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نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

12

شماره656
یکشنبهها
منتشر می شود

S e p t e m b e r . 1 5 . 2 0 1 3

y

k

l

r

e

e

w

i

.

رویداد

N O . 6 5 6m a s h a l

یکشنبه24شهریور 9 1392ذیالقعده15 1434سپتامبر16 2013صفحه
o

p

.

m

a

l

h

s

a

m

اداره صنعت گاز
در کالس جهانی

گفتوگو با متخصص جوان صنعت نفت

به جوانان اعتماد كنيم
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سیدکاظم وزیری هامانه در گفت وگوی اختصاصی با مشعل:

دست در دست هم
صنعت نفت را بسازیم

5

گفت وگوی ویژه

وزیر نفت در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد:

w

w

فرهنگ

انسجام داخلی جمهوری
اسالمی را آسیب
ناپذیرتر خواهد کرد

آفتاب از شرق
ایرانطلوع میکند

6
25درصد ظرفيت صرفه جويي انرژي
در صنعت پتروشيمي كشور وجود دارد

نغمه پیشرفت
در سمفونی صنعت نفت

14
گزارشی از سفری چند ساعته
به پایتخت فرهنگی ایران

ظرفیت و قدرت تولید نفت از نظر راهبردی و جایگاه کشور ،بسیار مهم و از برنامههای دولت به
شمار می رود .از این رو دولت تصمیم دارد در کوتاه مدت ،ظرفیت تولید نفت را به  ٤میلیون بشکه
در روز برساند و در صادرات نفت هم تالش میکند به راه حلهایی دست یابد .این موضوع و دیگر
مباحث مربوط به ضرورت افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از جمله موضوعات مورد اشاره در
نخستین گفت و گوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی با مردم بود.
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سرمربي تيم دووميداني نفت تهران:

 8سال است
قهرمان هستيم
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در دیدار رئیسجمهور با فرستاده نخستوزیر ژاپن مطرح شد:

استقبال ایران از سرمایهگذاری ژاپن در صنایع نفت و گاز
دکتر روحانی با بیــان این که ملتهای ایــران و ژاپن قربانی
سالحهای شیمیایی و هستهای هســتند ،اظهار داشت :ایران
و ژاپن میتوانند پرچمدار مقابله با ســاحهای کشتار جمعی
در جهان باشند.
رئیس جمهور ،روابط ایران با ژاپن را به عنوان یک کشور مهم
آسیایی و دوســت ،با اهمیت ارزیابی کرد و گفت :جمهوری
اسالمی ایران مطمئن است که ژاپن به عنوان یک کشور بزرگ
صنعتی و قدرتمند در آسیا نخواهد گذاشت کشورهای ثالث در
روابط تهران – توکیو خدشهای وارد کنند.
دکتر روحانی تصریح کرد :در این شرایط خاص ،گسترش روابط
دوستانه ژاپن و ایران در تاریخ روابط دو کشور ثبت خواهد شد.
فرستاده ویژه نخستوزیر ژاپن نیز ضمن ابراز خرسندی از این
دیدار و تبریک انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهوری
اسالمی ایران اظهار امیدواری کرد که در دوران دولت تدبیر و
امید در ایران شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر همکاریهای
فی ما بین دو کشور باشیم.
ماسا هیکوکومورا گفت :دولت ژاپن عالقهمند است که روابط دیرینه
ایران و ژاپن بیش از پیش توسعه یابد.

مهندس زنگنه:

مسیر برای حضور بخش خصوصی در صنعت نفت هموارتر میشود

وزیر نفت با تاکید بر به كارگيري بخش خصوصي
در صنعت نفت ایران گفت :در اين دوره ،محلهايي
مانند پتروشــيمي ،منحصر بــه بخش خصوصي
خواهد بود و با توجه به ابالغ سياستهاي اصل ۴۴
ازسوی مقام معظم رهبري و قانوني كه بر اين اساس

تصويب شده و نيز با توجه به سياست دوري از خام
فروشــي ،توليد فراوردههاي نفتي از طريق بخش
خصوصي انجام ميشود.
مهندس زنگنه در حاشيه جلسه شوراي گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران ابراز

اميدواري كرد بخش خصوصي روز به روز تقويت
شود و مالكيت عمومي در آن افزايش يابد.
وي با بیان اینکــه در زمينه بازرگانــي نفت نيز
مســير براي حضور بخش خصوصي باز ميشود،
افزود :ما معتقدیم اين بخش نيز بايد در شــرايط
رقابتي و فضای بــاز ،فعاليتهاي خــود را انجام
دهــد تا بخــش خصوصــي بــدون رانــت وارد
بازار شود.
مهندس زنگنه همچنین در تشــریح دیپلماسی
نفتی ایــران،آن را فراتر از صــادرات اعالم کرد و
گفــت :ايــران داراي دوميــن ذخايــر نفــت و
گاز دنياســت و به همين دليل ،بــراي انجام هر
فعاليتي در حوزه روابط خارجي بايد به توان ملي
توجه كنيم.
وی افزود :در این میان ،صنعــت نفت نيز وظيفه
خود ميداند كه به مجموع قدرت ملي و ديپلماسي
كشور توجه كند تا با اقتدار و توانمندي از وضعيت
فعلي خارج شود.
مهنــدس زنگنــه در مورد تــوان توليــد بنزين
كشــور تصریح کرد :هم اكنون ذخيره مناســبي
در كشــور وجود دارد و بــه زودي ميــزان توليد
بنزين  6تا  7ميليون ليتــر در روز افزايش خواهد
يافت ،اما بــا این وجــود باید مقــداري هم وارد

