
نخستين و  پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران  شنبه17 تيرماه 1396 - 8 جوالی 2017 - سال دوازدهم                                                3000 تومان             امارات 5 د  رهم 
حامی رسانه ای ساخت د اخل

شماره 582

استقبال مدير عامل شركت نفت خزر از اظهارات رييس مجلس؛
دكتر دالويز: امضاي تفاهم نامه مطالعاتي در خزر با 

لوك اويل روسيه قريب الوقوع است

دكتر محمد علی عمادی در گفتگو با دانش نفت تبيين كرد؛
بيست و دومين كنگره جهانی نفت استانبول فرصتی 

برای ارائه توانمنديهای صنعت نفت صفحه12صفحات 3

ياد  د  اشت های تحليلی

صفحه11 صفحه3

همراهی 
بخش خصوصی 

در توسعه بخش معدن

دكتر مهدی كرباسيان���

رقابت یا مشارکت
 با عراق 

در تولید نفت؟!

مهندس فرهاد جهانگيری���

توتال چگونه باعث 
ایجاد شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی شد؟

عبدالحسين ثمری���

منافع ایران 
در قرارداد توتال

مهندس عباس كريمی���

قرارداد با توتال
 مهر باطلی

 بر تحریم های آمریکا

سيد مهدی حسينی���

تاثیر جهانی شدن بر 
جهت گیری بین المللی  

مدیریت شرکت های تجاری

آرش محبی���

قراردادهای جدید 
نفتی فرصتی برای رشد 

شرکت های داخلی

رضا خياميان���

نمی توانیم دور میدان 
مشترک دیوار بکشیم

محسن صفايی فراهانی���

صفحه8

صفحه2

صفحه8

صفحه9

صفحه9 صفحه16

صفحه10 صفحه15

به کارگیری ظرفیت های 
داخلی در قراردادهای 

جدید نفتی

حبيب اله بيطرف���

پیام توتال به جهان 
انرژی و شرکت های 

هم تراز بین المللی
مهندس سيد شمس الدين مومنی���

روز تاریخی صنعت نفت با امضای قرارداد 5 میلیارد دالری؛

برجام بر تحریم پیروز شد
 مدیرعامل توتال در پاسخ به پرسش خبرنگار دانش نفت: منتظر اجازه کسی نمی مانیم

 پاتریک پویانه: این نخستین باری نیست که من به ایران می آیم و آخرین بار هم نخواهد بود، من در طول اجرای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دوباره به ایران سفر خواهم کرد

 دانش نفت گزارش می دهد؛ نگاه خانه ملت و کارشناسان به قرارداد بزرگ: پسابرجام تـوتـال

صفحات 15،14،9،8و16 صفر تا صد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در دانش نفت



 شنبه 17 تير ماه 1396 - شماره 582

تحلیل2
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

یادداشت میهمان
بهبود عملکرد صادرات با توجه به جهانی شدن؛

تاثیر جهانی شدن بر جهت گیری بین المللی  مدیریت شرکت های تجاری
آرش محبی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی

تمای��ل به بین المللی ش��دن ب��ه طور قاب��ل توجهی بر گرایش ش��رکت ها 
و موسس��ات برای یافت��ن  بازارهای جدید خارجی تاثیر گذار اس��ت. از همین رو 
بازارهای شرکت های تجاری به واسطه  بین المللی شدن، در تالش برای دستیابی 
به توسعه بیشتر خصوصا در شرایط اشباع بازارهای داخلی و شرایط رقابت هستند. 
در همین زمینه بررسی ها نشان می دهد که موفقیت صادر کنندگان و همچنین  

موفقیت جنبه های مالی و غیر مالی عملکرد صادرات،  رابطه مس��تقیمی با توانایی آن ها در ایجاد و حفظ 
 زیر س��اختار های الزم برای بین المللی ش��دن دارد.طی فرآیند توسعه روابط تجاری بین المللی وارادات و 
صادرات،  سازمانها در ایجاد رویکرد های مناسب برای بین المللی شدن هستند تا از این طریق مخاطرات 
تج��ارت در یک بازار خارجی را کاهش دهند. البته پیکره ادبی��ات بازرگانی بین المللی در زمینه  اهمیت 
جهت گیری های بین المللی ش��دن هنوز به اندازه کافی رش��د و توس��عه نیافته است. صادرات به عنوان 
موتورمحرکه اقتصاد نقش قابل توجهی در افزایش تولید، اش��تغال و درآمد ارزی دارد و اکثر محققان به 
اهمیت صادرات بعنوان یک عنصرکلیدی در اقتصاد کشور و سودآوری واحدهای کسب و کار اشاره کرده 
اند. در پنج برنامه قبلی توس��عه اقتصادی به مقوله صادرات  توجه خاصی ش��ده وس��ند استراتژی توسعه 
صادرات هم توس��ط دولت جمهوری اس��المی ایران تصویب و ابالغ شده است. با توجه به تاثیر و نقش 
جهت گیری اس��تراتژیک در بهبود عملکرد س��ازمان، فن آوری و تولی��د محصول جدید و جهت گیری 
بازارصادراتی در بس��یاری از مطالعات مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است و جهت دستیابی به توسعه 
پایدار در فعالیت های صادراتی و بهبود عملکرد آن اتخاذ جهت گیری های بین المللی برای ش��رکت های 

صادراتی یک ضرورت محسوب می شود.
تاثیر بین المللی شدن شرکت ها بر عملکرد صادرات

تعیی��ن تاثیر بین المللی ش��دن  ب��رون گرا و درون گرا بر جنبه مالی و غی��ر مالی عملکرد صادرات 
بهترین راهکار را برای تاثیرگذاری بیشتر انتخاب کنند.بین المللی شدن درون گرا بر جنبه مالی عملکرد 
صادرات تاثیر  مثبت و معناداری بر جنبه مالی عملکرد صادرات دارد بنابراین، می توان نتیجه گرفت که 
اگر  ش��رکت استراتژی مناسبی برای بین المللی شدن درونگرا داش��ته باشند، قادر است تا در جنبه های 
مالی عملکرد صادرات خود را بهبود بخشد. همچنین بین المللی شدن درونگرا بر جنبه غیر مالی عملکرد 
صادرات تاثیر مثبت و معنی دار بر جنبه غیر مالی عملکرد صادرات دارد.  برونگرایی در عرصه بین المللی 
شرکت ها نیز تاثیر گذار است. در این زمینه بین المللی شدن برونگرا  اثر مثبت و معناداری بر جنبه مالی 
و غیر مالی عملکرد صادرات دارد.بر همین اساس،  تاثیر مثبت و معنی دار جهانی شدِن درونگرا و جنبه  
مالی عملکرد صادرات نشان می دهد که جهانی شدن درونگرا می تواند عملکرد مالی و غیر مالی صادرات 
را بهب��ود بخش��د. این می تواند با فعالیت های جهانی ش��دن رو به درون ب��ا در نظر گرفتن جهت گیری 
بین المللی  مدیریت هر ش��رکتی که بر تدابیر مالی عملکرد صادرات تأثیر می گذارد، در نظر گرفته ش��ود. 
این فعالیت ها عبارتند از فرهنگ سازمانی شرکت که اکتشاف فعاالنه  فرصت های تجاری جدید در خارج 
را امکان پذیر می س��ازد. همچنین نگرانی های مدیریتی که به طور دائم مأموریت خود برای موفقیت در 
بازارهای بین المللی  را به کارکنان شرکت مخابره می کنند، را نیز مورد توجه قرار می دهد. عالوه بر آن، 

به اشتیاق مدیریت برای دیدن جهان، نه صرفًا ایران به عنوان بازاری برای  شرکت اشاره دارد.
 جهانی ش��دِن رو به درون ؛ همچنین شامل توس��عه  منابع انسانی و سایر منابع جهت دستیابی به 
اهداف شان در بازارهای بین المللی  است. همه  موارد فوق الذکر می توانند بر تدابیر مالی عملکرد صادرات 
آنها تأثیر گذارند. این موارد می تواند به دلیل نیروهای پویای رقابتی در بازارهای داخلی، الزامی تر ش��ود. 
از س��وی دیگر بر اس��اس تحقیقات مشخص ش��ده که تاثیر مثبت و معنی دار جهانی شدن رو به بیرون 
ب��ر جنب��ه مالی و غیر مالی عملکرد صادرات می تواند دگرگونی صادرات را تش��ریح کند. این نتایج تأثیر 
مس��تقیم جهانی شدن برونگرا را بر عملکرد صادرات نشان داده و ممکن است تأثیری وسیع بر عملکرد 
صادرات ش��رکت  داشته باش��د. نتایج نش��ان می دهند که صادرکنندگان ایرانی در مسائل جهانی شدن 
برونگرا که مرتبط با ظرفیت های شرکت ش��ان است، فعال هستند. فعالیت های خارجی در این شرکت ها 
توانس��ته اس��ت  انگیزه  بیشتری خلق کند و فعالیت های مالی و غیر مالی را افزایش دهد. صادرکنندگان 
ایرانی، از طریق  جهانی ش��دن برونگرا، ظرفیت های شرکت ش��ان را از طریق  تکنولوژی به روز ش��ده 
و   ب��ه واس��طه  توافق های مجوزی با ش��رکت های خارجی جهت ورود به بازاره��ای بین المللی ، بهبود 
می دهند. آنها همچنین از مهارت ها پیشرفته ی مدیریتی کسب شده توسط ارتباط با شرکت های خارجی، 
جهت ورود به بازارهای بین المللی  اس��تفاده می کنند. این جهت گیری بین المللی س��ازی فاکتوری اصلی 
برای صادرکنندگان ایرانی محس��وب می ش��ود تا بدین واسطه به شرکت کمک کنند به جنبه های مالی 

وغیرمالی عملکرد صادرات دست یابد. 
یافته های مدیریتی

این موارد می تواند به سیاس��ت گذاران و دولت برای برنامه ریزی و تصمیم گیری کمک کند زیرا، با 
ورود و حمایت دولت به فعالیت های خارجی، به ویژه تکنولوژی  و سرمایه گذاری مستقیم، حرکت بیرونی 
پایه  صادرات آینده  تقویت خواهد شد. البته رفتار دولت ها همیشه یکسان نیست و در برخی موارد  دیده 
شده که سیاست های دولت در کشورهای مختلف به طور فعاالنه فعالیت های داخلی را با برخی تعرفه ها 

و موانع تعرفه ای تضعیف کرده است. 
با توجه به تأثیرات مهم جهانی شدن برونگرا بر عملکرد صادرات، توصیه می شود دولت سیاست های 
خود را س��امان دهی کند و همچنین صادرکنندگان را به یادگیری مهارت های مدیریتی و به روز رس��انی 
تکنولوژی های خود به واس��طه  همکاری با ش��رکای خارجی، به منظور موفقیت در بازارهای بین المللی  
با س��رعتی بیش از گذشته، ترغیب نماید. بنابراین، دس��ت اندرکاران  دولتی می توانند به صادرکنندگان 
کمک کنند این فعالیت ها را ارتقاء بخشیده و مشکالت را بدین روش حل کنند. مدیران صادرات ایرانی 
باید این حقیقت را در نظر بگیرند که جهانی شدن رو به بیرون عامل مهمی ست که بر عملکرد صادرات 
تأثیر می گذارد. دس��تیابی به عملکرد مالی صادرات نظیر رش��د فروش های صادرات و افزایش سوددهی 
صادرات، و نیز توانمندس��ازی شرکت ها در جهت توسعه  تدابیر غیر مالی عملکرد صادرات از جمله سایز 
ب��ازار صادرات و افزایش تع��داد بازارهای صادرات جدید و معرفی محصوالت جدید مهمتر اس��ت. این 
نش��ان می دهد که عملکرد صادرات بهتر می تواند به واسطه  استفاده از مهارت های مدیریتی پیشرفته از 
طریق همکاری با ش��رکت های خارجی و بهره بردن از تکنولوژی به روز ش��ده از طریق توافق مجوزی 
با ش��رکت های خارجی جهت ورود به بازارهای بین المللی ، حاصل ش��ود. مدیران ص��ادرات ایرانی باید 
فاکتورهای جهت گیری بین المللی  خود را در جهت دستیابی به عملکرد صادرات بهتر، برانگیخته ساخته 
و ترغیب کنند. آنها باید این نکته را مد نظر داشته باشند که بین المللی سازی شرکت ها در ممالک رو به 
توس��عه و نوظهور بسته به یادگیری، کسب و به کارگیری معلومات سایر شرکت ها، به ویژه شرکت های 
برخاس��ته از کشورهای توسعه  یافته  پیش��رفته دارد. آنها می توانند قابلیت های سازمانی شرکت های خود 
را با کس��ب دانش و اطالعات در رابطه با جهانی ش��دن رو به بیرون، ارتقاء  بخش��ند. مدیران صادرات 
می توانن��د از مهارت ه��ای مدیریتی پیش��رفته از طریق همکاری با ش��رکت های خارجی جهت ورود به 
بازارهای بین المللی برای انجام تجارت، اس��تفاده کنند. این موارد می تواند به عنوان دس��تورالعملی برای 
سازمانها،  کار افرینان،  وزارت ها، سازمانهای  توسعه  صنعتی ایران و توسعه  تجارت خارجی ایران برای 
مش��ورت دادن ب��ه صادرکنندگان مورد اس��تفاده قرار گیرد. همچنین مطالب دان��ش جدیدی را به  بازار 
صادرات و عواملی که بر عملکرد صادرات شرکت ها تأثیر می گذارند می افزاید. محققان می توانند مفهوم 
جهت گیری بین المللی سازی و عملکرد صادرات را به منظور ارتقاء پتانسیل های بازارهای بین المللی  خود 
اجرا کنند. این درک به دلیل افزایش جهانی س��ازی اقتصادی و بین المللی س��ازی شرکت ها، و نیز قدرت 

رقابتی شرکت های تجاری، حیاتی است.

سید محمد خاتمی
کارشناس ارشد ارتباطات و 
روابط عمومی

)ن، والقلم و ما یسطرون(
س��وگند به قل��م و آنچ��ه که به 
وسیله قلم مي نویسند ؛ قلم زبان و بیان 
عقل و معرفت انسانهاست. قلم وسیله ي 

تجلي خدا در آفرینش اس��ت و  ذات اق��دس حق، برآن و آنچه که 
مي نگارد، سوگند خورده است. تفکر و تعقل در آفرینش الهی و ثبت 
و نوش��تار این مهم از هر مرتبتي باالتر اس��ت و چه س��خني از این 
برتر مي تواند اهمیت و نقش س��ازنده ي )قلم( این حکیم خموش 
را در مس��یر تکامل و تعالي زندگي بشر، یادآوري نماید.قلم، همواره 

زبان گویاي اندیش��ه ها، تفکرات و ایده ه��اي نهفته در جان آدمیان 
بوده اس��ت و  چه س��راهاي تاریکي که با ش��مع فروزان قلم فروغ 
نیافتند و چه ره گم کردگاني که با دس��تگیري قلمهاي منزه، به ره 
نیامدند. بیگمان انس��ان آنچنان که با نوشتار میتواند منظور خویش 
را به دیگران تفهیم کند، ب��ا زبان نمیتواند و نگارش از کارآمدترین 
ش��یوه هاي تعمیق فرهنگ ناب دیني به شمار مي آید. علم و دانش 
مدیون قلم و قلم هایي اس��ت که جوهر از خون دل، رنگین ساخته 
و از دل جوهر س��یاه خوش، س��پیدي ها را به ارمغان آوردند راستي 
کدامین قلم است که چنین حرکتي را نزد ذات حق پیدا نموده است 
و باید کدامین قلم را همان قلمي بدانیم که سوگند خورده ي خداوند 
است.آنچه که بال منازع قابل پذیرش هر عقل سلیمي است، در این 
نکته نهفته اس��ت وقتي ذات پرجالل ربوبي، پدیده اي را در ساختار 

طبیعت به تکریم مي نش��یند و از آن به نیکي یاد مي کند قطعا در 
آن پدی��ده خصایص، ویژگي ها و کارکردهاي مثبت و متعالي وجود 
دارد و ویژگي هاي متعالي آن مورد تایید و تحسین قرار گرفته است. 
بر همین اس��اس باید گفت قلمي مورد نظر حضرت حق بوده است، 
که گام زن سطور رقعه ها و مکتوبات و صفحاتي باشد که مقصدي 
جز سپیدي و فضیلت ندارند. قلمي، قلم مقدس و سوگند خورده ي 
حق مي باش��د که اندیش��ه ها را بارورتر، قلوب را منزه و مهذب تر و 
راهها را از س��نگالخ کج اندش��ي ها هموار نمای��د. آن قلم که از آن 
ش��رنگ زهرآلود انحراف ساز و س��یاهي بخش طراوش نماید نمي 
 تواند مش��مول این تکریم ربویي قرار گیرد.از این رو، به جاست روز

14 تیرماه را که به عنوان»روز قلم« نامگذاري شده است ارج نهیم 
و درنکوداشت مقام دانش و دانشمندان بکوشیم. 

رئیس جمهوری در دیدار مدیرعامل توتال:

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یک 
همکاری مهم علمی، فناوری و مدیریتی است

دانش نف�ت: رئیس جمهوری، 
منطق�ه پ�ارس جنوب�ی را مرک�زی 
ب�رای گس�ترش همکاری های  مهم 
بین المللی با ایران در زمینه انرژی – 
فناوری برش�مرد و گفت: به واس�طه 
وجود اس�تعدادهای خ�وب و جوانان 
پرت�اش در ایران، قرارداد توس�عه 
ف�از 11 پ�ارس جنوبی ن�ه تنها یک 
قرارداد اقتصادی، بلکه یک همکاری 
مه�م در انتق�ال تجربی�ات علم�ی، 

فناوری و مدیریتی خواهد بود.
ب��ه گ��زارش دان��ش نفت به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمه��وری، دکت��ر حس��ن روحانی 
عصر دوشنبه )1۲ تیرماه( در دیدار 
پاتریک پویانه، مدیر عامل شرکت 
توتال فرانسه، امضای قرارداد طرح 
توس��عه بخ��ش فراس��احل فاز 11 
پ��ارس جنوبی میان ش��رکت ملی 
نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از 
توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی 
نفت چی��ن )CNPCI( و پتروپارس 
را در مس��یر توس��عه همکاری های 
اقتص��ادی – تکنولوژی��ک ایران و 
فرانس��ه مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
جمهوری اس��المی ایران و فرانسه 

هم��واره رواب��ط و همکاری ه��ای 
خوبی با هم داش��ته اند.وی با اشاره 
به جایگاه فرانس��ه در زمینه اقتصاد 
و فن��اوری انرژی، اظهار کرد: امضا 
و اج��رای این ق��رارداد گام مثبتی 
در مس��یر توس��عه همکاری ه��ای 
بیشتر اقتصادی و فناوری میان دو 
کش��ور خواهد بود.رئیس جمهوری 
با اش��اره ب��ه این که ت��الش دولت 
یازده��م ب��ر این بوده تا ب��ا به ثمر 
رس��یدن تواف��ق برج��ام راه برای 
اقتصادی  همکاری ه��ای  توس��عه 
ش��رکت های بزرگ با ایران هموار 
شود، یادآور شد: خوشبختانه وجود 
این اراده سیاس��ی در طرف ایرانی 
و در میان کش��ورهای 1+۵ باعث 
ش��د که توافق با توت��ال به نتیجه 
برس��د.دکتر روحان��ی با اش��اره به 
س��فر خود به اروپا و فرانسه پس از 
امضای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام(، گف��ت: در پاری��س اراده 
سیاسی میان مس��ئوالن دو کشور 
برای توس��عه روابط به خوبی وجود 
توافقنامه های مهمی برای  و  داشت 
گس��ترش مناس��بات و همکاری ها 
می��ان دو کش��ور امض��ا ش��د.وی 

پیش��تازی ش��رکت توت��ال پس از 
برج��ام برای فعالیت در بخش نفت 
و گاز ای��ران و امضاء این قرارداد را 
قابل انتظار دانست و افزود: سیاست 
ما همکاری با ش��رکت های بزرگ 
مانند توتال اس��ت.رئیس جمهوری 
یادآور ش��د: هم اکنون حدود ۲۰۰ 
میلیارد دالر پ��روژه در بخش نفت 
و گاز آماده س��رمایه گذاری اس��ت 
ک��ه ش��رکت های ب��زرگ خارجی 
می توانن��د برای هم��کاری در این 
کنند.دکت��ر  مش��ارکت  پروژه ه��ا 
روحانی گفت: باید برای رسیدن به 
صلح و ثبات در منطقه در راس��تای 

پیشرفت اقتصادی و توسعه منطقه 
تالش کنیم، زیرا همکاری علمی و 
توسعه ای می تواند به مبارزه با جهل 
و فقر به عنوان زمینه های رش��د و 
گس��ترش تروریسم کمک کند.وی 
اظهار امی��دواری کرد ب��ا توافقات 
و همکاری ه��ای جدی��د در زمینه 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی، ایران و 
فرانسه در راستای توسعه مناسبات 

گام های شایان توجهی بردارند.
توتال همکاری درازمدت با ایران را 

انتخاب کرده است
اب��راز  نی��ز ضم��ن  پویان��ه 
رئی��س  مالق��ات  از  خرس��ندی 

ای��ران امضای  جمهوری اس��الم 
ق��رارداد با ایران را برای ش��رکت 
توتال بس��یار حائز اهمیت برشمرد 
و گفت: امروز بس��یار خرس��ندیم 
ک��ه توانس��تیم ای��ن تواف��ق را با 
تالش ه��ای مس��ووالن دو طرف 
به نتیجه برسانیم و اجرایی کنیم.

وی ب��ا تأکید ب��ر اهتمام و تالش 
برای انجام و به ثمر رس��اندن این 
ق��رارداد اظهار امی��دواری کرد که 
این توافق بتواند راهگشای حضور 
اروپای��ی در  س��ایر ش��رکت های 
راستای توسعه همکاری ها با ایران 
باش��د.مدیرعامل توت��ال ب��ا بیان 
این ک��ه توافق برج��ام زمینه های 
مساعد فراوانی برای توسعه روابط 
میان کش��ورهای اروپایی با ایران 
در ب��ر دارد، گف��ت: ما نس��بت به 
هم��کاری با ش��رکت های ایرانی 
همچنین  هستیم.پویانه  خوش بین 
خواس��تار توس��عه همکاری ه��ا و 
روابط در بخش های مختلف میان 
شرکت های ایرانی و اروپایی شد و 
افزود: توت��ال همکاری دراز مدت 
با ای��ران را در زمین��ه گاز، نفت و 

پتروشیمی انتخاب کرده است.

در بازدید مدیر منابع انساني نفت گچساران از تأسیسات پازنان ؛

خواسته هاي کارکنان عملیاتي در تأسیسات بررسي شد 
دانش نفت: در بازدید فرهاد جعفري، مدیرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران از 

تأسیسات واقع در پازنان مشکات و خواسته هاي کارکنان مورد توجه و بررسي قرار گرفت. 
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي نفت گچس��اران، فرهاد جعفري مدیرمنابع 
انساني نفت گچساران باحضور در بخش هاي مختلف تأسیسات پازنان با تأکید بر اینکه نیروهاي 
عملیات��ي در صنعت نفت در خط مقدم جبهه اقتصادي هس��تند گف��ت : منطقه پازنان یکي از 
س��خت ترین و مهم ترین نقاط عملیاتي در نفت گچس��اران اس��ت. وي ادام��ه داد : مدیریت 
منابع انس��اني س��عي بر آن دارد تا با حضور در تأسیس��ات نفت و دیدارهاي رو در رو با کارکنان 
عملیاتي نشست هایي را به منظور برطرف کردن مشکالت آنها انجام دهد. جعفري تصریح کرد: 
س��اماندهي ساختار سازماني در ش��رکت باعث ایجاد انگیزه در بین کارکنان مي شود و درحال 
حاض��ر مقامات عالي وزارت نفت نگاه مطلوبي به س��اماندهي نیروهاي قراردادي،  ارکان ثالث 
و پیمانکاري دارند. مدیر منابع انس��اني نفت گچس��اران تأکید کرد : مدیریت منابع انساني نفت 
گچس��اران تصمیم دارد براس��اس کار ذاتي خود در کنار مسئوالن عملیاتي و خدماتي شرایطي 
را در جهت ایجاد انگیزش در بین نیروهاي عملیاتي واقع در تأسیس��ات انجام دهد. جعفري در 
نشست هاي مختلفي که در واحدهاي گازوگازمایع, نگهداري و تعمیرات،بهره برداري،تاسیسات 
تقویت فش��ارو تزریق گاز و ایمني در تأسیسات پازنان داش��ت بیان کرد : شرکت بهره برداري 
نفت و گاز گچس��اران به دلیل ویژگي هاي خاص آن و قرار گرفتن در بین چهار اس��تان و وجود 
جاده هاي صعب العبور از مناطق حس��اس صنعت نفت به ش��مار مي رود و از این جهت بحث 
نگهداشت نیروهاي انساني دراین شرکت از مهم ترین وظایف سرپرست منابع انساني به شمار 

مي رود. 

رئیس اداره فناوري اطالعات شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران خبر داد:

استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( در صنعت 
نفت گچساران

دان�ش نفت: رئیس اداره فناوري و اطاعات ش�رکت بهره برداري نفت و گاز گچس�اران از 
استقرار سیستم مدیریت امنیت اطاعات  )ISMS( در این شرکت خبر داد.

ب��ه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومي نفت گچس��اران، عطا برزگر، رئیس اداره 
فناوري اطالعات در این خصوص اظهار کرد : ش��رکت بهره برداري نفت و گاز گچس��اران در 
راستاي تبعیت کامل از قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي کشور و سند 
راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات در کش��ور با همکاري یکي از ش��رکت هاي دانش بنیان،  
اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات نموده است. وي با بیان اینکه در حال حاضر با 
جلسات و برنامه ریزي هایي که صورت گرفته است در حال پیاده سازي این سیستم هستیم ابراز 
کرد : هدف اصلي از ایجاد این سیستم،  محافظت از دارایي هایي اطالعاتي شرکت بهره برداري 
نفت و گاز گچس��اران و فراهم کردن محیط امن دسترسي به اطالعات و بهره برداري ایمن از 
امکانات سیس��تم هاي اطالعاتي در سطح شرکت اس��ت. برزگر با اشاره به ویژگي و حساسیت 
اداره فن��اوري اطالعات در صنعت نفت گفت : ای��ن اداره باتوجه به زمینه فعالیت خود و ارزش 
باالي اطالعات تولید شده وظیفه ویژه اي در زمینه رعایت اصول امنیت اطالعات بر عهده دارد. 
وي تصریح کرد : بر این اساس کارشناسان اداره فناوري اطالعات به دنبال اجرا و پیاده سازي 
سیستمي بودند تا اصول امنیت اطالعات را در زمینه حفظ،  توزیع مناسب،  بروز رساني و توسعه 
اطالعات به صورت کامل و مؤثر رعایت و اجرا نمایند و از صحت دقت و دسترسي به موقع به 

اطالعات براي کاربران مجاز،  اطمینان حاصل نمایند. 

سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس:

قرارداد صادرات گاز ايران به ترکيه ارتباطی با ديگر قراردادهای گازی ندارد
دانش نفت: س�خنگوی کمیسیون برنامه، 
بودج�ه و محاس�بات مجل�س گف�ت: ق�رارداد 
صادرات گاز جمهوری اس�امی ایران به ترکیه 

ارتباطی با دیگر قراردادهای گازی ندارد.
به گزارش دانش نفت، جلسه کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عصر روز 
یکش��نبه، 11 تیرماه با موض��وع صادرات گاز 
ایران ب��ه ترکیه و با حضور حمیدرضا عراقی، 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز ای��ران و عادل 
آذر، رئیس دیوان محاس��بات کش��ور برگزار 

شد.محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به موضوع 
جلس��ه کمیس��یون متبوع خود اش��اره کرد و 
گفت: ق��راردادی در خصوص صادرات گاز به 
ترکیه میان ش��رکت ملی گاز ایران با شرکت 
بوتاش ترکیه در سال 1۹۹۶ میالدی به مدت 
۲۶ سال امضا شده است که بر اساس قرارداد، 
دو طرف می توانند هر سه سال یکبار در باره 
تغییر قیمت درخواس��ت بدهند. وی افزود: با 
توجه به تغییرات قیمت��ی در بازار انرژی و بر 

اساس قرارداد، ترکیه دوبار درخواست کاهش 
قیمت گاز را مطرح کرد که ش��رکت ملی گاز 
ایران از لح��اظ حقوقی دفاعیات��ی در دیوان 
بین المللی داوری سوئیس داشته است که در 
مجم��وع دوبار رای به نفع ترکیه صادر ش��د 
و قیمت گاز صادرات��ی به ترکیه کاهش داده 
شد، البته ترکیه ادعاهای دیگری داشت که با 
دفاعیات جمهوری اس��المی ایران مورد قبول 
واقع نشد.مفتح با بیان این که حدود ۲۵ درصد 
قیم��ت گاز صادراتی ای��ران به ترکیه کاهش 

یافته است، تصریح کرد: میزان کاهش قیمت 
گاز صادرات��ی به ترکیه در مجموع دوبار و در 
ه��ر بار حدود 1۲ و 1۳درصد بوده، البته مقرر 
ش��د دیوان محاس��بات نوع قرارداد یادشده را 
بررس��ی کند که آی��ا منافع مل��ی در امضای 
آن رعای��ت ش��ده اس��ت یا خیر؟س��خنگوی 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
عن��وان کرد: ق��رارداد ص��ادرات گاز ایران به 
ترکیه ارتباط��ی با قرارداد کرس��نت یا دیگر 

قراردادهای گازی ندارد.

بمناسبت 14 تير ماه , نكوداشت روز قلم ؛

سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گوياترين شاهد بر شرافت و قداست آن است

يادداشت تحليلی



یادداشت  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه 17 تير ماه 1396 - شماره 582

3 تحلیل
گفتمان

آخرین خبرها از توسعه الیه نفتی پارس جنوبی؛

2۶ نتیجه مطالعه غول های نفتی تحویل شرکت ملی نفت شد
دان�ش نفت: معاون ش�رکت ملی نفت 
ای�ران با بی�ان اینکه تاکنون ح�دود ۲6 جلد 
نتیج�ه مطالع�ه از ش�رکت های بین المللی و 
ایرانی به شرکت ملی نفت ارائه شده است، 
درمورد مذاکره با مرس�ک برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی گفت: امیدوارم مذاکره با 
مرسک تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.

دکت��ر غالمرضا منوچه��ری در مورد 
نتایج مطالعات ش��رکت های نفتی در مورد 
توس��عه میادین نفتی و گازی ایران اظهار 
ک��رد: در مجموع تا کنون ح��دود ۲۶ جلد 
نتیجه مطالعه از ش��رکت های بین المللی و 
ایرانی به دس��ت ما رس��یده است که البته 
اکثر این مطالعات متعلق به ش��رکت های 
بین المللی است.وی در پاسخ به این سوال 
که نتیجه مطالعاتی که تحویل شرکت ملی 

نفت داده ش��ده، از کدام شرکت ها و برای 
ک��دام میادین اس��ت، گفت: ش��رکت های 
پرشیا، ش��رکت های اروپایی مانند مرسک 
دانم��ارک، وینتر ش��ال آلم��ان، OMV و 
همین ط��ور ش��رکت های ک��ره ای مانن��د 
کوگاز، شرکت های ژاپنی و شرکت پرتامینا 
اندون��زی نتیجه مطالعات خ��ود را تحویل 
داده ان��د. در ح��ال حاض��ر برای توس��عه 
الیه ه��ای نفتی پ��ارس جنوب��ی در حال 
مذاکره هستیم. همچنین روی میادینی در 
غرب با ش��رکت وینتر شال آلمان در حال 
مذاکره هستیم. البته مذاکره با شرکت های 
روس��ی  مانند زارو بژنفت، گاز پروم نفت و 
گاز پ��روم ادام��ه دارد و  امیدواریم تا پایان 
س��ال جاری این مذاکرات به نتیجه برسد.

معاون ش��رکت مل��ی نفت ای��ران درمورد 

مذاکره با مرس��ک برای توس��عه الیه های 
نفتی اظهار کرد: امیدوارم مذاکره با مرسک 
تا پایان سال جاری به نتیجه برسد. توسعه 
الی��ه نفتی پ��ارس جنوبی ی��ک کار دراز 

مدت اس��ت و قرارداد آن ۲۰ س��اله است. 
افق نهایی این میدان 1۲۰ هزار بش��که در 
روز اس��ت و نیازمند ح��دود ۶ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری است.

رقابت یا مشارکت با عراق در تولید نفت؟!
مهندس فرهاد جهانگیری
کارشناس ارشد بازرگانی

ب��ا  نف��ت  ب��ازار  ام��روز  ش��رایط 
قیمت هایی ک��ه وارد کان��ال 4۰ دالری 
شده است، به واقع شرایط ایده آلی نیست. 
حتی توافق تاریخی اوپک هم نتوانس��ته 
است بازار نفت را از امواج شیل ها و ذخایر 
ف��راوان نفت ایاالت متحده مصون بدارد. 
در چنین هنگامه ای، برخی کش��ورهای 
ب��زرگ تولیدکننده نفت اوپک نظیر عراق 
و لیبی هم با ثبات بیشتری به تولید نفت 

خواهند پرداخت و دغدغه های امنیتی که پیش از این با آن دس��ت به 
گریبان بودند را نخواهند داش��ت. در این میان، عراق موضوع بس��یار 
مهمی اس��ت که به س��ادگی نباید از کنار آن گذاشت. المحاله با رفع 
دغدغه های امنیتی و نابودی کامل داعش در این کش��ور و آزادسازی 
موصل شاید دوباره شاهد تهدید نفتی این کشور در مواجهه با صنعت 
نفت کش��ورمان باش��یم. این موضوع آنجایی اهمی��ت مضاعفی پیدا 
می کن��د که همین عراق در بحبوحه س��خت تحریم های نفتی ایران، 
جای بش��که های نفت ایران را در بازار گرفت و پس از رفع تحریم ها 
حتی حاضر نبود که یک بشکه از نفت عراقی را با نفت ایرانی عوض 
کند! بنابراین ضرورت دارد که در تعامل و همکاری نفتی با این کشور 
زوایای متعدد آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. این در حالی است که 
کشورمان با عراق دارای میادین مشترک بزرگ نفتی و گازی است و 
شاید تعامل و مشارکت ایران با عراقی ها در توسعه این میادین یکی از 
راه حل های موجود برای دوری از رقابت های مخرب باشد. نکته جالب 
توجه آنکه؛ ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه 
خود دارد و به دلیل فعالیت فقط در 1۰ میدان از آنها س��االنه بیش از 
1۷ میلیارد دالر درآمد از میدان های مش��ترک با ایران عاید عربستان، 
قطر و عراق می ش��ود. در همین حال، از ح��دود بیش از ۵۰۰ میلیارد 
بش��که نفتی که در ایران کشف شده، حداقل 1۷۵ میلیارد بشکه نفت 
قابل اس��تخراج است و با ضریب برداشت فعلی پیش بینی می شود، ما 
بتوانیم حدود 1۵۷ میلیارد از این تعداد بش��که نفت را استخراج کنیم. 
ضمن اینکه ۸۵ میلیارد بشکه از این ذخایر را با 1۰ کشور دیگر شریک 
هس��تیم. این در حالی اس��ت که عراق بزرگترین شریک نفتی ایران 
اس��ت. این کشور با هشت میدان مش��ترک نفتی بزرگ ترین شریک 
ای��ران از این لحاظ به حس��اب می آید. پس از تالش های بی وقفه ای 
که به ویژه در طول دو س��ال گذشته در میادین مشترک نفتی ایران و 
عراق از سوی تدبیرپردازان صنعت نفت انجام گرفت، تولید نفت ایران 
در میادین مش��ترک باعراق ش��تاب گرفته اما هنوز تا رسیدن به تولید 
مورد انتظار فاصله و جود دارد. عراقی ها هم اکنون ۵۰۰ هزار بش��که 
در روز از میادین مش��ترک با ایران برداش��ت می کنند، البته بر اساس 
برنامه ها قرار اس��ت این کش��ور تولید خود را به یک میلیون بشکه در 
روز برس��اند و ما هم در تالش هستیم که میادین مشترک با عراق را 
توس��عه دهیم و با این کار به آنها اجازه ندهیم بیش از این از میادین 
مشترک س��ود عایدشان شود. بر اس��اس هدف گذاری انجام شده، تا 
سال 1۳۹۷ تولید نفت خام از میدان های مشترک غرب کارون که پنج 
میدان آزادگان ش��مالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی و 
یادآوران را با ظرفیت نفت درجای ۶4 میلیارد بش��که تشکیل می دهد، 
به ۷۰۰ هزار بش��که در روز افزایش می یابد. بر اساس این گزارش، از 
ابتدای س��ال گذشته، تولید نفت از فاز نخست میدان مشترک آزادگان 
ش��مالی و همچنین میدان یادآوران آغاز ش��ده اس��ت. بر این اساس، 
توسعه نهایی میدان های نفتی غرب کارون با هدف دستیابی به تولید 
روزان��ه 1.۲ میلیون بش��که تا اف��ق 14۰۰ به ح��دود ۲۵ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری نیاز دارد که حدود هفت میلیارد دالر آن تأمین مالی و 
در طرح های اجرایی هزینه ش��ده است. در همین حال، با افزایش هر 
ی��ک درصد ضریب بازیافت میدان ه��ای این منطقه تا ۲۵ درصد، ۳۳ 
میلیارد دالر و در مجموع ۶۷۰ میلیون بش��که نفت قابل اس��تحصال 
ب��ه ارزش بی��ش از ۶۷۰ میلیارد دالر )با فرض به��ای ۵۵ دالر برای 
هر بش��که نفت( برای کشور درآمدزایی خواهد شد. هم اکنون مجموع 
نفت درجای میدان های در دس��ت توس��عه آزادگان، یادآوران و یاران، 
حدود ۶۷ میلیارد بش��که است و تولید کنونی از میدان های نفتی غرب 
کارون، بیش از ۳۰۰ هزار بش��که در روز اس��ت. از سوی دیگر، از نظر 
تعداد، بیشترین میادین مشترک ایران در مرز با عراق قرار گرفته اند. ۳ 
میدان دهلران، پایدار غرب و نفت شهر از جمله میادین مشترک ایران 
و عراق است که تحت مدیریت نفت مناطق مرکزي قرار دارد. میدان 
بسیار بزرگ آزادگان که به دوبخش شمالي و جنوبي تقسیم شده است 
و میدان یادآوران دو میدان مش��ترک دیگر ایران با عراق هس��تند که 
پروژه توس��عه و به تولید رس��اندن هر دو به شرکت هاي ایرانی سپرده 
شده است اما طرف عراقي با سرعت بسیار بیشتري براي بهره برداري 
از این دو میدان اقدام کرده است. این در حالی است که میدان آزادگان 
بزرگترین امید ای��ران برای افزایش ظرفیت تولید نفت با توجه به پیر 
شدن اغلب مخازن قدیمی نفت و افت تولید آنها است. میدان نفتی آذر 
دیگر میدان  نفتی مش��ترک ایران و عراق اس��ت که تفاهمنامه توسعه 
آن با گازپروم روس��یه بسته شد اما با تعلل گازپروم توسعه آن برعهده 
یک کنسرس��یوم ایراني گذاشته شد. مخزن این میدان با میدان نفتی 
بدرای عراق مش��ترک است و در امتداد ش��مال غربی میدان مستقل 
چنگوله واقع اس��ت.این میدان دارای ۲ میلیارد و ۵۰۰ بشکه نفت خام 
درجا اس��ت. میزان نفت قابل اس��تحصال از ای��ن میدان 4۰۰ میلیون 
بش��که نفت برآورد می شود. پیش بینی می ش��ود با بهره برداری از این 
میدان، روزانه ۵۰ تا ۶۵ هزار بش��که نفت خام برداش��ت شود. این در 
حالی اس��ت که از میان میادین مشترک ایران و عراق، در حال حاضر 
فق��ط دو میدان، یعني »هویزه« و »نفت خانه جنوبي«)نفت ش��هر( در 
م��دار تولید قرار ندارند. با این وجود مذاک��رات دوجانبه ایران و عراق 
برای تشکیل شرکت مشترک و بهره برداری از بعضی میادین مشترک 
با مدیریت واحد مخزن ادامه دارد. در همین حال، یک مسوول صنعت 
نفت می گوید: میزان تولید نفت از میدان های مش��ترک با عراق، واقع 
در غرب کشور و در مناطق زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی 

در دولت یازدهم ۳۰ درصد افزایش یافته است.  
ب��ه هر تقدیر، با آرامش و ثب��ات حاکم بر منطقه به خصوص بر 
کشورهای تولید کننده نفت، بایستی تحلیل درستی از آنچه که در بازار 
نفت می گذرد داش��ته باشیم و با پیگیری ها و تدابیر الزم اجازه ندهیم 
که روابط نفتی ایران با کشورهای منطقه به ویژه عراق به سمت تقابل 

و تخریب پیش برود. 

يک مقام مسئول خبر داد؛

شرکای بابک زنجانی برای تسويه بدهی به ايران می آيند

استقبال مدير عامل شرکت نفت خزر از اظهارات رييس مجلس؛ 

دکتر دالويز: امضاي تفاهم نامه مطالعاتي در خزر با لوك اويل روسيه قريب الوقوع است

دانش نفت: مس�ئول کمیته مطالب�ات وزارت نفت از 
آمادگی ش�رکای بابک زنجانی برای س�فر ب�ه ایران خبر 
داد و گفت: ش�رکت ملی نفت ایران منتظر حضور شرکای 
خارج�ی برای نهایی کردن قرارداد و پرداخت بدهی بابک 

زنجانی است.
علی اصغ��ر هندی، با اعالم ای��ن مطلب یادآور 
ش��د: ش��ریکان بابک زنجانی قرار بود هفته پیش از 
تعطیالت،   برای نهایی کردن قرارداد پرداخت بدهی 

بابک زنجانی به ته��ران بیایند که نیامدند.وی، اصل 
بده��ی بابک زنجانی را ۲ میلی��ارد و ۶۰ میلیون یورو 
عن��وان کرد و گفت: این در حالی اس��ت این رقم در 
دادنامه ی��ک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو 
قید ش��ده اس��ت.به گفته مش��اور وزیر نفت، اختالف 
بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران با آنچه 
در دادنامه آمده اس��ت حدود 1۰۰ میلیون یورو است.

وی ب��ا بیان ای��ن که، رقم بدهی باب��ک زنجانی جدا 

از میزان خس��ارت وارد ش��ده بابت تاخیر در پرداخت 
بدهی اس��ت، تصریح کرد: با محاسبه میزان خسارت 
وارد ش��ده، میزان بده��ی بابک زنجان��ی هم اکنون 
به س��ه میلیارد یورو رسیده اس��ت.عضو هیئت مدیره 
ش��رکت ملی نفت ایران تاکید کرد: شرکت ملی نفت 
ایران برای خس��ارت ها و س��ود توافق��ی که پیش تر 
 داش��تند طرح دعوی کرده و در دادگاه تحت رسیدگی

 است.

دانش نفت: س�خنان دکتر الریجاني، 
رییس مجلس ش�وراي اسامي در خصوص 
لزوم استفاده از ظرفیت منابع هیدروکربوري 
در دری�اي خ�زر، اس�تقبال و واکن�ش مثبت 
مدی�ر عامل ش�رکت نفت خ�زر را به همراه 

داشت. 
ب��ر این اس��اس، دانش نف��ت نقطه 
نظ��رات دکت��ر محس��ن دالویز، مش��اور 
وزی��ر و مدیرعامل نفت خ��زر را  پیرامون 

صحبت هاي دکتر الریجاني جویا شد. 
ایش��ان ضمن تشکر از توجه ریاست 
محترم مجلس ش��وراي اس��المي و لزوم 
س��رمایه گ��ذاري در دری��اي خ��زر براي 
اس��تفاده از ظرفیت ه��اي موج��ود در این 
دریا، فرمایشات دکتر الریجاني را همسو و 

منطبق با راهبرد وزارت نفت در دریاي خزر 
دانس��ت و افزود: در این زمینه بطور جدي 
در حال مذاکره با شرکت هاي توانمند بین 

المللي براي مش��ارکت و س��رمایه گذاري 
در مطالعه، اکتش��اف، توسعه و تولید نفت 
در خزر هس��تیم و بزودي تفاهم نامه براي 

هم��کاري مش��ترک مطالعات��ي در حوزه 
جنوب��ي دریاي خزر با ش��رکت لوک اویل 

روسیه امضا خواهد شد.
وي در ادام��ه تصریح ک��رد: با توجه 
به ریس��ک باال و پیچیدگي خاص سرمایه 
گذاري دردریاي خزر ضروري است از همه 
ظرفیت هاي قانوني جهت نیل به این مهم 
استفاده  ش��ود و بر این أس��اس، آمادگي 
کام��ل داریم ت��ا از ظرفیت بس��یار باالي 
ریاس��ت محترم مجلس شوراي اسالمي و 
کمیسیون انرژي  مجلس بیشترین بهره و 

استفاده را بنماییم. 
عضو کمیته تخصص��ي هیات عالي 
نظارت بر منابع نفتي در پایان با تبریک و 
شادباش توفیق مهم کسب شده در انعقاد 

قرارداد فاز 11 پارس جنوبي با توتال، تنها 
راه رون��ق اقتصادي و رفع معضل بیکاري 
و س��اماندهي وضعیت اقتصادي کشور را 
س��رمایه گذاري در صنعت نفت دانست و 
تاکید کرد: بي تردی��د اگر نفت به حرکت 
درآید، اقتصاد کش��ور ب��ه پیش مي رود و 
همه کس��اني که دل در گرو پیش��رفت و 
اباداني کش��ور دارند از ای��ن گام بزرگ در 
این ش��رایط خطیر بین المللي مسرورند و 
جا دارد از وزیر محترم نفت و تمام کساني 
که در ای��ن توفیق مهم نقش داش��تند به 
سهم خود تش��کر کنم و ان شاا...  رییس 
جمهور محت��رم با حفظ فضاي پرنش��اط 
کنوني در صنعت نفت تداوم این توفیقات 

را استمرار ببخشند.

