ي به بحران آبي موجود 
در کش��ور ش��ده و حتي با توجه به 
اين که ايجاد اشتغال در اين مناطق 
مي تواند از تخليه روستاهاي مرزي 
جلوگيري کند بلکه به بهبود مسائل امنيتي کشور نيز کمک مي کند. 
در سال هاي اخير خريد تضميني برق تجديدپذير به صورت ۲۰ ساله 
و با قيمت هاي مصوب، موجب جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي 
به اين حوزه ش��ده اس��ت، براي مثال، اجراي طرح برکت آفتاب در 
خراسان رضوي و با حمايت کميته امداد امام خميني )ره( موجب شد 
که سامانه هاي خورش��يدي براي مددجويان اين کميته احداث شود 
و اين مددجويان مالک نيروگاه خورش��يدي شده و برق توليدي خود 
را به وزارت نيرو بفروش��ند و درآمد کسب کنند. کميته امداد موفق به 
ايجاد ۲۴۰۰ نيروگاه تجديدپذير کوچک مقياس در مناطق محروم و 
قش��ر بسيار ضعيف جامعه شده است، يکي از مشکالتي که در مسير 
توس��عه تجديدپذير پيش آمد، اين بود که عوارض برق که در قانون 
بودجه با هدف توس��عه تجديدپذير و بهينه سازي شبکه روستايي در 
نظر گرفته شده بود، به صورت کامل و منظم در اختيار تجديدپذيرها 
ق��رار داده نش��د و موجب تاخي��ر در پرداخت ها ش��د. در حال حاضر 
با توجه به توس��عه ايجاد ش��ده در زمينه انرژي ه��اي تجديدپذير با 
کمبود بودجه روبه رو هستيم و از اين رو نياز است عالوه بر عوارض 
برق، س��همي از بودجه هايي که براي توسعه مناطق محروم و ايجاد 
اشتغال به هر يک از استان ها اختصاص مي يابد نيز براي خريد برق 
تجديدپذير از اين س��امانه ها صرف ش��ود، چراکه اغلب سامانه هاي 
کيلووات��ي و نيز نيروگاه هاي با ظرفيت باال در مناطق محروم احداث 
ش��ده اند و در ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستائيان موفق 
بوده اند. سهمي از تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره توسعه اشتغالزايي و 
نيز قانون اس��تفاده متوازن از امکانات کشور مي تواند به شکل بودجه 
مس��تقيم به عوارض برق اضافه ش��ود و براي خريد برق تجديدپذير 
اس��تفاده ش��ود. بر اس��اس ماده ۶۱ قانون اصالح الگ��وي مصرف، 
س��وخت صرفه جويي شده نيز به عنوان يکي از منابع براي خريد برق 
تجديدپذير بايد در اختيار س��اتبا قرار بگيرد ولي هنوز اين امر محقق 

نشده است.

چه آينده اي در انتظار تجديدپذيرهاست؟
يوسف آردمولي
مديرعامل پيشين سازمان انرژي هاي نو

ب��ا توج��ه ب��ه ن��گاه مثب��ت دول��ت و مجلس نس��بت به 
انرژي ه��اي تجديدپذير، افق هاي روش��ني در انتظار اين صنعت 
اس��ت که با درنظر گرفتن پتانس��يل هاي ب��االي اين حوزه، اين 
اتف��اق مي تواند بس��يار نويدبخش باش��د. در همي��ن حال، براي 
افزايش س��رمايه گذاري در اين حوزه، بايد دول��ت نگاه حمايتي 
به س��رمايه گذاران اين حوزه داش��ته باش��د، چرا که اکنون ديگر 
نمي توان بر روي کمک خارجي ها نيز حس��اب کرد. در ش��رايط 
فعلي الزم اس��ت س��رمايه گذاران و توليدکندگان داخلي در اين 
عرص��ه حمايت ش��وند که بت��وان اين صنع��ت را بومي کرد و از 
پتانسيل هاي باالي تجديدپذيرها بهره جست. اتفاق حمايت هاي 
اخير دولت در راس��تاي افزايش خريد تضمين برق تجديدپذيرها 
و بازگش��ت عوارض برق به اين بخش بايد محقق مي شد چراکه 
در غي��ر اين صورت مردم براي س��رمايه گذاري در تجديدپذيرها 
محتاط مي ش��دند. بر اين اس��اس، آينده تجديدپذيرها را روشن 
ارزيابي کرد و ممکن اس��ت به خاطر وجود مشکالت اقتصادي، 
چالش هايي به وجود آيد ام��ا در نگاه کلي به دليل حمايت دولت 