پيشنهاد 11 ميليارد دالری هند به ايران برای ميدان گازی فرزاد بی؛دارايی های فيزيكی 400 ميليارد دالری صنعت نفت ايران 

پايان بد قلقی هندی ها!؟
علی رضا اصل عربی

مدیرکل نظام دارایی های فیزیکی 
وزارت نفت

دارایی های فیزیکی صنعت نفت بیش 
از 4۰۰ میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود و 
کمپرسورها از نظر تعداد 4.۵ تا پنج درصد و 
از نظر ارزشی 1۵ درصد دارایی های صنعت 

نفت را تشکیل می دهند. کمپرسورها قلب تپنده تولید 
در صنع��ت نفت و صنعت نیرو هس��تند، کمپرس��ورها 
بس��یار گران بوده، ام��ا نقش اساس��ی در تولید دارند. 
طرح های توسعه ای کشور زیاد نیست و به همین دلیل 
ممکن اس��ت خرید کمپرس��ور خری��د در کانون توجه 
نباش��د. این درحالی است که س��ال ها از فعالیت برخی 
از تاسیسات می گذرد به عبارت دیگر نسبت توسعه به 
بازسازی و بهس��ازی تجهیزات ۲۰ به ۸۰ است و این 
یک ظرفیت بالقوه و بالفعل برای ش��رکت های داخلی 
و خارجی محس��وب می ش��ود. در یک واح��د تولیدی 
تولید حداکثری و صیانت حداکثری از تجهیزات بسیار 
مهم اس��ت و ب��ا توجه به این ک��ه قیمت های جهانی 
نفت کاهش پیدا ک��رده صیانت به اندازه تولید اهمیت 
دارد. درص��د هزینه ن��ت به نس��بت ارزش جایگزینی 
س��رمایه ای دارایی ها به نسبت وضعیت بین المللی باال 
اس��ت. همچنین نرخ راندمان تولید به نسبت ظرفیت 
اسمی نسبت به تاسیسات مشابه بین المللی پایین است. 
از ط��رف دیگ��ر طول عم��ر مفید تجهی��زات به دلیل 
بهره برداری و نگه داش��ت نامناس��ب و خوردگی های  
مدیریت نش��ده نس��بت به کشورهای پیش��رو ۲۵ الی 
۵۰ درصد پایین اس��ت. حوادث ایمنی و محیط زیستی 
ناشی از دارایی های فیزیکی به دلیل محاسبات قابلیت 

اطمینان بروز نش��ده بیش از 1۰ برابر نسبت 
به کش��ورهای پیش��رو باالتر اس��ت. نظام 
بهره ب��رداری و نگ��ه داش��ت توصیه ش��ده 
س��ازندگان به دلیل برون سپاری ناکارآمد و 
ع��دم تعلق و انگیزه پیمانکاران به درس��تی 
اجرا نش��ده اس��ت. در مورد تکالیف وزارت 
نفت در حوزه نت براس��اس قوانین ابالغی، 
بایستی توضیح داد: تعیین خط مشی ها و سیاست های 
راهبردی عملیات باالدس��تی و پایین دستی نفت تهیه 
و تنظی��م برنامه ه��ای راهبردی عملیات باالدس��تی و 
پایین دس��تی صنعت نفت، گاز، پتروش��یمی و پاالیشی 
مطابق خط مشی ها و سیاست های ابالغی و نظارت بر 
حسن اجرای آنها تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن 
اجرای اس��تانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروش��یمی و 
پاالیش��ی با هم��کاری دس��تگاه های اجرایی ذیربط و 
ص��دور گواهی نامه های الزم از تکالی��ف وزارت نفت 
محسوب می ش��وند.در همین حال، در تعریف مدیریت 
دارایی ه��ای فیزیکی، بایس��تی اظهار ک��رد: مدیریت 
دارایی ه��ای فیزیکی به معنی ش��یوه ها و فعالیت هایی 
منظ��م و هماهنگ که س��ازمان از طریق آن دارایی ها 
و نیز هزینه ها و ریس��ک ها و عملک��رد آنها را در طی 
چرخه عمر دارایی با هدف تحقق برنامه اس��تراتژیک 
ب��ه طور بهینه و پایدار مدیریت می کند. براین اس��اس 
چرخه بهبود دارایی فیزیکی تاکید می کند باید سیاست 
این دارایی ها وجود داشته باشد که برای آن به توانمند 
سازی نیاز داریم. تامین و پشتیبانی، طراحی و ساخت، 
نگه��داری و تعمی��رات، به��ره ب��رداری و نگهداری، 
نوس��ازی و بهبود و مش��اوره ظرفیت کش��ور در حوزه 

کمپرسور است.

پریسا بطنی
دان�ش نفت: بد قلقی هندی ها گوی�ی در حال اتمام 
اس�ت و انگار که مهاراجه ها مس�یر عقانی�ت را در پیش 
گرفت�ه ان�د. پس از تهدید و انکار و. .. اینک کنسرس�یوم 
هن�دی اعام کرده که تمایل دارد حداکثر 11 میلیارد دالر 
ب�رای توس�عه می�دان گاز طبیعی بزرگ ایرانی و س�اخت 
زیرس�اخت برای ص�ادرات گاز از این می�دان هزینه کند 
البته تا زمانی که تهران س�ود منطق�ی برای این پروژه را 

تضمین کند.
نارندرا کومار ورما، مدیر کل واحد سرمایه  گذاری 
خارجی ش��رکت نف��ت و گاز طبیعی هن��د در مصاحبه 
ب��ا بلومبرگ گفت: ش��رکت Videsh ONGC حداکثر 
ش��ش میلیارد دالر ب��رای توس��عه میدان ف��رزاد B و 
صرف باقی آن برای س��اخت یک تاسیس��ات صادرات 
گاز مای��ع را پیش��نهاد کرده اس��ت. وی در ادامه افزود: 
کنسرس��یوم هن��دی به دنبال س��ود ح��دود 1۸ درصد 
اس��ت و ش��رکت های هندی تمایل دارن��د همه گازی 
که از این پروژه صادر می ش��ود را خریداری کنند. ورما 
در ی��ک مصاحبه تلفنی به بلومب��رگ گفت: ما بهترین 
پیش��نهادمان را به ایرانی ها داده ایم و اکنون با آنهاست 
که با این پیش��نهاد موافق��ت کنند یا خیر. ما به مقامات 
ایرانی به ش��کل بس��یار واضحی گفته ایم که یک سود 

ابتدایی ضروری است
این در حالی اس��ت که هندی ه��ا در واکنش های 
قبلی همواره سیاس��ت  با »دس��ت پس زدن« و با »پا 
پیش کش��یدن« را در پیش گرفته بودند و این پیشنهاد 
جدی��د هندی ها همچن��ان با تردید های ج��دی مواجه 
اس��ت. هند که چهارمین خریدار ب��زرگ ال ان جی در 

جهان اس��ت، بدنب��ال س��رمایه گذاری در منابع گازی 
برای تامین تقاضای رو به رش��د و تش��ویق استفاده از 
س��وخت های پاک تر است.ایران از تحریم هایی که مانع 
س��رمایه  گذاری در بخش انرژی این کش��ور شده بود، 
خارج ش��ده است و روز گذش��ته اعالم کرد یک قرارداد 
رس��می با توتال و ش��رکت ملی نفت چین برای توسعه 
س��هم خود از پ��روژه فراس��احلی پ��ارس جنوبی امضا 
می کند.امیرحس��ین زمانی نی��ا، معاون وزی��ر نفت ایران 
ماه گذش��ته اظهار کرده ب��ود: مذاکرات با طرف هندی 
درباره فرزاد B ادامه دارد و پیشرفت زیادی کرده است. 
ایران همچنین سرگرم مذاکره با گازپروم روسیه درباره 
میدان های فرزاد است.این دو کشور قصد داشتند تا ماه 
فوریه برای توس��عه میدان فرزاد B که طبق اعالم هند، 
حدود 1۹ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز دارد، قراردادی 
منعقد کند. کنسرسیوم هندی که شامل شرکت ایندین 
اویل کورپ و ش��رکت اویل ایندیا است، حداقل از سال 
۲۰۰۹ در تالش برای کسب حقوق توسعه میدان گازی 
فرزاد B بوده اس��ت. این در حالی است که تاخیر برای 
توافق نهایی به تجارت نفت میان دو کش��ور لطمه زده 
اس��ت. هند که حت��ی در دوران تحریم ها به خرید نفت 
ایران ادامه داده ب��ود، اخیرا خریدش از ایران را کاهش 
داده است. ورما گفت: ما آماده سرمایه  گذاری هستیم و 
در مجموع این سرمایه  گذاری برای ایران مثبت خواهد 
بود.شایان ذکر است؛ میدان فرزادB که در بلوک فارسی 
واقع ش��ده، 1۰ سال پیش اولین بار توسط شرکت او ان 
جی س��ی ویدش هند کشف شد و دارای ۲1,۷ تریلیون 
فوت مکعب ذخیره گازی اس��ت که 1۲,۵ تریلیون فوت 

مکعب آن قابل استحصال است.

 

امیدوارم مذاکره با مرسک 
تا پایان سال جاری به نتیجه 

برسد. توسعه الیه نفتی پارس 
جنوبی یک کار دراز مدت است 

و قرارداد آن 2۰ ساله است. 
افق نهایی این میدان ۱2۰ هزار 

بشکه در روز است و نیازمند 
 حدود ۶ میلیارد دالر
 سرمایه گذاری است

يادداشت تحليلی
گزارش
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گزارش4
در جلسه مشترک نفت مناطق مرکزي ایران و مدیریت اکتشاف مطرح شد:

تمرکز بر توسعه و تولید از میادین مشترک و تضمین 
خوراک پایدار پاالیشگاههاي گازي

 قاب تصویر

دان�ش نفت: در جلس�ه مش�ترك نفت 
مناط�ق مرک�زي ای�ران و مدیریت اکتش�اف 
ک�ه با حضور مدی�ران و کارشناس�ان این دو 
ش�رکت برگزار ش�د ب�ر ض�رورت تمرکز بر 
توس�عه و تولی�د از میادی�ن مش�ترك تحت 
مرک�زي  مناط�ق  نف�ت  مس�ئولیت ش�رکت 
ای�ران و همکاري دو جانب�ه بر مبناي کارهاي 
کارشناس�ي به جهت بررسي و اولویت بندي 
فعالیت هاي اکتشافي در ساختارهاي واقع در 
پیرامون تاسیس�ات پاالیش�گاهي نفت و گاز 
جهت توس�عه آنها و تضمین خ�وراك پایدار 

پاالیشگاههاي فعلي و آتي تاکید شد.
به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از 
روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی، 
مهندس رامین حاتمي، مدیر عامل شرکت 
نفت مناط��ق مرکزي ایران در این رابطه با 
اش��اره به اهداف و چشم اندازهاي مشترک 
دو ش��رکت اظه��ار داش��ت: ش��رکت نفت 
مناطق مرکزي ایران و مدیریت اکتشاف به 
عنوان دو سیستم زیر مجموعه شرکت ملي 
نفت ایران داراي یک هدف واحد هستند و 
هر چه میزان تبادل اطالعات و همکاري ها 
بیشتر باشد به پیشبرد بیشتر اهداف شرکت 
مل��ي نفت ایران کمک خواه��د کرد.وي با 
اش��اره به دو بند این تفاه��م نامه مبني بر 
همکاري در تولیدي نمودن فوري چاههاي 
اکتش��افي موفق با هدف تولید زود هنگام و 
همکاري در انتخاب اولویت بندي و حفاري 
چاه ه��اي تحدیدي و توصیفي در قالب یک 
بسته جامع اظهار داشت : در این رابطه پنج 
حلق��ه چ��اه تحدیدي - توصیف��ي با هدف 
اکتش��اف و تولیدي ش��دن در دس��تور کار 
مشترک دو ش��رکت قرار دارد که منافع دو 
شرکت تامین شده و در راستاي تامین منابع 
خوراک پایدار پاالیشگاههاي گازي خواهد 

بود.مهن��دس حاتمي با اش��اره به همکاري 
مشترک مدیریت اکتش��اف و شرکت نفت 
مناطق مرکزي ای��ران واقع در فالت ایران 
به جز مناطق تحت پوش��ش ش��رکت ملي 
مناط��ق نفت خیز جنوب اظهار داش��ت : با 
توجه به گستره فعالیت شرکت نفت مناطق 
مرکزي ایران،  همکاري مشترک دو شرکت 
داراي بیشترین تبادل اطالعات و بیشترین 
مخازن توسعه نیافته و کشف نشده در حوزه 
این شرکت است. در این راستا مي توانیم از 
اطالعات مدیریت اکتشاف در جهت توسعه 
میادین استفاده بهینه داشته باشیم.همچین 
از ت��وان علم��ي نیروه��اي متخص��ص دو 
شرکت در راستاي انجام بهینه فعالیت هاي 
مطالعاتي و عملیاتي استفاده خواهیم نمود.
تبادل اطاعات جان مایه تفاهم نامه دو 

شرکت است
مدیر اکتشاف شرکت ملي نفت ایران 
به نقش تبادل اطالعات به عنوان مهمترین 
ش��اخصه تفاهم نامه بین دو ش��رکت نفت 

مناط��ق مرکزي ایران و مدیریت اکتش��اف 
اش��اره کرد و اجرایي شدن تبادل اطالعات 
مهمترین خواس��ته طرفین اس��ت.مهندس 
س��ید صالح هندي، مدیر اکتش��اف شرکت 
ملي نفت ایران در این نشس��ت مش��ترک 
بر تب��ادل اطالعات بین دو ش��رکت تاکید 
ک��رد و اظهارداش��ت : هم اکن��ون حفاري 
سه حلقه چاه اکتش��افي توسط این شرکت 
در حیط��ه نفت مناطق مرک��زي ایران قرار 
داش��ته وبراي همکاري مشترک نیازمند آن 
بودیم که ما هم اطالعات خود را با شرکت 
نف��ت مناطق مرکزي ای��ران مبادله کنیم و 
ه��م اینکه نیازهاي آنه��ا را براي اطالعاتي 
که احتیاج دارند از ای��ن چاهها تامین کنیم 
و در دس��تور کار قرار دادی��م.  همچنین در 
زمینه هاي دیگر همچ��ون تامین امکانات،  
مواد شیمیایي،  تجهیزات حفاري،  قراردادها 
براي س��رویس هاي حفاري که داریم،  روند 
خیلي خوبي را ط��ي مي کند.وي مهمترین 
دس��تورکار جلسه مش��ترک با شرکت نفت 
مناطق مرکزي را ش��امل مواردي همچون 
برنامه ریزي،  حفاري،  نمودارگیري و انجام 
آزمایش��ات چاههاي تحدی��دي / توصیفي 

نف��ت مناط��ق مرکزي ای��ران،  تب��ادل و 
تکمیل اطالعات س��اختارها و میادین نفت 
و گاز حوزه مس��ئولیت نفت مرکزي، انجام 
پروژه مدلس��ازي حوضه رس��وبي و سیستم 
هیدروکربن��ي ناحیه لرس��تان با مش��ارکت 
پژوهشگاه صنعت نفت، چگونگي نگهداري 
و حفاظ��ت چاه هاي حفاري ش��ده توس��ط 
مدیریت اکتش��اف در میادی��ن غیرتولیدي، 
شناسایي پتانسیلهاي نزدیک پاالیشگاههاي 
نفت و گاز و تسریع در فعالیت هاي اکتشافي 
و توس��عه آنها جهت تامین خ��وراک پایدار 
پاالیش��گاهها و همکاري در تولیدي نمودن 
چاهه��اي این میادی��ن و اس��تفاده از توان 
فني،  عملیاتي،  تجربي و پشتیباني طرفین 
جه��ت انج��ام پروژه هاي لرزه ن��گاري مي 
ش��ود.به گزارش روابط عمومي شرکت نفت 
مناطق مرکزي ایران،  تفاهم نامه دو جانبه 
همکاري بین ش��رکت نفت مناطق مرکزي 
ایران و مدیریت اکتشاف در اردیبهشت سال 
گذش��ته به امضاي مدیران دو شرکت رسید 
که موضوع آن همکاري مشترک به منظور 
بهره مندي از تجرب��ه،  داده ها و اطالعات،  
دانش و توانمندي فني ، امکانات،  مطالعات 

و مش��اهدات علم��ي در زمینه ه��اي زمین 
شناس��ي ، ژئوفیزیک،  ژئوش��یمي،  حفاري،  
 HSE  ،مهندس��ي نف��ت،  نقش��ه ب��رداري
و آم��وزش با ه��دف افزایش به��ره وري و 
کیفی��ت و کاهش ریس��ک،  زمان و قیمت،  
افزایش حداکثري ارزش افزوده و اس��تفاده 
بهین��ه از منابع اس��ت.همچنین مدت زمان 
اعتب��ار از زم��ان امضا و به مدت پنج س��ال 
معتبر اس��ت و حس��ب توافق طرفین قابل 
تمدی��د اس��ت.این گزارش م��ي افزاید: این 
تفاهمنامه همکاري شامل مواردي همچون 
تب��ادل داده ه��ا،  اطالع��ات و گزارش��هاي 
فني،  میادین و س��اختارها و به روز نمودن 
اطالع��ات میادین نفت مرکزي در س��امانه 
جامع مدیریت اکتشاف،  برنامه ریزي براي 
اس��تفاده بهینه از ظرفیت دکل ه��ا،  انجام 
عملیات پش��تیباني دکل ها جه��ت حفاري 
موقعیت ه��اي آماده و اولوی��ت دار طرفین،  
همکاري در تولیدي نمودن فوري چاههاي 
اکتش��افي موفق با هدف تولید زود هنگام،  
همکاري در انتخاب اولویت بندي و حفاري 
چاه ه��اي تحدیدي و توصیفي در قالب یک 
بس��ته جامع،  ارائه مش��اوره در فعالیت هاي 
ژئوش��یمي،  ژئوفیزی��ک و زمین شناس��ي 
مخزن از طرف کارشناس��ان اکتش��اف و در 
فعالیت هاي توصیف مخزن،  مدل س��ازي 
استاتیک و دینامیک و تهیه MDP از طرف 
کارشناس��ان ش��رکت نفت مناطق مرکزي 
ایران و همچنین امکان اس��تفاده از خدمات 
پیمانکاران مطالعاتي،  عملیاتي و مشاوره اي 
و واگذاري تمامي عملیات لرزه نگاري و غیر 
لرزه هاي،  زمین شناسي اکتشافي و حفاري 
اکتش��افي از ش��رکت نفت مناطق مرکزي 
ایران به مدیریت اکتش��اف از محل بودجه 

شرکت نفت مرکزي است. 

بازدید مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران از منطقه عملیاتی سراجه قم

به گ��زارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی ش��رکت نفت 
مناط��ق مرکزی، مهندس حاتمی، مدیر عامل ش��رکت نفت مناطق 
مرک��زی ایران و هیات همراه از منطقه عملیاتی س��راجه قم بازدید 

کردند.

شهريار آقايی، مدير برنامه ريزی شرکت نفت مناطق مرکزی ايران شد

 اجرای طرح های تبديل »پروپان به پلی پروپيلن« با مشارکت »اوده آلمان« کليد خورد

دان�ش نفت: بر اس�اس حکم�ي از ط�رف مهندس 
رامی�ن حاتمي، مدیر عامل ش�رکت نف�ت مناطق مرکزي 
ای�ران، آقاي ش�هریار آقایی به عنوان مدی�ر برنامه ریزي 

این شرکت منصوب شد.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از روابط عمومي 
ش��رکت نفت مناطق مرک��زي ایران، در ای��ن حکم با 
توج��ه به تعهد و تجارب مهندس آقایي،  در برنامه هاي 
پیش��نهادي به این مدیریت بندهایي همچون هدایت و 
راهبري انجام بررس��ي هاي مربوط ب��ه تدوین و تنظیم 
برنامه هاي تولید نفت و گاز بر اس��اس اهداف ش��رکت،  

کنترل و پیگیري اج��راي برنامه هاي مصوب،  پیگیري 
مستمر جهت تامین منابع و تسریع در فعالیت هاي مرتبط 
با اولویت تامین خوراک پایدار پاالیش��گاهها و افزایش 
تولید از میادین مش��ترک نفت و گاز و بررسي نیازهاي 
فني،  عملیات��ي،  خدماتي ش��رکتهاي فرعي در جهت 
تولید بهینه و توجیه بودجه س��رمایه اي الزم ذکر شده 
اس��ت.این گزارش مي افزاید: نظارت و کنترل بر انجام 
ب��ه موقع پروژه ها و تجزیه و تحلیل افزایش هزینه هاي 
احتمالي ناش��ي از عدم اجرا به موق��ع برنامه هاي زمان 
بندي پیش بیني ش��ده و همچنین تغییرات بودجه هاي 

مصوب پیش بیني ش��ده،  هماهنگي تنگاتنگ و مستمر 
با مدیریت برنامه ریزي تلفیقي شرکت ملي نفت ایران ، 
انجام بازدیده��اي دوره اي از طرحها و پروژه ها و تهیه 
گزارش��ات تحلیلي و انجام به موقع تعهدات شرکت به 
خصوص میادین مش��ترک،  همکاري مستمر با مدیران 
و روساي ستادي و شرکتهاي تولیدي و مسئولیت جمع 
آوري و تنظیم اطالعات،  آمار و گزارشهاي فني از دیگر 
موارد مطرح ش��ده در حکم ابالغي اس��ت. همچنین از 
زحمات آقاي محمودیان اقدم سرپرست پیشین مدیریت 

برنامه ریزي تقدیر و تشکر به عمل آمده است.

دانش نف�ت: عملی�ات اجرایی دو طرح 
ب�زرگ PDH با ه�دف تبدیل پروپ�ان به پلی 
ب�ا  پتروش�یمی ایران  صنع�ت  در  پروپیل�ن 

مشارکت »اوده« آلمان آغاز شد.
همزمان ب��ا بهره ب��رداری از فازهای 
جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید 
پروپان از این میدان مش��ترک، برنامه ریزی 
گس��ترده ای به منظور تکمیل زنجیره ارزش 
پروپ��ان در صنای��ع پتروش��یمی با طراحی، 
ساخت و بهره برداری از طرح های PDH در 
دس��تور کار قرار گرفته است.در شرایط فعلی 
ظرفیت تولید گازمایع شامل پروپان و بوتان 
از فازهای پارس جنوبی به حدود 1۰ میلیون 
تن در س��ال رس��یده که این ظرفیت باالی 
تولی��د پروپ��ان می تواند برای مدت دس��ت 
کم ۲۰ تا ۲۵ س��ال آین��ده طرح های تبدیل 
پروپان به پروپیلن و پلی پروپیلن در صنعت 
پتروشیمی ایران را تضمین کند.بر این اساس 
با توجه به نیازسنجی انجام گرفته در سطح 
صنایع تکمیلی پتروشیمی و باال بودن تقاضا 
برای مصرف گریدهای متعدد پلی پروپیلن در 
کشور، تاکنون با مشارکت شرکت اوره آلمان 
عملی��ات اجرایی و س��اخت دو طرح تبدیل 

پروپان به پلی پروپیلن در منطقه علس��ویه و 
ماهش��هر آغاز شده است.هم اکنون ظرفیت 
تولید پلی پروپیلن در صنعت پتروشیمی ایران 
ب��ا راه ان��دازی واحدهای��ی در مجتمع های 
پتروش��یمی بندر امام، مارون، رجال، نوید زر 
ش��یمی، جم و پلی نار به حدود یک میلیون 
تن در س��ال رس��یده که پیش بینی می شود 
ب��ا بهره برداری از س��ه طرح جدید، ظرفیت 
تولید این محصول اس��تراتژیک پلیمری در 
برنامه شش��م توس��عه با افزایشی دو برابری 
ب��ه بیش از ۲ میلیون تن در س��ال برس��د.
نکته قابل توجه آن اس��ت که از مجموع سه 

طرحی که برای تولید پلی پروپیلن عملیات 
اجرایی آنها در صنعت پتروش��یمی ایران آغاز 
شده، دو طرح با الیسنس و مشارکت شرکت 
اوده آلمان در دس��ت اجرا اس��ت.هم اکنون 
پتروشیمی »سلمان  اجرایی طرح  پیش��رفت 
فارس��ی« با ظرفیت تولید ساالنه 4۵۰ هزار 
تن پلی پروپیلن و با استفاده از ظرفیت مازاد 
خوراک پروپان تولیدی پتروشیمی بندر امام 
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر 
به حدود 1۵ درصد رس��یده که شرکت اوده 
آلمان در اجرای ای��ن طرح PDH عالوه بر 
تامین الیس��نس و انجام مهندسی اصولی، 

در بخ��ش پیمان��کار مهندس��ی و تدارکات 
هم مش��ارکت دارد.عملیات اجرایی دومین 
طرح جدید PDH صنعت پتروشیمی کش��ور 
هم با ورود به دوره پس��ابرجام در عس��لویه 
با ظرفیت تولید س��االنه 4۵۰ هزار تن پلی 
پروپیلن آغاز ش��ده که پیشرفت ساخت این 
طرح هم تاکنون به حدود 1۸ درصد رسیده 
است.دانش فنی در این طرح جدید که قرار 
است خوراک پروپان آن به میزان ۵۶۰ هزار 
تن در س��ال از محل فازهای پارس جنوبی 
تامین شود، توسط شرکت اوده آلمان تامین 
ش��ده است،  ضمن آنکه ش��رکت میتسوئی 
ژاپن هم مس��ئولیت تامین دانش فنی واحد 
تولید پلی پروپیلن را بر عهده دارد.عالوه بر 
این ش��رکت اوده آلمان با مشارکت شرکت 
دایلیم کره جنوبی هم در بخش مهندس��ی 
اصولی اج��رای این طرح PDH مش��ارکت 
دارد ک��ه پیش بینی می ش��ود این پروژه در 
میانه اجرای برنامه شش��م توس��عه در مدار 
بهره ب��رداری قرار بگیرد.با اج��رای این دو 
طرح جدید PDH در عس��لویه و ماهشهر با 
مشارکت اوده آلمان در مجموع ساالنه حدود 
۹۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید پلی پروپیلن 

صنعت پتروشیمی کش��ور افزوده می شود که 
ب��ا احتس��اب ظرفیت 1۷۵ ه��زار تنی طرح 
پتروش��یمی خمین در مجم��وع ح��دود یک 
میلیون تن و ۷۵ هزار تن پلی پروپیلن بیشتر 
به عنوان یکی از منابع اصلی تامین خوراک 
صنایع تکمیلی پتروش��یمی در کش��ور تولید 
 PDH خواهد ش��د.عالوه بر اجرای دو طرح
با همکاری اوده آلمان، اخیرا پتروشیمی جم 
هم مذاکراتی را برای طراحی و ساخت یک 
واح��د جدید PDH با ظرفیت تولید س��االنه 
۵۵۰ ه��زار ت��ن ب��ا ش��رکت UOP هانیول 
آغاز کرده  انگلیس��ی-آمریکائی(  )ش��رکت 
است.در مجموع پیش بینی می شود با توجه 
ب��ه بهره برداری دس��ت کم پن��ج فاز جدید 
پارس جنوبی تا س��ال آینده و افزایش بیش 
از س��ه میلی��ون تنی تولی��د گازمایع از یک 
س��و و افت ش��دید قیمت پروپ��ان و بوتان 
در بازارهای جهانی در س��ایه سقوط قیمت 
نفت، اجرای طرح های PDH با هدف تبدیل 
پروپ��ان به پلی پروپیلن عالوه بر تامین نیاز 
صنایع داخلی، تکمیل زنجیره های ارزش را 
هم برای صنعت پتروشیمی کشور به ارمغان 

آورد.

 

شرکت نفت مناطق مرکزي 
ایران و مدیریت اکتشاف به 

عنوان دو سیستم زیر مجموعه 
شرکت ملي نفت ایران داراي 
یک هدف واحد هستند و هر 
چه میزان تبادل اطالعات و 

همکار ي ها بیشتر باشد به پیشبرد 
بیشتر اهداف شرکت ملي نفت 

ایران کمک خواهد کرد

نگاه
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5 بهداشت و 
درمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

راه اندازی نخستین سامانه هوشمند نظرسنجی و آمار تطبیقی، با هدف پایش و ارتقاء 
نتایج معاینات طب صنعتی در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

دان�ش نف�ت: نخس�تین س�امانه هوش�مند 
نظرس�نجی و آمار تطبیقی مبتنی بر تماس، با هدف 
پایش و ارتق�اء کیفیت و بهبود نتایج معاینات طب 
صنعتی در س�ازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

راه اندازی شد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان 
بهداش��ت و درم��ان صنعت نفت، این س��امانه با 
ه��دف نظارت بر کیفیت معاینات طب صنعتی در 
سطح صنعت نفت و شناخت نقاط ضعف احتمالی، 
آگاه��ی از نقط��ه نظرات جمعیت تحت پوش��ش 
طبی و ارتقاء سطح کیفی خدمات طب صنعتی، با 
همکاری مدیریت های سالمت و روابط عمومی در 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت راه اندازی 

شد.
سامانه مذکور که برای نخستین بار در کشور 
با چنین قابلیت های تکنولوژیک و توس��ط بخش 
خصوصی )گروه فن آوری گویا سامانه( راه اندازی 
گردی��ده اس��ت، دارای توانمندی های منحصر به 
فردی می باشد که این سازمان را در نیل به اهداف 
عال��ی بهداش��تی و درمانی خود، کمک ش��ایانی 
می نماید. در این سامانه از روش نظرسنجی “تماس 
مستقیم با مخاطبان” استفاده شده است. در روش 
تماس مس��تقیم، کارشناس مس��ئول نظرسنجی، 
بدون دخالت س��لیقه شخصی و بر اساس انتخاب 
تصادفی )Random( س��امانه، به صورت منظم و 
دائمی ب��ا مخاطبان معاینات طب صنعتی)معاینات 

دوره ای( تماس تلفنی)مبتنی بر وب( برقرار کرده 
و سئواالت استاندارد نظرس��نجی که موضوعات 
متنوعی در حوزه این معاینات را ش��امل می گردد، 
از مخاطبین پرس��ش می نماید. مخاطبین تماس، 
میزان رضایت خود را از کیفیت خدمات س��ازمان 
ارزش ده��ی نم��وده و کارش��ناس نظرس��نجی، 
همزمان با تماس تلفنی، این نظرات را در فرم های 
 اس��تاندارد از پیش طراحی ش��ده، درج می نماید.
در پای��ان تماس، فایل صوت��ی مکالمه، در بانک 
اطالعاتی معتبر و امن، ذخیره و به منظور کنترل و 
بازبینی های احتمالی ذخیره سازی می گردد. ضمنًا 
نتایج فرم های نظرس��نجی به صورت اس��تاندارد 
ش��ده در بانک اطالعاتی مجزا ذخیره و همزمان 

در همان س��امانه مورد پردازش و اس��تنتاج دقیق 
آماری قرار می گیرند. این نتایج بر اس��اس منطقه 
بهداشت ودرمان، ش��رکت های مختلف عملیاتی 
و صنعتی، پزش��ک معاینه گ��ر و... قابل تحلیل و 
بررسی بوده و در یک داشبورد مدیریتی حرفه ای 
به منظور پایش مدیران سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت، ب��ه صورت گراف ه��ا و نمودارهای 
متنوع و کام��اًل پویا، ارائه می گردد. همچنین این 
سیس��تم دارای قابلیت در زمین��ه ارزش دهی به 
کیفیت معاینات پزش��کان ط��ب صنعتی بوده و با 
تحلیل نتایج آماری س��امانه آم��ار تطبیقی، به هر 
یک از پزش��کان نمره استانداردی می دهد که که 
بی��ان کننده کیفیت عملکرد ای��ن عزیزان از نگاه 

مش��تریان در آن بازه زمانی می باشد. بدین ترتیب 
مدیران سازمان با اطالع از نحوه عملکرد پزشکان 
و همچنی��ن نح��وه کیفی ارائه خدم��ات، از نقاط 
ضعف و قوت احتمالی، آگاه شده و در جهت ارتقاء 
خدمات بهداش��تی و درمان��ی، برنامه ریزی هدف 

مند و دقیقی خواهند نمود.
بر اس��اس همین گزارش، ویژگی های فنی 
سامانه نظرسنجی و آمار تطبیقی طراحی شده به 

شرح ذیل می باشد: 
“وب”  توانایی ه��ای  از  -اس��تفاده 
و ع��دم نی��از ب��ه در اختی��ار داش��تن س��خت 
 اف��زار و ن��رم اف��زار خ��اص توس��ط کارب��ران 

-ارتباط سریع و بدون وقفه  با مخاطبان

-امنیت باالی س��امانه و استفاده از گواهی 
امنیتی و کنترل چندعاملی کاربران

-امکان دریافت لیست مخاطبان از  جدول 
 اکسل و همچنین از طریق وب سرویس “بر خط"
-امکان ذخیره س��ازی و بازخوان��ی فایل صوتی 

تماس های نظرسنجی
-امکان مدیریت آسان کاربران و اپراتورها

 -امکان نظرس��نجی سریع، آسان و تعاملی 
همزمان با تماس 

-مجهز ب��ه داش��بورد مدیریتی ب��ا امکان 
مشاهده گراف های متنوع از نتایج نظرسنجی

-ارزش دهی هوشمند به عملکرد پزشکان 
بر اساس نظرات مخاطبان

اجرای موفق طرح سالمت دهان و دندان در شمال شرق کشور
دانش نفت: مس�وول دندانپزشکی بهداشت 
و درمان صنعت نفت ش�مال شرق از اجرای موفق 
طرح س�امت دهان و دن�دان در ای�ن منطقه خبر 
داد و گف�ت : ت�ا پایان اردیبهش�ت ماه س�الجاری 
53درص�د )13ه�زار و 96 نف�ر( از جمعی�ت طبی 
شمال شرق و 68 درصد جمعیت طبی مشهد تحت 
پوش�ش طرح س�امت دهان و دندان ق�رار گرفته 
اند، که در این راس�تا شمال ش�رق رتبه برتر را در 
بین مراکز س�ازمان از جهت میزان پیشرفت طرح 

سامت به خود اختصاص داده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بهداش��ت 
و درم��ان صنع��ت نف��ت ش��مال ش��رق، دکتر 
 1۰ دارای  ش��رق  ش��مال  بهاره هاش��می گفت: 
مرکز دندانپزش��کی فعال در ش��هرهای مش��هد، 
س��رخس، خانگیران، بجنورد، پتروشیمی بجنورد، 
شاهرود، س��منان، کرمان، رفس��نجان و زاهدان 
اس��ت ک��ه س��االنه ب��ه ۲۹ ه��زار و ۸۷4  نفر 
جمعی��ت طبی تحت پوش��ش به طور متوس��ط 
 ح��دود 1۰۰ هزار خدمت درمانی ارائه می ش��ود.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه واحدهای دندانپزش��کی 

ش��مال ش��رق از نظر استریلیزاس��یون و کنترل 
عفونت در س��طح بس��یار باالیی قرار گرفته اند، 
اظهار داش��ت: معاین��ه و طرح درم��ان، اقدامات 
پیش��گیرانه نظیر آموزش بهداشت، فلورایدتراپی 
و  گی��ری  ج��رم  فیشورس��یالنت،  بروس��اژ،  و 
بروس��اژ و نی��ز خدم��ات درمان��ی ش��امل انواع 
درمان ه��ای ترمیم��ی، درمان های ریش��ه، انواع 
جراحی لثه، جراحی های نس��ج س��خت و نرم و 
درمانهای اطفال در این واحد ها انجام می ش��ود .

به گفته دکتر هاشمی عالوه بر موارد ذکر شده، در 

واحد دندانپزشکی مش��هد درمان های تخصصی 
ش��امل درم��ان ریش��ه، جراح��ی لث��ه،  جراحی 
ف��ک و ص��ورت و درمان ه��ای اطفال توس��ط 
ارائه صورت می گیرد . متخصصین دندانپزشکی  

  وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه واحد دندانپزش��کی 
مش��هد در دو ش��یفت صبح و عصر فعال است، 
خاطر نش��ان کرد: مش��هد مجهز ب��ه 11 یونیت 
ت��ک  رادیوگراف��ی  دس��تگاه   4 دندانپزش��کی، 
 ،)OPG ( دندان، دس��تگاه رادیوگرافی پانورکس
دستگاه فس��فرپلیت، سیس��تم ساکشن مرکزی، 
دس��تگاه  الکترو سرجری، دس��تگاه الیت کیور 
جه��ت انج��ام ترمیم ه��ای همرن��گ دن��دان، 
آپک��س فایندر،  سیس��تم روتاری جه��ت انجام 
درمان ه��ای ریش��ه و نی��ز دو دس��تگاه اتوکالو 
اس��ت و  همه دس��تگاه ها در وضعی��ت مطلوب 
ق��رار دارن��د و بطور س��االنه کالیبره می ش��وند .

درم��ان  و  بهداش��ت  دندانپزش��کی  مس��وول 
صنع��ت نفت ش��مال ش��رق ب��ا بی��ان اینکه در 
س��ال ۹۵ بی��ش از ۳۹ ه��زار و ۳4۰ نف��ر ب��ه 
واح��د دندانپزش��کی مش��هد مراجعه ک��رده اند، 

افزود: مراجعان ما در س��ال ۹۵ نس��بت به سال 
قبل ۲۵ درصد افزایش داش��ته ان��د که از جمله 
علل ای��ن افزایش ب��ه ارائه خدم��ات تخصصی 
بیش��تر و فراخوان اجرای طرح س��المت دهان و 
 دندان از ابتدای س��ال ۹۵ می توان اش��اره کرد.
وی اذعان داش��ت: ام��کان اس��تفاده از خدمات 
دندانپزش��کی س��ازمان  ب��ه ص��ورت پذی��رش 
آزاد وج��ود دارد  ول��ی پذی��رش بیم��اران غی��ر 
ش��رکتی در واحد دندانپزش��کی مش��هد به گونه 
ای اس��ت که ب��ه درمان بیماران ش��رکتی خللی 
وارد نم��ی آورد  و هم��واره بیم��اران و جمعی��ت 
تح��ت پوش��ش نف��ت در اولوی��ت ق��رار دارند .

 دکتر هاش��می با اشاره به قابلیت های باالی واحد 
دندانپزشکی مشهد گفت: در حال حاضر  امکان 
بهره برداری بیشتر از امکانات دندانپزشکی مشهد  

وج��ود دارد. از 11 یونیت موجود این واحد تنها ۳ 
یونیت در ش��یفت عصر فعال اس��ت که می توان 
برای فعال شدن سایر یونیت ها برنامه ریزی کرد . 
وی عن��وان ک��رد: در ای��ن ط��رح کل جمعیت 
تح��ت پوش��ش م��ورد معاین��ات دندانپزش��کی 
ق��رار می گیرند و ب��ا آموزش بهداش��ت و انجام 
اقدام��ات  پیش��گیرانه  نظی��ر ج��رم گی��ری و 
بروس��اژ، فلورایدتراپی و فیشورسیالنت از ایجاد 
بیماریهای دهان و دندان پیش��گیری می ش��ود .
مسوول دندانپزشکی بهداش��ت و درمان صنعت 
نفت ش��مال ش��رق، درباره نتایج و دستاوردهای 
این طرح خاطرنشان کرد: البته انتظار می رود که 
اجرای این طرح پس از گذشت حداقل ۳-۲ سال 
اثرات واقعی خود را بر جمعیت طبی بگذارد ولی 
با توجه به این که همزمان با معاینات غربالگری 

و خدمات پیش��گیرانه، اقدامات درمانی هم برای 
بیم��اران انج��ام گرفته اس��ت، مقایس��ه آماری 
س��ال های ۹4 و ۹۵ و ۹۶ حکای��ت از کاه��ش 
چش��مگیر درمان های ریش��ه دارد، که این خود 
یکی از اثرات برجس��ته اجرای این طرح اس��ت .
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ای��ن ط��رح ارائه 
خدمات س��طح یک ش��امل خدمات پیشگیرانه  
و ترمیم های س��طحی منجر ب��ه کاهش نیاز به 
خدمات س��طح۲ یعنی درمان های پیشرفته و پر 
هزینه ش��ده است، اظهار داش��ت: اگر این اقدام 
در س��طح س��ازمان صنعت نفت کش��ور به طور 
کامل اجرا ش��ود، به جرات می توان گفت تحولی 
عظیم در سالمت دهان و دندان در سطح کشور 
 برای اولین بار توس��ط صنع��ت نفت رقم خورده 

است.  

ویژه نامه اختصاصی سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
27 الی 28 تيرماه 1396 
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گزارش۶
گزارش دانش نفت از برگزاری نمایشگاه بین المللي نفت کانادا؛

تکنولوژی کانادایی برای مهار گازهای همراه نفت 
مناطق اروندان و خوزستان

با تاسیس شرکت جدید کانادایي- ایراني، گازهاي همراه نفت اروندان و خوزستان مهار مي شوند

دانش نفت: با امضاي یادداشت تفاهمي مبني بر تاسیس 
یک ش�رکت جدید میان ش�رکت »سناس« کانادا و منطقه آزاد 
اروند، گازهاي همراه نفت موجود در اروندان و سراس�ر استان 
خوزستان مهار و به فراورده هاي با ارزش اقتصادي باال تبدیل 

خواهد شد.
به گزارش دانش نفت، این یادداش��ت تفاهم در حاشیه 
نمایش��گاه بین الملل��ي نفت کان��ادا که از تاری��خ ۲۳ تا ۲۵ 
خردادماه در ایالت آلبرتا برگزار ش��د به امضاي دکتر مهران 
منبت��ي، از مدیران ش��رکت »س��ناس« کان��ادا و مهندس 
اسماعیل زمانی، مدیر منطقه آزاد اروند رسید و بر اساس آن 
مقرر شد وي ضمن بازدید از فلر بزرگ و آالینده اروندان در 
دارخوین، پیشنهاد عملی خود را برای این موضوع ارائه نماید.

بر اساس این یادداشت تفاهم، با سرمایه گذاری خارجی انجام 
ش��ده، گازهاي همراه نفت موجود در اروندان و س��ایر نقاط 
خوزس��تان در اختیار این شرکت تازه تاسیس قرار مي گیرد. 
گازه��ای فلر، نخس��ت از میعانات نفتی تصفی��ه و گازهای 

باقیمانده توسط یک نیروگاه گازی به برق تبدیل شده و در 
اختیار شبکه برق خوزستان براي مصارف صنعتی و شهری 
قرار مي گیرد.همچنین در این نمایشگاه میزگردي با موضوع 
جلوگیری از گرمایش زمین با محدود کردن گازهای فلرهای 
نفتی که از مش��کالت رایج در کشورهای نفتخیز خاورمیانه 
اس��ت برگزار ش��د. در این میزگرد، دکتر مه��ران منبتی از 
مدیران شرکت »سناس« کانادا در مورد فرصت های موجود 
برای جمع آوری و بازیافت گازهای س��رچاهی میادین نفتی 
ایران س��خنراني کرد. همچنین طرح های صنعتی جداسازی 
میعان��ات گازی برای مصارف داخلی و صادرات و تولید برق 
مورد نیاز منطقه، به ویژه خوزس��تان، مورد توجه شرکت های 
نفتی و گازی در این میزگرد قرار گرفت. همچنین در حاشیه 
این نمایشگاه، میزگردی با عنوان رهبران انرژی برگزار شد. 
یک��ی از موضوعات مورد بحث در این میزگرد میزان رش��د 
انواع مختلف انرژی در س��بد جهانی انرژی بود که بر اساس 
نظر کارشناس��ان، گازطبیعی بیشترین رشد را تا سال ۲۰4۰ 

می��الدی در این زمینه خواهد داش��ت به طوري که مصرف 
جهانی س��االنه گازطبیعی در س��ال ۲۰4۰ ب��ا 4۰۰ درصد 

 BTU رش��د نس��بت به س��ال 1۹۹۰ به ۲۲۰ کواد تریلیون
خواهد رس��ید.گفتني است، س��وزاندن گازهای سرچاهی در 
میدان های نفتی عالوه بر به هدر دادن بخشی از منابع ملی، 
باع��ث افزایش ذرات معلق، گازه��ای گلخانه ای و گازهای 
اس��یدی در اتمسفر می شود و کش��ورهای پیشرفته، ساالنه 
میلیارده��ا دالر را صرف کاهش آالینده های جوی و مبارزه 

با تغییرات اقلیمی می کنند.
حضور 1٠٠٠ شرکت از 11٠ کشور جهان در نمایشگاه 

نفت کلگری کانادا 
چهل و نهمین نمایشگاه بین المللی نفت کانادا از تاریخ 
۲۳ ت��ا ۲۵ خردادماه 1۳۹۶ در پارک بزرگ اس��تمپید ش��هر 

کلگری مرکز استان نفتخیز آلبرتا در این کشور برگزار شد.
در این نمایشگاه بیش از 1۰۰۰ شرکت از 11۰ کشور 
جهان آخرین محصوالت تولیدی و تکنولوژی جدید خود را 
به نمایش گذاشتند و حدود ۸۰۰ غرفه سرپوشیده و بیش از 
1۰۰ غرف��ه در فضای باز در اختیار ش��رکت کنندگان در این 
نمایش��گاه دوساله نفت، گاز و پتروشیمی قرار گرفت. عالوه 
ب��ر وزرا، معاونان و نمایندگان تجارت و صنعت کش��ورهای 
جهان، بیش از 1۰۰ هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند.

ب��رای نخس��تین ب��ار پ��س از اج��راي برج��ام و لغو 
تحریم ه��ا، غرفه بزرگی به وس��عت ۲۰۰ مترمربع در مرکز 
این نمایش��گاه به ایران اختص��اص پیدا کرد که مورد توجه 
بس��یاری از بازدیدکنندگان،  شرکت ها و کشورهای خارجی 
ش��رکت کننده در آن ق��رار گرفت. مس��ئوالن این غرفه و 
کارشناس��ان صنعت نفت  ایراني حاضر در این نمایش��گاه 
ب��ه مدت دو روز ب��ه ارائه توضیحاتي در م��ورد پروژه های 
نفت��ی و موقعیت ه��ای بی نظیر کاری و س��رمایه گذاری در 
صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی ایران پرداختند. در 
این س��خنرانی ها همچنین به مش��کالت آلودگی هوا، آب 
و زمی��ن در ای��ران به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب اش��اره 
ش��د و چندین ش��رکت کانادایی آمادگی خ��ود را به منظور 
انتق��ال تکنولوژی الزم براي کاهش آلودگی در این مناطق 
به نمایندگان ایران اعالم کردند. بر این اس��اس مقرر شد با 
کمک متخصصان و ش��رکت های نفتی کانادایی، به زودی 
سیمنار و نمایشگاه تخصصی تجهیزات و روش های کاهش 
آلودگ��ی هوا، آب و خاک خوزس��تان در منطق��ه آزاد اروند 

برگزار گردد.

 

چهل و نهمین نمایشگاه بین المللی نفت کانادا از تاریخ 
23 تا 25 خردادماه ۱3٩۶ در پارک بزرگ استمپید 
شهر کلگری مرکز استان نفتخیز آلبرتا در این کشور 
برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰۰ شرکت 
از ۱۱۰ کشور جهان آخرین محصوالت تولیدی و 

تکنولوژی جدید خود را به نمایش گذاشتند و حدود 
8۰۰ غرفه سرپوشیده و بیش از ۱۰۰ غرفه در فضای 

باز در اختیار شرکت کنندگان در این نمایشگاه 
دوساله نفت، گاز و پتروشیمی قرار گرفت

NIOC signs Major Gas Deal 
with Total, CNPCI

Training New Generation of Experts Feat of SP.11 
Contract with Total: President

The National Iranian Oil 
Company (NIOC) signed 
a landmark deal with a 
consortium comprising 
France›s Total, China›s 
CNPC International and 
Iran›s Petropars Company 
for developing phase 11 of 
the supergiant South Pars 

Gas Field in Persian Gulf 
waters.
SP. 11 Development Deal 
Sign of Oil Majors› Return 
to Iran: Min.
Iranian Minister of Petro-
leum Bijan Zangeneh said 
signature of a deal with 
French energy major Total 

is an indication of the re-
turn of European and Asian 
companies to Iran.
Speaking after a ceremony 
to sign a deal between Na-
tional Iranian Oil Company 
(NIOC) and an consortium 
comprising Total, China›s 
CNPC International and 
Petropars in Tehran on 
Monday, Mr. Zangeneh 
said, «Signature of the 
contract for development of 
Phase 11 of South Pars gas 
field is very important sign 

for the return to and invest-
ment of Asian and Euro-
pean institutions in Iran.» 
He said the deal was signed 
while Iran›s enemies be-
yond the oceans and some 
neighbors did not wish to 
see Iran›s greatness. The 
official said the contract 
is valued at $5b, adding 
there are no restrictions for 
partnership of Iranian com-
panies in the deal.Based on 
the contract, all the services 
regarding development of 

the field including drilling 
operations, platform con-
struction, pipeline instal-
lation, etc. will be carried 
out by Iranian companies 
which is estimated to be 
70% of the project, the 
official said. By conclusion 
of the project, dozens of 
Iranian manufacturers and 
companies will have been 
involved in the project and 
tens of thousands of jobs 
will have been created, he 
added.

Iranian President Hassan Rouhani 
says rearing skilled legal and technical 
experts is one of the achievements of 
signature of a deal between NIOC and 
a French-Iranian consortium.Address-
ing a friendly meeting with Iranian 
Ministry of Petroleum experts and 
executives, Mr. Rouhani lauded the 
ministry›s performance in having the 
deal signed under the framework of the 
newly-developed oil contract model 
(also known as the Iran Petroleum 
Contract—IPC). The Iranian presi-
dent also thanked Iranian Minister of 
Petroleum Bijan Zangeneh and the 

young and skilled experts who were 
involved in signature of the deal.French 
energy major Total signed a contract 
on Monday with the National Iranian 
Oil Company (NIOC) for develop-
ing phase 11 of the supergiant South 
Pars Gas Field in Iran. The strategic 
deal was signed between NIOC and a 
consortium comprising France›s Total, 
China›s CNPC International and Pet-
ropars Company from Iran.A ceremony 
was held here in Tehran in the presence 
of Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh, Total chairman and CEO 
Patrick Pouyanné, CNPC International 

President Mr. Lyu and Hamid Akbari, 
managing director of Petropars. Total 
will operate the project with a 50.1% 
interest alongside Petropars (19.9%) 
and the CNPC (30%). The consortium 
is expected to produce around 50 mil-
lion cubic meters of gas per day from 
the offshore reserves of SP. 11 project.
During 20 years of gas extraction under 
the contract, an estimated volume of 
335 billion cubic meters of rich, sour 
natural gas will be produced from the 
phase with 290 million barrels of gas 
condensate, 14 million tons of liquefied 
petroleum gas (LPG), 12 million tons 

of ethane and 2 million tons of sulfur 
as well as 315 billion cubic meters of 
light sweet gas. The energy carriers 
produced by the project will be valued 
at more than $54b considering the 
current prices. Preliminary production 
from the project will begin from the 
project 40 months after signature of the 
contract. Considering the intricacy of 
construction of pressure boosting facili-
ties, the contract will take 36 months 
for studies and 60 months for platform 
construction. The project is estimated 
to cost $4,879 which will be settled in a 
10-year period.

Oil
Major Iran Oil Firms to  

Attend 22nd World  
Petroleum Congress in Istanbul

Major Iran oil com-
panies are to show 
up at 22nd World 
Petroleum Congress 
in Istanbul.
The event is being 

held at a time Iran is striving to position itself as 
a safe investment destination in the wake of eased 
sanctions on its vital economic sectors. Mohammad 
Ali Emadi, secretary of Iran National Commit-
tee at the World Petroleum Council (WPC), said 
major Iranian companies active in the fields of oil 
exploration and production will attend the event. 
«The congress is an opportunity for presentation of 
investment and cooperation packages to interna-
tional majors active in various oil and gas sectors,» 
he said.He said Iran will actively attend the 
congress and will send representatives from various 
sectors of its oil industry to the congress.  Emadi 
further said addressing specialized forums by se-
nior Iranian oil industry officials, sharing industrial 
experiences and achievements with the congress 
participants and presentation of expert papers will 
be carried out by Iran›s representatives at the three-
day event that is touted as the industry›s Olympic. 
The National Iranian Oil Company (NIOC) will run 
a stand at the 22nd World Petroleum Congress to be 
held on 9-13 July, 2017.NIOC stall will cover 280 
square meters of ground in the congress. Further-
more, 23 articles for poster display by the NIOC 
have been approved in the congress. WPC Turkish 
National Committee and the Organizing Team will 
be communicating all National Committees about 
the progress and the preparations.Turkey welcomes 
all industry stakeholders to Istanbul in 2017 to the 
22ndWPC.

Oil   
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7 گزارش
در مجمع سال مالی ۱3٩5 شرکت ایرانول اعالم شد؛

ایرانول،  پیشتاز رشد سوددهی در روانکاران
* رشد 3٩درصدی سود خالص ایرانول  با تحقق سود 2۰25 ریالی و تصویب تقسیم سود ۱8۰۰ ریالی در مجمع 

دانش نفت:  مجمع عمومی عادی س�االنه سال مالی منتهی 
به 3٠ اسفند ماه 1395 شرکت نفت ایرانول با حضور بیش از 94 
درصدی س�هامداران در روز ش�نبه س�وم تیر ماه در سالن تاش 

وزارت کار برگزار شد. 
شرکت نفت ایرانول با اعمال مدیریت حرفه ای،  علمی و 
کارا،  یک��ی از بهترین مجامع خود در س��الهای اخیر را برگزار 
کرد و توانس��ت لبخند رضایت و ش��ادی را بر لبان سهامداران 
خرد و کالن خود بنش��اند. این مجمع که به ریاست آقای خالق 
و نظ��ارت آقایان دیانت و پرتوی برگزار ش��د عالوه بر تصویب 
صورتهای مالی با توجه به گزارش عملکرد مدیر عامل شرکت با 
ثبت باالترین رشد سوددهی بین شرکتهای تولید روغن)روانکار( 
در کش��ور و افزایش ۳۹ درصدی س��ود خالص سال نسبت به 
س��ال قبل از مبلغ 14۵ میلیارد تومان در سال ۹4 به مبلغ ۲۰۳ 
میلیارد تومان در سال ۹۵ که ناشی از کاهش اساسی هزینه های 
مالی و بهای تمام ش��ده فروش،  تغییر در سیاست های فروش 
و درآمد حاصل از فروش س��اختمان مازاد شرکت بود،  موجب  
تحقق  EPS هر س��هم به مبلغ ۲۰۲۵ ریال گردید و  مصوب 
شد مبلغ 1۸۰۰ ریال معادل ۸۹ درصد از سود تحقق یافته بین 
س��هامداران تقسیم شود.  همچنین روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه رسمی ش��رکت و موسسه حسابرس��ی هشیار بهمند به 
عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی برای س��ال 1۳۹۶ انتخاب 
گردیدن��د. مجمع ایرانول که با اس��تقبال بی نظیر س��هامداران 
برگزار شد،  پس از طرح سواالت درخصوص عملکرد شرکت و 
پاسخ اعضای هیات مدیره،  با تقدیر سهامداران از عملکرد مدیر 

عامل و اعضای هیات مدیره به پایان رسید. 
پیام هیات مدیره  

خداوند متعال را ش��اکریم که توانستیم پس از یک سال 
تالش و کوشش مجموعه شرکت نفت ایرانول ، مجدداً گرد هم 

آییم تا بار دیگر بر مس��ئولیت اصلی خود که همانا پاسخگویی 
به محضر ش��ما سهامداران گرامی که همواره حمایت خود را با 

حضورتان اعالم کرده اید، تاکید نماییم .
ش��رکت نفت ایرانول، از شرکتهای پیشگام در تولید انواع 
روانکار در ایران می باش��د که در جهت کس��ب س��هم بازار در 
رقابت با س��ایر شرکتهای روغن سازی و از طریق افزایش تنوع 

محصول و با کیفیت باال فعالیت می نماید.
تالش مجموعه بر این است تا با تمرکز بر استراتژی تنوع 
بخش��ی به محصوالت ، بهینه سازی فرآیند های تولیدی و نیز 
ن��وآوری در حوزه بازاریابی و ف��روش از طریق آگاهی از نیازها 
و خواس��ته های بازار و مش��تریان در صنعت روانکاری سرآمد 
باشد، در همین راستا در جهت برآورده نمودن انتظارات مشتریان 
در بازار رقابتی با بکارگیری آخرین اس��تانداردها و بازسازی زیر 
ساختها و خطوط تولیدی حرکت می نماید. با توجه به نامگذاری 
س��ال پیش رو از س��وی مقام معظم رهبری به »س��ال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال« هدف گذاری شرکت نفت ایرانول 
کمک به اش��تغال زایی در کشور و کاهش خام فروشی و تولید 
هر چه بیش��تر محصوالت نهایی می باش��د که افزایش فروش 
محصوالت نهایی صادراتی در س��ال 1۳۹۵ نس��بت به س��ال 
1۳۹4 موید این موضوع اس��ت. شایان ذکر است جهت تحقق 
این هدف، با اس��تفاده از دانش و تجربیات متخصصان ایرانی تا 
پایان سال 1۳۹۵ ، بخش عظیمی از پروژه مخازن در بندر امام 
خمینی و نیز تولید روغن نهایی در پاالیشگاه روغن سازی آبادان 
پس از ۳۶ سال، از محل منابع موجود در داخل کشور به انجام 
رسیده و با اتکا به خداوند متعال در سال 1۳۹۶ به بهره برداری 
 کامل خواهد رس��ید. در پایان امیدواریم در سایه عنایات الهی و 
به��ره مندی از دانش و همفکری تمامی کارکنان ش��رکت که 
شایس��ته تش��کر و قدردانی هستند و اس��تفاده از رهنمود های 
س��هامداران گرام��ی بر مش��کالت و موانع متع��دد پیش روی 
مجموعه شرکت نفت ایرانول فائق آییم و در جهت رشد و تعالی 

شرکت و ایران اسالمی عزیزمان گام های اساسی برداریم.
 دستاوردهای مهم شرکت و ثبت رکورد های مختلف 

در سال 1395
1- ثبت باالترین رش��د س��ود دهی در میان شرکت های 
تولید روغن روانکار در کش��ور و رش��د ۳۹درصدی سود خالص 

سال  نسبت به سال قبل. 
۲- افزایش سهم حداقل 4 درصدی در حوزه بازار فروش 
داخل در میان شرکتهای داخلی با شرایط رقابت کامل و رسوخ 
در بازار با توجه به تاثیرات مولفه های کالن اقتصادی ناش��ی از 
تعمیق رکود اقتصادی در سال 1۳۹۵ در قالب وضعیت مالی اکثر 

قریب باتفاق شرکتها در کشور. 
۳- ثبت رکوردهای بیش��ترین افزای��ش فروش مقداری،  
ریالی و س��ود خالص عملکرد سال نس��بت به بودجه های ارایه 

شده سال مالی ما بین شرکتهای تولید روانکار داخلی. 
4- کاهش حداقل ۳۰ درصدی خام فروشی طی سال در 
بخش فروش صادراتی شرکت و افزایش همین مقدار محصول 
نهایی و اج��رای عملی یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی در 

س��الی که به همین نام از طرف مقام معظم رهبری نام گذاری 
شده است. 

۵- صرف��ه جویی اساس��ی در هزینه ها ب��ه خصوص در 
بخش��های مختلف بهای تمام شده فروش با کاهش۳ درصدی 
نسبت به سال قبل و کاهش هزینه های مالی حداقل به میزان 

1۳ میلیارد تومان.
۶- انج��ام آخرین فازهای پروژه س��اخت مخازن در بندر 
ماهشهر با ظرفیت تقریبی ۲۵/۰۰۰ متر مکعب انواع محصوالت 
با پیش��رفت فیزیکی ۹۵ درصدی تا پایان سال 1۳۹۵ همراه با 
ایجاد قابلیت قطع وابس��تگی از اجاره مخازن شرکتهای رقیب،  
افزایش میزان انبارش محص��والت در مخازن ایجادی حداقل 
به میزان 1۵/۰۰۰ متر مکعب در مقایسه با وضعیت استیجاری 
فعل��ی ب��ه می��زان 1۰/۰۰۰ متر مکع��ب و ام��کان نگهداری 
محصوالت در ش��رایط افزایش قیمتها همراه با صرفه جویی و 
کاهش هزینه های اجاره مخازن از سال بعد حداقل به میزان 1۲ 

میلیارد تومان در سال. 
۷- شروع اجرای فاز اول ارتقای گرید یکی از محصوالت 
فرعی ش��رکت به نام اس��لک وک��س و افزایش می��زان تولید 
روغن پایه همزمان با عملیات ش��یمیایی فرآیند جدا سازی این 
دو محصول با حل و فصل مس��ایل تاخیر چند س��اله ترخیص 
فیلترهای خارجی خریداری شده بدین منظور و نصب فیلترهای 
فوق طی س��ال به عنوان اولین بخ��ش اجرایی پروژه.  با اتمام 
اولین فاز این پروژه از طرفی میزان استحصال روغن پایه حداقل 
معادل 11 میلیون لیتر در س��ال افزایش و از طرف دیگر درجه 
خلوص اسلک وکس با دست یابی به افزایش اساسی در قیمت 
ف��روش توام خواهد بود که مجموع این س��رمایه گذاری در فاز 
اول با برآورد 1۹ میلی��ارد تومان انجام و معادل همین مبلغ باز 

گشت سرمایه آن طی سال اول خواهد بود. 
۸- پروژه ه��ای تفکی��ک و مس��تقل س��ازی یوتیلیت��ی 
پاالیش��گاهای تهران و آبادان در سه حوزه برق،  آب و بخار از 
شرکت نفت و تامین آن با سایر روشها از جمله انجام فاز اول آن 
یعنی ایجاد و ساخت تجهیزات برق و انتقال برق از شرکت برق 
منطقه ای برای پاالیشگاه تهران با صرفه جویی ساالنه حداقل 

به میزان ۷ میلیارد تومان در سال 1۳۹۵. 
۹- اج��رای پروژه مس��یر ریلی جهت بارگی��ری و انتقال 
محصوالت از مجتمع ظرفسازی و بسته بندی پاالیشگاه تهران.
1۰- انجام کلیه تکالیف مجامع سنوات قبل و سال 1۳۹4 
از جمله اعمال مالکیت و در اختیار گرفتن بخش حش��ره کش 

پاالیشگاه تهران پس از ده سال بالتکلیفی. 
11- اجرای ده ها پروژه در حوزه های تولید و پشتیبانی از 
جمله  ایجاد فضاهای انبار و تجهیز فضاهای بالاس��تفاده قبلی 
در پاالیش��گاه های تهران و آبادان و مجتمع های بس��ته بندی 
و بری��م دو واحد مذکور و انجام فرآیندهای تعمیرات اساس��ی و 
سایر طرح های تغییر ساختار تولید در حوزه های مختلف این دو 
پاالیشگاه که در برخی موارد طی ده سال،  عملیات تعمیرات و 

به سازی انجام نگردیده بود. 
1۲- تولید محصول جدید روغن تترا با پایه گیاهی برای 

اولین بار در کش��ور و منطقه خاورمیان��ه و راه اندازی خط تولید 
روغن الوند در پاالیشگاه آبادان پس از ۳۶ سال و برای اولین بار 

پس از جنگ تحمیلی. 
1۳- اج��رای ده ه��ا پروژه سیس��تم های نرم اف��زاری در 
واحد ه��ای ف��ن آوری اطالعات و اجرای طرح های انگیزش��ی 
توس��عه و نگهداری منابع انس��انی و ایجاد فرهنگ س��ازمانی 
یکپارچه جهت ارتقاء س��طح ش��رکت در کلیه زمینه های تولید،  

پشتیبانی،  فروش و توسعه بازار. 
مشتریان و بازارهای جدید

1- تغیی��ر در سیاس��ت های فروش و اج��رای طرح های 
مختلف تشویقی فروش و ارتقای اعتبار مشتریان و ایجاد رقابت 
در عرض��ه محصوالت ش��رکت در بازار داخل��ی بخصوص در 

حوزه های مشترک با شرکتهای رقیب.  
۲-راه اندازی سیس��تم فروش و توزیع مویرگی در سطح 
استان تهران و برخی استان های همجوار همراه با تجهیز بخشی 
از ن��اوگان حمل مورد نیاز به عنوان ف��از اول طرح جامع توزیع 

مویرگی . 
۳- حفظ مش��تریان قبلی و جذب مشتریان جدید در هر 
دو ح��وزه فروش ب��ازار داخل و بازار صادراتی همراه با توس��عه 
جغرافیایی و اجرای طرح تغییر سیاس��ت استراتژیک شرکت از 
حالت خام فروش��ی در حوزه محص��والت صادراتی به فروش 

محصوالت نهایی که دارای حاشیه سود بیشتر میباشند. 
4- تغیی��ر اساس��ی در روش فروش اعتب��اری مدت دار 
حوزه بازار صادراتی به روش فروش نقدی به دلیل جلوگیری از 
ریسک وصول و سوخت مطالبات ارزی با توجه به ساختارهای 
خاص بازار های منطقه ای و خارج از کش��ور ،  بدون کاهش در 

حجم و یا مبلغ فروش صادراتی شرکت طی سال. 
۵-اجرای طرح ایجاد برندهای مختلف محصوالت بر پایه 

مدل فروش برند – محصول محور.
تقدیر نامه ها و اخذ گواهینامه ها در طی سال 1395

ش��رکت نفت ایرانول در طی س��ال 1۳۹۵ با کوش��ش و 
زحمات مجموعه پرس��نل و مدیران خود موفق به دریافت انواع 
گواهینامه ه��ا و تقدیر نامه های مختلف گردید که به مهمترین 

آنها اشاره میگردد.
تقدیرنامه جایزه ملی تعالی سازمانی – تقدیرنامه شرکت 
برت��ر در زمینه صادرات م��واد نفتی – ل��وح و تندیس مدیران 
جهادی اقتصاد مقاومتی کشور – لوح سپاس و تندیس جشنواره 

تولی��د ملی، افتخ��ار ملی – تقدی��ر نامه مدی��ران برتر اقتصاد 
مقاومتی جش��نواره نیکو کار آفرین – لوح تقدیر کنفرانس ملی 
حفاظت از محیط زیست و دریافت ده ها تقدیر نامه و گواهینامه 

از جشنواره های ملی در سطح کشور.
برنامه های آتی شرکت

افزای��ش قدرت رقابت و افزایش س��هم در ب��ازار داخلی 
محصوالت روانکار – افزایش فروش محصوالت نهایی در حوزه 
صادرات همراه با کاهش خام فروشی تا رسیدن به نقطه صفر خام 
فروشی در سال 14۰4 – تدوین و اجرای برنامه کالن استراتژی 
14۰4 شرکت در کلیه حوزه ها -  اجرای طرح های توسعه ای و 
کلیدی ش��رکت در حوزه های تولید و پشتیبانی از قبیل افزایش 
حجم مقداری تولید،  ارتقای کیفیت برخی محصوالت فرعی با 
حاشیه سود باالتر – افزایش استحصال از مواد اولیه دریافتی با 
اجرای روشها و بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی های جدید روز 
دنیا – ارتقای سطوح فناوری های دانش بنیان – توسعه فروش 
و توزیع مویرگی با هدف گسترش فروش در بازار داخل-اجرای 
طرح های تولید روغن های موتوری و صنعتی گرید باال در جهت 
توس��عه و رسوخ در بازارهای هدف مصرف این نوع محصوالت 
– اجرای تفاهم نامه های تولید انواع محصوالت جدید در قالب 
برنده��ای جدید با همکاری ش��رکتهای اروپایی و بین المللی از 
قبیل پتروناس – اجرای طرح های ایجاد ش��رکتهای مش��ترک 
با شرکتهای بین المللی در حوزه روغن های دریایی و تاپ گرید 
موتوری –اجرای طرح های توس��عه ای تولید با اولویت ارتقای 
سطح کیفی محصوالت فعلی و تولید محصوالت جدید با حاشیه 
سود باالتر و با هدف افزایش منافع سهامداران و تثبیت آن طی 
سالهای آتی بر اساس مدل طرح های زود بازده و دوره بازگشت 
سرمایه کوتاه مدت – افزایش سطح کنترلهای داخلی شرکت در 
جهت حفظ دارایی ها و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان – تشکیل 
کمیته های مختلف عملیاتی از قبیل آس��یب شناس��ی فروش،  
ریس��ک شرکت و وصول مطالبات با هدف رفع محدودیت های 
فعل��ی و حداکث��ر نم��ودن ث��روت و ارزش افزوده ش��رکت  - 
اج��رای طرح های مختلف سیس��تم های عملیاتی و نرم افزاری 
ش��رکت جهت افزایش راندمان فعالیت ها ب��ا مدل های فرآیند 
محور – تامین مالی بدون هزینه برای ش��رکت از قبیل اجرای 
طرح های س��رمایه گذاری از محل افزایش س��رمایه و افزایش 
 دوره بازپرداخ��ت خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی با روش های

 جدید.  

سال مالي منتهي به 1۳۹۵/1۲/۳۰یادداشت
)تجدید ارائه شده(

سال مالي منتهي به 
1۳۹4/1۲/۲۹

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
۲۰1۰,۷4۷,۶۰۹11,1۸۷,۶1۷درآمدهاي عملیاتي

)۷,۹۷۶,۰۲۶()۷,4۵1,4۸۷(۲1بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي
۳,۲۹۶,1۲۲۳,۲11,۵۹1سود ناخالص

)1,۲۲۵,۹۲۹()1,۰۹۹,۰۳۵(۲۲هزینه هاي فروش، اداري و عمومي
۲۳۷۲,۳۵۷۳,۵۸۶سایر اقالم عملیاتي

)1,۰۲۶,۶۷۸()1,۲۲۲,۳4۳(
۲,۲۶۹,4441,۹۸۹,۲4۸سود عملیاتي

)4۵1,1۹۷()۳۲۲,۶۷۸(۲4هزینه هاي مالي
۲۵۳۶۲,۹1۶1۵۵,۳1۸سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي

4۰,۲۳۸)۲۹۵,۸۷۹(
۲,۳۰۹,۶۸۲1,۶۹۳,۳۶۹سود قبل از مالیات
)۲۳۵,4۳۳()۲۸4,۹۹۶(1۳مالیات بر درآمد

۲,۰۲4,۶۸۶1,4۵۷,۹۳۶سود خالص
سود پایه هر سهم:

۲۶1,۹111,۶۵۲سود عملیات هر سهم � ریال
سود)زیان( غیرعملیاتي هر سهم 

)1۹4(۲۶114� ریال

۲۶۲,۰۲۵1,4۵۸سود خالص هر سهم � ریال
گردش حساب سود انباشته

۲,۰۲4,۶۸۶1,4۵۷,۹۳۶سود خالص
۲,۰۹۶,44۰۳,۵۲۵,۰۶۰سود انباشته در ابتداي سال

)1۹۹,۸4۹()11۳,۲۹۳(۲۷تعدیالت سنواتي
سود انباشته در ابتداي سال � 

1,۹۸۳,14۷۳,۳۲۵,۲11تعدیل شده

)۲,۸۰۰,۰۰۰()1,1۰۰,۰۰۰(سود سهام مصوب
۸۸۳,14۷۵۲۵,۲11سود قابل تخصیص

۲,۹۰۷,۸۳۳1,۹۸۳,14۷سود انباشته در پایان سال

)تجدید ارائه شده( 1۳۹۵/1۲/۳۰یادداشتدارائیها
1۳۹4/1۲/۲۹

بدهیها و حقوق صاحبان 
1۳۹۵/1۲/۳۰یادداشتسهام

)تجدید ارائه شده(

1۳۹4/1۲/۲۹
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهیهاي جاري:داراییهاي جاري:

پرداختني هاي تجاري و ۳1۰1,۲۰۹1۳۰,۲۵۶موجودي نقد
1۲1,1۳۷,۳۵۷۸44,۲۰۹غیرتجاري

1۳۲۸4,۹۹۶۲۵۹,۲4۵مالیات پرداختني4۳۷,۳۸۶۳۲,۸1۵سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت
دریافتني هاي تجاري و 

141,۶4۶,4۵4۲,۵۹۷,۰44سود سهام پرداختني۵۵,۲۵۸,۷۵۳4,۸۷۰,۷۵۵غیرتجاري

1۵۲,۲4۶,۲۰۹1,۸1۶,۹۵۳تسهیالت مالي دریافتي۶۲,۶۲۳,۳۰۶۲,4۰۵,۸4۲موجودي مواد و کاال
1۶۳4۶,۷۲۹۳۲4,۹۸1پیش دریافتها۷۲۳۷,۲۹۶1۷۳,۲۶۹پیش پرداختها

۵,۶۶1,۷4۵۵,۸4۲,4۳۲جمع بدهیهاي جاري۸,۲۵۷,۹۵۰۷,۶1۲,۹۳۷ جمع داراییهاي جاري
بدهیهاي غیرجاري:

ذخیره مزایاي پایان داراییهاي غیرجاري:
1۷1۳4,4۳41۰۳,۰۵۰خدمت کارکنان

1۳4,4۳41۰۳,۰۵۰جمع بدهیهاي غیرجاري۵۲۷,۵۷۷۲۶,۲۷1دریافتني هاي بلند مدت
۵,۷۹۶,1۷۹۵,۹4۵,4۸۲جمع بدهیها۸۹1,۸۷۹۹1,۸۸۲سرمایه گذاریهاي بلندمدت

حقوق صاحبان سهام:۹1۰۹,۹۲۲۹۶,۹1۸داراییهاي نامشهود
1۸1,۰۰۰,۰۰۰1,۰۰۰,۰۰۰سرمایه111,۳1۶,۶۸41,۲۰۰,۶۲1داراییهاي ثابت مشهود

1۹1۰۰,۰۰۰1۰۰,۰۰۰اندوخته قانوني1,۵4۶,۰۶۲1,41۵,۶۹۲جمع داراییهاي غیرجاري
۲,۹۰۷,۸۳۳1,۹۸۳,14۷سود انباشته

4,۰۰۷,۸۳۳۳,۰۸۳,14۷جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهیها و حقوق ۹,۸۰4,۰1۲۹,۰۲۸,۶۲۹جمع دارائیها
۹,۸۰4,۰1۲۹,۰۲۸,۶۲۹صاحبان سهام

شرکت نفت ايرانول)سهامي عام(
صورت سود و زيان
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شرکت نفت ايرانول)سهامي عام(
ترازنامه
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یادداشت
درها به روی دیگر شرکت های جهان باز شد

علی آهنی
سفیر ایران در فرانسه 

قرارداد ایران با ش��رکت فرانسوی توتال دارای س��ه شاخصه مهم است. ورود توتال 
دره��ا را به  روی دیگر ش��رکت های جهان باز خواهد کرد و این قرارداد ترس بس��یاری از 
شرکت های اروپایی و غیراروپایی از آمریکا برای سرمایه گذاری در ایران را ریخت. این یک 
قرارداد مشترک بین ایران، چین و فرانسه است. قراردادی مهم که سه شاخصه مهم دارد. 
اول از همه نگاه پیشروانه و آینده نگر توتال به سرمایه گذاری در زمینه انرژی و انرژی های 
فس��یلی در ایران اس��ت. ورود توتال درها را به روی دیگر شرکت های جهان نیز باز خواهد 
کرد. نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دالر قرار است در زمینه انرژی در دولت جدید سرمایه گذاری 
ش��ود. از این رو این موضوع اهمیت زیادی دارد. دومین شاخصه مهم این قرارداد شکست 

تابوی ممنوع بودن فعالیت و س��رمایه گذاری ش��رکت های غربی، اروپایی و غیراروپای��ی در بخش انرژی یا حتی به 
صورت کلی در ایران اس��ت و این قرارداد ترس بسیاری از شرکت های اروپایی و غیراروپایی برای سرمایه گذاری در 
ایران را ریخت. آنها همیش��ه به دلیل تحریم هایی که پس از سرمایه گذاری دچارش می شدند، نگران بودند. سومین 
پیام مهم این قرارداد را پاس��خ منفی به تمامی تالش هایی دانس��ت که علیه ایران و ایرانی در جهان انجام می ش��ود. 
به خصوص علیه آن چه که می توان آن را افزایش روابط تجاری و اقتصادی و فرهنگی میان ایران و فرانس��ه اس��ت؛ 
پیامدی که می تواند برای دو کش��ور بسیار موثر باش��د و می تواند به چشم انداز آینده ای روشن برای دو کشور کمک 
زیادی کند. پس از برجام، محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران اندک اندک رفع شدند. به این ترتیب دیگر مانعی برای 
ش��رکت های اروپایی و دیگر شرکت های چند ملیتی درباره همکاری و سرمایه گذاری در ایران وجود نخواهد داشت. 
متاسفانه دولت آمریکا همواره سعی کرده است شرکت هایی را که در ایران سرمایه گذاری می کنند، تحت فشار قرار 
دهد، به خصوص شرکت های فرانسوی. آنها شرکت های اروپایی را تهدید می کنند و می ترسانند تا برای کار به ایران 
نروند. کاری که آمریکایی ها می کنند، پس از برجام به هیچ عنوان قانونی نیست و تمامی قوانین بین المللی را نیز زیر 
س��وال می برد، چراکه س��رمایه گذاری در چنین پروژه هایی به هیچ عنوان ممنوع و غیرقانونی نیست. ایران کشوری 
بزرگ با نظرات و نگاه های متفاوت است. گرایش های مختلف سیاسی در کشورمان وجود دارند. همواره انتقادهایی 
هم به دولت وجود داش��ته اس��ت. اما آنچه که اهمیت دارد منافع ملی کش��ور است و این منافع ملی است که حرف 
آخر را می زند. این پروژه از منافع ملی ما حمایت می کند. مانند دیگر پروژه های که دولت در صدد انجام آن اس��ت. 
در همین حال، در زمینه های مختلف خواهان انجام پروژه های مشترک هستیم. به خصوص در زمینه های زیربنایی، 
حمل و نقل زمینی، دریایی و راه آهن. در حمل و نقل هوایی و خرید هواپیماهای بیش تر در حال مذاکره هس��تیم. 
مذاکرات زیادی در حال انجام است. در انتظار رفع تحریم های بانکی هستیم، با رفع تحریم ها بسیاری از شرکت های 
فرانس��وی می توانند به ایران بیایند و به رویای خود برسند. پروژه های دیگری هم پیشاپیش در حال انجام هستند با 
شراکت ایرانی ها. من کامال چشم انداز مثبت و امیدوارکننده ای به آینده دارم. ما به سرمایه گذاران اطمینان می دهیم 
که با خیالی راحت به ایران بیایند. آنها ضمانت دولت جمهوری اسالمی را دارند. ما قرارداد محافظت از سرمایه گذاران 
میان فرانسه و ایران را امضا کرده ایم. به همین دلیل نگرانی وجود ندارد. اروپایی ها می توانند با خیالی راحت و بدون 

نگرانی در ایران سرمایه گذاری کنند.

دانش نفت گزارش می دهد؛ نگاه خانه ملت و کارشناسان به قرارداد بزرگ

پســـابرجـــام تـوتـال
دانش نفت:  توتال اولین س�د ش�کن تحریم در پسا تحریم 
بود. این شرکت بین  المللی در فصل جدید همکاری با صنعت نفت 
وارد یکی از اس�تراتژیک ترین فاز های پارس جنوبی شد تا آخرین 
تکنولوژی روز دنیا را برای توس�عه ف�از 11 به بوته عمل درآورد. اما 
توتال که آمد ش�اید بتوان گفت که ترس دیگر ش�رکت های نفتی 
ه�م بریزد و آن�ان نیز با کنار گذاش�تن احتیاط، بخت خ�ود را برای 

توس�عه میادی�ن نفت و گاز ایران بیازمایند.  ب�ه این ترتیب قرارداد 
طرح توس�عه فاز 11 پارس جنوبی هفته گذش�ته میان شرکت ملی 
نفت ایران و کنسرس�یوم توتال فرانس�ه، ش�رکت مل�ی نفت چین 
)سی ان پی س�ی( و پتروپارس امضا شد.این نخستین قرارداد بزرگ 
نفتی پس از لغو تحریم هاس�ت و نخس�تین قرارداد نهایی است که 
براس�اس الگوی جدی�د قراردادهای نفتی امضا ش�د.توتال در کنار 

شرکت های س�ی ان پی سی چین و پتروپارس ایران قرار است در 
این پروژه چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دالر سرمایه گذاری کند، سهم 
هر یک از این ش�رکت ها به ترتیب ۵۰,1، ۳۰ و 1۹.۹ درصد است.
مذاکره با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس )HOA( برای توسعه و 
بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای 
نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال 1۳۹۵ آغاز و رئوس توافق 

1۸ آبان ماه )HOA( 1۳۹۵امضا شد.پس از امضای HOA، مذاکرات 
مربوط به متن قرارداد و 1۴ پیوس�ت آن و نیز جزئیات طرح توسعه 
میان طرفین انجام و متن تنظیم شده قرارداد و پیوست ها  امضا شد. 
آنچه در پی می آید نگاه و یادداش�تهای اختصاصی برخی نمایندگان 
مجلس و کارشناس�ان اقتصادی به عوای�د و مزیت های این قرارداد 

بزرگ است که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد. 

یادداشت

یادداشت

قراردادهای جدید نفتی
 فرصتی برای رشد شرکت های داخلی 

رضا خیامیان
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 

اجرای قراردادهای جدید نفتی و ورود 
ش��رکت های بین المللی به کش��ور به زیان 
س��ازندگان و پیمانکاران ایرانی نیست، بلکه 
بهترین فرصت برای سازندگان داخلی برای 
ایجاد ش��رکت های مش��ترک با خارجی ها و 
ارتقای ت��وان مدیریتی و مالی آنهاس��ت.بر 
این اس��اس، قراردادهای جدید نفتی، سبب 

ایجاد فرصت های کاری جدید و اشتغال در کشور می شود. در تدوین 
قراردادهای جدید نفتی به سهم ساخت داخل در این قراردادها توجه 
ش��ده اس��ت، در قراردادهای جدید، اگر طرف خارجی بیش از میزان 
تعیین ش��ده، از توان س��ازندگان داخلی اس��تفاده کند، تشویق و اگر 
کمتر اس��تفاده کند جریمه می شود. برای نخس��تین بار در قرارداد با 
خارجی ها قرار اس��ت به موضوع حفظ سهم سازندگان داخلی، توجه 
ش��ود. اگر با ش��رکت های خارجی، تعامل نداشته و بی رقیب باشیم، 
کیفیت خدم��ات و فعالیت های ما باال نم��ی رود. همچنین از طریق 
همکاری با ش��رکت های بین المللی می توان زمینه صادرات بیش��تر 

تجهیزات صنعت نفت را به بازارهای بین المللی فراهم کرد.

قرارداد با توتال مهر باطلی
 بر تحریم های آمریکا

سید مهدی حسینی
رئیس پیشین کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی 

در یک ب��ازه زمان��ی پنج تا ۱۰ س��اله 
می توانیم شرکت های نفتی مشابه با توتال در 
کش��ور شکل دهیم و سرانجام از خدمات آنها 
در کش��ور بی نی��از و در زمینه صدور خدمات 
فن��ی و مهندس��ی وارد بازاره��ای بین المللی 
ش��ویم. امضای قرارداد با توتال می تواند آثار 

بسیار مثبتی داش��ته باشد، ما پیش تر نیز در قراردادهای بیع متقابل، 
تجربه قرارداد با توتال را در ش��رایط اعمال تحریم ها داش��تیم و آن 
اینک��ه در عین اعمال تحریم ه��ای فرامرزی آمریکا علیه س��رمایه 
 IRAN SANCTIONS( گذاری در ای��ران معروف به قانون ایس��ا
ACT(، ق��رارداد توتال و ش��ریکان روس و مالزیایی ب��ا ایران مهر 
باطلی بر تحریم های آمریکا بود. در آن زمان پس از امضای قرارداد 
با توتال ش��رکت های دیگ��ری نیز برای امضای ق��رارداد نفتی وارد 
ایران ش��دند به طوری که در آن زمان بنده در س��میناری ش��رکت 
ک��رده بودم که ش��رکت های آمریکایی نیز حضور داش��تند و اذعان 
داش��تند که هر ق��راردادی که ایران امضا می کن��د میخی بر تابوت 
تحریم امریکا علیه ایران اس��ت. این قراردادها قدرت و پیام سیاسی 
به دنیا دارد به ویژه در فضای امروز که آمریکایی ها شمش��یر را از رو 
بس��ته اند و برای تحریم دوباره علیه ایران دورخیز کرده اند، حرکت 
متقابل این چنینی این پیام را دارد که که دنیا حاضر نیس��ت با آنها 
حرکت کند و در مقابل آنان می ایس��تد. مشابه حرکت امروز توتال را 
در گذشته هم داشته ایم به طوری که متعاقب امضای قرارداد با این 
شرکت، ش��رکت هایی از ایتالیا، انگلیس، دانمارک، نروژ و آسیایی ها 
آمدند و اکنون نیز نش��ان می دهیم که ما ایرانی ها در یک مشارکت 
برد- برد آماده فعالیت و همکاری اقتصادی هستیم. این مقوله نشان 
می ده��د باوجود هم��ه فعالیت هایی که علیه ما انجام می ش��ود، در 
ش��رایط ریسکی امروز شرکت ها وارد صنعت نفت ما می شوند و این 
به آن معناس��ت که ما درست عمل کرده ایم. افزون بر موضوع های 
یاد ش��ده ما وارد دور جدید همکاری ها می ش��ویم ک��ه می تواند به 
منجر جذب سرمایه س��نگین در بخش اقتصادی و نفت و گاز شود. 
در ش��رایطی که شیل گس ها در حال رقابت هس��تند، ما وارد دوره 
جدی��دی از رون��ق اقتصادی و خروج از رکود ش��ده ایم زیرا که این 
بخش از اقتصاد دیگر بخش ها را به حرکت در می آورد و شرکت های 
پیمان��کاری و مش��اورین به کار می افتند و فناوری منتقل می ش��ود، 
ضمن این که در یک روند زمانی ۵ تا ۱۰ ساله می توانیم شرکت های 
نفتی مش��ابه با توتال در کش��ور شکل دهیم و س��رانجام از خدمات 
آنها در کش��ور بی نیاز شده و وارد بازارهای بین المللی در خط صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی شویم. این حرکت شروعی برای یک افق 
بزرگ اس��ت به ویژه در پارس جنوبی که هم به لحاظ مشترک بودن 
مهم اس��ت و هم به لحاظ اینکه م��ا بزرگترین ذخایر گازی را داریم 
می توانیم هاب منطقه باش��یم، بازار گاز منطقه را کنترل کنیم، قیمت 
گذاری ها و همچنین تجارت گاز نیز از س��وی ما انجام شود. منطقه 
به ش��دت نیازمند گاز اس��ت با اتصال خطوط صادرات��ی گاز به آنها 
فض��ای گاز منطقه را کنترل می کنیم، ضمن این که پروژه هایی مثل 
فاز ۱۱ می تواند ب��ه تولید ال ان جی و گاز مایع کمک کند تا در بازار 
دور دست حضور فعالی داشته باشیم. ما یک قدرت سخت افزاری و 
نظامی داریم که بسیار مهم است و جایگاه مان را در دنیا ارتقا می دهد 
در کن��ار آن یک ق��درت اقتصادی هم داریم که اگ��ر آن را تقویت 
کنیم دیگر شاهد نیستیم که در سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( عربس��تان حرف نخس��ت را بزند. همچنین در کش��ورهای 
صادرکننده گاز و همچنین س��ازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای 
خواهیم داش��ت و میزان اثرگذاری مان بهتر و محکمتر می شود و به 
لح��اظ روابط دیپلماس��ی، قدرت اقتصادی و تولید انرژی و وابس��ته 
ش��دن کش��ورها به این منابع انرژی می توانیم جایگاه و اثر گذاری 
سیاس��ی خودمان را نیز افزای��ش دهیم. در مجموع اگر ما درس��ت 
عمل کنیم آغاز زنجیره ای اس��ت که می تواند ما را به جایگاهی که 
حرف نخست را در اقتصاد بزنیم، برساند و بدون شک این قراردادها 
کم��ک می کند که به نوعی امنیت ملی تضمین ش��ده و از هر گونه 
دس��ت اندازی جلوگیری شود زیرا حضور این شرکت ها و سرمایه ای 
که می آورند یک نقطه ایجاد ایمنی در کشور در برابر تهدیدهاست.

بهروز نعمتی
نماینده تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس 
افزای��ش ضری��ب بازیاف��ت باید در 
فهرس��ت اولویت های سرمایه گذاری قرار 
گی��رد و وزارت نفت باید با ش��رکت های 
داخل��ی و خارج��ی در قال��ب قراردادهای 

مش��خص و جدی��د نفتی در زمین��ه افزایش ضریب 
بازیافت از میدان های مشترک همکاری کند. ارزش 
قرارداد ایران و توتال ۴,۸ میلیارد دالر اس��ت که این 
س��رمایه گذاری در مراحل مختلف انجام می شود و 
مرحله نخست سرمایه گذاری یک میلیارد دالر خواهد 
بود. بر اساس قراردادهای جدید نفتی، مقرر شده که 
۱۲۰ میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز کشور سرمایه 
گذاری ش��ود، که بدین منظور شرکت های مختلف 

داخل��ی و خارجی بر اس��اس ظرفیت ها و 
توانایی ه��ای خود در ای��ن عرصه حضور 
می یابن��د. بر ای��ن اس��اس، بازیافت نفت 
حتی به میزان ی��ک درصد، عواید زیادی 
را نصیب کش��ور می کند، افزایش ضریب 
بازیاف��ت بای��د در فهرس��ت اولویت های 
س��رمایه گ��ذاری ق��رار گی��رد و وزارت 
نفت باید با ش��رکت های داخل��ی و خارجی در قالب 
قراردادهای مشخص و جدید نفتی در زمینه افزایش 
ضریب بازیافت از میدان های مشترک همکاری کند. 
با توجه به برداش��ت حداکثری کش��ورهای همسایه 
در به��ره برداری از میدان های مش��ترک با کش��ور، 
الزم اس��ت هرچه س��ریع تر با اولویت بخش��یدن به 
سرمایه گذاری و بهره برداری حداکثری از این منابع، 

عقب افتادگی سالیان گذشته را جبران کرد.

سیدحسین افضلی
نماینده اقلید در مجلس شورای 
اسالمی

درس��ت است که منابع داخلی برای 
س��رمایه گذاری اولوی��ت دارد، اما برای 
توس��عه میدان های مش��ترک و افزایش 
ارزش افزوده در صنعت نفت نباید معطل 

ماند. با توجه به ش��رایط حوزه های نفتخیز کش��ور 
و اش��تراک آن با کشورهای همس��ایه، باید هرچه 
س��ریعتر با اس��تفاده از فناوری ه��ای روزآمد دنیا از 
ای��ن منابع بهره برداری کنیم. در صورت اس��تفاده 
نک��ردن بهین��ه از منابع مش��ترک که مح��دود نیز 
هستند، کشورهای همسایه از آن بهره مند خواهند 
ش��د، در این باره می توان با همکاری ش��رکت های 
صاحب ن��ام در دنی��ا و فناوری و دان��ش فنی آنها 
به این مهم دس��ت یاف��ت. در همین حال، نس��ل 

جدی��د قراردادها باید ش��فاف و روش��ن 
باش��ند و به طور صحیح اطالع رس��انی 
شود که خوش��بختانه تاکنون چنین بوده 
اس��ت. درباره نقش قراردادهای جدید و 
همکاری به شرکت های مشهور و بزرگ 
دنیا در اش��تغالزایی در صنعت نفت کشور 
بایستی گفت: صنایع نفتی کشور به ویژه 
در بخش پایین دس��تی برای ایجاد اش��تغال نیازمند 
س��رمایه مناسب است که اس��تفاده از منابع داخلی 
در وهله نخست و سپس اس��تفاده از منابع خارجی 
در مرحله بعد اولویت دارد. توس��عه در صنایع پایین 
دس��تی از جمل��ه صنعت پتروش��یمی اگر به موازات 
دسترسی بیشتر به منابع زیرزمینی نفت باشد، بدون 
ش��ک می تواند از بحران اشتغال در کشور بکاهد و 
منجره به بهره وری بیش��تر شود که این امر جز با 

سرمایه گذاری انجام نخواهد شد.