بايد وضعيت اين صنعت خوب است.

یادداشت

یادداشت

توسعه ظرفيت پااليشي، عصاي دست تحريم هاي نفتي
کاه�ش  گرفت�ن  نظ�ر  در  ب�ا 
صادرات نفت خام ايران در نتيجه تحريم هاي 
اقتصادي، توسعه سريع ظرفيت هاي پااليشي 
کشور مي تواند درآمدهاي نفتي را تا حد زيادي 

در معرض تحريم هاي آمريکا مصون کند.
با بازگشت تحريم هاي نفتي در آبان 
۹۷ ميزان توليد نفت ايران با کاهش جدي 
مواجه شد. به نحوي که در آخرين گزارش 
سازمان اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷ ميالدي 
)هفته ي نخست آذر ۹۷( ميزان توليد نفت 
ايران از ۳.۹ ميليون بش��که به حدود ۲.۸ 
ميليون بش��که نفت در روز رس��يده است 
که اين کاهش توليد يک  ميليون بش��که 
اي نفت خ��ام با توجه ثابت بودن ظرفيت 
پااليش��ي نفت کشور در يک سال گذشته 
نش��ان دهنده  کاهش صادرات يک ميليون 
بش��که اي ص��ادرات نف��ت خ��ام اس��ت. 
به اين ترتيب مي ت��وان ادعا کرد که ميزان 
ص��ادرات نفت خ��ام ايران در م��اه نوامبر 
چي��زي در حدود ۱.۲ ميليون بش��که بوده 
است.اين در حالي است که ما مي توانستيم 
با ساخت پااليش��گاه و پتروپااليشگاه و با 
تبدي��ل تک محص��ول نفت خ��ام به ده ها 
فرآورده پااليش��ي و پتروشيميايي آن ها را 
تا حد زيادي از معرض تحريم هاي آمريکا 
مصون کنيم.در همين راس��تا، محمدعلي 
خطيبي، مدير اسبق امور بين الملل شرکت 
مل��ي نف��ت اي��ران در دوران تحريم هاي 
قبل��ي در گفتگو ب��ا خبرن��گار مهر گفت: 
از آنجايي ک��ه عمده فروش م��ا نفت خام 
است، در ش��رايط تحريم با مشکل مواجه 
مي شويم. اين در حالي است که در تحريم 
س��ال ۱۳۹۰، درفروش فرآورده هاي نفتي 
مش��کلي نداشتيم با اينکه تحريم آن دوره 
بس��يار سخت تر از اين دوره بود. همچنين 
س��يد محس��ن قمصري، مدير سابق امور 
بين الملل شرکت ملي نفت در مصاحبه اي 
ک��ه در کت��اب ناگفته هاي ف��روش نفت 
منتش��ر ش��د، در پاس��خ به اين سؤال که 
ص��ادرات نفت ک��وره در زم��ان تحريم با 
مشکل مواجه شده بود، گفت: خيلي نفت 
کوره روي آب نداش��تيم، مقاطع کوتاهي 
ه��م ک��ه برخي محم��والت نف��ت کوره 
روي آب مي رفت صرفًا به خاطر مس��ائل 

عملياتي بود.