جالل میرزایی
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی 

با ش��رکت های  ق��رارداد  امض��ای 
بزرگ نفتی در ش��رایط کنون��ی منطقه، 
نوعی دیپلماس��ی نرم اقتصادی محسوب 
می ش��ود که به افزایش نق��ش ایران در 

معادالت منطقه ای و جهانی در عرصه انرژی کمک 
خواهد کرد. بر این اس��اس، کشورهایی که در فکر 
تحریم ایران بودند امروز با ورود شرکت ها و سرمایه 
گذاران ب��زرگ نفتی به ایران بیش از پیش مایوس 
خواهند ش��د. در همین حال، صنعت نفت، صنعتی 
رقابتی در جهان محس��وب می ش��ود و اگر نتوانیم 
سرمایه گذاری الزم را در صنعت نفت جذب کنیم، 
بدون تردید همکاری ش��رکت های بزرگ نفتی به 
س��مت دیگر کش��ورها س��وق داده خواهد شد. اگر 

خواهان حفظ بازار جهانی نفت هس��تیم 
بای��د تولید و ص��ادرات خ��ود را افزایش 
دهیم و برای افزایش تولید و صادرات نیز 
به افزایش سرمایه نیازمندیم. در شرایطی 
ک��ه منابع داخلی کش��ور محدود اس��ت، 
جذب س��رمایه گذاری خارج��ی به ویژه 
در صنعت نفت ضروری به نظر می رسد. 
همکاری با شرکت های بزرگ نفتی تکنولوژی های 
روز دنی��ا را وارد کش��ور خواهد کرد که این مهم نه 
تنها در اقتصاد کش��ور تاثیرگ��ذار خواهد بود، بلکه 
می توان��د ب��ه افزایش اش��تغال زایی نیز در کش��ور 
کم��ک کند. امضای قرارداد با ش��رکت های بزرگ 
نفتی در شرایط کنونی منطقه، نوعی دیپلماسی نرم 
اقتصادی محس��وب می ش��ود که به افزایش نقش 
ای��ران در معادالت منطق��ه ای و جهانی در عرصه 

انرژی کمک خواهد کرد.

عبدالکریم حسین زاده
عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی

جذب س��رمایه خارجی در ش��رایط 
حس��اس منطق��ه ای و جهان��ی نوع��ی 
دیپلماس��ی اقتص��ادی به ش��مار می آید 
و ورود ش��رکت های ب��زرگ نفت��ی ب��ه 

کش��ور نشانه موفقیت دیپلماس��ی نفتی است. ورود 
ش��رکت های بزرگ نفت��ی به ایران نش��ان دهنده 
آن اس��ت که ما جزیره ای امن و ب��ا ثبات در میان 
کشورهای منطقه هستیم که از ظرفیت های زیادی 
نیز برای جذب س��رمایه های خارج��ی برخورداریم. 
با توجه ب��ه ورود دوباره ایران ب��ه جامعه جهانی و 
قرار گرفتن در ری��ل صحیح اقتصاد جهانی، باید از 

این فرصت ه��ا نهایت اس��تفاده را برای 
پیش��رفت هرچه بیش��تر کش��ور و بهبود 
وضع اقتص��ادی جامعه ب��رد و زمینه ای 
مناس��ب برای حضور س��رمایه و فناوری 
روز خارجی را فراهم کرد، البته هم اکنون 
بخ��ش نف��ت و گاز ای��ران جذابیت های 
فراوانی برای س��رمایه گ��ذاران خارجی 
دارد. جذب س��رمایه خارجی در ش��رایط حس��اس 
منطق��ه ای و جهانی نوعی دیپلماس��ی اقتصادی به 
ش��مار می آید،: منطقه خاورمیانه به علت راهبردی 
بودن ش��اهد حوادث بس��یاری اس��ت، اما ایران به 
دالیل زی��ادی امن تری��ن کش��ور خاورمیانه برای 
 سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران صنعت نفت

 است.

مجید ناصری نژاد
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
بدون تردید جذب س��رمایه گذاری 
معتب��ر  ش��رکت های  ورود  و  خارج��ی 
بین الملل��ی نفتی به کش��ور به توس��عه و 
رون��ق صنعت نفت کمک خواهد کرد. در 
کنار جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی باید 

از توانمندی های ش��رکت های داخلی نیز اس��تفاده 

ش��ود. اکنون آنچه بی��ش از همه به آن 
نیازمندیم ایجاد اشتغال است و برای این 
اشتغال زایی نیز باید موتور اقتصاد کشور 
حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت 
توس��عه صنعت نفت اس��ت. بای��د زمینه 
جذب س��رمایه خارجی، فراهم شود تا با 
ج��ذب منابع مالی جدید، پروژه ها آغاز به 

کار کنند و تولید در کشور رونق بگیرد.

احمد مرادی
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی 

زمانی که ش��رکت های بزرگ نفتی 
خواه��ان همکاری با صنع��ت نفت ایران 
هس��تند این موضوع نش��ان دهنده وجود 
امنیت س��رمایه گذاری در کش��ور است.

صنعت نفت نیازمند جذب س��رمایه خارجی است و 
امروز کشور بیش از گذشته به ارتباط مناسب و موثر 
با دنیا نیازمند است که صنعت نفت نیز از چنین ارتباط 
و همکاری جهانی مس��تثنی نیست. در شرایطی که 
هم اکنون کشورهای همسایه بیش از ایران از منابع 

مشترک نفت و گاز بهره برداری می کنند، 
ورود شرکت های بزرگ خارجی به ایران 
آث��ار مثبت اقتص��ادی و اش��تغال زایی را 
در صنعت نفت کش��ور ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. وقتی ش��رکت های بزرگ نفتی 
خواه��ان همکاری با صنع��ت نفت ایران 
هستند این امر نشان دهنده وجود امنیت 
سرمایه گذاری در کشور است. با اجرای قراردادهای 
جدید نفتی و سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر 
حفظ منافع معنوی و مادی کش��ور، فناوری و دانش 
فنی نیز وارد کش��ور می ش��ود و تحوالت بزرگی در 

صنعت نفت ایجاد خواهد کرد. 

طیبه سیاوشی شاه عنایتی
عضو مجمع نمایندگان استان تهران 
در مجلس شورای اسالمی 

امض��ای ق��رار داد نفت��ی ب��ا توتال 
فرانس��ه نشانه ای از شکست سیاست های 
دول��ت ترام��پ ب��رای من��زوی ک��ردن 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت. یکی از 

مهم ترین دس��تاوردهای دول��ت یازدهم که به وقوع 
پیوس��ت امضای قرارداد نفتی ۵ میلی��ارد دالری با 
ش��رکت توتال فرانسه اس��ت که نه تنها موفقیت و 
تدبیر دولت را در پی داشت و پیروزی مقاومت مردم 
ایران در مقابل تحریم ها را نشان داد، بلکه نشانه ای 
از شکست سیاس��ت های دولت ترامپ برای منزوی 

ک��ردن ایران اس��ت. این ق��رارداد نفتی، 
بدون تردید زمینه اش��تغال بیش��تری را 
در جامعه فراهم خواهد کرد و امید اس��ت 
که با تس��هیل س��رمایه گذاری در کشور 
به حل معضل بیکاری توجه ویژه ش��ود. 
از دس��تاوردهای انتخابات ۲۹ اردیبهشت 
۹۶ ارتق��ا مناف��ع مل��ی نظ��ام جمهوری 
اسالمی ایران و تجلی وحدت است که از این سرمایه 
باید در جهت توسعه و خدمت به مردم نهایت استفاده 
را ک��رد و به نقد منصفانه به��ا داد، اما توجه کرد که 
تخریب در فرهنگ ملی و آموزه های دینی ما جایی 
ندارد و مطرود اس��ت به ویژه که تخریب شخصیتی 

باشد که مظهر اقتدار ملی کشور به شمار می رود. 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی

امض��ای ق��رارداد نفتی با ش��رکت 
توتال فرانسه اتحاد بین المللی علیه ایران 
را ب��ر هم زد که این مه��م حاصل تدبیر 
حاکمی��ت، دولت و مقاوم��ت ملت ایران 

ب��ود. امضای قرارداد نفتی حدود پنج  میلیارد دالری 
با ش��رکت فرانس��وی  توتال برای توس��عه فاز ۱۱ 

پ��ارس جنوبی به معنای به بار نشس��تن 
رای م��ردم به رئیس جمه��وری و برجام 
اس��ت و این قرارداد نفتی، طعم ش��یرین 
پی��روزی را دو صد چندان کرد از س��وی 
دیگ��ر موجبات شکس��ت سیاس��ت های 
نابخردانه ترامپ را نیز فراهم کرده است. 
این قرارداد بزرگ نفتی، اتحاد بین المللی 
علیه ای��ران را بر هم زد که حاصل تدبیر حاکمیت، 

دولت و مقاومت ملت ایران بود. 

عزت اهلل یوسفیان مال
رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه 
مجلس شورای اسالمی

توت��ال از فرص��ت ایجاد ش��ده در 
پس��اتحریم با هوش��یاری تمام اس��تفاده 
کرد. براس��اس برنامه س��وم توسعه قرار 
بود س��االنه ۲۰ درصد از وابستگی بودجه 

کش��ور ب��ه درآمدهای نفت��ی کاهش یاب��د و دیگر 
دس��تگاه های دولتی برای کش��ور درآمدزایی داشته 
باشند اما متأسفانه این امر محقق نشد. این در حالی 
اس��ت که هنوز بودجه کشور به نفت متکی است و 

هیچ راهی به غیر از توس��عه این صنعت 
و فروش نفت ب��رای تأمین بودجه وجود 
ندارد. به این منظور برای توسعه صنعت 
نفت باید از تجارب و فناوری های روزآمد 
دنیا و تعامل با شرکت های معتبر جهانی 
اس��تفاده کن��د. مهندس زنگنه ریس��ک 
باالیی را برای انجام این قرارداد به ویژه 
در پایان خدمتشان در دولت یازدهم پذیرفته است. 
شرکت توتال ایران را کشور قدرتمندی می داند و از 
فرصت ایجاد شده پس از لغو تحریم ها با هوشیاری 

تمام استفاده کرده است.

احمد بیگدلی
 نماینده شهرستان خدابنده 
در مجلس 
در  خارج��ی  گ��ذاری  س��رمایه 
صنع��ت نف��ت، دان��ش و فناوری ه��ای 
ت��ازه ای را وارد ای��ن صنع��ت می کند و 
رون��ق اقتصادی را نیز ب��ه همراه خواهد 

داش��ت.جذب س��رمایه خارج��ی منطبق ب��ا برنامه 
شش��م توس��عه اس��ت و اگر خواهان عملی ش��دن 
برنامه شش��م توس��عه هس��تیم باید زیرساخت های 
آن را نی��ز فراهم کنیم، در ش��رایط کنونی یکی از 
 این زیرس��اخت ها، جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی 

است. 

و جذب س��رمایه گذاری های  ورود 
خارجی به صنایع مختلف از جمله صنعت 
نفت کش��ور، آث��ار مثبت اقتص��ادی به 
هم��راه دارد که یکی از این آثار، افزایش 

اشتغال زایی است.
در  نفت��ی  ب��زرگ  ش��رکت های   
صورت��ی ک��ه پایبند ب��ه قوانی��ن ایران 
باش��ند می توانن��د ب��ا ایران هم��کاری کنن��د و ما 
نی��ز از این ن��وع همکاری ه��ا اس��تقبال و حمایت 
می کنی��م. س��رمایه خارج��ی در صنع��ت نف��ت، 
دان��ش و فناوری ه��ای ت��ازه ای را وارد این صنعت 
 می ک��رد و رونق اقتصادی را نیز ب��ه همراه خواهد 

داشت.

سهیال جلودار زاده
نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی 

س��رمایه گذاری خارجی در صنعت 
نفت راهکار مناس��بی برای شتاب بخشی 
به روند توس��عه اقتصادی و اشتغال زایی 
در کش��ور است. جذب س��رمایه خارجی 

از الزام های توس��عه اقتصادی اس��ت و ش��رکت ها 
و س��رمایه گذاران بزرگ نفتی در گذش��ته با ایران 
همکاری داشتند که نتایج خوبی نیز از این همکاری 

نصیب ایران ش��ده است. ما از شرکت ها 
و کش��ورهایی که خواه��ان همکاری و 
س��رمایه گذاری در صنعت نف��ت ایران 
هستند استقبال می کنیم، اما در قراردادها 
مناف��ع ملی را نیز در نظر خواهیم گرفت. 
جذب س��رمایه خارج��ی در صنعت نفت، 
نش��ان دهن��ده امنی��ت باالی س��رمایه 
گذاری در ایران بوده و همچنین راهکاری مناس��ب 
 ب��رای افزایش توس��عه اقتص��ادی و اش��تغال زایی

 است.

اسداهلل قره خانی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی 

صنع��ت نف��ت و گاز امن تری��ن و 
پرسودترین صنعت برای سرمایه گذاران 
تلق��ی می ش��ود، حضور س��رمایه گذاران 
بزرگ خارجی راه توس��عه صنعت نفت و 

گاز کش��ور را فراهم می کند. حضور س��رمایه گذار 
خارج��ی به هی��چ وجه به معن��ای کنار گذاش��تن 
اقت��دار و ع��زت داخلی نیس��ت، بلکه اس��تفاده از 
چنین س��رمایه هایی می تواند توان اقتصادی ایران 
را افزای��ش دهد. صنع��ت نف��ت و گاز امن ترین و 
پرس��ودترین صنعت برای س��رمایه گ��ذاران تلقی 
می شود. بدون تردید الگوی جدید قراردادهای نفتی 
حاکمیت کش��ور را تضمین ک��رده و طرف مقابل را 
نیز مکلف می کند که خود س��رمایه گذاری را انجام 
دهد و در یک دوره زمانی مش��خص نیز سرمایه و 
س��ود مورد نظر در ای��ن قراردادها دوباره به صنعت 

نف��ت بازگردد. هر صنعت��ی برای تحول 
و پیش��رفت به منابع مالی نیازمند است، 
در شرایط کنونی که بانک ها منابع مالی 
مناسبی را برای کمک به توسعه صنعت 
نفت در اختیار ندارند و اوراق مش��ارکت 
ارزی و ریالی و استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی نیز مشکالت این صنعت را 
برطرف نکرده است، به نظر می رسد حضور سرمایه 
گذاران بزرگ خارجی می تواند راه را برای توس��عه 
صنعت نفت و گاز کش��ور فراهم کند. صنعت نفت 
و گاز ایران برای جهانی ش��دن و توسعه و نوسازی 
هرچه بیشتر به وجود سرمایه گذاران بزرگ خارجی 
نیاز دارد و حضور شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ 
بین المللی در صنعت نفت ایران بدون تردید عاملی 
برای توس��عه و پیش��رفت این صنعت است. بیشتر 
کش��ورها از حضور س��رمایه گذار خارجی استقبال 
می کنن��د، زی��را این امر ب��دون تردید ب��ه افزایش 

اشتغال زایی در کشور میزبان منجر می شود.

علی مطهری
نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی

ق��رارداد ایران و توت��ال یک اقدام 
بس��یار خوبی ب��ود و در چنین ش��رایطی 
که آمری��کا به دنب��ال تحریم های جدید 

اس��ت این همکاری باعث شد که اعتماد 
کشورهای خارجي به ایران بیشتر شود.

با این همکاری ریس��ک س��رمایه 
گذاری در ایران برای کشورهای خارجی 
کمتر می ش��ود و این قرار داد یک امتیاز 

مثبت برای دولت یازدهم است.

حسین امیری خامکانی
عضو کمیسیون انرژی مجلس

مش��ترک  میدان های  از  برداش��ت 
گام های رو به جلو برای رش��د اقتصادی 
و اش��تغال زایی در کشور است و با اجرای 
قراردادهای جدید نفتی و س��رمایه گذاری 
در ای��ن صنع��ت، افزون بر حف��ظ منافع 

معنوی و مادی کش��ور، فن��اوری و دانش فنی وارد 
کشور ش��ده و انقالب بزرگی در صنعت نفت ایجاد 
می ش��ود. با توجه به این که صنایع باالدس��تی نفت 
نی��از حداکثری به س��رمایه گذاری دارن��د و منابع 
داخل��ی نی��ز محدود اس��ت، جذب س��رمایه گذاری 
خارج��ی در این صنع��ت از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. در ش��رایطی که کش��ورهای همسایه بیش 
از ایران از منابع مش��ترک نف��ت و گاز بهره برداری 

می کنند، ورود شرکت های بزرگ خارجی 
به ایران، بدون تردید آثار مثبت اقتصادی 
و اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت. 
با تداوم س��رمایه گذاری خارجی و جذب 
آن، بدون ش��ک در آینده در بازار انرژی 
حرف ه��ای زیادی ب��رای گفتن خواهیم 
داش��ت، ضمن این ک��ه بدون س��رمایه 
گذاری در ای��ن صنعت برنامه هایمان پیش نخواهد 
رف��ت. برداش��ت از میدان های مش��ترک گام های 
رو به جلو برای رش��د اقتصادی و اش��تغال زایی در 
کش��ور اس��ت و با اجرای قراردادهای جدید نفتی و 
سرمایه گذاری در این صنعت، افزون بر حفظ منافع 
معنوی و مادی کش��ور، فن��اوری و دانش فنی وارد 
کشور ش��ده و انقالب بزرگی در صنعت نفت ایجاد 

می شود.

سکینه الماسی
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
حضور س��رمایه گذاران خارجی در 
صنعت نفت، اشتغال زایی را به دنبال دارد، 
همه باید از فرصت حضور سرمایه گذاران 
خارج��ی در ایران اس��تفاده کنیم. حضور 
ش��رکت های نفت��ی در ای��ران، افزایش 

اشتغال در کشور به ویژه مناطق نفت خیز را به دنبال 
دارد، برخی کشورها همچون آمریکا در پی منزوی 
کردن ایران هستند، اما حضور سرمایه گذاران بزرگ 
خارجی در صنعت نفت نشان می دهد که تیر تحریم 
اقتصادی این کش��ور به س��نگ خ��ورده و اهداف 
آمریکا محقق نخواهد ش��د. حضور سرمایه گذاران 
خارجی در صنعت نفت اشتغال زایی را به دنبال دارد، 
همه باید از فرصت حضور سرمایه گذاران در ایران 
اس��تفاده کنیم، امروزه شرکت های بسیاری خواهان 
هم��کاری با ایران هس��تند که این موضوع نش��ان 

دهنده یکجانبه گرایی آمریکا در تحریم 
ای��ران است.بس��یاری از صاحب نظران 
و کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د که 
قراردادهای جدید نفتی، در گام نخس��ت 
می تواند سرمایه گذاری های جدیدی وارد 
ای��ران کند و در گام بعد می تواند س��بب 
رونق دیگر صنایع ش��ود، همچنین پولی 
که وارد کش��ور می ش��ود به تدریج در بخش پایین 
دس��تی و دیگر صنایع س��رمایه گذاری می شود که 
افزایش تولید و اش��تغال آفرینی را به دنبال خواهد 
داش��ت.همچنین اگر در اج��رای قراردادهای جدید 
نفتی و ج��ذب س��رمایه های جدید، تاخیر داش��ته 
باش��یم، رقبا و همسایگان ما، بازار و ابتکار عمل را 
در اختیار خود می گیرن��د، اما در صورتی که میزان 
تولید نفت کش��ور افزایش یابد، قدرت تاثیرگذاری 
در س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیز 

افزایش خواهد یافت.

علی عسگر ظاهری عبده وند
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی 

سرمایه گذاری خارجی از الزام های 
توس��عه اقتص��ادی کش��ورها محس��وب 
می ش��ود، از این رو با ورود س��رمایه های 
خارجی و ش��رکت های بزرگ بین المللی 

ب��ه ای��ران بخش��ی از موان��ع پی��ش روی صنعت 
به وی��ژه صنعت نف��ت برطرف خواهد ش��د. بر این 
 اس��اس، برای رس��یدن به رش��د اقتص��ادی جذب 
سرمایه گذاری به ویژه س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت مهم تلقی می شود، در شرایطی که سرمایه های 
داخل��ی جوابگوی نیاز بخش صنعت، به ویژه صنعت 
نفت نیست، استفاده از سرمایه های خارجی مطلوب 
به نظر می رس��د. در همین حال، ورود شرکت های 
ب��زرگ نفتی ب��ه ایران و همکاری ب��ا صنعت نفت 

کشورمان را باید به فال نیک گرفت چه 
اینک��ه با ورود ش��رکت های بزرگ نفتی 
همچون توت��ال به ایران، ب��دون تردید 
تکنولوژی ه��ای روز دنی��ا در این صنعت 
نیز وارد کش��ور خواهد ش��د که این مهم 
تحول صنع��ت نفت را نی��ز در پی دارد. 
س��رمایه گ��ذاری خارج��ی از الزام های 
توس��عه اقتصادی کشورها محسوب می شود، از این 
رو با ورود سرمایه های خارجی و شرکت های بزرگ 
بین الملل��ی به ایران بخش��ی از موان��ع پیش روی 
صنع��ت به وی��ژه صنعت نفت برطرف خواهد ش��د. 
در حالی که برخی کش��ورهای همس��ایه، برداشت 
بیشتری نسبت به ایران در مخازن مشترک نفت و 
گاز دارند، قراردادهای جدید نفتی و سرمایه گذاری 
خارجی با ش��رکت های بزرگ نفتی می تواند عقب 

ماندگی های گذشته در این بخش را جبران کند.

محمد قسیم عثمانی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس

صنعت نف��ت برای توس��عه هرچه 
گ��ذاری  س��رمایه  ج��ذب  ب��ه  بیش��تر 
نیازمند اس��ت، س��رمایه گذاری خارجی 
مناس��ب ترین راه ب��رای تامی��ن مال��ی 

پروژه های صنعت نفت اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
اقدام های��ی که بای��د در دس��تور کار دولت ها قرار 
گیرد تالش ب��رای جذب س��رمایه های خارجی در 
همه بخش های اقتصادی اس��ت، در شرایط کنونی، 
ارزان تری��ن راه برای تامین مالی پروژه های صنعت 
نفت استفاده از سرمایه خارجی و مشارکت با چنین 
شرکت هایی است. صنعت نفت برای توسعه هرچه 
بیش��تر به جذب س��رمایه گذاری نیازمند اس��ت، با 

توج��ه به س��رمایه گذاری س��نگین مورد 
نیاز برای  توس��عه صنع��ت نفت، باید در 
کنار س��رمایه های داخلی از سرمایه های 
خارجی نیز اس��تفاده ش��ود. این سرمایه 
گذاری نوعی دیپلماس��ی ن��رم اقتصادی 
محسوب می شود که به نوبه خود بسیاری 
از فشارهای اقتصادی به ایران را از طرف 
برخی کشورها کاهش می دهد، بسیاری از کشورها 
به ویژه کش��ورها و ش��رکت های اروپای��ی ایران را 
مکان��ی امن برای س��رمایه گذاری به ویژه س��رمایه 
 گ��ذاری در ح��وزه نفت و گاز می دانن��د. در قرارداد 
ای��ران و توتال هم انتق��ال فناوری صورت گرفته و 
هم از ش��رکت  های داخلی به عنوان همکار استفاده 
ش��ده که می تواند به نهادینه شدن انتقال و استفاده 

از فناوری روزآمد منجر شود. 

افزایش ضریب بازیافت اولویت  سرمایه گذاری خارجی

اتالف زمان جایز نیست

ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی جهانی 

نشانه موفقیت دیپلماسی نفتی 

سرمایه گذاری خارجی و  توسعه و تحول اقتصادی 

شکست سیاست ترامپ برای منزوی کردن ایران ورود شرکت های بزرگ نفتی نشانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران 

امضای قرارداد با توتال حاصل تدبیر حاکمیت، دولت و مقاومت ملت ایران 

هوشیاری توتال از فرصت پسابرجام 

رونق اقتصادی در گرو جذب سرمایه خارجی

سرمایه گذاری خارجی راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی

صنعت نفت و گاز امن ترین و پرسودترین صنعت برای سرمایه گذاران

قرارداد ایران و توتال؛ اقدام بسیار خوب

اجرای قراردادهای جدید نفتی و انقالب بزرگ در صنعت نفت 

رابطه سرمایه گذاران بزرگ خارجی در صنعت نفت و اشتغال زایی 

سرمایه گذاری خارجی و الزام های رشد اقتصادی 

سرمایه گذاری خارجی مناسب ترین راه برای تامین مالی 
پروژه های صنعت نفت

یادداشت
نمی توانیم دور میدان مشترک دیوار بکشیم

محسن صفایی فراهانی
کارشناس اقتصادی 
میدان های مشترک اولویت ایران است و 
چیزی نیست که دور آن دیوار بکشیم و به طرف 
مقاب��ل بگوییم اجازه نمی دهیم برداش��ت کنید. 
دولت روحانی در چهار سال نخست خود تالش 
کرد دیپلماس��ی فعال را جایگزین هر نوع تنشی 

کند و این برای سرمایه گذار چشم انداز روشنی است. امروز دیگر همکاری 
صنعتی با اروپا دشوار نیست. هرچند که با آمریکا هیچ گونه ارتباطی نداریم؛ 
اما نگرانی هایی که در رابطه با اروپا وجود داشت در حال از بین رفتن است 
و صنایع، بانک ها و کارشناس��ان اروپایی تمایل به همکاری با سرمایه دار 
و فع��ال اقتصادی ایران��ی پیدا کرده اند. اینها نکته های مثبتی اس��ت که 
موجب می ش��ود با ادامه یافتن دولت روحانی در چهار سال بعد چشم انداز 
روشن تری وجود داشته باشد. متأسفانه بسیاری از نیروها در کشور ما بدون 
این که با مسائل و قراردادهای بین المللی آشنایی داشته باشند به مسائلی 
ورود می کنند که جز ضرر، آورده دیگری برای کشور ندارد. ناآشنایی این 
افراد با مسائل بین المللی و قراردادی عمال خسارت های بزرگی را به ایران 
وارد کرده و می کند. من امیدوار هستم که دولت بتواند در این دوره باوجود 
مجلسی که با آن تفاهم دارد، از این مرحله عبور کند و کشور بتواند برای 
بخش های باالدستی نفت سریعا سرمایه گذاری کند تا تولید روزانه را بتواند 
به باالی پنج میلیون بشکه برسانند، که این واقعا توفیقی برای صنعت نفت 
ایران است که بعد از چهل سال بتواند تولید خود را به باالی پنج میلیون 

بشکه در روز برساند.
نفت خاورمیانه دیپلماسی بردار نیست

میدان های مش��ترک اولویت ایران اس��ت. وقتی که ایران برداشت 
نکند طرف مقابل برداشت می کند و این میدان مشترک چیزی نیست که 
بین آن دیوار بکشند و بگوییم اجازه نمی دهیم برداشت کنید، چون طرف 
مقابل برداشت می کند، ما هم بایستی برای این کار اولویت بگذاریم. بی 
تردید نفت خاورمیانه خیلی دیپلماسی بردار نیست. مخزن مشترکی وجود 
دارد، مگر می شود جلوی این برداشت ها را گرفت؟ تمام این سال هایی که 
قطر در پارس جنوبی بیش از ایران از میدان مش��ترک برداشت کرد، مگر 
 ش��د با دیپلماسی از آنها خواس��ت که این کار را نکنند؟ با سرمایه گذاری، 
تکنولوژی و مدیریت خوب، ما هم باید بتوانیم به اندازه آنها برداشت کنیم. 
ضمن اینکه آنها دست بازتری دارند، میدان بهتر و امتیازهای بیشتری به 
خارجی ها می دهند و خارجی ها هم راحت تر در آن کشورها سرمایه گذاری 
می کنند و برداشت های سریع تری را انجام می دهند. ما نباید این فرصت ها 
را از دست بدهیم. کسانی که چنین سخنانی می گویند به نظر من با اصل 

موضوع توجه ندارند.
در عصر هواپیما نمی توانیم با گاری سفر کنیم!

ایران در ۲۵ س��ال اخیر پتانس��یل مناس��بی برای اجرای بخش��ی 
از پروژه های پایین دس��تی نفت ب��رای خود ایجاد ک��رده؛ ولی در بخش 
باالدستی شاید به این میزان توانایی نرسیده است. کما اینکه روسیه پس از 
سال های بسیار فعالیت در نفت و گاز، نسبت به شرکت های پیشرو غربی، 
توان تکنولوژیک و مهندس��ی در بخش باالدستی پایین تری دارد. یعنی 
تکنولوژی که در اختیار برخی از کشورهای غربی است، در دیگر کشورها 
وجود ندارد. ما برای این که به راندمان بهینه و بهره برداری صیانتی برسیم 
باید از مخازن خود به نحو مطلوب استفاده کنیم و نباید عوام زدگی را وارد 
بحث صنعتی و تخصصی کنیم. اینها بحث سلیقه ای نیست. صنعت نفت 
اجبارا باید به س��راغ دانش برتر برود تا بتواند به نتایج مطلوب برس��د. اگر 
در کش��ور ش��رکت هایی وجود دارد که این توانایی را دارند؛ طبیعی است 
که در قیمت رقابتی اولویت با آنهاس��ت اما اگر پتانسیل ندارند، مثل این 
اس��ت که بگوییم ما می خواهیم از ته��ران تا بندرعباس برویم اما ترجیح 
می دهیم هواپیما سوار نش��ویم و می خواهیم با گاری برویم. به نظر من، 
این کار حکم عقل نیست. کسانی که این کار را می کنند باید اجازه بدهند 
مدیران و کارشناس��ان متخصص و توانمندی که در این زمینه ها هستند، 
تصمیم بگیرند. قرار نیست در هر مقوله ای همه آدم ها حق تصمیم گیری 

داشته باشند.

یادداشت
توتال چگونه باعث ایجاد شرکت مجتمع گاز 

پارس جنوبی شد؟ 
عبدالحسین ثمری

 معاون سابق عملیات شرکت ملی گاز و 
رییس هیات مدیره فعلی پاالیشگاه بیدبلند۲

توت��ال وقتی وارد پارس جنوبی ش��د در ابتدا این 
س��وال را مطرح کرد که بهره بردار چه کسی است؟ ما 
در پروژه های��ی که در صنعت نف��ت اجرا می کنیم هیچ 
موقع سراغ بهره بردار نمی رویم و هیچ احساسی نداریم 

از اینکه چه کسی زحمت چند ساله ما را به دوش می کشد و ما چقدر باید به او 
بها بدهیم؟ اما ب��رای اولین بار دیدیم که توتال برای بهره بردار جایگاه خاصی 
 قائل اس��ت. یادم اس��ت آقای صالح فروز، مدیرعامل وقت نف��ت و گاز پارس،
 بهره بردار بودند. توتال از دو پاالیشگاه ما بازدید کرد و گزارشی نوشت و نظرش 
را به وزارت نفت وقت اعالم کرد، مبنی بر اینکه با کمال تعجب در تاسیس��ات 
گاز ش��ما یک عملیات را در دو مدیریت انجام می دهند که بخش��ی در شرکت 
نفت و بخش��ی در ش��رکت گاز است!  توتال اعالم کرد: از سر چاه تا پاالیشگاه 
یک مجموعه اس��ت و گاز وقتی وارد خط لوله می شود وسط راه فنسی نداریم. 
توتال گفت: من اصال به جز اپراتور کسی را نمی شناسم و برای اولین بار توتال 
پافشاری کرد تا بخش باالدستی را به شرکت گاز دادند. توتال گفت: شرکت گاز 
بهره برداری کند تا من »کاست ریکاوری« داشته باشم. توتال همچنین اعالم 
کرد: این ش��رکت باید زبده و ورزیده باش��د و من باید به آنها  آموزش بدهم که 
بر س��ر این موضوع نیز مدتی در سطح شرکت نفت و شرکت گاز چالش وجود 
داش��ت، اما خوشبختانه با حمایت وزارت نفت ظرف 3 ماه این موضوع حل شد 
و به تمام نیروهای جدید االستخدام شرایط تسلط بر زبان انگلیسی فراهم گرد.

ید در آن روزها، برخی می ترس��یدند که توتال می خواهد نیروهای آموزش دیده 
را ب��ه خارج از کش��ور ببرد ولی اصال بحث این نبود، چ��ه اینکه توتال دانش و 
تکنولوژی داش��ت. به اعتقاد نگارن��ده، SPGC )مجتمع گاز پارس جنوبی( که 
یکی از س��رآمدهای صنعت گاز کشور است و بعد از فازهای پارس جنوبی همه 

جا حضور ارزشمندی داشته، توسط توتال شکل گرفته است.
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۱۰ یادداشت

نگاه

به کارگیری ظرفیت های داخلی در 
قراردادهای جدید نفتی

حبیب اله بیطرف
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری

س��ال ها از عمر قانون استفاده حداکثری 
از ت��وان و ظرفیت ه��ای داخل��ی و همچنی��ن 
برقراری نظام تعرفه برای واردات کاالهایی که 
تولید مش��ابه در داخل کشور دارند، می گذرد و 

خوشبختانه در کشور اقدام های خوبی در رشد تولیدات صنعتی و حمایت 
از تولید کنندگان، س��ازندگان و پیمانکاران داخلی صورت گرفته اس��ت.

در زمینه توسعه علمی و ثبت اختراعات و نوآوری ها هم اقدام های خوبی 
صورت گرفته به طوری که براس��اس نتایج مقایسه ای منتشر شده توسط 
پایگاه علوم جهان اس��الم )ISC( در س��ال ۲۰14 می��الدی، جمهوری 
اس��المی ایران در پیش��رفت علمی، رتبه نخست کش��ورهای اسالمی و 
رتب��ه 1۶ جهانی را کس��ب کرده اس��ت و این موضوع نش��ان می دهد 
که طی س��ال های گذشته در دانش��گاه های معتبر ایرانی، ظرفیت های 
علمی خوبی در رش��ته های مختلف ایجاد ش��ده اس��ت.در حوزه صنعت 
نف��ت نیز زیرس��اخت های خوب��ی در بخش پژوهش و فن��اوری فراهم 
ش��ده که از برخی جهات در منطقه کم نظیر اس��ت. رویکرد وزارت نفت 
در حوزه پژوهش، س��رمایه گذاری و حمای��ت از پژوهش های کاربردی 
و توس��عه ای اس��ت و در حوزه فن��اوری، انتقال و توس��عه فناوری های 
مورد نی��از در قالب قراردادهای جدید نفتی )توس��عه میادین نفت وگاز( 
و همچنی��ن انعق��اد قراردادهای خرید نیازهای تجمیع ش��ده کاالیی به 
هم��راه انتقال فناوری اس��ت.وزارت نفت در دول��ت تدبیر و امید پس از 
بررس��ی همه مدل های قراردادی رایج در حوزه باالدستی نفت در سطح 
جه��ان و بهره گی��ری از تجارب گذش��ته قراردادهای نفت��ی در ایران از 
قبیل امتی��ازی، پیمانکاری، حق العمل کاری، بیع متقابل و. .. و آس��یب 
شناس��ی هر کدام، به مدل جدیدی از قراردادهای نفتی دس��ت یافت و 
پس از دریافت دیدگاه های کارشناس��ان و صاحب نظران نفتی و بهبود و 
تکمیل مدل قراردادهای جدید نفتی، با ارائه پیش��نهاد شرایط، ساختار و 
مق��ررات قراردادهای جدید نفتی به هیئت وزیران و صدور مصوبه مورخ 
1۳۹۵/۵/1۶ فرآین��د مذاکره و امض��ای قراردادهای جدید نفتی را برای 
میدان های نفت و گاز با اولویت میدان های مش��ترک دنبال می کند که 
نخس��تین قرارداد در قالب الگوی جدید، روز 1۲ تیرماه با هدف توس��عه 
بخش فراس��احل فاز 11 پارس جنوبی بین ش��رکت مل��ی نفت ایران و 
شرکت توتال فرانسه امضا شد.در این قراردادها موضوع انتقال و توسعه 
فناوری و اس��تفاده از ظرفیت های داخلی در پنج س��طح مطرح  اس��ت: 
در س��طح یک فناوری های مدیریت پروژه، مهندسی مخزن و مدیریت 
تامین مالی به پیمانکاران E&P ایرانی منتقل می ش��ود. در س��طح دو، 
ظرفیته��ای پیمان��کاران EPC، GC  و OSC )خدمات حفاری( ایرانی 
در قب��ال مناقصاتی که پیمانکار اصلی )خارجی+ ایرانی( برگزار می کند، 
به کارگیری می ش��وند.در سطح س��ه، خرید کاالها و تجهیزات مورد نیاز 
اجرای قراردادها از سازندگان و تولید کنندگان ایرانی و در صورت فقدان 
شرکت ایرانی، از خارجی با اولویت داشتن شریک ایرانی انجام می شود.
در س��طح چهار، همکاری های تحقیق و توس��عه بی��ن مرکز تحقیقاتی 
ش��رکت های E&P خارجی با انستیتوها و دانشگاه های ایرانی در حوزه 
مهندس��ی مخزن صورت می گیرد و در س��طح پن��ج، در بهره برداری از 
میدان از ظرفیت ش��رکت های ایرانی بهره برداری میدان استفاده خواهد 
شد. این سطوح به خوبی نشان می دهد که در قراردادهای جدید نفتی، تا 

چه اندازه به بهره گیری از ظرفیت های ایرانی توجه شده است.

چشمان خیره رسانه های جمعی جهان از 
قرارداد توتال با ایران 

امضای قرارداد طرح توس�عه فاز 11 پارس جنوبی میان ش�رکت 
ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توال فرانسه به عنوان مجری 
ط�رح، ش�اخه بین المللی ش�رکت ملی نف�ت چین )CNPCI( و ش�رکت 

پتروپارس، توجه رسانه های گروهی در سراسر دنیا را جلب کرد.
خبرگزاری ها، ش��بکه های تلوزیونی و روزنامه های معتبر جهان 
اقدام ش��رکت فرانس��وی توتال برای امضای قرارداد توس��عه فاز 11 
پارس جنوبی با مش��ارکت ش��رکت چینی سی ان پی سی آی و شرکت 
پتروپارس، به طور گس��ترده پوش��ش دادند.شبکه های تلوزیونی سی 
ان ان، یورونی��وز، ای بی س��ی نی��وز، دویچه وله، بلومب��رگ، فرانس 
۲4، سی ان بی س��ی، فاکس بیزنس و اس��کای نیوز از جمله مهمترین 
رس��انه های غربی بودند که گزارش خبری امضای قرارداد توسعه فاز 
11 پارس جنوبی را منتش��ر کردند.شبکه فرانس ۲4 در گزارش خود 
بر این مس��ئله تأکید کرده است که توتال با امضای قرارداد با ایران، 
در برابر فشارهای آمریکا مقاومت نشان داده است.شبکه یورونیوز این 
مطل��ب را مورد توجه قرار داده که ورود توتال به ایران در ش��رایطی 
اتف��اق می افتد که اختالف میان آمریکا و اروپا درباره تهران، ش��تاب 
گرفته است.پذیرش خطرهای سیاسی ناشی از تقابل با آمریکا از سوی 
توتال در پی امضای قرارداد با ایران نیز از جمله ابعاد توافق دیروز بود 
که مورد توجه ش��بکه بلومبرگ قرار گرفت.روزنامه های وال استریت 
ژورنال، نیویورک تایمز، واش��نگتن پست، فایننشال تایمز، گلوب اند 
میل، شانگهای دیلی، آذرنیوز، بیزنس اینسایدر و هفته نامه آتالنتیک، 
از جمله نشریاتی بودند که رویداد امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 
را بررس��ی کردند.در این می��ان، روزنامه نیویورک تایمز این مطلب را 
م��ورد توج��ه قرار داد که توتال با امضای ق��رارداد با ایران، خود را در 
معرض خطرهای بزرگ و پاداش��ی چش��مگیر قرار داده است.روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال نیز به این مس��ئله اشاره کرد که توتال توانسته 
است با ورود به ایران، رقیبان خود همچون بی پی و شل را به حاشیه 
براند.افزون بر آن، خبرگزاری های رویترز، ش��ینهوا، آسوش��یتد پرس، 
فران��س پرس، اس��پوتنیک و ترند، خب��ر امضای قرارداد توس��عه فاز 
11 پ��ارس جنوبی را م��ورد توجه قرار دادند.در س��طح منطقه ای نیز 
روزنامه لبنانی دیلی استار، روزنامه های قطری پنینسوال و گالف تایمز، 
خبرگزاری کویت، و دیگر رس��انه ها، رویداد یاد شده را پوشش دادند.

رس��انه های تخصصی صنعت نفت همچون آرگس مدیا، آپ استریم، 
ورد نچ��رال گس، و همچنین رس��انه های تخصص��ی مالی همچون 

مارکتواچ و نزدک، خبر بازگشت توتال به ایران را منتشر کردند.

مشارکت 2 ميليارد دالری توتال فرانسه در صنعت 
پتروشيمی ايران

پيام  انعقاد قرارداد گازی بين ايران و توتال از نگاه سخنگوی دستگاه ديپلماسی کشور

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

آثار رشد قارچهای سمزا در فضای داخلی ساختمانهای مسكونی

سخنگوی دولت خبر داد:

آثار برجام يكی پس از ديگری در حال ظهور است

دان�ش نف�ت: معاون وزیر نف�ت با بیان 
اینک�ه توت�ال درباره حضور در ای�ران قطعا با 
آمریکایی ه�ا هماهنگ کرده اس�ت، گفت: اگر 
تحریم ه�ا بازگ�ردد، تمامی ای�ن قراردادها تا 
یک س�اعت بع�د منحل می ش�ود و این امری 

طبیعی است.
امیر حسین زمانی نیا در پاسخ به این سوال 
ک��ه »مدیرعامل توتال در زمینه تحریم ها گفته 
بود که از سیاس��ت های آمری��کا پیروی می کند 
در حالیکه وزیر نفت کش��وردر این زمینه ضمن 
تذکر به این ش��رکت فرانسوی اعالم کرده بود 
که سیاس��ت های توتال درباره حضور در صنعت 
نفت ایران در راستای سیاست های اروپاست،  در 
نهایت کدام تعبیر صحیح اس��ت«، گفت: یقین 
داش��ته باش��ید که توتال تمام جوانب حضور در 
ایران را بررسی کرده و کامال بر اساس مقرراتی 
که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می کند. 
ش��ک نکنید که با آمریکایی ه��ا نیز هماهنگ 
کرده اند.او همچنین در پاس��خ به پرسش دیگر 
خبرنگار مهر مبنی براینکه »براساس گفته های 
وزیر نفت، توتال قرار اس��ت ۲.4 میلیارد دالر را 

در یک بخش وارد طرح توسعه فراساحل فاز11 
پارس جنوبی کند و به نظر می رسد این تصمیم 
به نوعی پیش شرط برای حضور در فاز دوم این 
طرح باش��د، این مقوله را تایید می کنید«، ادامه 
داد:اگر تحریم ب��از گردد تمامی ای��ن قراردادها 
تا یک س��اعت بعد منحل می شود و این امری 
طبیعی اس��ت. اما اینکه این شرکت می خواهد 
در دو بخش س��رمایه خود را تزریق کند، به این 
معنا است این اختیار را به شرکت ملی نفت ایران 
می ده��د که در صورت خلف وعده در هریک از 
بخش های معهود شرکت توتال بتواند قرارداد را 
فسخ کند.به گفته زمانی نیا، دیگرمناقشه ای در 
ارتباط با قراردادهای جدید نفتی IPC در کش��ور 
وجود ندارد و ممکن است یک نفر صحبت هایی 
درباره آن داشته باشد که طبیعی است. از سویی 
دیگ��ر در این ق��رارداد با توت��ال بندهای انتقال 
فناوری به کشور به طور ریز بررسی و لحاظ شده 
است. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت 
با بیان اینکه در برنامه پنج ساله باید ۲۰۰ میلیارد 
دالر س��رمایه ب��رای بخش باالدس��تی و پایین 
دستی نفت جذب شود،اظهار کرد:فکر می کنم در 

سال به طور میانگین ۳۰ الی 4۰ میلیارد دالر در 
صنعت نفت ایران سرمایه جذب شود. امیرحسین 
زمانی نیا در مورد جذب س��رمایه در صنعت نفت 
ایران در بخش باالدس��تی و پایین دستی اظهار 
ک��رد: مذاک��رات متعددی در بخش باالدس��تی 
و پایین دس��تی نفت انجام درحال انجام اس��ت. 
مطمئنا این مذاکرات ب��ه خوبی پیش می رود و 
طی دو تا سه ماه آینده شاهد انعقاد قراردادخواهیم 

بود. اسامی شرکت هایی که با آنها در حال مذاکره 
هس��تیم در آینده اعالم خواهد شد. برای مثال 
شرکت ملی پتروشیمی در حال مذاکره با شرکت 
توتال   برای س��اخت چه��ار واحد به ارزش 1.۵ 
میلیارد دالر اس��ت که فکر می کنم تا شش ماه 
دیگر به نتیجه برسد.وی با تاکید بر اینکه انجام 
مذاک��رات فنی به زمان نیاز دارد افزود: مذاکره با 
توتال برای امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 

1۸ ماه به طول انجامید که این زمان یک زمان 
طبیعی برای انجام چنین مذاکراتی و قراردادهای 
بزرگ نفتی و گازی اس��ت. فکر می کنم تا چند 
ماه آینده قراردادهای دیگری پشت سر یکدیگر 
امضا خواهد شد.معاون امور بین الملل وزیر نفت 
در ادامه در مورد حضور ش��ر کت های آمریکایی 
در صنعت نفت ایران توضیح داد:  ما درخواستی 
از شرکت های آمریکایی نداشتیم اما می دانیم که 
شرکت های نفتی آمریکایی عالقه مند به حضور 
در صنعت نفت ایران هس��تند ام��ا مانع قانونی 
ب��رای این کار دارند. این موضوع زمان بر خواهد 
بود. با توجه به دولت جدید آمریکا ش��رکت های 
آمریکایی هم نمی دانند تکلیف شان چیست. البته 
حضور ش��رکت های امریکای��ی در صنعت نفت 
ایران چندان هم مهم نیست و ما با شرکت های 
اروپایی، روسی، چینی، کره ای و ژاپنی مذاکرات 
متعددی داریم و ح��دود ۲۰۰ میلیارد دالر برای 
برنامه پنج س��اله پروژه تعری��ف کرده ایم و فکر 
می کنیم در سال به طور میانگین حدود ۳۰ الی 
4۰ میلیارد دالر س��رمایه در صنعت نفت ایران 

جذب شود.

دانش نفت: معاون وزیر نفت با اشاره به 
مذاکرات انجام گرفته با شرکت توتال فرانسه 
برای س�اخت 3 مجتمع پتروش�یمی گفت: در 
صورت توافق نهای�ی، توتال 1.5 تا ۲ میلیارد 
س�رمایه  پتروش�یمی ایران  صنای�ع  در  دالر 

گذاری خواهد کرد.
مرضیه ش��اهدایی در جمع خبرنگاران 
در تش��ریح مذاکرات ش��رکت مل��ی صنایع 

پتروش��یمی با توتال فرانسه برای س��اخت مجتمع های 
جدید پتروش��یمی در ایران، اظهار کرد: بر اساس آخرین 
گفت وگوها، ۲ طرف بر س��اخت مجتمع پتروش��یمی در 
مجموع با ظرفیت تولید س��االنه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن محصول پتروش��یمی و پلیمری به توافق دست 
یافته ایم.وی با اعالم این که هم اکنون بر روی ساخت 
۲ مجتم��ع تولید یک گرید ویژه و خ��اص پلی اتیلن و 

ی��ک مجتمع ات��ان کراکر با ه��دف تبدیل 
ات��ان به اتیلن توافق ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: پیش بینی می ش��ود در صورت توافق 
نهایی، ش��رکت توتال فرانس��ه بین 1.۵ تا 
۲ میلیارد دالر س��رمایه گ��ذاری در صنعت 
پتروش��یمی ایران داش��ته باش��د.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید 
بر این که ویژگی مهم قرارداد و مش��ارکت 
احتمال��ی توتال فرانس��ه در صنایع پتروش��یمی، انتقال 
دان��ش فنی برای تولید یک گرید وی��ژه و خاص تولید 
پلی اتیلن در ایران است، افزود: هم اکنون روی ساخت 
۲ مجتم��ع تولید پلی اتیلن و محص��والت پلیمری هر 
یک با ظرفیت تولید س��االنه ۵۰۰ هزار تن توافق شده، 
ضمن آنکه ظرفی��ت واحد اتان کراکر هم حدود یک تا 

1.۲ میلیون تن در سال برآورد می شود.

دان�ش نف�ت: س�خنگوی وزارت ام�ور 
خارجه کش�ورمان با اش�اره به قرارداد گازی 
اخی�ر بین ایران و ش�رکت فرانس�وی توتال 
اظهار کرد: فرانسه »مکرون« مصمم است که 
به حضور جدی تر خود در بازار ایران استمرار 

بخشد.
بهرام قاس��می، در مورد اهمیت امضای 
ق��رارداد کالن گازی بی��ن ای��ران و ش��رکت 
فرانس��وی توتال و پیام های انعق��اد این قرارداد 
تصریح کرد: حضور توتال در این کنسرس��یوم 
بیان گ��ر پیام ی��ا پیام های گوناگونی اس��ت که 
می تواند مخاطبان بس��یاری داشته باشد و من 
نمی توان��م به تمامی ابعاد و آث��ار این پیام ها در 
این لحظه خاص بیانی صریح و روش��ن داشته 
باش��م، ولی در یک برداش��ت س��اده باید گفت 

که »فرانس��ه امانوئ��ل مکرون مصمم اس��ت 
ب��ه حضور جدی تر خود در بازار ایران اس��تمرار 
بخش��د.وی ادامه داد: اتحادی��ه اروپا مصمم به 
استمرار اجرای برجام و باقی ماندن بر تعهدات 
و توافق��ات خود در مورد برجام اس��ت، آن هم 
در ش��رایطی که آمری��کای ترامپ هر از گاهی 
کالمی تحریک آمیز و غی��ر واقع بینانه پیرامون 
برجام و تهدید به در راه بودن تحریم های جدید 
علی��ه ایران می کند یا ب��ه دنبال تبلیعات منفی 
و ایجاد فضای روانی ناس��الم در س��طح جهان 
نس��بت به ایران برای ایجاد تردید و نگرانی یا 
همان »ایران هراس��ی« به منظور جلوگیری از 
حضور موسسات و شرکت های بزرگ اقتصادی، 
صنعتی، مال��ی و بانکی در س��طح جهان و به 
خص��وص اروپ��ا در ایران اس��ت و این یکی از 

پیام ه��ای مهم این ق��رارداد کالن بین ایران و 
اروپا و جهان است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
تاکی��د کرد ک��ه »این قرارداد خ��ط بطالنی بر 
برخی تحلیل ها و نظریه های افراطی و بدبینانه 
اس��ت.«قرارداد گازی بی��ن ای��ران و ش��رکت 
فرانسوی توتال خط بطالنی بر برخی تحلیل ها 
و نظریه ه��ای افراطی و بدبینانه اس��ت. وی در 
همین چارچوب خاطرنش��ان ک��رد: این قرارداد 
پیامی ب��ه برخی کش��ورهای منطقه و تحوالت 
آن و تمامی تندروه��ا و افراطی های جنگ طلب 
در عرصه جهانی اس��ت. ش��اید در یک بررسی 
دقیق و در یک محیط واقع بینانه، آثار خاص این 
قرارداد می تواند این باش��د که در برخی محافل 
داخلی هنوز عده ای اسیر تحلیل های شخصی و 
پیش داوری در سیاست خارجی هستند و بدون 

آگاهی های الزم به پیش داوری و قضاوت های 
عجوالنه می پردازند.این دیپلمات کش��ورمان با 
اشاره به برخی خبرسازی های نادرست روزهای 
گذش��ته برخ��ی از رس��انه ها مبنی ب��ر این که 
اتحادیه اروپا همزمان با سفر ظریف به تعدادی 
از کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه، تحریم های 
جدی��دی علیه ایران اعمال کرده اس��ت اظهار 
کرد: انعقاد این قرارداد بار دیگر نادرس��ت بودن 
این ادعاها را ثابت کرد و نش��ان داد که اتحادیه 
اروپ��ا، بر اس��اس برجام و تعه��دات بین المللی 
طرف های متعاهد وفق قطعنامه ۲۲۳1 شورای 
امنیت، تا حد بسیاری برای اجرای تعهدات خود 
تالش کرده اس��ت و باید آموخ��ت در رابطه با 
برخی مکانیزم های بسیار پیچیده مانند ساختار 
اتحادیه اروپا، آن ه��م در روند تصمیم گیری و 

تصمیم س��ازی باید با درک دقیق تر و با آرامش 
بیشتری به قضاوت پرداخت. قاسمی تاکید کرد: 
مس��ائل و موضوع��ات سیاس��ت خارجی جنبه 
ملی داش��ته، جزء منافع و امنیت ملی محسوب 
می شوند و از جمله مواردی نیستند که به سطح 
خیابان کشیده شوند وگرنه آقای ظریف پس از 
بازگشت از سفر آلمان و ایتالیا و فرانسه به تهران 
می توانس��تند در مورد روند پیش��رفت این نوع 
همکاری های اقتصادی نس��بتا عظیم صحبت 
کنند، اما مصالح کلی کشور چیز دیگری است.

وی با بی��ان این که این اولین س��رمایه گذاری 
کالن اروپایی ه��ا در ایران در بخش انرژی بعد 
از رفع برخی تحریم ها علیه کش��ورمان اس��ت، 
تصریح کرد: برخی انعق��اد این قرارداد را بعد از 

تحوالت اخیر  منطقه قابل تامل می دانند.

دانش نفت: در کشورهای صنعتی افراد، 
بیش��تر اوقات خود را در فضاهای بسته سپری 
می کنند. بس��یاری از آلودگی های ش��یمیایی و 
میکروبی میتوانن��د موجب اثرات مضر بر روی 
س��المت افراد ش��وند. این آثار طیف��ی از انواع 
عفونت ه��ا و یا آلرژی ها را ش��امل می ش��ود. 
قارچ ها از جمله میکروارگانیس مهایی هس��تند 
ک��ه در همه جا موجود ب��وده و در صورت مهیا 
بودن ش��رایط، قادر به رش��د بر اکثر سازه ها و 
اسباب و وسائل هستند. از میان انواع قارچ هایی 
که در ساختمان ها مشاهده می شوند، برخی قادر 
به تولید س��م هستند. برای مثال قارچی به نام 
»آس��پرژیلوس« )Aspergillus( از قارچ ه��ای 
شایعی بوده که می تواند بر روی وسائل مختلف، 
گرد و خاک و نیز در هوا یافت ش��ود. بنابر این 
ساکنین همواره در معرض تماس و یا استنشاق 

هوای آلوده به ترکیبات سمی قارچی هستند. 
به گزارش مرک��ز تحقیقات بیماری های 
غیرواگیر پژوهش��گاه علوم غدد و متابولیس��م 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکنون مطالعات 
کمی ب��ر روی س��طوح آلوده ح��اوی ترکیبات 
س��می قارچی و انتقال آنها به هوا انجام گرفته 
اس��ت. در ی��ک مطالعه مش��خص ش��د که با 
برداشتن کاشی های سقف آلوده به نوعی قارچ 
س��مزا، هوای خانه می تواند به س��م این قارچ 

آلوده شود. 
اثرات احتمالی س��مهای قارچی در ایجاد 
برخ��ی اخت��الالت یکی از س��وال های چالش 
برانگی��ز در می��ان محققین در جهان اس��ت. 
احتمال خطر بروز بیم��اری بدلیل قرار گرفتن 
در معرض س��م های قارچ��ی از اواخر دهه ۹۰ 
میالدی قوت گرفت. در آن زمان مشاهده شد 
که س��م نوعی قارچ به نام »استاکی بوتریس« 
)SG( در ایج��اد عالئ��م خونری��زی ریوی در 
ن��وزادان نقش دارد. همچنین بر اس��اس نتایج 
حاصل از تحقیق��ات، قرار گرفتن در معرض ۵ 
میکروگرم سم »استاکی بوتریس« )SG( برای 
مدت 4 روز منج��ر به از بین رفتن عصب های 

حسی بویایی و نقص در بویایی می شود. 
مطالع��ات اخی��ر نقش این س��م ها را در 
 Sick( 1 »ایجاد »نش��انگان بیماری ساختمان
building syndrome( م��ورد بررس��ی ق��رار 
دادهان��د و به نقش این عوام��ل در ایجاد این 
نش��انگان )Syndrome( اذعان داشته اند. البته 
اطالعات راجع به ارتباط مستقیم تولید سم های 
قارچی بر روی لوازم و س��ازه ها و انتقال آنها به 
هوا بسیار محدود بوده و نیاز به مطالعات بیشتر 
و دقیقت��ر در این زمینه اس��ت. در نظر گرفتن 
احتمال »س��میَّت« ناشی از استنشاق ترکیبات 
س��می قارچها در داخل ساختمان ها بسیار حائز 

اهمیت است.  
با توج��ه ب��ه گزارش های اعالم ش��ده 
حاصل از تحقیقات مختلف، باید به لزوم بررسی 
و ارزیابی خطر مربوط به آلودگی های قارچی در 
فضای داخلی ساختمان ها توجه بیشتری داشت. 

پانوشت:���
 Sick(  »نش��انگان بیماری س��اختمان«

building syndrome( ب��ه مجموعه های��ی از 
عالئم مختلف گفته می ش��ود که ساکنان یک 
س��اختمان را گرفتار خ��ود می کند. عالئمی که 
مبتالیان به این سندرم بیان داشته اند از التهاب 
مخاطی غش��اء )چش��م، بینی و گلو(، تأثیرات 
عصبی )سردرد، خس��تگی و تحریک پذیری(، 
آسم و عالئم مش��ابه آن )تنگی قفسه سینه و 
خس��خس سینه(، تا خش��کی پوست و سوزش 
آن و شکایات دستگاه گوارش را در بر می گیرد. 

معمواًل وجود اخت��الل در تهویه، ترکیبات آلی 
فرار، قارچ ها و مواد ش��یمیایی صنعتی از جمله 

عوامل دخیل در این امر عنوان شده اند.
���:Reference

Aerosolization of 1 
mycotoxins after growth of 
toxinogenic fungi on wallpa-
per. Appl. Environ. Microbiol. 
doi:10.1128/AEM.01001-17

دانش نفت: سخنگوی دولت از رکورد بی سابقه تولید 
نفت خام برای اولین بار بعد از رفع تحریم ها خبر داد.

محمدباقر نوبخت در این نشست با اشاره به اخباری 
از ح��وزه تولی��د نفت، گفت: طبق عملکرد خ��رداد ماه در 
تولی��د نفت برای اولین بار بعد از رفع تحریم ها تولید نفت 
خام از س��ه میلی��ون و نهصد و یک  هزار بش��که در روز 
فراتر رفته اس��ت که این رکوردی بی س��ابقه است و این 
موفقیت بعد از تنگناها در این زمینه خبر بسیار امیدبخشی 
اس��ت.وی ادامه داد: در خرداد م��اه میعانات گازی روزانه 
۶۹۲ هزار بش��که به ثبت رس��یده و گاز طبیعی نیز ۸۵۲ 
میلیون مترمکعب در روز بوده و خوش��بختانه نش��ان داده 
شد که جمهوری اس��المی ایران به رغم اعمال تحریم ها 
بعد از برجام موفق ش��د مجددا تولید خود را به سقفی که 
از قبل داشت برساند و از این جهت به عنوان نقطه مثبت 
از آن ی��اد کرد.نوبخت در ادامه تاکید ک��رد که منظور از 

این رقم صادرات نیست و این رقم تولید نفت و به عنوان 
مولفه اقتصادی هر کشور است.سخنگوی دولت همچنین 
با اشاره به امضای قرارداد ۵ میلیارد دالری سرمایه گزاری 
نفتی ش��رکت توتال ب��ا ایران در حوزه میادین مش��ترک 
گازی پ��ارس جنوب��ی، گفت: این ق��رارداد به عنوان یک 
س��رمایه گذاری مشترک روز گذشته به امضا رسید و این 
قرارداد بیس��ت س��اله برای تولید ۳۳۵ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی غن��ی ترش به ارزش تقریبی ۸4 میلیارد دالر 
تنظیم ش��ده است.وی تاکید کرد: این قرارداد از آن جهت 
حائز اهمیت اس��ت که اولین قرارداد پس از رفع تحریم و 
اجرایی ش��دن برجام در کش��ور رخ داده و نشان داده شد 
که اراده های شکل گرفته بر اساس تزریق نااطمینانی در 
فضای جمهوری اس��المی ایران بی اثر بوده و این قرارداد 
پس از برجام به عنوان یک قرارداد ارزشمند دیوار تحریم 

را کامال فرو ریخت.

معاون وزیر نفت:

شک نکنید توتال با آمریکایی ها هماهنگ کرده است

پيام پزشكی

تحلیل
گفتمان
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۱۱ معدن
در همایش معدن،  فرصت ها و چالش ها مطرح شد؛

دکتر کرباسیان: پس از برجام،  امکان جذب فناوری روز فراهم شده است
دانش نفت: رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با تاکید بر اینکه ش�رایط ج�ذب فناوری روز 
پس از برجام فراهم ش�ده است، گفت: برای 
توس�عه بخش معدن، جذب س�رمایه گذاری 

خارجی و فناوری روز ضروری است.
 به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، مهدی کرباس��یان در 
همایش »معدن، فرصت ها و چالش ها« در 
اتاق بازرگانی کرمان ضمن بیان این مطلب 
و با اش��اره به یاد و خاطره سردار سازندگی 
آیت اهلل رفسنجانی و تاکید ایشان بر بخش 
مع��دن در اقتصاد طی آخری��ن مالقات ها، 
گف��ت: همه ما باید در فض��ای امن، آرام و 
تعامل با کشورها برای جذب سرمایه خارجی 
و تامی��ن فناوری ه��ای روز در بخش های 
مختل��ف از جمله معدن ت��الش کنیم.وی 
ادام��ه داد: ایج��اد س��االنه ی��ک میلیون و 
۲۰۰ هزار ش��غل در کش��ور، بدون حمایت 
از کارآفرینان و بخ��ش خصوصی و تعامل 
با کش��ورهای خارجی امکان پذیر نیست و 

بخش معدن به عن��وان یکی از بخش های 
دارای ارزش اف��زوده ب��اال و اش��تغال زایی 
ف��راوان می تواند در این مس��یر قرار گیرد.

رئی��س هیات عامل ایمیدرو ب��ا بیان اینکه 
پس از برجام امکان جذب فناوری های روز 

به عنوان یکی از ضرورت های بخش معدن 
فراهم ش��د، تصریح کرد: تا پیش از برجام، 
ش��رکت های معتبر خارجی اگ��ر تمایلی به 
مذاکره با ما داش��تند، ق��رار مالقات ها را در 
دبی و اس��تانبول می گذاشتند و کارشناسان 
خود را می فرستادند اما طی سا ل های اخیر، 
اینجانب با مدیران بیشتر شرکت های معتبر 
معدن��ی دنی��ا در تهران مالق��ات و مذاکره 

کردم.وی ادام��ه داد: طرح تیتانیوم کهنوج، 
برخالف نظر رایج که در آن مش��کل مالی 
مطرح می شد، مشکل اساسی اجرایی نشدن 
آن، فن��اوری روز ب��ود که خوش��بختانه با 
مذاکرات انجام شده، از فناوری روز استفاده 
شده و از بهترین مشاوران استرالیایی کمک 
گرفته شده است. همچنین در طرح توسعه 
معدن مهدی آباد پس از برجام، یک میلیارد 

دالر س��رمایه گذاری در حال محقق شدن 
اس��ت و مقدمات زیرساختی آن انجام شده 
و اقدامات مهندس��ی در ح��ال انجام بوده و 

تجهیزات آن خریداری شده است.

همراهی بخش خصوصی 
در توسعه بخش معدن

دکتر مهدی کرباسیان
معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو

به زودی ش��اهد آغ��از به کار دولت 
جدی��د خواهیم ب��ود اینک در ش��رایطی 
دولت یازدهم وارد هفته های پایانی خود 
می ش��ود که با نگاهی به عملکرد گذشته 
و برنامه ه��ای آتی ، می ت��وان نگاهی به 
بخش��ی از سیاس��تگذاری های ایمی��درو 
در دول��ت تدبیر و امی��د انداخت. یکی از 

اقدامات دوره 4 سال گذش��ته این است که دولت تمام تالش 
خود را معطوف به اس��تفاده حداکثری از توان بخش خصوصی 
در راستای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی کرد هرچند مسیری 
اس��ت ک��ه تازه آغاز ش��ده ام��ا دورنمای آن حض��ور قدرتمند 
ش��رکت های خصوص��ی در اقتصاد و به وی��ژه بخش معدن و 
صنایع معدنی اس��ت.اکنون می توان ثم��ره این همراهی را در 
منطقه اس��تراتژیک سنگان مش��اهده کرد. این منطقه معدنی 
که برای تولید 1۷,۵ میلیون تن کنس��انتره و گندله سنگ آهن 
طرح ریزی شده تا سال ۹۲ تحرک چندانی نداشت و باور اینکه 
روزی پروژه ها تبدیل به کارخانه های عظیم ش��وند کمی دور از 
ذهن می نمود. در روزهای اخیر اما آغاز تولید آزمایش��ی بزرگ 
ترین گندله س��ازی شرق کشور با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن، 
خبر از آمادگی س��نگان برای پش��تیبانی از ط��رح جامع فوالد 
داد. عالوه بر این کارخان��ه دیگری نیز با همین ظرفیت آماده 
تولید اس��ت به ط��وری که هم این��ک 1۰ میلیون تن ظرفیت 
جدی��د در بخش فراوری س��نگ  آهن آماده به کار اس��ت که 
خود گامی عملی برای رش��د ارزش اف��زوده و اقتصاد مقاومتی 
است. طراحی و اجرای این پروژه ها از سوی شرکت های داخلی 
انجام ش��ده که ایجاد اش��تغال و درآمدزایی برای شرکت های 
داخلی و مردم منطقه ش��مال شرق کش��ور را به همراه داشته 
اس��ت. تعداد افراد ش��اغل در این طرح ها به طور مس��تقیم به 
4هزار نفر می رس��د که نزدیک به 1۰هزار ش��غل غیرمستقیم 
هم ایجاد کرده اس��ت.همچنین شروع به کار نخستین کارخانه 
آهن اس��فنجی با روش ایرانی )PERED( در ش��ادگان استان 
خوزستان،  اتفاق دیگری بود که از سوی شرکت های خصوصی 
ایرانی به ثمر نشس��ت. باید یادآور شد 4 کارخانه آهن اسفنجی 
طرح های اس��تانی فوالد ب��ا روش ایرانی به مدار تولید خواهند 
پیوس��ت. از س��وی دیگر حضور کنسرس��یومی از شرکت های 
ایران��ی برای پ��روژه معدن روی مهدی آباد دیگ��ر اتفاقی بود 
که پای ش��رکت های خصوصی را در پروژه های بزرگ معدنی 
محکم ک��رد. مهدی آباد امید صنعت روی ایران ش��ده و قرار 
اس��ت با ذخیره 1۶۰ میلیون تنی، بار اصلی اهداف توس��عه ای 
این صنعت را بردوش کش��د. به این لیست باید پروژه تیتانیوم 
کهن��وج را اضافه کرد. طرح��ی که حتی اجرای آن برای اهالی 
دول��ت نی��ز باور پذیر نب��ود. اما این طرح نیز ب��ا حضور بخش 
خصوصی آغاز ش��ده و به عنوان نخس��تین پروژه فرآوری فلز 
جادویی تیتانیوم در ایران، در دس��ت ساخت است.مناطق ویژه 
صنای��ع انرژی بر که با چش��م انداز تولی��د رقابتی محصوالتی 
همچون آلومیینوم، فوالد،  پتروش��یمی و... پا به عرصه گذاشته 
ان��د نیز با همت بخ��ش خصوصی عملیات را آغ��از کرده اند. 
در منطقه وی��ژه صنایع انرژی بر الِمرد، طرح آلومینیوم جنوب 
)بزرگ ترین پروژه تولید شمش آلومینیوم( در دست اجراست و 
در منطقه پارسیان به تازگی یک شرکت داخلی، برنده سرمایه 
گذاری برای احداث بندر شد. منطقه ویژه صنایع انرژی بر خلیج 
فارس نیز پیش��تر چنین الگویی را با اج��رای طرح های فوالد، 
 آلومینیوم،  نیروگاه و توس��عه اسکله پیاده کرده بود.طی 4 سال 
گذش��ته بیش از ۸۰درصد از ۲4ه��زار میلیارد تومان پروژهایی 
که یا نیمه کاره بودند یا بر روی کاغذ،  توسط بخش خصوصی 
س��رمایه گذاری ش��د که این همراهی تحسین برانگیز است و 
روز صنع��ت و معدن،  فرصت��ی برای بازگو ک��ردن و تقدیر از 
فعاالن سرمایه گذاری و تولید است. با فعال شدن این طرح ها 
1۰هزار شغل مستقیم در پروژه ها و کارخانه های مختلف ایجاد 
ش��د که گامی در جهت اقتصاد مقاومتی محس��وب می شود. در 
کنار طرح هایی که راه اندازی ش��ده اند یا در مسیر ساخت قرار 
دارند،  پروژه اکتش��اف ۲۵۰هزار کیلومتر مربعی از ابتدای سال 
۹۳ آغاز ش��د ک��ه در این طرح حدود 1۰۰ ش��رکت خصوصی 
مشارکت داش��ته اند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان 
س��ال جاری مراحل شناسایی،  پی جویی و اکتشافات این طرح 
به اتمام می رس��د. همانطور که پیش��تر از زب��ان رییس محترم 
جمهوری نیز اعالم شد،  خبرهای خوشی از افزایش ذخایر مواد 
اس��تراتژیک معدنی منتشر خواهد ش��د که به اعتقاد اینجانب 
میزان کشف معادن جدید سنگ آهن،  زغالسنگ، مس،  طال و 
همچنین عناصر نادرخاکی در نیمه دوم س��ال به اطالع عموم 
می رس��د. نکته ای که الزم اس��ت یادآوری ش��د در دوره پسا 
برجام، توانستیم از تکنولوژی برتر شرکت های خارجی نیز بهره 
ببریم. این در شرایطی بود که با تنگناهای مالی، مواجه بودیم 
اما همکاری با ش��رکت های صاحب تکنول��وژی، نتایج ارزنده 
ای در پی داشت.مس��یر پیش رو در دول��ت دوازدهم نیز ادامه 
سیاس��ت حضور پررنگ تر بخش خصوصی در معدن و صنایع 
معدنی اس��ت. در س��ال جاری بیش از یک میلیارد دالر طرح 
وارد مدار تولید می ش��وند و ۲ میلیارد دالر نیز پروژه جدید وارد 
عملیات س��اخت خواهند شد که جملگی در اختیار شرکت های 
خصوصی اس��ت.به واق��ع دولت دوازدهم ب��رای برون رفت از 
چالش های توس��عه،  به سیاستگذاری،  توس��عه زیرساخت ها و 
مهیا کردن ش��رایط مناسب کس��ب و کار روی آورده و بخش 
خصوصی را به استفاده از فرصت ها برای رشد، ترغیب می کند. 
آن سیاس��تگذاری در عمل به ایجاد شغل،  درآمدزایی و کاهش 
محرومیت ها منتهی می شود که همانا اهداف اصلی دولت ها و 

اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.

در روز صنعت و معدن اعالم شد؛

بهبود وضعيت ايمنی در واحدهای تابعه ايميدرو
توليد زغالسنگ برخالف توافق جهانی

 افزايش يافت
دانش نفت: مدیر ایمنی، بهداش�ت، محیط زیست و 
انرژی ایمیدرو گفت: وضعیت ایمنی در واحدهای ایمیدرو 
بین س�ال های 9۲ الی 95 در مقایس�ه با سال های قبل از 

آن، بهبود یافته است.
 به گ��زارش ایمیدرو، امیر ولد خان��ی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: بررس��ی شاخص های آماری حوادث 
بین س��ال های ۹۲ تا ۹۵ در مقایسه با سال های قبل از 
آن، بیانگر آن اس��ت که ش��اخص »تکرار حوادث« در 
واحد ه��ای تابعه ایمیدرو از ۵,14 طی س��ال های ۸4 تا 
۹1 به ۲,1۹ طی س��ال های ۹۲ تا ۹۵رس��یده است.وی 
ادامه داد: شاخص »ش��دت حوادث« نیز طی سال های 
۸4 ت��ا ۹1، ۰,۹۰ بوده که طی س��ال های ۹۲ تا ۹۵ به 
۰,۶4 کاهش یافته اس��ت.مدیر ایمنی، بهداشت، محیط 
زیس��ت و انرژی ایمیدرو درباره اقدامات انجام ش��ده از 
س��وی این بخش ب��رای ارتقای آگاه��ی، توانمندی و 
مس��ئولیت پذیری کارکنان تصریح ک��رد: از جمله این 
اقدامات، حض��ور در نمایش��گاه های بین المللی محیط 
زیس��ت، برگ��زاری ۲ دوره آموزش��ی »ارتقای س��طح 
دانش و مهارت مدیران و کارشناس��ان ایمنی، بهداشت 
و محیط زیس��ت واحدهای تحت پوش��ش« و برگزاری 
دوره آموزش��ی ایمنی معادن روباز با همکاری ش��رکت 
آس��کوتک و توسط اس��تادان آلمانی به مدت یک هفته 
با حضور مدیران و کارشناس��ان HSE واحدهای تابعه، 
مرکز تحقیق��ات کار، HSE  وزارتخانه، ادارات صنعت، 
معدن و تجارت ۶ اس��تان و نیز ش��رکت های خصوصی 
بخش معدن اس��ت.وی افزود: همچنین، برگزاری دوره 
آموزشی »به تصویر کشیدن ضایعات و کاهش هزینه ها، 
 HSE ویژه مدیران »)MFCA( هزینه یابی جریان مواد

و کارشناسان محیط زیست واحدهای تابعه در ۲ نوبت، 
همایش ۲ روزه محیط زیس��ت، بهداش��ت و ایمنی در 
ش��رکت ها و واحده��ای تابع��ه ایمی��درو در بهمن ۹۲، 
برگ��زاری همای��ش ۲ روزه ایمنی، بهداش��ت و محیط 
زیس��ت در حوزه معادن و صنای��ع معدنی ایران در دی 
۹4، برگزاری دوره آموزش��ی »س��امانه پایش برخط و 
م��دوام در منابع آالینده محیط زیس��ت » ویژه مدیران 
HSE و کارشناس��ان محیط زیس��ت واحدهای تابعه، از 
دیگر فعالیت های صورت گرفته در این راس��تا اس��ت.

ولدخانی خاطرنش��ان کرد: در س��ال ۹4، دس��تورالعمل 
تش��کیل کمیت��ه عالی ام��ور HSE ایمی��درو تدوین و 
این کمیت��ه با ابالغ احکام مدیران HSE ش��رکت ها و 
مجتمع های بزرگ زیرمجموعه س��ازمان، ۶ جلس��ه در 
سال ۹۵ برنامه ریزی و اجرا شد.وی ادامه داد: به منظور 
انتق��ال تجارب و ارتقای مهارت مدیران و کارشناس��ان 
HSE واحدهای تابعه در س��ال گذش��ته، ۳ مورد بازدید 
 HSE آموزش��ی از واحده��ای منتخب فع��ال در زمینه
)شرکت فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی تبریز و مس 

سونگون( به عمل آمد. 

دانش نفت: س�ه کش�ور برتر تولیدکننده زغالسنگ 
جه�ان تولی�د خ�ود را در 5 ماه�ه نخس�ت س�ال ۲٠1۷ 
افزایش دادند،  این در حالی است که طبق توافق پاریس،  

تولید سوخت های فسیلی باید کاهش می یافت.
 ب��ه گ��زارش وب س��ایت ماینینگ کش��ورهای 
چین،آمری��کا و هن��د در ۵ ماهه نخس��ت س��ال جاری 
می��الدی 1۲1میلیون تن زغالس��نگ تولی��د کردند که 
حاکی از رش��د ۶درصدی نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته اس��ت.افزایش تولید در س��ال جاری میالدی 
برخالف توافق س��ال ۲۰1۵پاریس برای کنترل انتشار 
گاز دی اکس��ید کرب��ن و گازه��ای گلخانه ای اس��ت. 
اخیرا دونالد ترامپ رئی��س جمهور آمریکا از خروج این 
کش��ور از توافق مذکور خبر داد. امریکا با افزایش تولید 
1۹درص��دی پیش��تاز تولید این م��اده معدنی در ۵ماهه 
نخس��ت س��ال جاری میالدی ش��د در حالی که سال 
گذشته کاهش 1۹ درصدی تولید زغالسنگ در امریکا و 
۷,۹درص��دی در چین از دالیل افت تولید جهانی اعالم 
ش��د.از دالیل افزایش تولید در سه کشور چین، امریکا 
و هن��د می توان به تغییر سیاس��ت های چی��ن، تغییر در 
بازار های آمریکا و فش��ار مستمر هند برای تولید برق و 
همچنی��ن نقش ترامپ به عنوان عامل موثر در افزایش 
تولید زغالس��نگ در امریکا اش��اره کرد.سال گذشته اما 
تولید جهانی زغالس��نگ ۶,۲درص��د کاهش یافت و به 
۳,۶ میلیارد تن رس��ید که کمترین میزان از سال 1۹۵۰ 

تاکنون به شمار می آید.
کاهش تقاضای جهانی زغالسنگ

گزارش اخیر وب س��ایت بی پی گلوبال از کاهش 
تقاضای زغالسنگ امریکا در سال ۲۰1۶ به ۳۵۸میلیون 

و 4۰۰هزار تن یعنی پایین ترین میزان 4۷ سال گذشته 
خبر داد. چین نیز طی مدت مذکور شاهد کمترین میزان 
مصرف این ماده معدنی در ۶ سال اخیر بود. در مجموع 
می توان گفت مصرف زغالس��نگ درتمامی قاره ها به جز 
افریق��ا با کاهش همراه بوده اس��ت.دیگر اخبار روزهای 
اخیر نیز حاکی از کاهش تقاضای این س��وخت فسیلی 
است. دولت چین از ابتدای ماه جوالی واردات زغالسنگ 
را به بنادر کوچک این کش��ور ممن��وع کرد تا عرضه را 
در تابس��تان دش��وار کرده و قیمت این م��اده معدنی را 
افزایش دهد.شرکت زغالسنگ هندCoal India نیز در 
جدیدترین گزارش خ��ود از تعطیلی ۳۷ معدن تا مارس 
۲۰1۸ به دلیل مشکالت اقتصادی و عدم توانایی رقابت 
با منابع انرژی تجدیدپذیر خبر داد.همچنین دولت چین 
متعهد اس��ت که تولی��د گازهای گلخان��ه ای خود را تا 
س��ال ۲۰۳۰کاهش داده و در این راس��تا س��ال گذشته 
صدها معدن را تعطیل و س��اعات کاری دیگر معادن را 
نیز کاهش داد. ای��ن اقدامات با هدف کاهش عرضه و 
افزایش قیمت زغالسنگ صورت می گیرد. این در حالی 
است که دولت چین از آن زمان تا کنون تولید این ماده 

معدنی را افزایش داده است. 

مدير گروه معدن و صنايع معدنی مرکز پژوهش های مجلس

درآمدهای معادن صرف زيرساخت های معدن و صنايع معدنی شود
دانش نف�ت: مدیر گروه معدن و صنایع 
معدن�ی مرک�ز پژوهش های مجلس ش�ورای 
اس�امی گفت: درآم�د حاص�ل از مع�ادن باید 
ب�رای ایج�اد زیرس�اخت های نرم و س�خت 
معدن و صنایع معدنی صرف ش�ود تا در آینده 
هزینه س�رمایه گ�ذاری بخ�ش خصوصی در 

بخش معدن کاهش یابد.
 به گ��زارش دان��ش نفت ب��ه نقل از 
ایمیدرو،  فرید دهقانی افزود: اگر قرار اس��ت 
معدن عوایدی در کوتاه مدت داش��ته باشد، 
نباید درآمد این بخش برای حوزه های دیگر 
یا بودجه عمومی کشور هزینه شود؛ بلکه باید 
برای ایجاد و تکمیل زیرس��اخت های مورد 
نیاز بخش معدن اختص��اص یابد.وی اولین 
نقط��ه جهش بخش مع��دن را توجه به امر 
اکتش��اف دانس��ت و تصریح کرد: حاکمیت 
باید ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن 
ب��ه وی��ژه اکتش��اف و اس��تخراج را کاهش 
دهد.دهقان��ی اظهار کرد: بای��د اطالعات و 
اکتش��افات پایه را در بخش معدن را تکمیل 
کنی��م که ای��ن امر کم��ک بس��زایی برای 
افزایش سرمایه گذاری در این بخش خواهد 
کرد. ابتدای این حلقه را حاکمیت به عنوان 
زیرس��اخت نرم بخ��ش معدن م��ورد توجه 

ق��رار دهد.وی اف��زود: حاکمی��ت باید منابع 
الزم و کافی برای تهیه نقش��ه های پایه، به 
روزرسانی نقش��ه های موجود و کال تکمیل 
اطالعات پای��ه و ژئوفیزیک های هوایی که 
در س��طح کش��ور باید انجام ش��ود را تامین 
کند تا پوشش کلی صورت بگیرد. این مهم 
فقط با نگاه حاکمیت بر بخش معدن میس��ر 
می ش��ود.مدیر گروه معدن و صنایع معدنی 
مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: اگر ما 
بودجه های سنواتی را در طی سال ها و چند 
دهه اخیر ن��گاه کنیم، میزان بودجه مصوب 
و بودجه تخصیصی ب��رای بخش معدن در 
امر اکتشافات پایه، نسبت به دیگر بخش ها 
بسیار ناچیز بوده است.دهقانی گفت: هر چند 
در س��ال های اخیر جهش در بودجه معادن 
صورت گرفته اما چون در س��نوات گذش��ته 
این مبلغ بس��یار کم ب��وده،  به همین خاطر 
افزایش ها کمک شایان توجهی برای ایجاد 
جه��ش در بخش مع��دن نخواه��د داد.وی 
همچنین تعام��ل با مجموعه ه��ای جهانی 
در بخ��ش مع��دن را مورد توجه ق��رار داد و 
افزود: تکنولوژی های ما در بخش اکتش��اف 
و استخراج در س��طح استانداردهای جهانی 
نیس��ت، به اضافه اینکه معدن حوزه سرمایه 

بری اس��ت و از طرفی ما س��رمایه کافی در 
داخل کش��ور نداریم.  همچنی��ن اکثر مواد 
معدن��ی و ف��راوری ش��ده دارای بازارهای 
جهانی اس��ت ؛ لذا ما بای��د دعوت همکاری 
از ش��رکت های دارای تکنولوژی ه��ای برتر 
در این حوزه را تسریع و قوت ببخشیم. این 
روی��ه هم به واردات تکنول��وژی روز دنیا در 
حلقه ه��ای مختلف کمک خواهد کرد و هم 
جذب منابع الزم و ارزان برای بخش معدن 
را در پی خواهد داش��ت.مدیر گروه معدن و 
صنایع معدنی مرک��ز پژوهش های مجلس 

تصریح کرد: باید ب��رای کل زنجیره بخش 
معدن از ابتدا تا انتها یعنی از اکتشاف تا انتها 
یعنی فراوری و ساخت یک مجموعه سیاست 
گذاری اتخاذ کنیم به طوری که این سیاست 
گذاری ها ب��ا یکدیگر س��ازگاری منطقی و 
عقالیی داشته باش��د. تعدد سیاستگذاری ها 
در کل زنجی��ره و در حلقه های مختلف این 
زنجیره، به سرمایه گذاری در زنجیره ارزش 
ضربه خواهد زد.وی ادامه داد: همچنین اگر 
می خواهیم از خام فروش��ی فاصله بگیریم، 
طبیعی اس��ت که س��ازگاری سیاس��ت های 

فرآوری و اس��تخراج و همس��و و هم بردار 
بودن هر یک از اینها از الزامات رشد بخش 
مع��دن اس��ت.دهقانی اظهار ک��رد: در افق 
14۰4 دسترس��ی به کل اهداف تعیین شده 
بخش معدن سخت خواهد بود اما می توانیم 
جهشی نسبی در بخش معدن داشته باشیم.
وی در ادامه به الزامات ایمنی معادن اش��اره 
کرد و گفت : ایمنی معادن بخشنامه خودش 
را دارد و ی��ک اص��ول مصوبی ب��رای تمام 
معادن است. ما از لحاظ تدوین آیین نامه ها 
و تدوی��ن دس��تورالعمل های مختلف برای 
رعایت ایمنی در بخش معادن از لحاظ آیین 
نامه ها مشکل خاصی نداریم.دهقانی افزود: 
آنچه مهم اس��ت این اس��ت که ب��ه عنوان 
مثال در معادن زغال مس��ائل ایمنی رعایت 
نمی ش��ود، به این معنی نیس��ت که متولیان 
این حوزه نمی خواهند ایمنی را رعایت کنند، 
دلیل آن این است که هزینه بهره برداری در 
معادن زغال ایران بس��یار باالست و حاشیه 
سود بس��یار کم و تعداد کارگران بسیار زیاد 
اس��ت. ضمن اینکه فاصله با استانداردهای 
جهانی، به همین دلیل اینها منابع الزم برای 
تکمیل و تجهیز معادن به لوازم ایمنی را در 

اختیار ندارند.

 

ایجاد ساالنه یک میلیون و
 2۰۰ هزار شغل در کشور، بدون 
حمایت از کارآفرینان و بخش 
خصوصی و تعامل با کشورهای 
خارجی امکان پذیر نیست و 

بخش معدن به عنوان یکی از 
بخش های دارای ارزش افزوده 

باال و اشتغال زایی فراوان 
می تواند در این مسیر قرار گیرد

 

همه ما باید در فضای 
امن، آرام و تعامل با 
کشورها برای جذب 

سرمایه خارجی و تامین 
فناوری های روز در 

بخش های مختلف از جمله 
معدن تالش کنیم

نگاه
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گزارش۱2  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

دکتر محمد علی عمادی در گفتگو با دانش نفت تبیین کرد؛

بیست و دومین کنگره جهانی نفت استانبول فرصتی برای ارائه توانمندیهای صنعت نفت 

علی راه نشين، نماينده کميته جوانان صنعت نفت ايران در شورای جهانی نفت:

کميته جوانان صنعت نفت ايران در کنگره استانبول حضور فعال دارد 

دانش نفت: بیس�ت و دومی�ن کنگره جهانی نفت، 18 تا 
۲۲ تیرماه امسال )9 تا 13 ژوئیه( در استانبول برگزار می شود. 
این کنگره در شرایطی برگزار می شود که ایران با قرار داشتن 
در دوران پس�ابرجام و بسترس�ازی برای فعالیت شرکت های 
اکتش�اف و تولید داخلی، می توان�د از این فرصت برای معرفی 
فرصت های س�رمایه گ�ذاری صنعت نفت اس�تفاده مناس�بی 
داش�ته باش�د. بر این اس�اس، پای صحبت ه�ای دکتر محمد 
علی عمادی، مش�اور عالی معاونت توسعه و مهندسی شرکت 
ملی نفت ایران و دبیر کمیته ملی ایران و عضو ش�ورای برنامه 
ری�زی جهان�ی نفت نشس�تیم.  آن چه در پ�ی می آید ماحصل 

این گفتگوست. 
جن�اب دكت�ر، در ابتدا ش�ورای جهانی نفت WPC را مختصر ���

معرفی فرمائيد؟
شورای جهانی نفت در سال 1۹۳۳ با هدف فراهم نمودن 
فضای��ی مؤثر برای طرح  موضوع��ات و چالش های مهم پیش 
روی صنعت نفت کش��ورهای جهان در ش��هر لندن تش��کیل 
گردیده است. این شورا به عنوان یک سازمان و نهاد بین المللی 
و غیر سیاس��ی با هدف فراهم ک��ردن فضایی مؤثر برای طرح 
موضوع��ات و چالش های مهم پیش روی صنعت کش��ورهای 
جهان بنا نهاده شده است. هم اکنون این شورا دارای ۷۰ کشور 
عضو می باشد که شامل ۹۶ درصد کشورهای کشورهای اصلی 
تولی��د کننده و مص��رف کننده نفت و گاز در جهان هس��تند و 
کش��ورهای عضو  اوپ��ک یا غیر عضو اوپک، عضو این ش��ورا  
می باش��ند. ای��ران نیز از ابت��دا عضو و جز بنیانگذاران ش��ورای 

جهانی نفت بوده است و نقش تصمیم ساز در این شورا را دارد.
 مهم ترين وظايف شورای جهانی چيست؟���

در این ش��ورا  چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت 
نفت مورد بررسی قرار می گیرد.  فهم بهتر  مسائل و مشکالت 
این صنعت، موقعیت های همکاری چند جانبه با رویکرد جهانی، 
همکاری و هم اندیش��ی با س��ایر نهادها و موسسه های دست 
ان��درکار این صنع��ت، نمایش توانایی ه��ا و قابلیت های صنعت 
نف��ت و گاز در عرصة جهان��ی و ارائه بهترین روش های کاری، 
بح��ث و مناظره در خصوص ارتق��ای موقعیتهای کاری، اطالع 
رسانی و نش��ِر دانش از طریق برگزاری کنگره ها، همایش های 
منطق��ه ای، کارگاه های آموزش��ی و تهی��ة گزارش های فنی و 
ارائ��ة ابتکارات و خالقیت ها ب��ه منظور به کارگیری و حفظ هر 
چه بهت��ر تخصص ها و مهارت ها. در  این گرد همایی ها ضمن 
بررس��ی آخرین یافته های پژوهش��ی در بخش عل��وم، فناوری 
و اقتص��اد و مدیریت صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی نفت و 
تحوالت ش��گرف صورت گرفت��ه در فناوری های اکتش��اف و 
تولید، روش های افزایش برداشت، بهینه سازی مصرف سوخت 
و کاهش ش��دت مصرف انرژی، تغییرات ج��وی و نیز راه های  

مقابله با آلودگی محیط زیست، مورد بحث قرار می گیرد.
اهميت اين كنگره را چگونه ارزيابی می كنيد؟���

ش��ورای جهانی نفت هر سه سال یک بار، کنگره جهانی 
نفت را به عنوان اصلی ترین همایش بین المللی در عرصه نفت و 
گاز دنیا برگزار می کند. این نمایشگاه که از مهم ترین نمایشگاه 
 Keynote( صنعت نفت می باش��د، ش��امل س��خنرانان کلیدی

Speakers(، نشس��ت ها، پنل ها، کارگاه ها، س��خنرانی وزیران 
نفت کشورهای مختلف )Ministerial Sessions(، مدیر عامل 
ش��رکت های مهم نفتی جهان )CEO Panels (،  برنامه های 
کمیته جوانان و ارائه مقاالت می باش��د که فرصت همکارهای 
در بخش های مختلف صنعت نفت را فراهم می کند. بیس��ت و 
یکمین دوره این گردهمایی جهانی  در س��ال ۲۰14 در روسیه 
برگ��زار گردید و بیس��ت و دومین کنگره جهانی نفت در ش��هر 

استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. 
نحوه و كيفيت حضور ايران در بيست و دومين كنگره جهانی ���

نفت چگونه خواهد بود؟
در شرایط پسا برجام و شرایط بین المللی پیش روی، ایران 
حضور در این کنگره را بس��یار با اهمیت می داند. بر این اساس، 
ای��ران در بخش های مختلف کنگ��ره جهانی نفت حضور فعال 
دارد که ش��امل حضور معاون��ت بین الملل وزرات نفت که برای 
فعال س��ازی نقش وزارت نفت در این رویداد بوده است و قرار 
اس��ت مجموعه کاملی از صنعت نفت ش��امل شرکت ملی نفت 
ایران، ش��رکت ملی گاز، شرکت ملی پاالیش و پخش، شرکت 
ملی نفتکش و ش��رکت های خصوصی و E&P  حضور داش��ته 
باشند که ش��امل س��خنرانی  مقامات وزرات نفت در پنل های 
مختل��ف، ارائه تجارب و دس��تاوردهای صنعت نفت  در بخش 
نمایشگاهی، ارائه مقاالت و حضور فعال کمیته جوانان می باشد.  