حمايت مرکز پژوهش هاي مجلس از طرح 
افزايش ظرفيت پااليشي

در همي��ن راس��تا ط��رح »افزايش 
گازي  ميعان��ات  پااليش��گاه هاي  ظرفيت 
و نفت خام با اس��تفاده از س��رمايه گذاري 
مردم��ي« در تاريخ ۴ مهرماه ۹۷ توس��ط 
هيئت رييسه مجلس شوراي اسالمي اعالم 

وصول ش��د. اين طرح به دنب��ال افزايش 
ظرفيت پااليش��ي کش��ور از طريق جذب 
س��رمايه هاي مردمي اس��ت. در اين طرح 
مردمي پيشنهاد  براي جذب س��رمايه هاي 
تنفس خوراک به مدت يک سال داده شده 
اس��ت. به اين ترتيب که در سال نخست 
پ��س از بهره برداري از مجتمع پااليش��ي 
با تنفس خ��وراک از س��وي وزارت نفت، 
هزينه ي س��رمايه )سود س��رمايه گذاري( 
مي��ان م��ردم و س��رمايه گذاران تقس��يم 
مي ش��ود. اين در حالي اس��ت که مردم و 
س��رمايه گذاران ع��الوه بر دريافت س��ود 
سرمايه گذاري  خود از طريق تنفس خوراک 
يک س��اله، س��هام دار مجتمع پااليشي نيز 
هس��تند. گفتني اس��ت که پول حاصل از 
تنفس خوراک )طلب صندوق توسعه ملي( 
که در س��ال نخس��ت جهت جذاب شدن 
پروژه در اختي��ار مردم و س��رمايه گذاران 
قرارگرفت��ه اس��ت، به عنوان ي��ک وام ۱۲ 
س��اله با نرخ س��ود ۴ درصد ارزي تقسيط 
و از س��ود حاصل از پااليشگاه به صندوق 
توس��عه مل��ي بازپرداخت  مي ش��ود.مرکز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي با 

انتش��ار گزارش��ي درباره »ط��رح افزايش 
گازي  ميعان��ات  پااليش��گاه هاي  ظرفيت 
و نفت خام با اس��تفاده از س��رمايه گذاري 
مردمي«، ضم��ن حماي��ت از مباني تهيه 
اين ط��رح، پيش��نهادهايي ب��راي اصالح 
آن مط��رح ک��رد. در اين گ��زارش به اين 
نکته اشاره  شده اس��ت که بهترين راه حل 
ب��راي مقابله با کاهش صادرات نفت خام، 
افزايش س��ريع  ظرفيت پااليش��ي نفت در 
داخل کش��ور هست؛ اما يکي از مشکالت 
مطرح ش��ده از س��وي مرکز پژوهش هاي 
مجلس در مسير توسعه ي صنعت پااليش 
مشکل »تأمين مالي« و »به ثمر نرسيدن 
فاينانس ه��اي خارجي« را خصوصًا پس از 
اعمال تحريم ها اس��ت؛ که ب��ه عقيده اي 
اين نهاد پژوهشي »طرح افزايش ظرفيت 
پااليش��گاه هاي ميعانات گازي و نفت خام 
ب��ا اس��تفاده از س��رمايه گذاري مردمي«، 
عالوه بر حل مش��کل تأمين مالي، موجب 
هدايت نقدينگي به سمت پروژه هاي مولد 
و صنايع زيرس��اختي و افزايش نرخ بازده 
داخل��ي )IRR( طرح هاي پااليش��ي تا ۵ 

درصد خواهد شد.