لطفا در مورد بخش علمی و ارائه مقاالت بيشتر توضيح دهيد؟ ���
کنگ��ره جهان��ی نفت در چه��ار بخش اصلی که ش��امل 
اکتشاف و تولید در بخش باالدستی، پاالیشگاه های نفت، انتقال 

و پتروش��یمی، فرآین��د گاز و انتقال و بازریاب��ی آن و در نهایت 
بخش ه��ای مدیریتی در صنعت نفت )منابع انس��انی، مدیریت 
دانش، HSE و....( ش��امل می ش��ود. ایران یک��ی از مهم ترین 
کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان می باشد و در تمام 
زمینه ها مقاالتی از س��وی کارشناسان ایرانی ارائه گردیده و در 
بخش های مختلف کنگره پذیرفته شده و مورد حمایت شرکت 
ملی نفت برای پرداخت هزینه ها قرار گرفته است که بر این مبنا 
رتبه س��وم در پذیرش مقاالت در کنگره جهانی نفت استانبول 

را کسب نمودیم.
با توجه به شرايط بين المللی حاضر، نقش ايران در اين كنگره ���

را چگونه ارزيابی می كنيد؟
پس از رفع تحریم ها، ارتباطات ایران در سطح بین المللی 
بس��یار افزایش یافته و ش��رکت های متعددی ب��رای همکاری 
ب��ا ای��ران در حوزه نف��ت و گاز اعالم آمادگی ک��رده اند و این 
کنگره فرصتی مناس��ب برای ارائه بسته های سرمایه گذاری و 
هم��کاری در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز می باش��د. 
در دوران پس��ابرجام، شرایط مناسب همکاری به منظور حضور 
شرکت های بین المللی در توسعه صنایع ایران فراهم شده است. 
از این کنگره به بعد هم مقرر شده است نقش ملی کمیته ایران 

در شورای جهانی نفت را انجمن نفت برعهده داشته باشد.  
لطف�ا توضيحات�ی در م�ورد كميت�ه جوان�ان صنع�ت نف�ت و ���

فعاليت های آن ارائه  فرمائيد.
ان��رژی جوانان ب��ه عنوان نی��روی محرکه در راس��تای 
توس��عه پایدار به ترویج نوآوری و همکاری های بین المللی بین 

همس��االن و کارشناسان ارشد در زمینه تعامالت جهانی انرژی 
می انجام��د. کمیته جوانان کنگره جهاني نف��ت با هدف تقویت 
نیروي جوان صنعت نفت کشورهاي مختلف جهان جهت ارائه 
راهکارهایي در جهت رفع چالش ��هاي پیش روی صنایع انرژي 
جه��ان و تربیت مدی��ران و رهبران آینده این صنعت در س��ال 
۲۰۰۶ بصورت رس��مي تشکیل ش��د و با گسترش فعالیت های 
شورای جهانی نفت در ایران هم به طبع کمیته جوانان تشکیل 
گردی��د و یکی از فع��ال ترین کمیته جوانان کش��ورهای عضو 
ش��ورای جهانی نفت می باشد و کمیته جوانان در کنگره جهانی 
نفت استانبول در بخش های مختلف کنگره حضور فعال و موثر 
دارد که شامل حضور در پنل ها، سخنرانی ها، برگزاری تکنیکال 
تورها و. ....  می باش��د و تمام هماهنگی ها مرتبط با این کنگره 
توس��ط کمیته جوانان انجام گردیده اس��ت. ب��ی تردید حمایت 
مدیران ارشد صنعت نفت و استفاده از پتانسیل جوانان از موارد 

مهم جهت اعتالی صنعت نفت است. 

دانش نفت: بیس�ت و دومین کنگ�ره جهانی نفت، 18 تا 
۲۲ تیرماه امسال )9 تا 13 ژوئیه( در استانبول برگزار می شود. 
ب�ا توجه به اهمی�ت این کنگره، علی راه نش�ین، نماینده کمیته 
جوانان صنعت نفت ایران در ش�ورای جهانی نفت پاس�خگوی 

سواالت دانش نفت شد. 
لطفا معرفی مختصری از كميته جوانان را  به خوانندگان ارايه ���

فرماييد؟
بعد از کنگره ۲۰14 مسکو و گسترش فعالیت های شورای 
جهان��ی نفت و وجود بس��تر های الزم، کمیته جوان��ان در ایران 
تش��کیل گردید. ماموری��ت کمیته جوانان کنگ��ره جهاني نفت 
شامل تش��کیل و پرورش یک کمیته  جهانی و مشارکتی برای 
به اشتراک گذاری ایده های نوین جوانان در صنعت نفت، ترویج 
یک تصویر واق��ع بینانه از صنعت نف��ت، چالش ها و فرصت ها، 
کاهش فاصله بین نسل ها از طریق ایجاد شبکه های مربی گری 
)mentorship networks( توسط متخصصین باتجربه صنعت 
نفت میباش��د و کمیته جوانان صنعت نفت ایران به دنبال ایجاد 
ارزش افزوده برای صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران و وزارت 

نفت می باشد.
فعاليت های كميته جوانان در ايران شامل چه نوع رويکردهايی ���

است؟ 
کمیته جوانان با تش��کیل ساختار منسجم و جذب جوانان 
متخص��ص صنعت و عالقمند و بص��ورت دوطلبانه فعالیت های 

وسیعی انجام داده است. حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی 
صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران، برگزاری تکنیکال 
ت��ور در مناط��ق عملیات��ی و در دانش��گاه های مختلف ش��امل 
دانشگاه های امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، نفت اهواز، آبادان و 
گرمسار آشنایی با فعالیت های کمیته جوانان، برگزاری سمینار ها 
و نشست های علمی در راستای ارتقای دانش جوانان متخصص، 
برگزاری اولین کنفرانس انتقال تکنولوژی همزمان با بیس��ت و 
دومین نمایش��گاه بین المللی صنعت نف��ت باحضور متخصصان 
داخلی و خارجی نمونه های از فعالیت های کمیته جوانان می باشد. 
اخذ کارآموزی و فرصت های همکاری در بخش دانشگاهی عضو 

کمیته جوانان صنعت نفت از دیگر فعالیت های کمیته می باشد. 
دستاوردهای كميته جوانان شامل چه مواردی بوده است؟���

به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش جوانان از طریق وب 
س��ایت تخصصی جهت اعضا کمیته جوانان ایران، به اش��تراک 
گذاری آموخته های کس��ب ش��ده جوانان دیگر کشورهای عضو 
کنگ��ره جهانی نفت در Youth Connect در موضوعات صنایع 
باال دستی، میان دستی، پایین دستی و نیز انتقال تکنولوژی های 
روز دنی��ا و تجربی��ات در صنعت نفت به جوان��ان ایران و به کار 
گرفتن این آموخته ها در کش��ور، ایجاد تیم های مختلف 1۷ گانه 
در  جوانان و تمرکز بر فعالیت های  Local Content و نیز ایجاد 
Value برای صنعت نفت ایران، جلسات مداوم با مدیران صنعت 
نفت جهت همراستایی و همسویی اهداف استراتژی و برنامه های 
کمیته جوانان با وزارت نفت، ارایه مدل جدید »تعمیر و نگهداری 
»به صنعت نفت ایران در س��ال 1۳۹۵، تس��هیل در انجام تست 
کاتالیست های در آزمایشگاهای خارج از کشور جهت شرکت های 

پتروش��یمی، برگزاری تکنیکال تور و معرفی فعالیت های کمیته 
جوان��ان صنعت نفت ای��ران در دانش��گاه های امیرکبیر، تهران، 
صنعتی ش��ریف، نفت اهواز، آبادان، ش��هیدچمران و نیز مناطق 
عملیاتی ش��امل پتروش��یمی و پاالیش��گاه های گازی مستقر در 
منطقه ماهشهر و عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس 
و پژوهش��گاه صنعت نف��ت ایران، برگ��زاری دومین گردهمایی 
ساالنه کمیته جوانان صنعت نفت باحضور  مدیران صنعت نفت 
 و اعض��ای NC در  س��ال 1۳۹۵، همکاری مش��ترک با جوانان 
EAGE & SPE ای��ران و برگ��زاری جلس��ات جه��ت ارائ��ه 
فعالیت ه��ای بخ��ش جوانان کنگ��ره جهانی نف��ت،  عهده دار 
 Pavilion مس��ئولیت هماهنگ��ی غرف��ه کمیته ای��ران و نی��ز
ش��رکت های E&P ش��رکت های  ایران��ی در بیس��ت و دومین 
کنگ��ره جهانی نفت اس��تانبول  بخش��ی از فعالیت های کمیته 
جوانان می باشد. در حقیقت سازماندهی تیم اعزامی ایران به این 
المپیک نفتی از طرف کمیته ملی ایران در ش��ورای جهانی نفت 
)NC( به کمیته جوانان واگذار ش��ده اس��ت. در بخش بین الملل 
کمیته جوانان دارای فعالیت های بس��یار گسترده می باشد. کسب 
مقام س��وم دنی��ا در پذیرش مقاالت در بیس��ت و دومین کنگره 
جهانی نفت استانبول و نیز به اشتراک گذاشته شدن آموخته های 
کس��ب ش��ده در کنفراس های مختلف  به دیگر جوانان صنعت 
نفت ایران، کس��ب جایگاه سوم کمیته جوانان صنعت نفت ایران 
در س��ال ۲۰1۶ در بین کش��ورهای کنگره جهانی نفت از لحاظ 
فعالترین کمیته جوانان در بخش های مختلف و همچنین بعنوان 
فع��ال تری��ن کمیته در بخش خاورمیانه و غرب آس��یا از س��ال 
۲۰14 تاکنون و حضور فعال در نشس��ت ها رسمی، سمینارها  و 

برنامه های شورای جهانی نفت بخشی از فعالیت های بین المللی 
کمیته جوانان می باش��د. کمیته جوان��ان در ارتباط و همکارهای 
دو جانبه با Brussels Energy Club و دانش��گاه های خارج از 
کش��ور)با دانشگاه های روس��یه، ایتالیا، مجارستان، آلمان، نروژ و 
فرانسه( و سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک ( می باشد. 

كيفيت حضور كميته جوانان در كنگره جهانی نفت استانبول را ���
چگونه می بينيد؟

کمیت��ه جوانان صنعت نفت ای��ران در کنگره جهانی نفت 
اس��تانبول حضور فعال دارد. کمیته جوان��ان در بخش های ارائه 
مقاالت، Excellence Award ،  Social Responsibility  و 
بانوان حضور فعال دارد. همچنین مدیریت تیم LinkedIn شورای 
جهانی نفت با نماینده کمیته جوانان ایران می باش��د و توانستیم 
شبکه گس��ترده از متخصصان داخلی و خارجی ایجاد نماییم که 
دانش و اطالعات خود را به اش��تراک گذاش��ته و  االن بیش از 
۲۰۰۰ نفر عضو از جوانان سرتاس��ر جه��ان دارد. نماینده کمیته 
 Corporateبین المللی Advisor  جوانان ایران در بخش ه��ای
Social Responsibility و بعن��وان داور و پرزنت��ر در بخ��ش 
Social Responsibility Global Village،   بعن��وان داور در 
 Mentorship program و پرزنت��ه در  Excellence Award
کنگ��ره حض��ور فعال دارن��د. همچنین برای اولین ب��ار ۷ نفر از 
اعضای کمیته جوانان بعنوان volunteer در کنار جوانان س��ایر 
کشورها در بخش های مختلف کنگره حضور دارند که ۲ سهمیه 
برای بانوان در نظر گرفته ش��ده است. همچنین ۷ نفر از اعضای 

کمیته جوانان در Oilympics کنکره حضور دارند.
در این کنگره برای اولین بار سهمیه های مختلف و رایگان 

برای اعضای فعال کمیته جوانان صنعت نفت اخذ شده است که 
تاکنون  بی س��ابقه بوده اس��ت و از هیئت ۷۰ نفره اعزامی تعداد 
۲۵ نف��ر از آنان را جوان��ان عضو کمیته که تع��داد ۹ نفز از آنها 
بان��وان و همچنین تعداد 1۵ نف��ر از مقاله دهندگان عضو کمیته 
می باش��ند. امیدواری��م این حضور که با ش��ناخت دقیق نیازها و 
فرصت های صنعت کش��ورمان همراه می باش��د خروجی و نتایج 
آن در صنعت نفت مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. در این کنگره  ۵۰ 
وزیر از کش��ورهای مختلف، ۵۰۰ مدیر عامل شرکت های بزرگ 
نفت��ی،  بی��ش از ۵۰۰۰ نماین��ده از کش��ورهای مختلف و ۶۵۰ 
کارش��ناس بعنوان س��خنران حضور دارند. قرار است بیش از ۲۰ 
نق��ر از نمایندگان کمیت��ه جوانان کش��ورهای مختلف در غرفه 
ش��رکت ملی نفت ای��ران  حضور پیدا کنن��د و در این تکنیکال 
تور پرزنت��ه ای از فعالیت های صنعت نف��ت ایران، فرصت های 
س��رمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و فعالیت های کمیته جوانان 
)Local Content( انج��ام گی��رد. عالقمن��دان می تواند جهت 
اطالعات بیشتر و عضویت در کمیته جوانان صنعت نفت ایران به 
 وبسایت کمیته به نشانی www.world-petroleum.ir مراجعه 

نمایند. 
در پایان جا دارد از کلیه اعضای کمیته جوانان که از س��ال 
۲۰14 الی ۲۰1۷ بصورت دوطلبانه فعالیت نمودند کمال تشکر و 
قدردانی را داشته باشم. همچنین از کمیته ملی ایران در شورای 
جهان��ی نفت )NC(، معاونت بین الملل وزارت نفت و جناب آقای 
دکتر عمادی و روابط عمومی ش��رکت ملی نفت ایران که کمال 
همکاری را با کمیته جوانان داش��تند، صمیمانه قدردانی و تشکر 

نماییم. 

هماهنگ کننده تيم برنامه ريزی کالن کميته جوانان صنعت نفت ايران در شورای جهانی نفت:

برنامه ريزی های الزم برای حضور فعال کميته 
جوانان در کنگره جهانی نفت انجام شده است

دان�ش نف�ت: امین امرائی با اش�اره ب�ه اینکه 
کمیت�ه جوانان صنعت نف�ت ایران، س�ازمانی مردم 
نهاد با هدف ایجاد ارزش افزوده برای همه بازیگران 
صنع�ت نف�ت می باش�د و ه�دف ای�ن مجموعه حل 
مش�کات صنعتی با بس�تر س�ازی و به�ره گیری از 
حض�ور کارآمدت�ر و موثرت�ر نیروی ه�ای تخصصی 
حاض�ر در فراینده�ای کاری و بدن�ه صنع�ت نف�ت 

می باش�د اف�زود:  با تاش کمیت�ه  جوانان صنعت نف�ت، تعامات صنع�ت نفت و بخش 
خصوصی با تصمیم سازان جهانی در راستای برگزاری بیست و دومین کنگره جهانی نفت 
گسترش می یابد که این کمیته می تواند شرکت ملی نفت ایران را در رسیدن به گسترش 
اه�داف ارتباطات بین المللی جهت اس�تفاده از فرصت ها و چالش های صنعت نفت خود با 

استفاده از پتانسیل جوانان یاری رسان باشد.
 هماهنگ کننده تیم برنامه ریزی کالن و هماهنگ کننده تیم س��رمایه گزاری 
کمیته جوانان صنعت نفت ایران با اش��اره به حضور بزرگان صنعت نفت جهان در این 
المپیک نفتی خاطرنش��ان ک��رد: فرصت خوبی برای ارائه دس��تاوردهای صنعت نفت 
و کمیت��ه جوانان به وجود آمده اس��ت. امین امرائی در ادامه در این راس��تا با توجه به 
تقس��یم بندی فعالیت ها در این کنگره توسط شرکت ملی نفت ایران در سه حوزه 1- 
فرصت های سرمایه گزاری۲- بلوک های اکتشافی ۳- مبحث تجهیزات گفت: اعضای 
ای��ن کمیته در کنار مدیران ارش��د وزارت نفت و ش��رکت ملی نف��ت ایران به صورت 
هدفمند در کارگروه های مختلف در جلسات، پنل ها، کارگاه ها و مذاکرات تخصصی که 
در آن وزیران و مدیران ارشد کشورهای عضو و غیر عضو شورای جهانی نفت حضور 
دارند حضور فعال و مس��تمر خواهند داشت.گفتنی اس��ت که امین امرایی نیز  بعنوان 

سخنران و مقاله دهنده نیز در این کنگره حضور دارد. 

حضور فعال بانوان در کنگره جهانی 
نفت استانبول 

دانش نفت: الینا باقری، هماهنگ 
کننده تیم بانوان کمیته جوانان صنعت 
نف��ت ایران در ش��ورای جهانی نفت، با 
تاکید بر نقش برجسته بانوان در صنعت 
نفت ایران و همچنین فعالیت گس��ترده 
تیم بانوان کمیت��ه جوانان صنعت نفت 
ایران در راستای اعتالی این جایگاه، به 

فعالیت هایی که این تیم در سالهای اخیر داشته اند اشاره نمود.  
باقری بیان داش��ت:  تدوین نقش��ه راه در راس��تای توانمندسازی بانوان 
صنعتی و دانش��جویان، برگ��زاری پنل بانوان در کنفران��س انتقال تکنولوژی، 
کارگاه های آموزش��ی و رقابت های متعدد همچنین جلسات با ذینفعان کلیدی 
در حوزه بانوان و تس��هیل مسیر حضور بانوان توانمند در تیم های دیگر کمیته 
جوانان از جمله این فعالیت ها بوده اس��ت.هماهنگ کنن��ده تیم بانوان کمیته 
جوانان صنعت نفت ایران در ش��ورای جهانی نفت با اشاره به اهمیت برگزاری 
کنگره جهانی نفت اس��تانبول حضور بانوان در این رویداد را فرصت ارزش��مند 
ب��رای ارائه نقش بانوان در صنعت نفت ارزیاب��ی کرد.الینا باقری  در خصوص 
فعالیت بانوان در این رویداد افزود: در کنگره جهانی نفت نیز با توجه به اعزام ۹ 
نفر از بانوان، فعالیت های گسترده ای با هدف ایجاد بستر تعامل های بین المللی 
و ایج��اد نگ��رش صحیح در خص��وص بلوغ صنعت نفت ای��ران در پذیرش و 
اس��تفاده از بانوان متخصص، در بخش های مختلف شامل ارائه دو مقاله، ارائه 
در پن��ل مس��ئولیت های اجتماعی در بخش محیط زیس��ت، ارائه فعالیت های 
بانوان ایرانی در غرفه کمیته جوانان ش��ورای جهانی نفت، حضور در جلس��ات 
بانوان کنگره جهانی نف��ت و همچنین جوانان کنگره جهانی نفت و همکاری 
 در برگ��زاری تکنی��کال تور کمیته جوان��ان صنعت نفت ای��ران، انجام خواهد 

گرفت.

کميته اجرايی جوانان صنعت نفت ايران در شورای 
جهانی نفت اعالم کرد:

تالش برای حضور پررنگ 
نمايندگان ايران در کنگره 

جهانی نفت 
نف�ت:  دان�ش 
کمیت�ه  تی�م  اعض�ای 
اجرای�ی جوانان صنعت 
نفت ایران شامل آقایان 
عرف�ان افاضل�ی، فرید 

امرای�ی و امین عوض پور و س�رکار خانم الینا باقری از 
برنامه ریزی در راستای حضور پررنگ نمایندگان ایران 

در بیست و دومین کنگره جهانی نفت خبر دادند. 
 براس��اس هماهنگی های انجام شده  انجام کلیه 
ام��ور مربوط به تیم اعزامی ش��رکت کنن��ده در کنگره 
جهان��ی نفت اس��تانبول بر عهده  اعض��ای تیم کمیته 
اجرای��ی جوان��ان صنعت نفت ای��ران بوده اس��ت.  بر 
اس��اس این گزارش، کمیته اجرایی جوانان صنعت نفت 
ای��ران  هماهنگی و پیگیری جهت حضور ش��رکتهای 
تابع��ه وزارت نفت و ش��رکتهای E&P در نمایش��گاه 
جانبی بیس��ت و دومین کنگره جهان��ی نفت به منظور 
ارائه فرصتهای س��رمایه گذاری در صنعت نفت ایران، 
تهیه تفاهم نامه های هم��کاری با کمیته جوانان دیگر 
کش��ورها، هماهنگ��ی برگ��زاری دوره اص��ول و فنون 
مذاکره به زبان انگلیسی جهت اعضای اعزامی به کنگره 
و ارائه گزارش عملکرد تیم های 1۶ گانه کمیته جوانان 
صنعت نفت ایران را در این المپیک نفتی به عهده دارد.

حائری نژاد، معاون تيم سرمايه گزاری کميته جوانان صنعت نفت:

برنامه ريزي هاي کاملي برای حضور اثر بخش تيم 
اعزامي به کنگره جهاني  نفت صورت گرفته است

دانش نفت: محس�ن حائری نژاد، هماهنگ 
کنن�ده تیم Survey  و معاون تیم س�رمایه گزاری 
کمیت�ه جوانان صنع�ت نفت با بی�ان اینکه برنامه 
ریزي هاي کامل�ي در خصوص مدیریت حضور اثر 
بخش تیم اعزامي به کنگ�ره جهاني نفت صورت 
گرفت�ه اس�ت، گف�ت:  از  جملهای�ن هماهنگی ها 
م�ي توان به هماهنگي محتوای�ي و مدیریت نحوه 

حض�ور جوانان و بانوان در کنگ�ره، هماهنگي، هدایت و نظارت مذاکرات بین المللي در 
نمایشگاه و همچنین برنامه ریزي براي ارائه فرصت هاي همکاري و سرمایه گذاري در 

صنعت نفت کشور اشاره کرد.
حائری نژاد با اش��اره به اینکه با همکاری مدیریت پژوهش و فناوری شرکت 
مل��ی نفت ایران طراح��ی فرم های مختلف جهت بخش های علمی و نمایش��گاهی 
انجام ش��ده اس��ت و تصریح کرد: با تکمیل گزارش��ها و فرمهاي مربوطه توس��ط 
کارشناسان  و مقاله دهندگان در هر بخش مي توان به نتایج اثربخش تري در این 
دوره دست یافت.حائری نژاد هماهنگ کننده تیم Survey  و جانشین تیم سرمایه 
گزاری کمیته جوانان صنعت نفت در پایان افزود: باتوجه به تجربیات کنگره جهانی 
نفت در سال ۲۰14 سعی  شده است از درس های آموخته شده و تجربیات آن دوره 
استفاده گردد و تیم اعزامی با برنامه ریزی کامل و هدفمند در این دوره حضور داشته 
باش��د. وی تصریح کرد: امروزه توس��عه صنعت نفت با دو مولفه فناوری و س��رمایه 
گذاری گره خورده اس��ت و از طرفی با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز از یک س��و و 
نیاز روز افزون ملی و بین المللی به این منبع خدادادی، کنگره جهانی  فرصت مغنتم 
برای نمایش دس��تاوردهای صنعت نفت و ارائ��ه فرصت های همکاری صنعت نفت 
می باش��د. شایان ذکر اس��ت؛ حائری نژاد نیز  بعنوان سخنران و مقاله دهنده در این 

کنگره حضور دارد.
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۱3  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايرانایدرو

دکتر ناجی زاده، معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی ایران تبیین کرد:

سیاست زدایی آموزش مدیران در ایران
دان�ش نف�ت: مدی�ران ه�ر ان�دازه ک�ه از دانش 
و مهارت ه�ای مدیریت�ی برخ�وردار باش�ند، ب�از ه�م 
دان�ش و مهارتش�ان و ب�ه تب�ع آن،  ق�درت مدیریت و 
تصمیم گیری ش�ان به مروز زمان دستخوش زمان زدگی 
و کهنگ�ی می ش�ود و اگ�ر می خواهند که همواره منش�أ 
اثربخش�ی و بهب�ود باش�ند،  بای�د دائم�اً دانس�ته ها و 
مهارت ه�ای خود را روزآم�د کنند و خ�ود را در معرض 
دانش جدید قرار دهند. از این رو، سازمان های بزرگ و 
س�رآمد جهان همواره بخشی از درآمدهای ساالنه خود 
را صرف توس�عه و آموزش کارکنان، به ویژه مدیرانشان 
می کنن�د. این ام�ر در س�ازمان های دولتی کش�ورهای 
توسعه یافته هم مصداق دارد. سازمان مدیریت صنعتی 
سال هاست که به عنوان یکی از پرچم داران آموزش های 
حرف�ه ای و کاربردی مدیریت در ایران نقش مؤثری در 
توسعه دانش و ظرفیت مدیریت کشور ایفا کرده است. 
دان�ش نفت با دکتر رامین ناج�ی زاده، معاون آموزش و 
عضو هیئت علمی س�ازمان مدیریت صنعتی به گفت وگو 
نشس�ت تا نظ�ر وی را درب�اره دالیل اهمی�ت آموزش، 
انتظ�ارات مدی�ران از آم�وزش، رویکرده�ای جدید به 
آموزش مدیران و س�ایر موضوعات جویا ش�ود. ش�رح 

این گفت وگو از نظرتان می گذرد.
در انتصاب مديران در هر سازمانی فرض بر اين است ���

كه آن فرد از شايستگی های الزم برای مديريت برخوردار 
اس�ت. با اين فرض، اساس�اً  آموزش و توس�عه مديران چه 

محلی از اعراب دارد؟
موضوع آموزش و توسعه مدیران را از چند زاویه 
می توان نگریس��ت. نخس��ت اینکه با توجه به شرایط 
کش��ور ما، بحث آموزش مدیران حس��اس تر از سایر 
کشورهاس��ت، زیرا افرادی که مدیر می شوند، ممکن 

اس��ت لزومًا در رش��ته هاي مدیریتي تحصیل نکرده 
باشند. بنابراین، آموزش ضمن خدمت مدیران اهمیت 
بسیاری پیدا می کند. از زاویه ای دیگر،  دانش مدیریت 
نیز مثل هر دانش دیگر دچار گذشت زمان می شود و 
در معرض منس��وخ شدن قرار می گیرد، پس حتی اگر 
فرض را بر این بگذاریم که مدیران دانش و پیش��ینه 
مدیریتی داش��ته باش��ند، باز هم برای آموختن دانش 
جدید و روزآمدس��ازی دانش موجودش��ان و کس��ب 

مهارت های جدید به آموزش و توسعه نیاز دارند. 
ب��ه باور م��ن،  ض��رورت آموزش مدی��ران را از 
زاویه س��ومی هم می ت��وان دید و آن اینک��ه فارغ از 
اینکه مدیر در چه س��ازمانی ب��ا چه ویژگی هایی و در 
چ��ه صنعتی کار می کند، هر مدیری در هر س��طحی 
به مهارت های مدیریت منابع انس��انی نیاز مبرم دارد. 
در واق��ع،  مهارت های انس��انی یک��ی از کلیدی ترین 
مهارت های مدیریتی در هر س��ازمان و سطحی است 
و این مهارت ها بخشی ذاتی است اما بخش عمده آن 
از طریق آموزش قابل انتقال و یادگیری اس��ت، پس 
مدیران در هر حال به یادگیری مهارت های انس��انی 

نیاز دارند.
س�ازمان مديري�ت صنعتی سال هاس�ت كه دوره های ���

آموزش�ی حرف�ه ای و تخصص�ی مديريت�ی و همچني�ن 
دوره ه�ای عال�ی را ب�رای جامع�ه مديريت كش�ور برگزار 
می كند. به عنوان فردی كه سال ها در حوزه آموزش مديران 
فع�ال بوده اي�د، به نظر ش�ما مديران چ�ه انتظاراتی از يک 
دوره آموزشی دارند؟ در واقع، محتوا، استاد، شيوه برگزاری 
ي�ک دوره چگون�ه بايد باش�د تا مورد پس�ند مديران واقع 

شود؟
انتظارات مخاطبان دوره های آموزش��ی، به ویژه 
مدیران را می توان در س��ه بخش تقس��یم کرد. یکی 
مدرس،  دوم محتوای آموزش و سوم، شیوه برگزاری 
دوره. مدی��ران انتظ��ار دارند که مدرس��ان دوره های 

آموزش��ی عالوه بر تس��لط علمی به موضوع تدریس، 
از تجرب��ه کافی نیز در آن حوزه برخوردار باش��ند. در 
حوزه محتوا، مدیران انتظار دارند که محتوای دوره ها 
به روز و مس��ئله محور باشد؛ یعنی آن ها بتوانند مسائل 
واقعی خود و راه حل آن مسائل را در محتوای آموزشی 
ببینن��د. واقعیت این اس��ت که مدی��ران عالقه ای به 
مباحث نظری صرف ندارند و بیشتر به دنبال دریافت 
تجربه و حل مس��ئله هس��تند. حوزه س��وم که مراکز 
آموزشی کمتر به آن توجه می کنند، شیوه برگزاری یا 
اجرای دوره است. در کشور، دوره های آموزشی بیشتر 
به همان شیوه سنتی انجام می شود؛ یعنی دانش پذیر 
در کالس حض��ور می یابد و آم��وزش می بیند و پس 
از اتم��ام دوره، ارتباط بین م��درس و دانش پذیر قطع 
می شود. اما در ش��یوه های نوین تر که در دنیا مرسوم 
است، آموزش بر مبنای مربی گری استوار است، یعنی 
عالوه بر اینکه ش��یوه اج��رای دوره به صورت تعاملی 
و کارگاهی اس��ت، ن��ه تنها با پایان زم��ان دوره، کار 
آموزش پایان نمی یابد، بلک��ه کار اصلی دوره پس از 
اتمام زمان دوره آغاز می ش��ود؛ بدین گونه که ارتباط 
مدرس و دانش پذیر به ارتباط مربی و ش��اگرد تبدیل 
می شود و مدرس این بار در نقش مربی و طی جلسات 
زمان بندی شده در کنار شاگرد قرار می گیرد و به او در 
حل مس��ائل واقعی کمک می کن��د. مربی گری از آن 
جهت اهمیت دارد که بر کش��ف و حل مسئله مبتنی 
اس��ت؛ یعنی مدیری که در دوره آموزش��ی ش��رکت 
کرده اس��ت، صورت مسائل واقعی خود را در آن دوره 
آموزشی پیدا می کند و به کمک سایر دانش پذیران و 
با هدایت مربی برای آن مسائل راه حل پیدا می کند. 

در س�ازمان مديري�ت صنعتی سال هاس�ت ك�ه انواع ���
آموزش ه�ا از جمل�ه آموزش ه�ای كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت ارائه می ش�ود. مديران بيش�تر از چه دوره هايی 

استقبال می كنند؟
پیش از پاس��خ به این پرسش، بگذارید به این 
نکته مهم اش��اره کنم که در ده��ه 1۳۸۰ و 1۳۹۰، 
خوش��بختانه س��ازمان ها و مدیران، ه��م در بخش 
دولت��ی و هم خصوص��ی، اقبال خوب��ی به آموزش 
نش��ان دادند و ای��ن بدین معنی اس��ت که اهمیت 
آموزش و توسعه مدیران در فکر و ذهن سازمان ها و 
مدیران جا افتاده است. در دهه 1۳۷۰، من به عنوان 
مشاور با شرکت های زیادی کار می کردم. آن زمانی 
وقت��ی به مدیران درباره ضرورت آموزش و توس��عه 
می گفت��م، بخش عم��ده ای از آن ها ای��ن موضوع 
را اصاًل قبول نداش��تند. اما در مورد پرس��ش ش��ما،  
باید بگویم که مدیران بیش��تر از دوره های حرفه ای 
کوتاه مدت اس��تقبال می کنند،  زیرا مدیران هم وقت 
کاف��ی ب��رای دوره ه��ای بلندم��دت را ندارند و هم 
احتمااًل راه حل مس��ائل خود را بیش��تر در دوره های 
حرفه ای کوتاه مدت می یابند. البته اس��تقبال مدیران 
از دوره های مقطع دار MBA و DBA هم چش��مگیر 
بوده است، اما تمایل آن ها بیشتر به سمت دوره های 
کوتاه مدت حرفه ای است. آن دسته از مدیرانی که از 
دوره های مقطع دار،  به ویژه DBA استقبال می کنند، 
مدیران��ی هس��تند که عالق��ه دارن��د موضوعات را 
عمیق تر و ریش��ه ای تر درک کنند و به بینشی دست 
یابند که خودشان برای حل مسائلشان چاره اندیشی 

کنند.
اش�اره كردي�د ك�ه روش ه�ای نوي�ن آم�وزش مانند ���

منتورينگ و كوچينگ به تدريج جای آموزش های سنتی را 
می گيرند. آيا سازمان مديريت صنعتی نيز در آموزش های 

خود از اين رويکردهای نوين بهره می گيرد؟
س��ازمان مدیری��ت صنعتی از س��ال گذش��ته 
اس��تفاده از این رویکردها را در آموزش های خود آغاز 
کرده و به طور مش��خص چن��د دوره با این رویکردها 

طراحی و اجرا ش��ده اس��ت. البته همان طور که گفتم 
دوره های س��نتی هنوز هم مش��تری و کشش خود را 
دارد و سازمان مدیریت صنعتی،  مثل بسیاری از مراکز 
آموزشی معتبر دنیا، همچنان از هر دو رویکرد استفاده 
می کن��د تا عالقه من��دان آموزش بتوانند ش��یوه مورد 

عالقه خود را انتخاب کنند. 
اج�ازه بدهي�د ب�ه موضوع مراكز آموزش�ي س�ازمانی ���

بپردازيم. چند سال است كه برخی شركت ها و سازمان های 
بزرگ، مراكز آموزشی يا حتی دانشگاه های خود را تأسيس 
كرده اند تا به نوعی از مراكز آموزشی بيرونی بی نياز باشند. 

شما اين رويکرد را چگونه ارزيابی می كنيد؟
به نظر من، نمی توان  به این س��وال یک پاسخ 
مش��خص داد، زیرا باید در موقیعت آن ش��رکت ها یا 
س��ازمان ها ق��رار گرفت و از منظر آن ه��ا به موضوع 
آموزش نگریست. با این حال، نگاه من این گونه است 
که آموزش نظیر هر حرف��ه دیگری کاماًل تخصصی 
اس��ت و اگر قرار است به اهداف خود دست یابد، باید 
توس��ط افراد حرف��ه ای برنامه ری��زی، مدیریت و اجرا 
شود. آیا می توان کارخانه ای را بدون افراد متخصص 
آن طراح��ی و راه ان��دازی کرد و تولی��د اثربخش هم 
داش��ت؟ آم��وزش هم دقیق��ًا به همین گونه اس��ت. 
بنابراین، سازمان ها یا شرکت هایی که مراکز آموزشی 
خود را تأس��یس می کنند، اگر نتوانند افراد حرفه ای را 
در هم��ه حوزه ها جذب کنند، ممکن اس��ت علی رغم 
س��رمایه گذاری های انبوه به موفقیت متناس��ب با آن 
سرمایه گذاری دس��ت نیابند. با این مقدمه می خواهم 
به این نتیجه برس��م که اگر س��ازمان های تخصصی 
آموزش��ی بتوانند نیازهای شرکت ها و س��ازمان ها را 
به درس��تی شناس��ایی و برطرف کنند، چه بس��ا خود 
این ش��رکت ها و س��ازمان ها نیازی نداشته باشند که 
رأس��ًا مراکز آموزش��ی خود را تأس��یس کنند. با همه 
این تفاس��یر، پیشنهاد من این است که اگر شرکت ها 
تشخیص می دهند که نیازهایشان توسط سازمان های 
آموزشی موجود برطرف نمی شود، مراکز آموزشی خود 
را با مشارکت یک سازمان آموزشی حرفه ای تأسیس 
و اداره کنند تا از تجربه ها و دانش انباش��ته این مراکز 
در امر آموزش استفاده نمایند و به عبارت دیگر، ناچار 
نباش��ند که چرخ را دوباره اختراع کنند. در عین حال، 
یک هم افزایی ایجاد می شود و بهره وری آموزش نیز 

افزایش می یابد.
موج فناوری اطالعات سال هاست كه همه كسب وكارها ���

را درنورديده است. در حوزه آموزش نيز يک پيش بينی اين 
است كه آموزش مجازی به طور كامل جای آموزش سنتی 
را می گيرد. شما چقدر اين پيش بينی را درست می دانيد و 
رويکرد سازمان مديريت صنعتی به مقوله آموزش مجازی 

چگونه است؟
پیش��رفت فناوری اطالعات تمام کسب وکارها 
را متأثر کرده و خواهد کرد. در حوزه آموزش ، اگرچه 
فناوری اطالعات تأثیرات خود را گذاش��ته و خواهد 
گذاشت، اما در بحث آموزش های مدیریتی، حداقل 
در کوتاه مدت، بعید می دانم که دوره های آموزش��ی 
حضوری کمرنگ  ش��وند، زیرا آم��وزش مدیریت تا 
حدود زیادی از آموزش علوم تجربی متفاوت است. 
ب��ه عبارت دیگر، برای مث��ال در آموزش ریاضیات، 
ممکن اس��ت که نیازی به کالس حضوری نباش��د 
و کالس مج��ازی بتواند همان اثربخش��ی کالس 
حضوری را هم داش��ته باش��د، اما در مورد آموزش 
مدیریت داستان متفاوت است، زیرا بخش عمده ای 
از یادگی��ری مدیری��ت، حاصل تعام��ل و یادگیری 
تعاملی اس��ت. به بیان س��اده تر، حضور فرد در س��ر 
کالس، باع��ث دریافت دانش و تجرب��ه از دیگران 
می ش��ود. عالوه ب��ر آن، حض��ور در س��ر کالس، 
ام��کان یادگیری تیمی را هم به وج��ود می آورد که 

بس��یار اثربخش تر از یادگیری فردی اس��ت. اگرچه 
فن��اوری اطالعات ه��م می توان��د ابزارهایی برای 
یادگیری تعاملی ایجاد کند، اما در مورد آموزش های 
مدیریت��ی، به وی��ژه در دوره های حرف��ه ای، حضور 
فیزیکی در سر کالس اثربخشی خاص خود را دارد. 
ب��ا این حال، هرگز نمی ت��وان اهمیت و قابلیت های 
آم��وزش مجازی را نادیده گرف��ت. به همین خاطر، 
س��ازمان مدیریت صنعتی چندی است که موضوع 
آموزش های مجازی را جدی گرفته و از سال گذشته 
به ط��ور جدی تر و تخصصی تر وارد این حوزه ش��ده 
است. به هر حال،  رویکرد سازمان مدیریت صنعتی 
به آموزش این گونه اس��ت که دوره ه��ای متنوعی، 
چه به لحاظ مدت زم��ان و چه به لحاظ روش اجرا 
طراح��ی می کند تا ب��ه دانش پذیران اج��ازه و حق 

انتخاب بدهد. 
چن�دی اس�ت كه دانش�گاه ها به عرص�ه آموزش های ���

كاربردی مديريت وارد ش�ده اند كه ظاهراً برگزاری چنين 
دوره هاي�ی ن�ه در مأموري�ت دانشگاه هاس�ت و نه در توان 
آن ها. به نظر شما، ورود دانشگاه ها به عرصه آموزش های 

كاربردی مديريت پديده مباركی است؟
ابت��دا اج��ازه بدهید به ریش��ه یابی ای��ن پدیده 
بپ��ردازم. در دوره ای،  وزارت علوم برای اینکه دس��ت 
دانش��گاه ها را برای تأمین مالی باز کند، به دانشگاه ها 
اجازه ورود به حیط��ه آموزش های آزاد را داد. از آنجا 
که دانش��گاه ها از روز اول برای اجرای این مأموریت 
تجهیز نش��ده بودند، ورودش��ان به این ب��ازار هم به 
خودش��ان و برندش��ان، هم به کیفیت آموزش، و هم 
به مراکز حرف��ه ای آموزش لطمه زد. در واقع، رقابتی 
که بین دانش��گاه ها و مراکز آموزش��ی آزاد پیش آمد، 

رقابت س��ازنده ای نبود و یک بازی باخت-باخت بود. 
این رقابت برای کش��ور مابه ازایی نداش��ته و نخواهد 
داش��ت. اگر دانش��گاه ها برای انجام این کار با مراکز 
آموزش��ی حرفه ای Joint می شدند، دس��تاورد خیلی 
بیش��تری هم برای دانشگاه، هم برای مراکز آموزشی 
و هم برای دانش پذیران داش��ت. اکنون هم پیشنهاد 
من ب��ه دانش��گاه ها این اس��ت که اگ��ر می خواهند 
آموزش های کاربردی مدیریت��ی ارائه دهند، این کار 
را با همکاری مراکز آموزش��ی حرفه ای انجام دهند تا 
در این همکاری، هم افزایی ایجاد شود، زیرا دو طرف 
نق��اط قوت خود را به این هم��کاری می آورند و نقاط 

ضعف یکدیگر را پوشش می دهند. 
به عنوان پرس�ش آخر، آيا ش�ما س�ال 1396 را س�ال ���

پررونق�ی ب�رای كس�ب وكار آموزش در كش�ور پيش بينی 
می كنيد؟

اگر این پرس��ش را اواخر س��ال گذش��ته از من 
می کردید، پاس��خم منفی بود، زیرا برگزاری انتخابات 
در اردیبهش��ت ماه و ایجاد فضای سیاس��ی در کشور 
این تهدید را ایجاد می کرد که س��ازمان های دولتی و 
حتی خصوصی منتظر نتیجه انتخابات باشند و پس از 
معلوم ش��دن اوضاع، تصمیم به برنامه ریزی آموزشی 
بگیرند. اما عماًل از اوایل امس��ال، اس��تقبال خوبی از 
دوره های آموزشی س��ازمان مدیریت صنعتی صورت 
گرفت که حتی نس��بت به سال گذشته هم بهتر بود. 
این امر نشان از آن دارد که شرکت ها، چه خصوصی و 
چه دولتی، چندان منتظر انتخابات و نتیجه آن نیستند 
تا در مورد اولویت های آموزش��ی خود تصمیم بگیرند. 
در واقع، می توان خوش بین بود که مدیران دریافته اند 
که ب��رای حضور موفق در ب��ازار پرتالطم امروز، نیاز 
به آموزش دارند و مقوله آموزش و توس��عه مدیران و 
کارکنان در کشور ما سیاست زدایی شده است که این 

پدیده مبارکی است. 

 

انتظارات مخاطبان 
دوره های آموزشی، به ویژه 
مدیران را می توان در سه 

بخش تقسیم کرد. یکی 
مدرس،  دوم محتوای 
آموزش و سوم، شیوه 

برگزاری دوره

 

می توان خوش بین بود که 
مدیران دریافته اند که برای 

حضور موفق در بازار پرتالطم 
امروز، نیاز به آموزش دارند 

و مقوله آموزش و توسعه 
مدیران و کارکنان در کشور 

ما سیاست زدایی شده است که 
این پدیده مبارکی است

برنامه های ايدرو جهت توسعه 
استان سيستان و بلوچستان

انعقاد و مبادله تفاهم نامه سازمان مديريت 
صنعتی و موسسه فرهنگی اکو

دانش نفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سه پروژه کان  جهت توسعه 
و پیشرفت استان سیستان و بلوچستان در برنامه های خود دارد.

به گزارش دانش نفت به نقل از ایدرو نیوز، رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و 
نوسازی صنایع ایران، با اشاره به اینکه بر مبنای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی 
و در چارچوب راهبردهای مصوب یکی از وظایف ایدرو،  س��رمایه گذاری و توسعه صنعتی 
مناطق کمتر توسعه یافته کشور است،  تصریح کرد: ایدرو در این راستا سه برنامه را برای 
توس��عه استان سیستان و بلوچستان در دست اجرا دارد،  یکی از این طرح ها  همانطور که 
اخبار آن منتشر شده امضاء قرارداد احداث کارخانه تایر هامون در زابل است که این واحد تولید 
تایر به ظرفیت ۵۰ هزار تن و با س��رمایه گذاری ۸4۰۰ میلیارد ریالی و اشتغال زایی 1۳44 
نفر اس��ت و امیدواریم طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در موعد مقرر به بهره برداری 
برسد. دکتر منصور معظمی نوسازی کارخانه بافت بلوچ را دیگر پروژه ایدرو در استان سیتان و 
بلوچستان برشمرد وگفت:  فاز اول کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر با تعداد 1۸۰ پرسنل مشغول 
به کار وآماده افتتاح است و فاز دوم آن به زودی شروع می شود که با تکمیل و بهره برداری از 
آن شاهد اشتغال 4۰۰ نفر خواهیم بود. رئیس هیات عامل ایدرو،  طرح جاسک – گواتر را از 
دیگر پروژه های سازمان گسترش در این استان زرخیز عنوان کرد و افزود : طرح کمک های 
فنی و اعتباری ایدرو برای ایجاد وتوسعه مجتمع های تولیدی صادرات گرا در دستور کار قرار 
دارد و بر همین اساس تاکنون  یک واحد صنعتی  تولید لوله و پروفیل اواخر سال گذشته 
به بهره برداری رسید و یک فروند شناور در دست ساخت هم تا پایان شهریور آماده تحویل 
خواهد بود. دکتر معظمی، بازس��ازی و ارتقای یک واحد آب شیرین کن،  توسعه و تکمیل 
فرآروی ماهی و میگو،  واحد تولید پلی اتیلن  و واحد تولید پودر ماهی را جزو  طرح های در 
حال اجرا و دو طرح ایجاد یک واحد ساخت قوطی های فلزی و درب آسان باز شو و توسعه 
ظرفیت واحد تولید کننده غذای دریایی را جزو طرح های در حال اعطایی تسهیالت عنوان 
کرد. به گفته رئیس هیات عامل ایدرو طرح های تولید ماءالش��عیر،  تولید شمش آلومینیوم 
از بازیافت صنایع آلومینیومی ، فرآوری کرومیت و تولید خوراک آبزیان هم جزو طرح هایی 
هستند که در حال حاضر در  بانک مصوب و در مرحله اخذ تضامین و وثایق جهت پرداخت 
تسهیالت قرار دارند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت حجم سرمایه گذاری این پروژه ها  
را ۲۶۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد که از این میزان نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال تس��هیالت 
اعطایی و سهم سازمان به عنوان یارانه سود 4۰۰ میلیارد ریال است.  معظمی افزود :  مجموع 
این طرح ها  ۷۰۰ ش��غل در منطقه ایجاد می کند. الزم به ذکر اس��ت س��ازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع ایران بر مبنای سیاس��ت های کلی اصل44 قانون اساسی و در چارچوب 
راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتی مناطق محروم نسبت به برنامه ریزی جهت 
شناس��ایی توانمندی های سرمایه گذاری و توس��عه ی مناطق مختلف اقدام کرده و همواره 

پذیرای مشارکت و نظرات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بوده است.

نف�ت: س�ازمان مدیری�ت  دان�ش 
صنعتی و موسسه فرهنگی اکو تفاهم نامه 
ای ب�ا موضوع هم�کاری در ارایه خدمات 
مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی در زمینه 

مدیریت منعقد کردند.
ب��ه گ��زارش دانش نف��ت به نقل 
از رواب��ط عموم��ی س��ازمان مدیریت 
صنعت��ی، ای��ن تفاهم نامه ب��ا توجه به 
اهمی��ت و ض��رورت تس��هیل و تقویت 
تعامالت اندیش��مندان کشورهای حوزه 
منطقه اقتصادی اکو در حوزه فرهنگ و 
تمدن و نقش آن در گس��ترش تعامالت 
فرهنگی، هنری، رسانه ای، دانشگاهی 
و تحقیقاتی بین طرفین منعقد ش��د.بنا 
ب��ه این گ��زارش، برخ��ی از خدمات و 

زمین��ه های همکاری ای��ن تفاهم نامه 
شامل مبادالت نشریات علمی، مقاالت 
و برگ��زاری همایش ه��ای تخصصی و 
همچنی��ن انجام پژوه��ش های علمی 
مشترک اس��ت.از دیگر خدمات و زمینه 
ه��ای هم��کاری می ت��وان ب��ه مبادله 
تجربیات در زمینه های مختلف علمی و 
پژوهشی؛ برگزاری دوره های آموزشی 
مشترک، برگزاری کارگاه ها و همچنین 

سخنرانی های مشترک اشاره کرد.
ای��ن تفاه��م نام��ه ب��ا امض��ای 
محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان 
مدیری��ت صنعت��ی و محم��د مه��دی 
مظاهری رئیس موسس��ه فرهنگی اکو، 

بین طرفین مبادله شد.

سازمان مديريت صنعتی در در ششمين نمايشگاه بين المللی 
آسانسور، صنايع و تجهيزات وابسته

دان�ش نف�ت: س�ازمان مدیری�ت 
صنعتی در ششمین نمایشگاه بین المللی 
آسانس�ور، صنای�ع و تجهیزات وابس�ته 
ک�ه از 19 ت�ا ۲۲ تیرم�اه 96 در مح�ل 
تهران  بین الملل�ی  دائمی نمایش�گاه های 
برگزار می ش�ود، حضور و مشارکت فعال 

دارد.
به گزارش دان��ش نفت به نقل از 
روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، 
این نمایش��گاه با هدف معرفي نوآوری 
و خالقیت ه��ا، ظرفیت ه��اي بالق��وه و 
بالفعل کش��ور در زمینه تولید، بازرگاني 
و خدم��ات صنع��ت آسانس��ور،  برگزار 
می ش��ود.بنا به این گزارش، »س��ازمان 
مدیری��ت صنعت��ی« به عن��وان متولی 
رتبه بندی ش��رکت هاي طراح و مونتاژ 

آسانس��ور از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در راستاي رسالت و ماموریت 
خود ب��رای ارتقاء مدیریت در بنگاه های 
اقتصادی در این نمایش��گاه حضور دارد.

غرفه س��ازمان مدیریت صنعتی واقع در 
سالن B ۳1 ش��ماره 14/۵ واقع است و 
عالقمندان می توانند از س��اعت 1۰ الی 
1۸ از نمایشگاه دیدن کنند.شرکت هایی 
که مجموعه خدمات و عملیات طراحی، 
تدارک و تامی��ن قطعات واجزا، نصب و 
راهان��دازي کامل آسانس��ور در محل و 
خدم��ات پس از فروش را بر عهده دارند 
و از س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان موفق ب��ه اخذ پروان��ه طراحی 
و مونت��اژ آسانس��ور ش��ده اند، می توانند 

متقاضی رتبه بندی مذکور باشند.
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گزارش۱4
روز تاریخی صنعت نفت با امضای قرارداد 5 میلیارد دالری؛

برجام بر تحریم پیروز شد
مدیرعامل توتال در پاسخ به پرسش خبرنگار دانش نفت: منتظر اجازه کسی نمی مانیم

پاتریک پویانه: این نخستین باری نیست که من به ایران می آیم و آخرین بار هم نخواهد بود، من در طول اجرای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دوباره به ایران سفر خواهم کرد

سهیا زمانی
دان�ش نف�ت: 1۸ آب��ان ماه س��ال ۹۵؛ 
روزی به یاد ماندنی برای صنعت نفت کشور! 
روزی که با شکس��ته شدن و فروریختن دیوار 
بلند تحریم های بین المللی، شرکت ملی نفت 
ایران در خصوص توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
تصمیم مهمی گرفت و پی��رو این تصمیم بود 
که نخس��تین توافقنامه پس��ابرجامی در حوزه 

صنعت نفت امضا شد.
پیرو این توافقنامه، قرار ش��د که توسعه 
ف��از 11 ب��ه مثلث��ی از ش��رکت های توت��ال 
فرانس��ه، CNPC چین و پتروپارس ایران که 
کنسیرس��یومی قوی در اجرای طرح های نفتی 

به شمار می آیند، سپرده شود.
در ای��ن توافقنام��ه ک��ه عل��ی کاردر، 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران، اس��تفان 
میش��ل، مدیر توت��ال در خاورمیان��ه و ژوژان 
 ،)CNPC( تینگ، مدیرشرکت ملی نفت چین
امضاکنندگان آن بودند، توتال راهبری توسعه 

فاز 11 پارس جنوبی را عهده دار شد.
اما با توجه به شرایط پیش آمده در داخل 
کش��ور در خصوص الگوی جدید قراردادهای 
نفتی )IPC(، قرار ش��د تا قرارداد نهایی مربوط 
به این توافقنامه، اوایل س��ال ۲۰1۷ میالدی 

میان شرکت های یادشده امضا شود. 
ب��ر همین اس��اس، دوش��نبه 1۲ تیرماه 
برجام در نفت به بلوغ کامل رسید و با امضای 
قراردادی میلیاردی، روز تاریخی صنعت نفت 

رقم خورد.
ف��از 11 الگوی��ی ب��رای توس��عه دیگر 
فازهای پارس جنوب��ی به منظور جلوگیری از 
افت فش��ار و افزایش ضریب برداش��ت از این 
میدان مشترک اس��ت و برنامه ایران را برای 
دس��تیابی به درآمد 1۰ میلیارد دالری ازمحل 
توس��عه هر فاز پارس جنوب��ی محقق خواهد 

کرد.
گزارش خبرنگار »دانش نفت« از مراسم 
تاریخ��ی امضای ق��رارداد بین الملل��ی فاز 11 
پارس جنوبی که در ساختمان کوشک وزارت 

نفت برگزار شد را با هم پی می گیریم.
8٠ میلیارد دالر درآمد فاز 11 پارس جنوبی 

طی ۲٠ سال 
این نخس��تین بار اس��ت که ق��راردادی 
با م��دل جدی��د قراردادهای نفتی در س��طح 
بین المللی و در بخش فراساحل امضا می شود.

بدین ترتیب، قسمت عمده کار جلو رفته 
و امیدوارم س��ایر قراردادها با سرعت بیشتری 

پیش رود.
نخس��تین س��خنران این مراس��م علی 
کاردر، مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران بود 
که ضمن عرض خیرمقدم ب��ه حضار، با بیان 
این مطلب، اظهار داشت: طرح توسعه فاز 11 
پارس جنوبی طی ۲۰ س��ال، ۸۰ میلیارد دالر 

به درآمد کشور می افزاید. 
وی با اش��اره به اینکه مذاکرات بس��یار 
فشرده ای در بخش های مالی، سرمایه گذاری 
و حقوقی در این مدت انجام شد تا این قرارداد 
به س��رانجام برس��د، افزود: روش اجرایی این 
قرارداد )HOA( با توافقنامه اصولی ش��روع و 
در یک س��ال گذش��ته فرصتی فراهم ش��د تا 
ش��رکت توتال به طور همزمان بتواند اس��ناد 
مناقصه این ق��رارداد را آماده کند، بنابراین در 
این فاصله برعکس آنچه دیگران می گویند، ما 

زمان را از دست ندادیم.
به گفت��ه کاردر، با اجرای این طرح طی 
۲۰ سال دوره قرارداد، ۳۳۵ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی، غنی و ترش از این میدان مشترک 
تولید می شود که از این مقدار، می توان حدود 
۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون 
ت��ن گاز مایع، 1۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون 
ت��ن گوگرد به هم��راه ۳1۵ میلیارد مترمکعب 

گاز سبک شیرین تولید کرد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ایران در 
ادامه سخنانش افزود: چنانچه بهای نفت خام 
را ۵۰ دالر ه��ر بش��که در نظر بگیریم، ارزش 
محصوالت قاب��ل اس��تحصال در طول دوره 
ق��رارداد بالغ ب��ر ۲۳ میلیارد دالر می ش��ود و 
درآم��د ما با قیمت های فعلی نفت خام از مبلغ 

۸4 میلیارد دالر نیز فراتر خواهد رفت.

کاردر با اشاره به استفاده از ایستگاه های 
فش��ارافزایی، اظهار کرد: برای نخستین بار در 
این پروژه از س��کوی فش��ارافزایی که از افت 
فشار میدان جلوگیری می کند با تناژ ۲۲ هزار 
تن اس��تفاده می ش��ود؛ فناوری��ی جدید که در 
سایر فازها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد 
و تاکنون کش��وری در منطقه، از آن اس��تفاده 

نکرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به این که یکی از دیگر ویژگی های این 
قرارداد، آن است که این فاز اصاًل پاالیشگاهی 
در خشکی ندارد و تمام عملیات توسعه در دریا 
انجام می ش��ود، گفت: در راستای این قرارداد 
با س��رمایه گذاری مس��تقیم 4/۸ میلیارد دالر، 
انتقال تکنولوژی به ایران نیز صورت می گیرد 
که با توجه به س��ابقه حضور توتال در ایران و 
آشنایی کامل این شرکت با سازندگان ایرانی، 
عالقمندی توتال برای صرف انرژی بیشتر در 

ایران معنا پیدا می کند.
راه ورود شرکت های بزرگ بین المللی 

هموار شد
س��رمایه گذاری شرکت توتال در صنعت 
نفت و گاز ایران، راه ورود ش��رکت های بزرگ 

بین المللی به این کشور را هموار کرد.
دکتر لو، مدیر بخش بین الملل ش��رکت 
ملی نفت چین )CNPC( دومین سخنران این 
مراس��م بود که با این جمله سخنان خود را به 

انگلیسی آغاز کرد.
وی ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران 
صنعت نفت و گاز ایران و با ابراز خوش��حالی 
از این که ایران دوس��تان روزهای سخت خود 
را فراموش نکرده اس��ت، اظهار داش��ت: این 
اتف��اق بزرگ برگ جدی��دی در تاریخ اقتصاد 
ایران ب��از خواهد کرد و بدون ش��ک، موجب 
ورود س��هل تر س��رمایه گذاران خارجی به این 

بخش خواهد شد.
مدیر بخش بین الملل شرکت ملی نفت 
چین با قدردانی از حمایت های ش��رکت نفت 
و گاز پارس و ش��رکت مل��ی نفت ایران برای 
ورود به صنعت نفت این کش��ور، تصریح کرد: 
امیدوارم با راهبری توتال در این کنسرس��یوم 
و همکاری پتروپ��ارس بتوانیم اعتماد ایران و 
شرکت ملی نفت را جلب کرده و در پروژه های 

دیگر نیز مشارکت داشته باشیم.
دکتر لو با بیان این که امیدواریم پس از 
این قرارداد، سرمایه گذاران خارجی یکی پس 
از دیگری به ایران بیایند، تأکید کرد: هر س��ه 
شرکت به این نتیجه رسیده اند که در بهترین 
زمان و با کیفیتی عالی، طرح توسعه این فاز را 
به گونه ای پیش ببرند که اعتماد ایران به این 

کنسرسیوم به حداکثر برسد.
مدیر بخش بین الملل شرکت ملی نفت 
چین نقش پتروپارس و توانایی مهندس��ی این 
ش��رکت را ب��رای این پروژه مه��م توصیف و 
خاطرنش��ان کرد: انعطاف پذیری ایجادشده در 
فرم تازه قراردادهای نفتی ایران کمک زیادی 

به انجام این پروژه کرده است.
به بارنشستن نخستین ثمره برجام

این قرارداد، نخس��تین قرارداد در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتی است که توسعه 

و بهره برداری هم زمان در آن دیده شده است. 
اکب��ری، مدیرعام��ل ش��رکت  حمی��د 
پتروپارس و س��ومین س��خنران این مراس��م 
تاریخی، س��خنرانی خود را به انگلیس��ی آغاز 
کرد و ضمن بیان این مطلب، از شرکای کاری 
خ��ود در این پروژه، بویژه مهندس زنگنه وزیر 

نفت تشکر کرد.
مدیرعامل شرکت پتروپارس با بیان این 
که قطعًا قرارداد بین ایران و توتال فرانسه، راه 
را برای دیگر شرکت های بزرگ بین المللی در 
این حوزه هموار خواهد کرد، نظر شرکت ملی 
نفت مبنی بر قرارداد با این شرکت بین المللی 
به عنوان تنها مجری پروژه را بس��یار درست 

خواند و از این همکاری استقبال کرد.
مهن��دس اکب��ری با اش��اره ب��ه برنامه 
مجزای ش��رکت توتال فرانس��ه برای انتقال 
فناوری به پتروپارس گفت: این موضوع جدای 
از مسئولیت این ش��رکت در ارتباط با ساخت 
داخل و انتقال فناوری به ش��رکت های ایرانی 

خواهد بود.
وی در ادامه افزود: ش��رکت پتروپارس 
تاکنون توسعه 11 فاز پارس جنوبی را با تولید 
روزان��ه 11 میلی��ارد مترمکع��ب گازطبیعی و 
۵۰۰ هزار بش��که میعانات گازی با موفقیت به 
اتمام رس��انده و این در حالی است که شرکت 
پتروپارس مشارکت با شرکت توتال فرانسه را 
براس��اس عضو غیرعامل پذیرفته و براین مبنا 

به تعهدهای خود عمل خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره به 
مذاکرات فش��رده این شرکت با توتال فرانسه 
تصریح کرد: ش��رکت پتروپارس حداقل 1۹,۹ 
درص��د از تیم مدیریت پ��روژه و ۵1 درصد از 
س��هام ش��رکت بهره بردار را به عهده خواهد 

داشت.
وی با تش��کر از ع��زم انتقال تکنولوژی 
ش��رکت توتال به طرف ایرانی، از سهم 1۹/۹ 
درصدی این ش��رکت در این قرارداد یاد کرد 
و گفت: بر اس��اس تعهدات پیمان��کار در این 
ق��رارداد، اجرای این طرح با حداکثر س��اخت 
داخ��ل و انتقال فناوری ب��ه پتروپارس همراه 
بوده و از آن جا که نخس��تین ق��رارداد IPC از 
این نوع اس��ت، مس��لمًا ف��راز و فرودهای آن 
شناس��ایی و در قرارداده��ای بع��دی، مرتفع 

خواهد شد.
اکبری در پایان سخنان خود با تشکر از 
کنسرسیوم بین المللی بوجود آمده برای اجرای 
طرح توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبی، گفت: از 
آن جا که توتال متعهد شده تا در بخش انتقال 
تکنولوژی، تالش بیشتری داشته باشد، اجرای 
این پ��روژه می تواند آغازی خوش آهنگ برای 
ورود بیش��تر س��رمایه گذاران خارجی به ایران 

باشد.
امنیت سرمایه گذاری های بین المللی با 

بازگشت توتال به ایران 
توتال پس از چندین س��ال بار دیگر به 
ایران بازگشته تا با عقد قراردادی جدید، زمینه 
سرمایه گذاری را در این کشورگسترش دهد. 

 ،)Patrick Pouyanne( پاتریک پویانه
مدیرعامل شرکت توتال و چهارمین سخنران 
این مراس��م با تش��کر از وزیر نف��ت ایران و 

شرکای دیگرش س��خنان خود را آغاز کرد و 
با بیان این مطلب، گف��ت: بازخورد خوبی که 
در گذشته از همکاری با ایران داشتیم، موجب 
ش��د برای ادامه این همکاری مش��تاق باشیم 
و تم��ام تالش خود را ب��رای عقد این قرارداد 

بکار ببندیم.
مدیرعام��ل ش��رکت توتال با اش��اره به 
اینکه این قرارداد می تواند به گس��ترش روابط 
ایران و اروپا بس��یار کمک کند، خاطرنش��ان 
کرد: مدت این قرارداد ۲۰ ساله است و عالوه 
بر ای��ن که می تواند امنیت س��رمایه گذاری را 
برای سرمایه گذاران سایر کشورها فراهم کند، 
انگیزه بس��یاری نیز به شرکت های بین المللی 
می دهد تا در زمینه س��رمایه گذاری بیشتر در 
ایران به جهت امنیتی که به وجود آمده است، 

مشارکت کنند.
پویانه بازگشت این شرکت بین المللی به 
ایران را باعث افتخار دانست و افزود: توانستیم 
ب��ا مذاکرات 1۸ ماهه، عق��د قرارداد فاز 11 را 
با حمایت رئیس جمهور دو کش��ور به سرانجام 

برسانیم.
مدیرعامل توتال با بیان این که می دانم 
ایرانی��ان ب��ه تاریخ اهمیت بس��یار می دهند و 
وف��اداری بخش مهم��ی از تاریخ این کش��ور 
اس��ت، گفت: توتال در تاری��خ همکاری اش با 
ایران وفاداری و س��ودآوری خود را ثابت کرده 
و ام��روز هم ما مفتخر هس��تیم که به عنوان 
نخستین شرکت خارجی بار دیگر به ایران باز 

می گردیم.
پویان��ه نخس��تین جرقه این ق��رارداد را 
حاص��ل مالقات خ��ود با وزیر نف��ت ایران در 
وین در س��ال ۲۰14 دانس��ت و اظهار داشت: 
مذاکرات س��خت بود اما بنا بر اس��تاندار زمان 
صرف ش��ده ب��رای چنین کارهی��ی در ایران، 

کارها نسبتًا سریع پیش رفت.
وی با اشاره به این که دو ویژگی قرارداد 
ت��ازه جذابی��ت الزم را ب��رای ورود توتال به 
صحنه قراردادی ایجاد کرد، تصریح کرد: یکی 
از این ویژگی ها، بیس��ت ساله بودن قرارداد و 
دیگ��ر ویژگی م��ورد نظ��ر، روش مدیریتی و 

اختیارات آن بود.
به گفت��ه پویانه، اگرچه تولید این میدان 
برای مص��رف داخلی ایران اس��ت اما موجب 

پیشرفت توان نفت و گاز کشور می شود.
مدیرعام��ل توتال با بیان این مطلب که 
من با خان��واده ام به ایران آمده و قطعًا باز هم 
به ایران می آیم، متذکر ش��د: این قرارداد آغاز 
راه همکاری با ایران است و این کشور ارزش 

بازگشت های متعدد را دارد.
امضای قرارداد؛ دستاورد برجام و انتخابات 

۲9 اردیبهشت 
ق��رارداد، »امی��د«  ای��ن  امض��ای  ب��ا 
وارد مرحل��ه ت��ازه ای از صنع��ت نفت ش��د تا 
پیروزی ه��ای پ��ی در پ��ی این صنع��ت را به 

روشنی رقم بزند. 
س��خنرانی بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت 
و یار همیش��گی دولت تدبیر و امید به عنوان 
آخرین س��خنران این مراس��م در حالی با این 
جمله آغاز شد که بس��یاری از دلواپسان هنوز 
به تداوم این راه و عملکرد وی ش��ک داش��ته 

و همچنان امضای چنین قراردادهایی را مایه 
ننگ می دانند!

زنگنه، وزیری همیشه جدی و شخصی 
ک��ه کمتر خن��دان دی��ده می ش��ود، در حالی 
ک��ه لبخن��دی پرمعنا بر لب داش��ت، در ادامه 
س��خنانش گفت: در انتخابات ۲۹ اردیبهشت 
م��ردم به ما گفتند که عملک��رد ما در نفت به 
عنوان بخشی از دولت مورد تأییدشان است و 
این ش��اه کلید پیروزی بود که مردم به دس��ت 

ما دادند. 
وی با بیان این که راه س��ختی تا اینجا 
پیموده شده و از تمام طرف ها به خاطر تالش 

و صبرشان تشکر می کنم، اظهار داشت:
ش��اید ب��اور نکنی��د ول��ی جوانانی که 
میانگی��ن س��نی آنه��ا زیر یا حدود ۳۰ س��ال 
است، انجام این قرارداد را ممکن کردند و من 
در همین ج��ا از همه آنان ب��ه خاطر زحمات 
شبانه روزی ش��ان تشکر می کنم و به آنها قول 
می دهم که از این پس، راه خود را با نش��اط و 

شتاب ادامه خواهیم داد. 
وزیر نفت ایران امض��ای این قرارداد را 
دس��تاورد برجام و دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری کشور دانست و افزود: مردم 
در انتخابات ۲۹ اردیبهش��ت قاطعانه خواستند 
ت��ا حرکت دولت یازدهم ادامه یابد و ما به این 
خواس��ت مردم، احترام گذاشته و این راه را با 

تمام توان ادامه می دهیم.
مهندس زنگن��ه با بیان ای��ن که امروز 
حدود پنج میلیارد دالر قرارداد امضا می ش��ود، 
تصریح کرد: پیش��تاز بودن توتال در همکاری 
با ایران را هرگز فراموش نمی کنیم، همان طور 
که ش��رکت های چین��ی را همچنان به عنوان 
شرکای راهبردی خود پذیرا هستیم؛ ما هرگز 
دوس��تان روزهای س��خت خ��ود را فراموش 

نمی کنیم. 
وزیر نفت، به وجود برخی انتقادها نسبت 
به قراردادهای جدید نفتی اش��اره کرد و بیان 
داش��ت: وجود این انتقادها، ام��ری طبیعی و 

نشانه افتخار دولت است.
وی با بیان این که مجوزهای الزم برای 
امض��ای قرارداد اخذ ش��ده، افزود: بر اس��اس 
برنامه شش��م توس��عه، باید ۲۰۰ میلیارد دالر 
در صنعت نفت س��رمایه گذاری شود که 1۳۰ 
میلی��ارد دالر آن مربوط به بخش باالدس��تی 
نفت بوده و بیش از ۷۰ درصد این مبلغ باید از 

محل منابع خارجی تأمین شود.
وزی��ر نفت که ت��ا پایان س��خنان خود 
همچنان لبخند بر لب داش��ت ب��ا بیان اینکه 
اولوی��ت اصلی ما، توس��عه میادین مش��ترک 
اس��ت، گفت: تا پایان برنامه شش��م توس��عه، 
می��زان تولید نف��ت و میعانات گازی کش��ور 
بای��د به ۶ میلیون بش��که در روز افزایش یابد 
و این در حالی اس��ت که با توجه به برگزاری 
مناقص��ات میادینی همچ��ون آزادگان که در 
پیش اس��ت، امیدواریم از این پس، همکاران 
اروپای��ی و آس��یایی حضور خ��ود در ایران را 

شتاب دهند.
وی با بیان این که با روابط استراتژیک 
خود با توتال و ش��رکت های روس��ی نیز ادامه 
می دهیم، اضافه ک��رد: ایران در طول صنعت 
نف��ت خود همیش��ه به دنب��ال تضمین امنیت 
انرژی در جهان ب��وده و این روند را همچنان 

ادامه خواهد داد.
وزیر نف��ت درب��اره انتقال فن��اوری در 
قراردادهای جدید نفتی و حضور ش��رکت های 
آمریکایی گفت: از جمله اهداف این قراردادها، 
انتقال فناوری های جدید در صنعت نفت است 
و م��ا همیش��ه از حضور ش��رکت های بزرگ 
بین المللی اس��تقبال می کنی��م، همان طور که 
هی��چ منعی ب��رای همکاری با ش��رکت های 
آمریکایی نداریم و معتقدیم که مانع بزرگ بر 

سر این راه، دولت خود آمریکاست.
با پایان یافتن سخنان وزیر نفت، مراسم 
رسمی امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل 
ف��از 11 پارس جنوبی بین ش��رکت ملی نفت 
 )CNPC( ایران، توتال، شرکت ملی نفت چین
و شرکت پتروپارس آغاز و پس از امضای این 
قرارداد تاریخی، ب��ازار عکس های یادگاری با 

دوستان قدیمی داغ شد!   

نگاه

یادداشت

پاسخ به اتهامات عليه قرارداد با توتال

 علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اتهامات 
علی��ه قرارداد توتال گفت:از زمانی که میدان به تولید می رس��د، پرداخت 
به پیمانکاران آغاز خواهد شد اما این پرداخت سقف دارد. ما 1۲ شرکت 
صاحب صالحیت را به ش��رکت توتال معرفی کردیم. توتال بررسی های 
فنی کرد و بر اساس سطح توانمندی شرکت های معرفی شده پتروپارس 
را به عنوان ش��ریک ایرانی برگزید. بر اس��اس قرارداد بیش از ۵۰ درصد 
تجهیزات و نیروی کار درگیر در پروژه از داخل تامین خواهد شد اما برای 
به دس��ت آوردن سهم ۷۵ تا ۸۰ درصدی در این بخش در حال طراحی 
س��از و کارهای اجرایی هس��تیم.قرارداد با توتال کامال منطبق با مصوبه 
هی��ات دولت اس��ت؛ چرا که یک هیات هفت نفره قب��ل از قرارداد عدم  
مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق داده و عدم مغایرت را اعالم 
نمودند. هیاتی هفت نفره ش��امل چهار وزیر س��ابق و سه عضو برجسته. 
یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و 14 پیوست آن تشکیل شد 

که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند.

قرارداد توتال؛ قرارداد برد- برد 
رضا پدیدار
رئیس هیئت داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

ب��ه ط��ور کل��ی اج��رای قرارداده��ای 
جدی��د نفتی با ش��رکت معظم توتال فرانس��ه 
که برای توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبی کلید 
می خ��ورد، یک��ی از قراردادهای ارزش��مندی 
اس��ت که می تواند فرآیند توس��عه، اشتغال و 
انتقال فن��اوری را در یک ش��رایط کامال برد 
- برد برای کش��ورمان ایجاد کند. این قرارداد 
ارزش��مند بی��ش از 4,۸ میلی��ارد دالر را در بر 

می گیرد که توس��ط یک کنسرسیوم متشکل از شرکت توتال فرانسه با 
 )CNPCI( ضریب ۵۰.1 درصد، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین
با س��هم ۳۰ درصد و شرکت ایرانی پتروپارس با 1۹.۹ درصدی به اجرا 
درمی آید. من اعتقاد دارم می توان امضای این قرارداد را در ادامه توسعه 
فضای کس��ب و کار در فعالیت های صنعتی کش��ور یک گام بزرگ در 
جه��ت بهره گیری از توان داخلی توصی��ف کرد که به هر حال با توجه 
به تحمل تحریم های یک جانبه ای که در س��ال های گذش��ته به کشور 
تحمیل ش��د، ما امروز به تحقق اهداف ارزش��مند توس��عه اقتصادی از 
جمله مولفه هایی نظیر س��رمایه گذاری خارج��ی و داخلی، انتقال دانش 
فنی، انتقال فناوری و از همه مهم تر مدیریت توس��عه ای که ما را پیش 
ت��ر با محدودیت های زیاد رو به رو کرده بود، نی��از داریم. به خاطر دارم 
که در آذرماه سال 1۳۹4 در کنفرانس نفت تهران بیش از 1۳۳ شرکت 
بین المللی در زمینه اکتش��اف و تولید حضور خودشان را برای همکاری 
با ایران اع��الم کردند و دراین کنفرانس ظرفیت های س��رمایه گذاری 
برای دوره ۵ س��اله مطرح شد. آگاهی ش��رکت کننده ها از ظرفیت های 
ای��ران در فاز نخس��ت برای ۵۳ پروژه و با حجم س��رمایه گذاری بیش 
از 1۰۸ میلی��ارد دالری آغ��از ش��د و ب��ا توجه به ادام��ه تحقق اهداف 
توس��عه در کش��ور که در برنامه شش��م کش��ور هم مصوب شده است 
ای��ن ظرفیت برای دوره پنج س��اله حتی تا باالت��ر از 1۰۸ میلیارد دالر 
مورد تایید نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی قرار گرفت. سرانجام از 
میان ۳۳1 شرکت بین المللی که در سال 1۳۹4 به کنفرانس نفت آمده 
بودن��د حدود 4۰ ش��رکت برای اجرای قرارداده��ای جدید ایران اعالم 
آمادگی کردند که این موضوع توس��ط وزارت نفت مورد بررس��ی قرار 
گرفت و در نهایت شرکت های عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران بر 
اساس اس��تانداردهای بین المللی تعیین صالحیت شدند. شرکت توتال 
ب��ا برخورداری از س��ابقه فعالی��ت در ایران به وی��ژه در فازهای پارس 
جنوبی ونیز فعالیت های عملیاتی در س��ایر کش��ورهای جهان در راس 
ش��رکت های اکتشاف و تولید موس��وم به enp قرار گرفت. به هر حال 
بعد از این تعیین صالحیت و انتخاب توتال گفت وگو های اولیه از هفت 
ماه پیش آغاز شد و یک توافقنامه با عنوان رئوس توافق )HOA( میان 
دو طرف آغاز شد. به هر حال بر اساس این قرارداد دو طرف مطالعات 
خود را انجام دادند و س��رانجام روز دوشنبه )1۲ تیرماه( این مذاکرات و 
فعالیت ه��ا نتیجه داد و به امضای قرارداد منتج ش��د. با توجه به این که 
مس��ئولیت این قرارداد در قالب یک کنسرسیوم با مدیریت توتال است، 
می توان به آین��ده این قرارداد امیدوار بود. به موجب این قرارداد توتال 
در ف��از نخس��ت یک میلیارد ی��ورو را به کش��ور وارد می کند و فعالیت 
خ��ودش را در چارچ��وب رئوس الگوی جدی��د قراردادهای نفتی انجام 
می ده��د و با توجه به اینکه کماکان مواردی تحت عنوان ظرفیت های 
داخلی در قرارداد مش��ارکت با توتال دیده شده، امید می رود که یکی از 
ش��روط مندرج در قراردادهای جدید که بهره گیری از توان داخلی است 
تحق��ق یابد. این ش��رط از طریق دعوت توتال از ش��رکت های داخلی 
انجام می ش��ود که با توجه به فرآیند بومی سازی که در کشور شده این 
دعوت کمک می کند که عالوه بر افزایش سطح تولید در کشور اجرای 
قرارداد جدید با توتال و کنسرس��یوم همراهش اش��تغال زایی و افزایش 
توان کشور در پارس جنوبی را به وجود  آورد. به اعتقاد من این قرارداد 
یک قرارداد برد- برد اس��ت زیرا بر پایه مشارکت است و ورود سرمایه  
خارجی به ایران نش��ان از ثبات و امنیت در داخل کش��ور و صیانت از 
منافع کش��ور اس��ت. امیدوارم تحقق این قرارداد زمینه ساز توسعه سایر 

پروژه های صنعت گاز، پاالیش وپخش و پتروشیمی باشد.
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۱5 گزارش
ما منتظر اجازه کسی نمی مانیم!

به محض اتمام مراس��م رسمی امضای 
ق��رارداد، پاتری��ک پوی��ان در می��ان جم��ع 
خبرن��گاران داخل��ی و خارجی ق��رار گرفت تا 
پاسخگوی پرس��ش های بی شمار آنان باشد و 
س��خنان خود را با این جمله تاریخی آغاز کرد 
که: امروز روزی تاریخی برای ش��رکت توتال 
به شمار می آید و قرارداد امروز قراردادی است 

که هیچ دالر آمریکایی در آن وجود ندارد. 
مدیرعام�ل توت�ال در پاس�خ به پرس�ش 
خبرن�گار دانش نف�ت مبنی بر این ک�ه آیا برای 
عقد این قرارداد از س�وی مقام�ات غربی تحت 
فش�ار ق�رار گرفته اید ی�ا خیر و ارزیابی ش�ما از 
این قرارداد به عنوان نخس�تین ش�رکت خارجی 
که پ�س از برجام رس�ماً وارد بازار ایران ش�ده 
چیس�ت، گفت: اگر منظور شما تحت فشار قرار 
گرفت�ن از س�وی آمریکاس�ت که فعًا پاس�خی 

برای این سوال ندارم.
اما به هرحال، توتال یک شرکت خصوصی 
اس�ت، م�ا به مقامات سیاس�ی اط�اع دادیم که 
برای امضای قرارداد به ایران می آییم، اما منتظر 
اجازه کس�ی نمی مانیم! چراکه امضای قرارداد با 
ای�ران برای ش�رکت توتال بس�یار حائز اهمیت 
اس�ت و امروز بس�یار خرس�ندیم که توانس�تیم 
ای�ن تواف�ق را با تاش های مس�ووالن دو طرف 
ب�ه نتیجه برس�انیم و اجرایی کنی�م. ایران برای 
توتال س�رزمینی بس�یار مهم و ارتباط تجاری با 

این کشور، بسیار حیاتی است.
وی در خصوص منابع مالی و چگونگی 
تأمین آن، گفت: توتال ش��رکت بزرگی است 
و قادر اس��ت منابع مالی این قرارداد را تأمین 
کن��د. ای��ن در حالی اس��ت که ما به توس��عه 
همکاری ها با بخش پتروشیمی ایران نیز بسیار 

امیدواریم.
وی همچنین در پاس��خ به پرسش��ی در 
خصوص پیام این قرارداد، گفت: پیام سیاسی 
این قرارداد دوس��تی عمیق فرانسه و در کل، 

اروپا با ایران است.
پویانه در پاس��خ به پرسشی در خصوص 
حساسیت های سیاسی غرب و تاثیر تحریم ها 
ب��ر هم��کاری توتال ب��ا ایران گف��ت: ما باید 
قوانین بین المللی را رعایت کنیم، اگر امروز در 
ایران هستیم به این دلیل است که مجوزهای 
الزم را دریاف��ت کرده ای��م و در عی��ن حال، 
امیدواریم که تحریم ها هرچه زودتر به صورت 

کامل برداشته شود.
پویان��ه همچنی��ن گفت: اگر م��ا تعداد 
زیادی ش��رکت های اروپای��ی را در ایران و در 
پروژه های نفت و گاز این کشور داشته باشیم، 
می توانی��م به تداوم رف��ع تحریم ها مطمئن تر 
باشیم. به هر روی، این نخستین باری نیست 
ک��ه من ب��ه ای��ران می آیم و آخری��ن بار هم 
نخواهد بود، من در طول اجرای توسعه فاز 11 
پارس جنوبی دوباره به ایران سفر خواهم کرد.

مدیرعام��ل توتال در پای��ان تأکید کرد: 
ی��ک دلیل دیگر هم وجود دارد، زیرا توس��عه 
فاز 11 نخس��تین مورد از قراردادهای بسیاری 
اس��ت که مطمئن هستم برای امضای آنها به 

کشور زیبای ایران باز خواهم گشت.
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه پرس��ش 
یک��ی دیگر از خبرن��گاران در م��ورد این که 
آیا تضمین��ی برای ادامه کار توت��ال در آینده 
با طرف ایرانی هس��ت، بیان داشت: توتال به 
قوانین بین المللی احت��رام می گذارد و مصمم 
است به همکاری خود با ایران ادامه دهد. این 
در حالی اس��ت که ما متعهد ش��ده ایم بیش از 
۵۰ درص��د تأمین کاالی فاز 11 پارس جنوبی 
به ش��رکت های ایرانی واگذار شود که به نظر 

من، همکاری خوب و ارزنده ای است.
هیچ محدودیتی در مشارکت شرکت های 

ایرانی در این قرارداد وجود ندارد 
پس از رفتن مدیرعام��ل توتال از جمع 
خبرنگاران، بیژن زنگنه در جای او قرار گرفت 
تا ش��ادی خ��ود از به ثمرنشس��تن برجام را با 

دیگران سهیم شود.
وی در پاس��خ به نخس��تین پرسش در 
خصوص نظر ش��خصی اش در مورد نخستین 
قرارداد پس از برجام، گفت: نخس��تین قرارداد 
نفتی ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( با س��ه ش��رکت معتبر، در حالی امضا 
ش��د که دشمنان ما در آن س��وی اقیانوس ها 
و برخی همسایگان، نمی خواستند عزت ایران 

را ببینند.
وزی��ر نف��ت در ادام��ه با بی��ان این که 
امضای ق��رارداد فاز 11 پارس جنوبی نش��انه 
بسیار مهمی برای بازگش��ت و سرمایه گذاری 
فعاالن اقتصادی اروپایی و آس��یایی به ایران 
اس��ت، ارزش این قرارداد را پنج میلیارد دالر 
اع��الم کرد و با بیان ای��ن که حجم زیادی از 
منابع سرمایه گذاری از طریق این قرارداد وارد 
کش��ور می ش��ود، افزود: هی��چ محدودیتی در 
مش��ارکت ش��رکت های ایرانی در این قرارداد 

وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار داش��ت: بر اس��اس 
ای��ن ق��رارداد، باید همه کاره��ای خدماتی از 
جمله حفاری، س��اخت س��کو، نصب لوله و... 
به ش��رکت های ایران��ی واگذار ش��ود. برآورد 
این اس��ت این رقم حدود ۷۰ درصد باش��د و 
در پای��ان نه تنها ۲ فاز پ��ارس متعارف پارس 
جنوبی را اجرا کرده ایم، بلکه ده ها ش��رکت و 
سازنده ایرانی منتفع ش��ده و ده ها هزار شغل 
در ایران ایجاد می ش��ود که البته این موضوع 
بس��تگی به ش��رکت های ایرانی دارد که ما از 

آنها حمایت می کنیم.
کارشکنی در روند اجرای برجام

آی��ا  ک��ه  ای��ن  درب��اره  وزیرنف��ت 
کارش��کنی هایی ک��ه در روند اج��رای برجام 
صورت می گیرد، در رون��د اجرای این قرارداد 
مش��کلی ایجاد نمی کند، گفت: برعکس، من 
تصور می کنم ب��ا امضای این قرارداد خیلی از 
ش��ک و تردیدهایی که ش��رکت های خارجی 
ب��رای س��رمایه گذاری و کار در این داش��تند، 
برطرف می ش��ود و امضای این ق��رارداد آغاز 
یک بازگش��ت برای ش��رکت هایی اس��ت که 
می خواهن��د در ایران س��رمایه گ��ذاری کنند 
یعنی با این کار، چراغ س��بز بس��یار مهمی به 
فع��االن اقتص��ادی اروپایی و آس��یایی برای 
سرمایه گذاری و بازگش��ت به ایران داده شده 

است.
وی در پاسخ به پرسشی در این باره که 
پتروپارس به عنوان ش��ریک ایرانی این پروژه 
قرار است س��هم 1۹,۹ درصدی خود را از چه 
محلی تأمین کند، تصری��ح کرد: باید از منابع 
داخلی خ��ود تأمین کند، البته این ش��رکت از 
مح��ل طرح هایی که پی��ش از این اجرا کرده، 
مقداری از ش��رکت ملی نفت ایران طلب دارد 
که بای��د آن را دریافت و صرف هزینه در این 
پروژه کن��د ولی  نمی توان��د از منابع صندوق 

توسعه ملی با توجه دولتی بودن خود، استفاده 
کند.

زنگن��ه همچنی��ن در خص��وص اجرای 
م��وارد حاکمیتی در طول ای��ن قرارداد، گفت: 
م��وارد حاکمیت��ی ربطی به پتروپ��ارس ندارد 
و پتروپ��ارس طرف قرارداد ماس��ت و در این 
 CNPCI ق��رارداد ب��رای ما فرقی با توت��ال و
ندارد موارد حاکمیتی از جمله مالکیت مخزن، 
مالکیت بر نفت تولیدی، مالکیت بر تاسیسات 
و. .. در این قرارداد دیده و از سوی وزارت نفت 

اعمال شده است.
زنگنه ادام��ه داد: آنچه در قرارداد حاکم 
است شرایط عمومی است که در مصوبه دولت 
آم��ده و از آن جا که قان��ون حاکم بر قرارداد، 
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران است 

هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
آغاز رسمی فرآیند مناقصه آزادگان 

زنگنه در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
احتمال برنده ش��دن شرکت توتال در مناقصه 
آزادگان هس��ت؟ گف��ت: با توجه ب��ه این که 
مناقص��ه آزادگان در ح��ال برگ��زاری اس��ت 
بنابراین درست نیست که بگوییم شانس کدام 
شرکت نسبت به شرکت های دیگر برای برنده 

شدن در این مناقصه بیشتر است.
وی ب��ا بیان این که با دعوت از تعدادی 
از ش��رکت ها برای حضور در مناقصه آزادگان، 
فرآیند مناقصه به طور رسمی آغاز شده،  یادآور 
شد: ش��رکت ها در ۲ س��طح، راهبر و  همکار 
و همراه ش��رکت های راهبر برای ش��رکت در 

مناقصه دعوت شده اند.
وزی��ر نفت ب��ا بیان این که مس��یر طی 
ش��ده ب��رای امضای ق��رارداد ف��از 11 پارس 
جنوبی با ش��رکت توتال مسیر را برای مذاکره 
قراردادهای بعدی س��اده تر کرده است، ادامه 
داد: متن ه��ای ق��راردادی که ه��م اکنون به 
شرکت ها داده می ش��ود، همانند متن قرارداد 

ف��از 11 پارس جنوبی نیس��ت، اما ب��ا الهام و 
استفاده از این قرارداد تهیه شده است.

وزیر نفت همچنین درباره تولید سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت براس��اس توافق 
صورت گرفته، گفت: مش��کلی ک��ه هم اکنون 
وجود دارد باال رفت��ن تولید نفت آمریکا بیش 
از پیش بینی ه��ای اوپ��ک بود و ه��م اکنون 
جمع بندی و اجماع بر این است که صبر کنیم 

تا آثار کاهش تولید را ببینیم.
زنگن��ه تصریح ک��رد: درص��د مراعات 
س��همیه ها هم اکن��ون خیلی خوب اس��ت به 
نحوی که تقریبًا اوپکی ها 1۰۰ درصد و برخی 
ه��م بی��ش از 1۰۰ درصد س��همیه را رعایت 
می کنند که آث��ار خود را در بازار می گذارد. در 
حال حاضر نیز قیمت ها روند افزایش��ی گرفته 
ولی ب��ه هرحال، بازار نفت غیرقابل پیش بینی 

است.
چگونگی انتقال فناوری در این قرارداد

ش��یخ الوزرا چگونگی انتقال فناوری در 
صنعت نفت را در چهار س��طح تشریح کرد و 
گفت: در س��طح نخست، قرار است شرکت ها 
یاد بگیرند مانند توتال یک پروژه نفتی را اجرا 
کنند و یک ش��رکت نفتی به وجود بیاید. این 
کاری است که قرار است شرکت پتروپارس با 

سهم 1۹,۹ درصد خود به آن برسد. 
در س��طح دوم انتقال فن��اوری یا همان 
س��طح پژوهش، پژوهش��کده ازدیاد برداشت 
نفت مس��ئولیت مطالعات میدان پارس جنوبی 
را طبق ق��راردادی که پیش تر با دانش��گاه ها 
امضا کردیم بر عهده دارد که توتال را در این 
قرارداد مکلف کردیم ک��ه با مراکز تحقیقاتی 
خ��ود ارتب��اط برقرار کن��د تا ه��م پروژه های 
تحقیقاتی مش��ترک در پ��ارس جنوبی انجام 
ش��ود و هم این ک��ه تجهیزات م��ورد نیاز را 

تکمیل کنند.
وزیر نفت با بیان این که در سطح سوم، 

شرکت های پیمانکاری سازندگان و مشاوران 
قرار اس��ت به عن��وان طرف قرارداد ش��رکت 
توتال عمل کنند، افزود: در این بخش ساخت 
داخ��ل را در بخش ه��ای مختل��ف در قرارداد 
تعیین کرده ایم که بیش از مقدار تعیین ش��ده 
در قانون حداکثر س��اخت داخل اس��ت. براین 
اس��اس، هر ش��رکتی که در مناقصه شرکت 
کند و س��هم س��اخت داخ��ل آن بیش از کف 
تعیین شده باشد، هنگام ارزیابی مناقصه تا 1۰ 
درص��د امتیاز می گیرد به ای��ن معنا که قیمت 
آنها را تا 1۰ درص��د پایین می آوریم تا امکان 

برنده شدن شان را فراهم کنیم.
وی چهارمین س��طح  را انتقال فناوری 
به کارفرما و ش��رکت مبدا دانست و افزود: هر 
چهار س��طح گفته شده در اسناد قرارداد لحاظ 
ش��ده و برای آنها تکالیف در نظر گرفته شده 

است.
زنگن��ه به عن��وان آخرین پرس��ش، در 
خص��وص برنامه مصرف گاز برداش��ت ش��ده 
از ف��از 11 پارس جنوبی، گف��ت: برنامه فعلی، 
انتقال گاز فاز 11 به پاالیش��گاه های فازهای 
۶، ۷، ۸ و 1۲ اس��ت و از آن جا که ما ظرفیت 

کافی برای شیرین سازی داریم، بنابراین 
برای فاز 11 س��اخت پاالیشگاهی مجزا 

در نظر نگرفته ایم.
این عضو کارکشته کابینه دولت یازدهم 
 LNG در رابطه با صادرات گاز فاز 11 از طریق
گفت: در طرح ایران LNG باید گاز خش��ک و 
ترش مصرف ش��ود، یعنی گازی که میعاناتش 
گرفته ش��ده و گوگرد آن باقی مانده، بنابراین 
ممکن اس��ت گاز فاز 11 شیرین سازی شود یا 

اینکه به صورت خشک به ایران LNG برود. 
وی در ادامه افزود: با تکمیل این پروژه 
که هدف آن تولید حداکث��ری و پایدار روزانه 
۲ میلی��ارد ف��وت مکعب )ح��دود ۵۶ میلیون 
مترمکع��ب( گاز غن��ی ت��رش از منابع بخش 
فراس��احل ف��از 11 می��دان گازی مش��ترک 
پارس جنوبی و انتقال آن به خش��کی است، در 
طول دوره قرارداد ب��ا فرض قیمت حدود ۵۰ 
دالر هر بش��که، در مجم��وع ۵4 میلیارد دالر 
از محص��والت مختلف این ف��از نصیب ایران 

می شود.
امضای این قرارداد سیاسی نیست

مانند همیش��ه متبس��م به پرسش هایت 
پاس��خ می ده��د و مترصد فرصت اس��ت تا از 
جمع��ی که او را احاطه کرده، گریزی به محل 
نشست بزند. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت نیز در حاشیه 
این مراس��م و در جمع 4 نفر از خبرنگاران در 
پاس��خ به پرسش خبرنگار دانش نفت مبنی بر 
ارزیابی قرارداد مذکور، گفت: من به هیچ وجه 
امضای این قرارداد را سیاس��ی نمی بینم و بر 
این باور هس��تم که توتال هیچ گام غیرقانونی 
برنداش��ته و کاماًل بر اساس قوانین وارد ایران 
شده و به احتمال زیاد، ابعاد قانونی ورودش به 

ایران را با آمریکایی ها نیز چک کرده است!
مع��اون ام��ور بین المل��ل و بازرگان��ی 
وزارت نفت با لبخن��دی بر لب ادامه می دهد: 
نکت��ه حائز اهمیت برای م��ا در این میان، آن 
اس��ت که توتال بر اس��اس برجام و به شکل 
قانون��ی وارد ایران ش��ده و این حق طبیعی ما 
از توافق  نامه بین المللی برجام اس��ت. زمانی نیا 
رون��د طوالنی 1۸ ماه��ه مذاک��رات ایران و 
توت��ال را ب��ا توج��ه به ۲۰ س��اله ب��ودن این 
قرارداد طبیع��ی ارزیابی ک��رد و گفت: با این 
حال امضای قرارداد با توت��ال تاثیر مضاعفی 
بر ورود ش��رکت هایی دارد ک��ه برای ورود به 
ایران تردید دارند و این برای ما ارزشمند است 
 زیرا  امنیت س��رمایه گذاری در ایران را نشان 

می دهد.
نصب سکوهای تقویت فشار برای 

نخستین بار
دکت��ر غالمرض��ا منوچه��ری، مع��اون 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران در امور 
توسعه و مهندس��ی یکی دیگر از حاضرین در 
این مراس��م بود که به پرسش کوتاه خبرنگار 
دان��ش نفت در خص��وص نصب س��کوهای 

تقویت فشار پاسخ گفت.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش، اظهار 
داشت: باوجود شایعات موجود مبنی بر این که 
در حال حاضر تاسیسات افزایش فشار در قطر 
نصب ش��ده، اما با اجرای قرارداد توس��عه فاز 
11 پارس جنوبی، برای نخستین بار در منطقه، 
ایران موفق به نصب س��کوهای تقویت فشار 
برای حفظ تولید از میدان گازی پارس جنوبی 

می شود. 
وی ب��ا اش��اره به ای��ن که افت فش��ار 
گازی  مش��ترک  می��دان  گوشه گوش��ه  در 
پارس جنوبی در هر دو کشور آغاز شده، اجرای 
طرح تقویت فش��ار را دس��تاوردی مهم برای 

ایران عنوان کرد.