افزايش ظرفيت پتروپااليشگاه با استفاده 
سرمايه داخلي 

همچنين بي��ژن زنگنه، وزي��ر نفت با 
حض��ور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري در 
۲۱ آبان ۹۷ درباره طرح مجلس براي توسعه 
پتروپااليش��گاه ها که از طريق بازار سرمايه 
مجوز اعطاي امتياز تنفس خوراک يک ساله 
در نظر گرفته ش��ود، گف��ت: اينکه ظرفيت 
پتروپااليش��گاه ها را ب��اال ببري��م کار خوبي 
اس��ت، اما اينکه چطور نياز به بررس��ي دارد 
و ما ب��راي آن طرح داش��تيم؛ اينکه از بازار 
داخلي استفاده کنيم و مواردي که شما اشاره 
کرديد، ما هم فکر کرديم خوب است استفاده 
ش��ود. ما طرحي داريم تکمي��ل مي کنيم و 
شايد با اين طرح مجلس تلفيق شود و براي 
توسعه پااليشگاه ها و استفاده از ظرفيت هاي 
مردمي، بهره بگيريم بدون اينکه نظام اداره 
دولت را به ه��م بريزيم.به گزارش خبرنگار 
مه��ر، اين طرح که ب��ا امض��اي ۴۲ نفر از 
نماين��دگان مجل��س اعالم وصول ش��د، به 
کمسيون انرژي به عنوان کميسيون اصلي و 
کميس��يون برنامه و بودجه عنوان کميسيون 
فرعي ارس��ال ش��د که در هر دو کميسيون 
به تصويب رس��يد؛ انتظار مي رود با تصويب 
اي��ن ط��رح در صحن علن��ي مجلس هم از 
خام فروش��ي نفت خ��ام و تحريم هاي نفتي 
جلوگيري کنند و همچنين با ايجاد اشتغال و 
هدايت نقدينگي به سمت صنعت پااليش به 

اقتصاد کشور کمک کنند.

گريز از خام فروشي طالي سياه؛

نگاه خاورميانه به توسعه پااليشگاه  ها
طبق بررس�ي آژان�س بين الملل�ي انرژي با توج�ه به کاهش 
قيم�ت نفت ، توليدکنندگان نفت براي تنوع منابع درآمدي خود بايد صنايع 

پايين دستي را توسعه دهند.
از دهه ۱۹۷۰ ميالدي بس��ياري از کشورهاي صادرکننده نفت و 
گاز که پيش از آن اقتصادشان کاماًل متکي به صادرات نفت و گاز بوده 
درصدد تنوع بخش��ي به اقتصاد خود برآمده اند. افت قيمت ها در س��ال 
۲۰۱۴ باعث ش��د اين کشورها انگيزه بيش��تري براي اين کار بيابند و 
از س��وي ديگر دو تحول مهم نيز در عرصه انرژي جهان نگراني هاي 
بيشتري براي اين کشورها رقم زد که موجب انگيزه  بيشتر براي تنوع 
بخش��ي اقتصاد شد؛ نخستين عامل رشد استخراج نفت و گاز از منابع 
غيرمتعارف و کش��ف منابع عظيمي از اين منابع فسيلي و دومين عامل 
حرکت جهان به س��مت انرژي هاي تجديدپذير و برق خورش��يدي و 
بادي به عنوان جايگزين س��وخت هاي فس��يلي بود.آژانس بين المللي 
انرژي در گزارش چش��م انداز جهاني اقتصادي کشورها در سال ۲۰۱۸ 
ميالدي، براي برخي کش��ورهاي صادرکننده نفت مانند عراق، روسيه، 
نيجريه، عربس��تان و امارات س��ناريوهايي براي اين تنوع بخشي مورد 
بررس��ي قرار داده اس��ت. با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد 
رو به رش��د و جمعيت جوان در حال رش��د اين کشورها، نياز به متنوع 
کردن اقتصاد و کس��ب درآمد از منابع ديگر و افزايش س��طح درآمدها 

وجود دارد.

شکل ۱- کاهش درآمدهاي نفتي شش کشور صادرکننده نفت بعد از سال ���
۲۰۱۴

اولين گام، توسعه صنايع پايين دستي
البته بايد توجه داش��ت انرژي فقط بخش��ي از مش��کل نيس��ت 
بلکه به گفته کارشناس��ان، بخش انرژي اگر به خوبي هدايت ش��ود و 
گس��تره بزرگ تري از منابع و فناوري ه��ا را در بربگيرد، خود مي تواند 