یادداشت

نگاه

پیام توتال به جهان انرژی و شرکت های 
هم تراز بین المللی

مهندس سید شمس الدین مومنی
کارشناس ارشد انرژی 
... و س��رانجام پایان شاهنامه خوش بود 
و آخرش به خوبی و خوش��ی به اتمام رس��ید. 
توتال ابر ش��رکت بین المللی که تقریبا در همه 
میادی��ن نفت��ی و گازی جهان می ت��وان رد و 
اثرش را رصد کرد، پس از س��الها دوری ناشی 

از تحریم ه��ای س��خت ناعادالنه ایالت متحده و چند کش��ور غربی از 
جمله فرانس��ه - که توتال زادگاه آنجا نیز هس��ت- بار دیگر گام در راه 
توس��عه صنعت نفت ایران گذارد و این بار این غول نفتی قصد دارد کار 
ناتم��ام را در عروس گازی خلیج همیش��ه پارس تم��ام کند. دیر زمانی 
پی��ش و قبل از اعمال تحریم ها توتال می خواس��ت فاز 11 را توس��عه 
دهد اما تحریم ها مانع از این اقدام بزرگ ش��د، حاال به واس��طه برکت 
برج��ام و مدل جدید قراردادهای نفتی همان توتال آمده اس��ت که فاز 
11 را به بهترین ش��کل خویش توس��عه دهد تا گامهای ایران در پارس 
جنوبی ش��تابان تر از قبل باشد. اما حضور توتال در پارس جنوبی که از 
قضا با بازتاب جهانی گس��ترده ای نی��ز همراه بود، قطر، رقیب قدرتمند 
از منظ��ر مالی و کوچ��ک از منظر جغرافیایی را خیل��ی زود به صرافت 
انداخت تا جاییکه هنوز جوهر قلم امضای قرارداد توتال با ایران خشک 
نش��ده بود، اعالم کرد که تا س��ال ۲۰۲4 تولید گاز مایع خود را از این 
میدان مش��ترک، ۳۰ درصد افزایش یعنی به صد میلیون تن در س��ال 
می رساند! قطر هم اکنون س��االنه ۷۷ میلیون تن گاز مایع »ال ان جی« 
تولید می کند که این کشور را به بزرگ ترین تولیدکننده گاز مایع جهان 
تبدیل کرده اس��ت. این در حالی است که تقریبا کل گاز تولیدی قطر از 
میدان پارس جنوبی )که در قطر گنبدش��مالی خوانده می شود( به دست 
می آید. همین واکنش عجوالنه عمق اهمیت استراتژیک قراردادایران و 
توتال را گوش��زد می کند. تحلیلگران و ناظران بین المللی معتقدند؛ ورود 
توت��ال به صنعت نفت ایران، مقدمه حضور دیگر ش��رکت های نفتی در 
صنع��ت نفت ایران خواهد بود چه اینک��ه توتال در منظر بزرگان جهان 
انرژی »صد« است و چون »صد« آید »نود« هم پیش ماست! آری پیام 
توتال به جهان انرژی و شرکت های هم تراز همچون شل، انی، بی پی 
و. .. پیامی واضح اس��ت، پیامی که با صدای بلند پایان تحریم ها را فریاد 

می زند. فرکانسی بلند از پایان شب سیاه و طلوع سپیدی!
به هر تقدیر، آنچه بدیهی اس��ت، نیاز ۲۰۰ میلیارد دالری صنعت 
نفت به س��رمایه گذاری در برنامه شش��م توسعه است که از این میزان 
1۳۰ میلیارد دالر برای بخش باالدستی و بقیه برای بخش پایین دستی 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت. بر این مبنا، صنعت نفت برای تحقق اهداف 
توس��عه ای خویش به چندین و چند قرارداد بزرگ دیگر مشابه با توتال 
نیاز دارد، قراردادهایی ک��ه بتواند چرخ های عظیم صنعت نفت ایران را 
بچرخاند و به واس��طه آن قطار توس��عه اقتصادی ای��ران نیز به حرکت 

درآید. 

گزارش نیویورک تایمز درباره خطرات و 
منافع قرارداد توتال با ایران

روزنامه نیویورك تایمز در گزارش�ی با اشاره به قرارداد و شرکت 
فرانس�وی توتال نوش�ت، کارش�کنی دولت ترامپ در توافق هسته ای 

می تواند توتال را به خطر بیاندازد.
به نوش��ته روزنام��ه نیویورک تایم��ز، قرارداد ایران با ش��رکت 
فرانسوی توتال برای سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه انرژی تأثیرات 
مهمی نه تنها در زمینه هموار کردن مس��یر دیگر ش��رکت های غربی 
فع��ال در ح��وزه انرژی دارد تا بتوانند به س��رعت از پ��ی بیایند،  بلکه 
احتمااًل به توتال این امکان را می دهد تا در آینده قراردادهای دیگری 
در ای��ران منعقد کن��د، اما از طرفی دیگر، این ش��رکت را در صورتی 
ک��ه ترام��پ در اجرای توافق هس��ته ای ایران و گ��روه 1+۵ دبه کند 
ی��ا واش��نگتن تحریم های جدی��دی علیه تهران وضع کن��د، به خطر 
می اندازد.ب��ر اس��اس قرارداد ایران و توتال، این ش��رکت فرانس��وی 
قرار اس��ت یک میلیارد دالر در اولین مرحله از توس��عه بخش میدان 
گازی پارس جنوبی س��رمایه گذاری کند. این ق��رارداد به عالوه یک 
ش��رکت میان ش��رکت ملی نفت چین و ش��رکت ایران��ی پترو پارس 
ایجاد می کند.این روزنامه آمریکایی در ادامه با اش��اره به این که ایران 
یک��ی از بزرگ ترین منابع گاز در جهان و دومین منابع نفتی در خلیج 
فارس را در اختیار دارد، نوش��ت: مقامات نفتی ایران همواره به عنوان 
مذاکره کنندگان سرسخت شناخته می شوند، اما به گفته رئیس توتال، 
از آنجایی که این شرکت اولین شرکت بین المللی نفتی است که پس 
از رفع تحریم های ایران با این کش��ور قرارداد منعقد کرده، توانس��ته 
اس��ت به شرایط بهتری در مقایسه با پیشنهادات اولیه دست پیدا کند.

عالوه بر این، اولین بودن به توتال امکان به دست آوردن مزیت های 
دیگ��ری از جمله دسترس��ی به می��دان نفت��ی آزادگان را می دهد که 
می تواند بزرگ ترین پروژه در این صنعت در یک دهه آینده باش��د.اما 
ق��رارداد توتال با ایران بدون خط��ر نخواهد بود. به ویژه این که دولت 
ترامپ که در حال بازنگری سیاس��ت های واش��نگتن در قبال تهران 
اس��ت، احتمال دارد موضعی سخت تر در خصوص این کشور اتخاذ و 
حتی شرکت های بین المللی را از سرمایه گذاری در ایران مأیوس کند.

این روزنامه در ادامه مدعی ش��ده اس��ت که اجرای موفقیت آمیز یک 
پروژه در ایران آس��ان نخواهد بود و تجارت با این کشور با مشکالتی 
همراه است. توتال ماه ها است که برای این لحظه مقدمه چینی و خود 
را آماده کرده است. این شرکت در طول این مدت بانک های اروپایی 
کوچک را شناس��ایی کرده اس��ت که می توانند نیازهای داخلی اش را 
برط��رف کنند، ام��ا تأمین مالی قراردادهای ب��زرگ با ایران همچنان 
به دلیل ترس بانک ها از آمریکا س��خت و دشوار است.نیویورک تایمز 
در ادامه مدعی ش��ده اس��ت که تهران می تواند مکانی مبهم و دشوار 
برای فعالیت باش��د، جایی که در آن فساد مالی وجود دارد و در مسیر 
س��رمایه گذاری خارجی در حوزه منابع طبیعی مخالفت های سیاس��ی 
به وج��ود می آورد.ش��رکت ها هم چنین می گویند که ب��ه دلیل وجود 

تحریم ها باید دقت بسیار باالیی داشته باشند.

وزیر نفت گفت: بعضی ها گفته اند ۵۰ درصد و بعضی ها گفته 
اند ۷۰ درصد کل درآم��د میدان نفتی مان را به خارجی می دهیم، 
این حرف غلط است. حدود ۸4 میلیارد دالر سهم ایران از قرارداد 

توتال خواهد بود.
بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت در ارتباط با قرارداد 
نفتی با ش��رکت توتال یادآورش��د: پیش از ای��ن توضیحات الزم 
را ارائ��ه  کرده ب��ودم و باز هم االن می گوی��م که ارزش خالص 
آنچه که سرمایه گذاری کردیم،  حدود ۵ میلیارد دالر است،  البته 
توت��ال بیش از این و نزدیک ۶ میلی��ارد دالر ارزش خواهد آورد. 
برآورد ما این اس��ت که 1 میلیارد آن صرف مالیات و عوارض به 
دستگاه های دولتی خواهد شد.وی ادامه داد: همانطور که پیش از 
این هم گفته بودیم، ۵۰,1 دهم درصد این قرارداد س��هم توتال و 
۳۰ درصد س��هم شرکت ملی نفت چین است و 1۹,۹ دهم سهم 
ش��رکت ایرانی پترو پارس اس��ت. اصل پول و س��ود آن حداکثر 
۵۰ درصد تولید میدانی اس��ت.زنگنه در پاس��خ به برخی شایعات 
گف��ت: بعضی ها گفته اند ۵۰ درصد و بعضی ها گفته اند ۷۰ درصد 
کل درآم��د میدان را به خارجی ها دادیم، این حرف غلط اس��ت. 
م��ا گفته ایم درآمد ما از این میدان در ط��ول عمرش با نفت ۵۰ 
دالر ح��دود ۸4 میلیارد دالر خواهد ش��د ولی آنچ��ه که توتال و 
مجموعه اش طی ۲۰ س��ال، طبق آنچه که به تصویب ش��ورای 
اقتصاد هم رسیده حدود 1۲ میلیارد دالر خواهد بود،  یعنی چیزی 
ح��دود کمتر از 1۵ درصد درآم��د کل میدان در طول عمر میدان 
خواه��د بود.وزیر نفت در همین راس��تا ادام��ه داد: وقتی که دوره 
بازپرداخت طوالنی می ش��ود طبیعتا مبلغ هم بیش��تر می شود. در 
قراردادهای متقابل هم که داشتیم همین مقدار دو برابر را تجربه 
می کردی��م. این کاری اس��ت که نوعی س��رمایه گذاری خارجی 
تلقی می ش��ود و در شرایطی که بعضی ها از جمله دشمنان ما در 
آن طرف اقیانوس ها و چه دش��منان ما در منطقه،  می خواس��تند 
تحریم ه��ا ادامه پیدا کند و هرگونه س��رمایه گ��ذاری خارجی در 

ایران شکل نگیرد ما این حرکت بزرگ را توسط دو شرکت بزرگ 
معتب��ر نفتی دنیا انجام داده ایم. امیدواریم که این کار برای بخش 

نفت و سایر بخش ها راهگشا باشد.
وی در ارتباط با حضور شرکت توتال در حوزه پتروشیمی نیز 
گفت: بحث ایجاد سرمایه گذاری زنجیره ای توسط شرکت توتال 
انجام ش��ده اس��ت که در دس��ت مذاکره جدی اس��ت. یادداشت 
تفاهم آن برای نهایی ش��دن مذاکره می شود. بحث ها را تا نهایی 
نش��دند خیلی اعالم نمی کنیم،  وقتی که نهایی ش��د ان شاء اهلل آن 
را اع��الم می کنیم.زنگنه در ادامه این گفت وگ��و تصریح کرد: ما 
اولویت هایم��ان را در جلس��ه ق��رارداد با توتال اع��الم کرده ایم و 
گفته ایم که میدان های مشترک اولویت ما هستند. میدان آزادگان، 
می��دان یاران،  میدان یادآوران، میدان های پارس جنوبی و میادین 
مشترکی که در ایالم داریم و همینطور میدان هایی برای افزایش 
بازیاف��ت نیز جزو اولویت های ما هس��تند.وزیر نف��ت در ارتباط با 
ش��رکت های مورد مذاکره قرار گرفته ش��ده،  خاطر نشان کرد: با 
ش��رکت های مختلفی مذاکره شده است و اصال ما فرآیند مناقصه 
را هم ش��روع کرده ایم. از یک سری از شرکت هایی که تشخیص 
صالحیت داده شده اند دعوت کردیم که بیایند اطالعات را بگیرند 
و پیشنهادهایش��ان را ارائ��ه دهند.وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: 
توت��ال هیچگاه قرارداد خود با ایران را لغ��و نکرد، هیچ قراردادی 
نداش��ته اند با ما که برای توس��عه صنایع باال دستی حضور داشته 
باشند و آن را لغو کرده باشند. تضمین های الزم برای قراردادهای 
صورت گرفته هم دیده ش��ده اس��ت. اگر زمانی به هر دلیلی آنها 
نتوانند کار را انجام دهند، تمام سرمایه گذاری که کردند همینطور 
باق��ی می ماند و بازپرداخت ها روزی انجام می ش��ود که میدان به 
تولید برس��د.زنگنه در پایان گفت: ایران صرفا از محل بخش��ی از 
می��دان پرداخت را انجام می دهد. این کار مهمترین ضمانت برای 
این است که طرف هایی که سرمایه گذاری می کنند مانع هرگونه 

اقدامی  شوند که سرمایه گذاری آنها را به خطر بیندازد. 

در آمد 15 درصدی توتال و شرکاء 
و 84 ميليارد دالری ايران در فاز 11پارس جنوبی



 صاحب امتياز،  مد  ير مسوول  و سرد  بير: احمد   مد  د  ي 
 مد  ير اجرايي:فاطمه نوري آزاد  

 د  بير تحريريه:قاسم مد  د  ي
 مد  ير هنري:هاد  ي قهرماني

 مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شكيب

 نشاني: تهران- خيابان فاطمي-   خيابان يكم- کوچه سمند  ر - پالك 7 - واحد   سوم 
 صند  وق پستي: 15875-3398   
 تلفن:88965531-88982228 

 فاکس: 88965408 
    چاپ: نشر چاپ اميد   ايرانيان

یادداشت

یادداشت

منافع ایران در قرارداد توتال
مهندس عباس کریمی 
کارشناس ارشد نفت

توت��ال به صنعت نفت ایران ورود ک��رد تا یکی ازمهم ترین 
خبره��ای روز دنیا ب��ه جهان انرژی مخابره ش��ود. ورود توتال به 
پارس جنوبی بی تردید در توسعه شتابان این منطقه زرخیز نقشی 
ب��ی بدیل ایفا خواهد کرد و تولید ناخالص ملی »GNP« کش��ور 
را بار دیگر افزایش��ی چشم نواز خواهد داد. امضای قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت توتال فرانسه، »سی ان پی سی« 
چین و پتروپارس ایران ب��رای تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب 
گاز نوی��د بخش گامهای اس��توار ایران در تج��ارت جهانی گاز و 

ورود ایران به باش��گاه دارن��دگان تکنولوژی گاز مایع 
»ال ان جی« خواهد ب��ود. در همین حال، ماحصل 
واکنش های بین المللی به حضور توتال در ایران و 
عقد قرارداد حدود ۵ میلیارد دالری این ش��رکت با 
صنعت نفت کش��ورمان حاکی از سد شکنی توتال 
و باز ش��دن درب های صنعت نفت به روی سرمایه 
گذاران خرد و کالن و شرکت های دیگر بین المللی 
بود اما نکته قاب��ل تامل در داخل رقم خورد جایی 
که برخی منتقدان آش��کارا به این قرارداد تاختند و 
آن را در تضاد با مناف��ع ملی ایران ارزیابی کردند. 
ای��ن واکنش های منفی و عجی��ب در حالی عنوان 
می ش��ود ک��ه صنعت نف��ت ایران برای توس��عه و 
بالندگی و جبران عقب افتادگی تاریخی خویش به 
شدت به سرمایه گذاری و تکنولوژی نیازمند است 
و هر روز تاخیر در ورود سرمایه و تجهیزات مدرن و کارا صدمات جبران ناپذیری بر پیکره 
اقتصاد ایران وارد خواهد آورد. بر این اساس، نیاز ۲۰۰ میلیارد دالری ایران به منابع مالی 
در طول برنامه شش��م و رس��یدن به تولید قریب به ۶ میلیون بش��که نفت خام و میعانات 
گازی در پای��ان این برنامه عمق اهمیت عقد قراردادهای نفتی را متذکر می گردد. بر این 
اس��اس، با احترام به همه منتقدین و کس��انی که این قرارداد را در مغایرت با منافع کشور 
ارزیابی کردند، بایس��تی گفت: این تحلیل ها بیشتر از آنکه تخصصی و علمی باشد، نشات 
گرفته از تفکرات سیاس��ی و جناح بندی های داخلی است که گاهی اوقات منافع ملی نیز 
در آن به بوته فراموش��ی سپرده می شود. شاید اگر این قرارداد بزرگ در دولت های نهم و 
دهم به وقوع می پیوس��ت، موضع گیری این افراد طور دیگری بود و مثال عنوان می ش��د 

که دماغ ایاالت متحده را با این قرارداد به خاک مالیدیم! 
به هر تقدیر، آنچه مبرهن است اینکه؛ قرارداد ایران و توتال برد-برد به سود طرفین 
است و دو طرف حتما و قطعا از این قرارداد منافع خویش را تحصیل خواهند کرد. منافعی 
 ک��ه برای ایران در همان نگاه نخس��ت، اش��تغالزایی، انتقال تکنول��وژی و ورود مطمئن

 سرمایه گذاری را محقق خواهد کرد.

پیام ضدتحریمی »توتال« به آمریکا
نرسی قربان
کارشناس انرژی

امض��ای قرارداد توس��عه فاز 11 پارس جنوبی با ش��رکت 
فرانس��وی توتال، نخس��تین قرارداد با یک ش��رکت بین المللی 
انرژی اروپایی اس��ت که در بیش از 1۲ س��ال گذشته به امضا 
رس��یده اس��ت. ایران طبق آمار اخیر نفت و گاز منتشر شده از 
طرف ش��رکت بریتیش پترولیوم بزرگتری��ن ذخایر هیدروکربور 
جه��ان )نفت و گاز( را دارا اس��ت این منابع که بزرگترین امتیاز 

نس��بی اقتصادی و استراتژیک ایران اس��ت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تحوالت 
بین الملل��ی انرژی در چند س��ال اخیر نش��ان داده اس��ت که دنیا ب��ا دغدغه گاز های 
گلخانه ای به س��وی انرژی ه��ای تجدیدپذیر می رود و امکان رش��د منفی در مصرف 
فرآورده های نفتی در س��الهای آتی وجود دارد.در چنین شرایطی همه کشورهای تولید 
کننده نفت سعی می کنند که ذخایر خود را در اسرع وقت توسعه دهند و این سرمایه ها 
را در حوزه های دیگر اقتصاد برای توسعه پایدار به کار گیرند.با چنین سرمایه خدادادی 
ایران باید با ش��رکت هایی که از بهترین تکنولوژی روز برخوردار است، همکاری نماید 
و بیشترین سرمایه را برای توسعه منابع خود از بازار های مالی جذب کند.افزایش توان 
تولید نفت و گاز ایران برای ایجاد قدرت اقتصادی و سیاس��ی در شرایطی که دشمنان 
ایران با تمام قوا کوش��ش می نمایند که ایران منزوی باش��د و نتواند در غرب آس��یا از 
اهمیت در  ش��أن خود برخوردار باشد، اولویت ویژه ای دارد؛ در موقعیت کنونی تعلل در 
این امر می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد.در دهه گذش��ته ش��رکت های بین المللی 
انرژی حتی شرکت های کوچکتر نفتی علی رغم عالقه برای شرکت در توسعه میادین 
نفت و گاز ایران به دو دلیل تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران نداشتند. دلیل اصلی 
عدم عالقه شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران تحریم های متعددی بود که افزون 
بر تحریم های گذش��ته آمریکا در دوران دولت قبل از طرف اتحادیه اروپا و س��ازمان 
ملل علیه ایران وضع ش��ده بود.از سوی دیگر عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل که 
حتی قبل از تحریم هایی که در رابطه با مس��ائل هس��ته ای وضع شدند و در سال هایی 
که قیمت نفت باالی 1۰۰ دالر هم بود ش��رکت ها را به س��رمایه گذاری در حوزه های 
نفت و گاز ایران تش��ویق ننمود.با امضای این قرارداد دوران س��رمایه گذاری و انتقال 
فناوری به صنعت نفت و گاز ایران آغاز خواهد شد و نشان می دهد که توافق در قالب 
برجام راه س��رمایه گذاری در صنعت هیدروکربور ایران را باز کرده است. از سوی دیگر 
امضای این قرارداد نش��ان از عالقه مندی ش��رکت های نفتی ب��رای ورود به ایران در 
قالب قرارداد جدید IPC  می باش��د.باید در نظر داشت ش��رکت هایی که با قرارداد بیع 
متقابل در زم��ان تحریم های کنگره امریکا )ISA( به ایران آمدند از طریق دولت های 
خود یا رأسًا با دولت امریکا مذاکره نمودند و اطمینان یافتند که رئیس جمهوری وقت 
تحریم های کنگ��ره را طبق اختیاراتش اعمال نخواهد ک��رد.در حال حاضر در امریکا 
رئیس جمهوری بر سر کار است که نه تنها مخالف برجام بوده و هست بلکه سعی دارد 
با کمک اسرائیل و چند کشور عربی در منطقه از تعامل شرکت های بین المللی با ایران 
در صنعت نفت و گاز جلوگیری نماید و قول داده است که در سیاست های دولت اوباما 
در قب��ال ایران تجدیدنظر نماید. کنگره آمری��کا نیز تحریم های جدیدی را طرح ریزی 
نموده است.در چنین شرایطی امضای قرارداد با توتال با درنظر گرفتن احتمال تحریم 
یا جریمه ش��دن این ش��رکت از طرف امریکا اهمیت آن را دوچندان می کند. امضای 
این قرارداد با ش��رکت های فرانسوی و چینی و قراردادهای بعدی با شرکت های دیگر 
اروپایی و روسیه می تواند راه این کشورها را از سیاست های یکطرفه امریکا جدا نماید 

و در عمل به کم اثر شدن تحریم های کنونی و آتی امریکا بینجامد.

صفر تا صد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی
دانش نفت: روز 1۲تیرماه، قرارداد 
توس�عه ف�از 11 پ�ارس جنوب�ی می�ان 
ش�رکت ملی نف�ت ایران و کنسرس�یوم 
توت�ال، س�ی ان پ�ی س�ی و پتروپارس 

)دوشنبه، 1۲ تیرماه( به امضا رسید.
ب��ا عنایت به ض��رورت و فوریت 
توسعه فاز میدان مشترک گازی پارس 
جنوب��ی، مذاکرات با ش��رکت توتال به 
منظور تهیه رئوس )HOA( بذتی توسعه 
و بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی در 
قالب قرارداده��ای جدید نفتی ایران از 
اوایل اردیبهشت ماه سال 1۳۹۵ آغاز و 
رئ��وس توافق 1۸ آبان ماه 1۳۹۵ میان 
ش��رکت ملی نف��ت ایران و مش��ارکت 
توت��ال و CNPCI )ش��اخه بین المللی 
شرکت ملی نفت چین( و پتروپارس به 
عنوان ش��ریک ایرانی ایرانی مشارکت 
به ترتیب به نس��بت ۵۰,1، ۳۰ و 1۹.۹ 
درصد به امضا رسید. در این مشارکت، 
توتال رهبری را بر عهده خواهد داشت.
پس از امضای HOA، مذاکرات مربوط 
ب��ه متن ق��رارداد و 14 پیوس��ت آن و 
نیز جزئیات طرح توس��عه میان طرفین 
ص��ورت پذیرفت که متن تنظیم ش��ده 
قرارداد و پیوست ها امروز امضا می شود.

این نخس��تین قراردادی اس��ت که در 
قالب ش��رایط عمومی، ساختار و الگوی 
قراردادهای نفتی مصوب هیئت وزیران 

به امضا می رسد.
اهداف و رئوس شرح عملیات

این طرح با هدف تولید حداکثری 
و پایدار روزان��ه ۲ میلیارد فوت مکعب 
)برابر با ح��دود ۵۶ میلیون مترمکعب( 
گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل 
ف��از 11 میدان گازی مش��ترک پارس 
جنوب��ی و انتق��ال آن به خش��کی اجرا 
می ش��ود.با اج��رای این ط��رح برآورد 
می شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد 
۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی 
و ت��رش از این میدان مش��ترک تولید 
ش��ود که از این گاز غنی ترش می توان 
ح��دود ۲۹۰ میلی��ون بش��که میعانات 
گازی، 14 میلی��ون ت��ن گاز مایع، 1۲ 
میلی��ون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد 
ب��ه همراه ۳1۵ میلی��ارد مترمکعب گاز 

سبک شیرین تولید کرد.
حاکمیت ملی بر منبع و نحوه مالکیت 

همه تاسیسات
در ق��رارداد تصریح ش��ده اس��ت 
ک��ه مالکی��ت مخ��زن، هیدروکربورها 
استخراج ش��ده و تاسیسات، همگی از 
ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت 
ایران )از طرف جمهوری اسالمی ایران( 

است.
درآمدهای طرح

با ف��رض قیمت ح��دود ۵۰ دالر 
ب��رای هر بش��که نف��ت خ��ام، بدون 
ارزش  ش��یرین،  گاز  ارزش  احتس��اب 
س��ایر محصوالت قابل اس��تحصال در 
ط��ول دوره قرارداد بالغ ب��ر ۲۳ میلیارد 
دالر می ش��ود. ارزش گاز سبک شیرین 
تولی��دی نیز ب��ا فرض ه��ر مترمکعب 
1۰ س��نت دالر بال��غ ب��ر ۳1 میلی��ارد 
دالر می ش��ود و در مجموع بر اس��اس 
قیمت های فعل��ی حامل های انرژی در 

بازار بین المللی، ارزش محصوالت این 
طرح در ط��ول دوره قرارداد برابر با ۵4 
میلیارد دالر آمریکاست. البته باید توجه 
کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح 
منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد 
می ش��ود که ارزش تولیدات این میدان 
پ��س از پایان ق��رارداد )ب��ا قیمت های 
فرض ش��ده حدود ۵۰ دالر( بالغ بر ۳۰ 
میلیارد دالر ش��ود ک��ه در نتیجه درآمد 
کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ 
۸4 میلی��ارد دالر ب��ا قیمت های کنونی 

نفت خام فراتر خواهد رفت.
توجه به نکات زیست محیطی

از منظر زیست محیطی، با استفاده 
از گاز طبیعی حاصل از اجرای این طرح 
و جایگزین��ی آن با انواع س��وخت های 
مایع، برآورد می ش��ود سالیانه حدود ۲1 
میلیون تن دی اکس��ید کرین و 1۳۸۰ 
تن مونوکس��ید کربن ناش��ی از احتراق 
سوخت های فسیلی کاهش یابد. عالوه 
بر رعایت همه اس��تانداردهای زیس��ت 
محیطی در اجرا و بهره برداری از طرح 

منظور شده است.
بخش های اصلی طرح

این طرح دارای ۲ بخش است:
بخش اول طرح شامل حفاری ۳۰ 
حلقه چاه )۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه 
توس��عه ای( ۲ سکوی تولیدی هر یک 
با 1۵ حلقه چاه جه��ت تولید ۲ میلیارد 
ف��وت مکع��ب گاز )ح��دود۵۶ میلیون 
مترمکعب( در روز و تاسیس��ات مربوط 
و دو رش��ته خط لوله ۳۲ اینچ جمعا به 

طول ۲۷۰ کیلومتر است.
بخش دوم طرح ش��امل س��کوی 
فش��ارافزایی برای حفظ تولی��د از این 
می��دان اس��ت ک��ه ضم��ن آن که جز 
فناوری ه��ای پیچی��ده و منحص��ر به 
ف��رد در منطق��ه اس��ت، دارای اهمیت 
اقتصادی بس��یار زیادی اس��ت و تقریبا 
انتظار می رود نیمی از تولیدات بیان شده 
در بن��د قب��ل، از عملکرد ای��ن فناوری 

حاصل شود.
عملیات فاز دوم که کلیدی ترین 
بخش این پروژه است و برای اولین بار 
در کش��ور خاورمیانه انجام خواهد شد، 
ش��امل یک یا دو سکوی )حسب نتایج 
مطالع��ات آتی( فش��ارافزایی با ظرفیت 
۲ میلی��ارد ف��وت مکعب اس��تاندارد در 
روز جهت تقویت فش��ار سیال تولیدی 
از س��کوهای فاز 11 پس از افت فشار 
مخزن در س��الهای آتی است. سکوی 
فش��ار افزایی اشاره ش��ده دارای وزنی 
ح��دود ۲۰ هزار تن اس��ت. با ش��روع 
کاه��ش تولید از س��ایر فازهای پارس 
جنوبی، اجرای طرح مش��ابه و س��اخت 
س��کوهای فش��ارافزایی ب��رای س��ایر 
فازهای پارس جنوبی نیز یک ضرورت 
خواهد بود و از ای��ن منظر، اجرای این 
بخش از طرح در کشور و کسب دانش 
فنی س��اخت این س��کو، یک دستاورد 
مهم و حیاتی برای توس��عه آتی میدان 

پارس جنوبی است.
زمانبندی اجرای طرح

مطابق زمانبندی پیش بینی شده، 
4۰ ماه بع��د از امضای ق��رارداد، تولید 

اولیه از میدان آغاز می شود. با توجه به 
پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی 
در ف��از دوم، ۳۶ ماه زمان برای مطالعه 
و آم��اده س��ازی و ۶۰ م��اه زمان برای 

ساخت سکو در نظر گرفته شده است.
برآورد میزان سرمایه گذاری و نحوه 

تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح
برآورد هزینه مس��تقیم این طرح 
4۸۷۹ میلی��ون دالر اس��ت.  در ای��ن 
ق��رارداد ط��رف دوم )مش��ارکت توتال 
و هم��کاران( موظ��ف به تامی��ن کلیه 
منابع مالی مورد نیاز)اعم از مس��تقیم و 
غیرمستقیم( برای اجرای پروژه است و 
ش��رکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز 
تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم 
پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت 
ب��ه پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از 
می��دان و از محل بخش��ی از تولید آن 

است.
 نحوه بازپرداخت

چنانکه گفته شد، بازپرداخت اصل 
هزینه س��رمایه مس��تقیم ط��رف دوم، 
1۰ س��اله خواهد بود که در مقایس��ه با 
قراردادهای پیشین بیع متقابل )با دوره 
بازپرداخت 4 تا ۶ س��اله( یک دستاورد 
مه��م خواه��د ب��ود. می��زان پرداخت 
دستمزد به پیمانکار در هر سال، وابسته 
به مقدار تولید از میدان اس��ت. پرداخت 
هزینه بهره برداری و هزینه سرمایه ای 
غیرمس��تقیم به صورت ج��اری خواهد 
بود. کلیه هزینه های فوق الذکر بایستی 
بر اس��اس برنام��ه و بودج��ه عملیاتی 
سالیانه انجام ش��ده و بازپرداخت آن ها 
من��وط ب��ه اخ��ذ تاییدیه ه��ای الزم از 

شرکت ملی نفت ایران است.
انتقال فناوری و ساخت داخل

ش��ایان ذک��ر اس��ت بر اس��اس 
تعهدات پیمان��کار در ق��رارداد، اجرای 
این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه 
اس��ت. چرا که عالوه بر وجود شریک 
ایرانی )پتروپارس( در س��ازمان اجرایی 
ط��رف دوم ق��رارداد، وی موظ��ف به 
اجرای قانون »حداکثر اس��تفاده از توان 
تولی��دی و خدمات��ی در تامین نیازهای 
کش��ور و تقویت آن ها در امر صادرات« 
مصوب ۶ ش��هریورماه 1۳۹1 اس��ت و 
بیش��تر از این م��وارد، پیمانکار موظف 
به انجام تحقیق و توس��عه مشترک در 
زمین��ه فناوری های ازدیاد برداش��ت با 

مراکز تحقیقاتی ایران است.
مش��ارکت طرف قرارداد، موظف 

به انتقال فناوری در چهار سطح است:

الف: ارتقای توان ش��ریک داخلی 
مش��ارکت طرح ق��رارداد پتروپارس که 
اص��ول و چگونگ��ی آن در JVA میان 
طرفین با تایید شرکت ملی نفت ایران 
مشخص خواهد شد. اعضای مشارکت 
موظف ش��ده ان��د در JVA میان خود، 
راهکاره��ای م��ورد نیاز ب��رای ارتقای 
ظرفیت ها و قابلیت ه��ای طرف ایرانی 
)ش��رکت پتروپ��ارس( در زمینه ه��ای 
مربوط به مهندس��ی و مدیریت مخزن، 
مدیری��ت پروژه ه��ای ب��زرگ گازی و 
مدیریت دارایی ه��ا و تامین مالی را به 
روشنی تعیین تکلیف کنند. شرکت ملی 
نف��ت ایران نیز بر اج��رای مفاد قرارداد 
میان اعضای مش��ارکت، نظارت کامل 

خواهد داشت.
ب: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و 
دانشگاهی پژوهش��کده ازدیاد برداشت 
)وابس��ته به وزارت نفت( تحت نظارت 
ش��رکت مل��ی نفت ایران و ب��ه منظور 
برگزاری دوره های آموزش��ی حرفه ای، 
اجرای پروژه های تحقیقاتی مش��ترک، 
توس��عه آزمایش��گاه های تحقیقات��ی و 
تبادل نیرو، قرارداد همکاری منعقد کند.
ج: به��ره گی��ری از حداکثر توان 

پیمانکاران و شرکتهای داخلی.
ارتق��ای ت��وان تکنولوژیک و  د: 

مدیریتی شرکت ملی نفت ایران.
اه��م موارد انتق��ال تکنولوژی در 
بخش واگ��ذاری کارها ب��ه پیمانکاران 
دس��ت دوم به ش��رح ذیل دیده ش��ده 

است:
در زمین��ه بهره گی��ری از حداکثر 
توان پیمانکاران  و شرکت های داخلی، 
کنسرس��یوم طرف ق��رارداد موظف به 
اجرای قانون »حداکثر اس��تفاده از توان 
تولی��دی و خدمات��ی در تامین نیازهای 
کش��ور و تقویت آنها در امر صادرات« 

مصوب ۶ شهریور 1۳۹1 است.
اف��زون ب��ر این مش��ارکت طرف 
ق��رارداد موظف به رعای��ت موارد ذیل 

است:
  GC، همه پیمانکاران دست دوم
EPC، OSC که در مناقصات ش��رکت 
می کنن��د موظف به اس��تفاده از حداقل 
درصد کاالها و خدمات ایرانی هس��تند 
که میزان آن برای هر بس��ته اصلی در 

پیوست قرارداد تعیین شده است.
ب��ه منظ��ور انتخ��اب برن��دگان 
مناقصات برگزار شده از سوی مشارکت 
طرف ق��رارداد، قیمت اعالمی ش��رکت 
کنن��دگان در مناقص��ات، ب��ر اس��اس 

سهم ش��ریک ایرانی و همچنین میزان 
اس��تفاده آن ه��ا از کااله��ا و خدم��ات 
ایرانی، تراز می ش��ود.در صورت تحقق 
نیافت��ن  حداقل می��زان کاال و خدمات 
خری��داری ش��ده از داخ��ل از س��وی 
پیمان��کاران برنده ش��ده در مناقصات، 
ای��ن پیمان��کاران موظف ب��ه پرداخت 
جریمه هستند.به منظور ساخت ایستگاه 
تقویت فش��ار، مش��ارکت طرف قرارداد 
می بایس��ت در زم��ان انج��ام مطالعات 
مفهومی، ظرفیت ها و قابلت های 4 یارد 
ساخت س��کو در کشور را ارزیابی کرده 
و نیازه��ای این یارده��ا را برای ارتقا و 
امکان س��اخت ایس��تگاه تقویت فشار 
مش��خص و تهیه کنند.پ��س از انجام 
مطالعات مفهومی نیز، مش��ارکت طرف 
قرارداد می بایست با ارتباط مستمر با این 
چه��ار یارد ایرانی، موارد مورد نیاز برای 
ارتقای این یاردها را بر اساس مطالعات 
مفهومی انجام ش��ده، توصیه کند) این 
سکو چنانچه یکی باشد( حدود ۲۰ هزار 
تن وزن دارد. تا به حال بزرگترین سازه 
دریایی س��اخته ش��ده در ایران ۵ هزار 
تن بوده اس��ت.  تم��ام فازهای پارس 
جنوبی برای جلوگیری از کاهش تولید 
به این تکنولوژی نی��از دارند و در حال 
حاض��ر ایران این تکنولوژی را ندارد لذا 
با س��اخت این س��کو برای اولین ار در 
ای��ران، این تکنولوژی بس��یار ضروری 
برای توس��عه آینده پ��ارس جنوبی، در 
اختیار شرکت های ایرانی قرار می گیرد.

مراحل قانونی برای عملیاتی کردن 
قرارداد

1- عقد ای��ن قرارداد به اس��تناد 
م��اده 11 قان��ون وظای��ف و اختیارات 
وزارت نف��ت مص��وب 1۹ اردیبهش��ت 
ماه 1۳۹1 مجلس ش��ورای اس��المی، 
با کس��ب مجوز از وزیر نف��ت، فقط با 
رعایت آیین نامه معامالت شرکت ملی 

نفت ایران صورت گرفته است.
۲- مستند به ماده 1۲ قانون رفع 
موان��ع تولی��د، مصوبه ش��ورای اقتصاد 
در تاریخ ۳ تیرم��اه 1۳۹۶ در خصوص 
تایید توجیه فنی- اقتصادی و زیس��ت 
محیطی و هم چنین سقف تعهد دولت 
و جدول زمانبندی سرمایه گذاری اجرا 
و بازپرداخت تم��ام هزینه ها و پرداخت 

دستمزد درطرح اخذ شده است.
تطبی��ق  هیئ��ت  مصوب��ه   -۳
قرارداده��ای نفت��ی در خصوص عدم 
مغایرت قرارداد با مصوبه هیئت وزیران 
در خصوص ش��رایط عمومی، ساختار و 
الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز 
بر پایه بند ۶ مصوبه شماره ۶۹۹۷۵/ت 
ش��هریورماه   1۰ م��ورخ  ه   ۵۳4۲1
ش��ده اخ��ذ  وزی��ران   1۳۹۵هیئ��ت 

 است.
4- تاییدی��ه وزی��ر نف��ت نیز در 
خصوص کلیات قرارداد )شامل قیمت، 
م��دت و اعمال ش��رایط عموم��ی( به 
استناد تبصره ماده ۳۹ قانون اساسنامه 
شرکت ملی نفت ایران و بند 1 مصوبه 
شماره ۵۷۲۲۲/ت ۵۳۳۶۷ ه مورخ 1۶ 
مردادماه 1۳۹۵ هیئت وزیران اخذ شده 

است.

 

قرارداد ایران و توتال برد-برد به 

سود طرفین است و دو طرف حتما و 

قطعا از این قرارداد منافع خویش 

را تحصیل خواهند کرد، منافعی که 

برای ایران در همان نگاه نخست، 

اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی و 

ورود مطمئن سرمایه گذاری را 

محقق خواهد کرد

76 قرارداد اجاره کشتی با خارجی ها در پسابرجام 
سیروس کیان ارثی

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران 
از زم��ان اجرایی  ش��دن 
برجام تاکنون ۷۶ قرارداد اجاره 
کش��تی با شرکت های خارجی 
از جمله ش��رکت های اروپایی 
امضا ش��ده است. شرکت ملی 
نفتکش افزون بر این که توان 

پاس��خ به همه نیازهای ش��رکت ملی نفت ایران را دارد، 
آماده اس��ت تا درصورت درخواست و اعالم این شرکت، 
به تامین کش��تی های مورد نیاز برای صادرات نفت و گاز 
کشور نیز اقدام کند. شرکت ملی نفتکش ایران با ناوگانی 
به ظرفیت 1۵.۵ میلیون تن، بزرگترین شرکت کشتیرانی 
نفتی جهان به لحاظ ظرفیت به شمار می رود. ناوگان این 
ش��رکت هم اکنون با برخورداری از پرچم، کالس و بیمه 
معتبر، بدون هیچ مش��کلی در آب ه��ای بین المللی تردد 
دارد.در همین حال، خرید حدود ۹۰ درصد س��وخت مورد 
نی��از ناوگان از مبادی داخلی، تهی��ه ۸۰ درصد از روغن و 
روانکارهای دریایی از شرکت های ایرانی، تامین ۹۰ درصد 

مواد شیمیایی مورد نیاز کشتی های ناوگان از داخل، خرید 
۳۰۳ قلم از اقالم مصرفی و عمومی کشتی ها از داخل)این 
رقم تا ۶۰۰ قلم نیز قابل افزایش است( و واگذاری تعمیرات 
برخی از ماشین آالت کشتی ها از جمله موتورهای ژنراتور 
و موتور اصلی به شرکت های داخلی بخشی از فعالیت های 
شرکت ملی نفتکش ایران در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است. در زمینه اش��تغالزایی و جذب دریانوردان 
ایرانی در س��ال گذشته 1۰۰ نفر دانشجو و فارغ التحصیل 
ایران��ی در بخش افس��ری و 1۲۰ نف��ر ایرانی در بخش 
ملوانی جذب ناوگان ش��رکت ملی نفتکش ایران شده اند 
که افزایش این تعداد در سال جاری نیز طبق برنامه های 

مصوب دنبال خواهد شد.
تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی

 در شرکت ملی نفتکش
ش��رکت ملی نفتکش ایران اقدامات و برنامه های 
بسیاری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و اس��تفاده از توان داخل در دستور کار دارد و چندی پیش 
نیز ش��رکت مشترکی بین سازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع، شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری 

اسالمی به منظور افزایش توان تعمیر انواع کشتی در کشور 
تشکیل شد که بدون شک نتایج مثمر ثمری را درتقویت 
صنایع دریایی و ایجاد اشتغال در این بخش خواهد داشت. 
بر این اس��اس، با اجرایی ش��دن برجام و رفع تحریم ها، 
موانع پیشروی فعالیت های بین المللی شرکت ملی نفتکش 
ایران نیز برداش��ته شد؛ به طوری که کالس، بیمه، پرچم 
و دیگر الزام های بین المللی ناوگان شرکت ملی نفتکش 
دوباره برقرار و تردد ناوگان این ش��رکت به بنادر اروپایی 
ازسرگرفته شد که از جمله آن می توان به بازگشت دوباره 
ناوگان این شرکت به بنادر اسپانیا، هلند و. ..اشاره کرد. هم 
اکنون ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران عالوه بر اروپا و 
مدیترانه، به بنادر کره جنوبی،چین، هند، تایوان،سنگاپور، 
اندونزی، امارات، لیبی، الجزایر، ترکیه، برخی کش��ورهای 

آمریکای التین و... نیز تردد دارد.
تثبیت حضور شرکت ملی نفتکش 

در بازارهای جهانی
 با گش��ایش های ایجاد شده در برجام، همکاری با 
شرکت های بزرگ نفتی و موسسه های معتبر بین المللی 
دوباره آغاز ش��د و کش��تی های ناوگان نیز دوباره به اجاره 

ش��رکت های خارجی درآمد. در مجموع ب��ا این اقدامات 
ش��رکت ملی نفتکش ایران توانست بار دیگر حضور خود 
را در بازارهای جهانی تثبیت کرده و برای پس گرفتن سهم 
خود از بازارهای بین المللی اقدام کند. از زمان اجرایی شدن 
برج��ام تاکنون ۷۶ قرارداد اجاره کش��تی با ش��رکت های 

خارجی از جمله شرکت های اروپایی منعقد شده است.
ناوگان حمل LPG  توسعه می یابد

 در مورد توسعه ناوگان حمل LPG بایستی گفت: 
در برنامه های تدوین ش��ده ش��رکت ملی نفتکش ایران 
توسعه کشتی های حمل LPG  برای پاسخگویی به نیاز 
صادراتی کش��ور و  افزایش فعالیت ها در این حوزه، پیش 
بینی شده است. در خصوص پوشش بیمه ناوگان شرکت 
ملی نفتکش ایران، نیز بایس��تی بیان کرد: خوشبختانه با 
اجرای برجام و همچنین اقدامات انجام شده پوشش بیمه 
بین المللی ناوگان نفتکش کشور از سوی کلوپ های عضو 
گروه IGA دوباره برقرار ش��ده است و هم اکنون مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد. ناوگان این شرکت درحال حاضر 
عالوه بر اینکه تحت پوشش بیمه های بین المللی قرار دارد، 
از خدمات بیمه ای کلوپ  P&I کیش نیز استفاده می کند.

يادداشت تحليلی
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