بخشي از راه حل نيز باش��د. در گزارش آژانس بين المللي انرژي شش 
راهکار در اين راس��تا بررس��ي ش��ده اس��ت. اولين راهکار حرکت به 
س��مت توسعه صنايع پايين دست مانند پتروشيمي و پااليشگاه با هدف 
افزايش س��طح درآمدها است. در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان 
نفت و گاز در روس��يه و خليج فارس در حال حرکت به س��مت توسعه 
صنايع پايين دس��ت هس��تند و اين توس��عه مي تواند به مقاوم تر شدن 
اقتصاد و توليد ارزش افزوده بيش��تر بينجامد. توليد محصوالت از نفت، 
مس��ئله زيست محيطي نشر آالينده در اثر احتراق اين سوخت ها را نيز 
کاهش مي دهد. پتروپااليشگاه ها )پتروشيمي و پااليشگاه در مجاورت 
هم( مي تواند به هم افزايي و ارزش افزوده بيش��تر و سينرژي مضاعف 
منجر ش��ود. تقاضا براي محصوالت پتروش��يمي در جهان حتي با در 
نظر گرفتن جنبش هاي جهاني براي کاهش مصرف پالس��تيک هاي 
ي��ک بار مصرف و بازيافت مجدد پالس��تيک ها رو به افزايش اس��ت. 
طبق بررسي هاي کارشناسان آژانس بين المللي انرژي افزايش عرضه 
و توليد س��وخت هاي مايع شامل نفت خام، ميعانات و کاهش مصرف 
نف��ت خ��ام در نيروگاه ها تا حدود ۶.۵ ميليون بش��که در روز تا س��ال 
۲۰۴۰ در کشورهاي خاورميانه خواهد بود که براي تحقق اين سناريو 
از اين ميزان نزديک به دو ميليون بشکه براي خوراک واحدهاي جديد 
پتروش��يمي و نزدي��ک به ۳.۷۵ ميليون بش��که در روز براي واحدهاي 
پااليش��گاهي و کمت��ر از يک ميليون بش��که در روز ص��رف افزايش 

صادرات محصوالت خام مي شود.
توسعه به سبک خاورميانه

براي تحقق تنوع بخش��ي اقتصادي، همراه با رش��د توليد نفت تا سال 
۲۰۴۰ ميالدي در کشورهاي خاورميانه بايد، پااليشگاه ها و پتروشيمي توسعه 
يابند و تنها مقدار اندکي از اين رشد توليد به بخش صادرات نفت خام اضافه 
ش��ود. جايگزيني توليد فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتر به جاي صادرات 
نفت خام از راه هاي کاهش نوس��انات اقتصادي کشورهاي توليدکننده نفت 
در زمان کاهش قيمت نفت خام است و بايد در نظر گرفت توليد فرآورده با 
اش��تغال و امکان رشد صنايع پايين دستي در اقتصاد نيز همراه است. در اين 
س��ناريو سهم خاورميانه در توليد محصوالت پااليشگاهي از ۹ درصد کنوني 
تا سال ۲۰۴۰ ميالدي به ۱۳ درصد و سهم اين منطقه در توليد محصوالت 
واحدهاي پتروش��يمي در همين بازه زمان��ي از ۱۳ درصد کنوني به۱۷ درصد 
مي رس��د. اين کش��ورها به دليل هزينه انرژي پايين تر در توليد محصوالت 
انرژي بر مانند واحدهاي پتروش��يمي و پااليش��گاهي داراي مزيت هس��تند. 
هم اکنون عربستان سه طرح مهم پااليشگاهي در جبيل، ينبوع و جيزان هر 

ک��دام با ظرفيت ۴۰۰ هزار بش��که در روز دارد که به زودي وارد مدار توليد 
مي ش��وند. اين در حالي است که شرکت ادنوک امارات قصد سرمايه گذاري 
۴۵ ميليارد دالري در اين بخش با هدف س��اخت بزرگ ترين پااليش��گاه و 
پتروش��يمي جهان تا سال ۲۰۲۵ ميالدي را دارد. از سويي ديگر شرکت نفت 
کوي��ت هدف خود براي س��رمايه گذاري ۲۵ ميليارد دالري تا س��ال ۲۰۳۵ 
ميالدي و دو برابر کردن ظرفيت پااليش��گاهي خود را اعالم کرده است. از 
جمله اهداف کويت س��اخت پااليش��گاه با ظرفيت ۶۱۵ هزار بشکه در روز 
در منطقه الزور اس��ت. اين موارد گوشه اي از ده ها طرح در حال اجرا در اين 
زمينه در منطقه خاورميانه است. به گزارش مهر، براين اساس ضروري است 
توس��عه ظرفيت هاي پااليشگاهي بويژه توس��عه پتروپااليشگاهها از طريق 
سرمايه هاي مردمي در کش��ور ما نيز بصورت جدي در دستور کار مسئوالن 
ق��رار گيرد ت��ا بتوان در جهت کاهش خام فروش��ي نف��ت گام هاي موثري 

برداشت. 
ش�کل ۲ پیش بینی رش�د صنایع پاالیش�گاهی و پتروش�یمی در کشور های ���

خاورمیانه تا سال ۲۰۴۰

پيمان تقي پور
مدیرکل دفتر تدوین و 

تسهيل مقررات سازمان 
انرژي هاي تجدیدپذیر و 

بهره وري انرژي برق )ساتبا(

با بازگشت تحريم هاي نفتي در آبان 
۹۷ ميزان توليد نفت ايران با کاهش 

جدي مواجه شد به نحوي که در 
آخرين گزارش سازمان اوپک در ماه 
نوامبر 201۷ ميالدي )هفته ي نخست 

آذر ۹۷( ميزان توليد نفت ايران 
از 3.۹ ميليون بشکه به حدود 2/۸ 

ميليون بشکه نفت در روز رسيده است

 کاهش توليد يک  ميليون

بشکه اي نفت خام با توجه ثابت 

بودن ظرفيت پااليشي نفت کشور 

در يک سال گذشته نشان دهنده  

کاهش صادرات يک ميليون 

بشکه اي صادرات نفت خام است

براي تحقق تنوع بخشي اقتصادي، همراه با رشد توليد نفت تا 

سال 2040 ميالدي در کشورهاي خاورميانه بايد، پااليشگاه ها 

و پتروشيمي توسعه يابند و تنها مقدار اندکي از اين رشد توليد 

به بخش صادرات نفت خام اضافه شود 

انجام بيش از 5 هزار مورد خدمات جانبي صنعت 
حفاري در مناطق نفت خيز

۵ ه�زار و ۱۹۰ م�ورد خدمات جانبي از س�وي صنعت حفاري به 
دکل هاي حفاري و چاه هاي نفت و گاز در مناطق نفت خيز خشکي و دريايي در 

۹ ماه امسال ارائه شد.
ب��ه گ��زارش دانش نفت به نقل از ش��رکت ملي حف��اري ايران، 
جهانگير ش��جاعي، جانش��ين معاون فني مهندس��ي اين ش��رکت در 
اي��ن باره توضي��ح داد: خدمات جنب��ي در عمليات حف��اري و تکميل 
چاه ه��ا اعم از توس��عه اي، توصيفي و اکتش��افي و تعمي��ر چاه هاي در 
ح��ال بهره برداري، بس��يار با اهميت و مکمل عمليات حفاري اس��ت.
وي انج��ام خدمات جنبي به موازات عملي��ات حفاري را از مزيت هاي 
برجس��ته ش��رکت ملي حفاري دانس��ت و افزود: اين خدمات در ديگر 
کش��ورها از س��وي چند ش��رکت انجام مي ش��ود، اما در صنعت نفت 
ايران، ش��رکت ملي حفاري با برخورداري از متخصصان و کارکنان با 
تجربه و کارآمد در اين زمينه يک برند در کش��ور محس��وب مي شود.

جانشين معاون فني مهندسي شرکت ملي حفاري اظهار کرد: خدمات 
يکپارچه فني مهندس��ي حفاري بيش از ۲۰ نوع اس��ت که در شرکت 
ملي حفاري از س��وي دو مجموعه تخصص��ي خدمات فني و خدمات 
 ويژه حفاري به ش��رکت هاي متقاض��ي و پروژه هاي در حال اجرا ارائه

 مي شود.