كنيم.
وي در خصــوص تغييــر قيمــت بنزيــن اظهار
داشــت :دولت در ســال جــاري ،برنامــهاي در
اين زمینه نــدارد و بايــد در اين بــاره در بودجه
بحث شود.
مهندس زنگنه درباره دستاوردهاي سفر اخیرش
به تركمنســتان گفــت :در اين ســفر ،در مورد
خريد گاز از اين كشــور گفتوگو و قرار شــد در
مقابل ،كاال و خدمات به اين كشــور صادر شــود،
همچنين مقرر شــد در كميســيون مشترك دو
كشور كه روســاي دو طرف اين كميسيون وزراي
امور خارجه هســتند نيــز بحثهايــي صورت
گيرد.
وزير نفت ،افزايــش واردات گاز را يكــي ديگر از
دستاوردهاي اين ســفر اعالم كرد و گفت :ايران
بدهيهايي نيز داشت كه روشهايي براي پرداخت
آن تعيين شد.
وي ،دربــاره تاميــن يارانه نقــدي از محل منابع
نفتي اظهار داشــت :به طور كلي ،در ســال باید
 2500ميليارد تومان براي يارانهها تامين شــود
كه بخشهایی از آن را وزارت نفــت و وزارت نيرو
تامين ميكنند و تاكنون اقدامات مناســبي انجام
شده است.

ورزش

دووميداني نيازمند
حمايت است

ت هستهای ایران صلحآمیز بوده
رئیس جمهور با اشاره به اینکه فعالی 
و صلحآمیز باقی خواهد ماند ،گفت :ایران و ژاپن دو کشوری هستند که
از سالح کشتار جمعی رنج و آزار فراوانی دیدهاند.

اقلیم

اصفهان
عروس شهرهای جهان

رئیس جمهوری بر عزم دولت
برای افزایش ظرفیت و تولید نفت تاکید کرد

رئیسجمهور با استقبال از سرمایهگذاری ژاپن در صنایع ایران
به ویژه در نفت و گاز با توجه به اهمیت نگاه بلندمدت در امنیت
انرژی اظهار امیدواری کرد که سفر فرستاده نخستوزیر ژاپن
به تهران آغاز تحرک سازنده در روابط دو کشور به ویژه در زمینه
اقتصادی باشد.
به گزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری ،دکتر
روحانی در این دیــدار با ابراز خرســندی از پیام محبتآمیز
نخســتوزیر ژاپن گفت :جمهوری اســامی ایران ،از اراده و
تصمیم دولت ژاپن برای توسعه روابط دوجانبه کامال استقبال
میکند.
رئیسجمهور افزود :دولت ایران مصمم به توسعه روابط با همه
کشورهای دوست است.
دکتر روحانی بــا بیان اینکه مســائل بینالمللــی از جمله
موضوعات هستهای ایران باید در چارچوب مقررات بینالمللی
حل و فصل شود ،تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران کامال به
مقررات بینالمللی از جمله معاهده «انپیتی» متعهد است و
همه فعالیتهای هســتهای ایران نیز تحت نظارت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی قرار دارد.

پتروشیمی

ضرورت كاهش سرانه
مصرف انرژي در صنعت
پتروشيمي

روزنه

مدافعان جنگ در سوريه
به دنبال چه هستند؟

آيا حمایت هایی كه از سوي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس ،براي تامين
مبالغ حمله نظامي آمريكا به سوريه وعده داده شــده ،با منابع نفتي و گازي
مهمی كه از اين كشور واقع در خاورميانه عبور مي كند ،ارتباط دارد؟
ظرفیتي كه براي درآمدهاي تريليون دالري در قراردادهاي ترانزيت انرژي در
ســوريه وجود دارد ،احتماال انگيزه اي براي آمريكا ،تركيه ،كشورهاي عربي و
بعضي كشورهاي اروپايي براي دخالت در بحران جاري سوريه است؟
سوريه ،مسيری كليدي و ترانزيت انرژي به اروپاست ،از این رو بهنظر ميرسد
برخی كشورها ،بهدنبال تسلط بر اين بازار انرژي كه از سوريه ميگذرد ،هستند.
به تازگی وزير امورخارجه آمريكا اعالم كرده اســت ،بنابر پيشنهاد كشورهاي
عربي ،هزينه دخالت نظامي آمريكا در سوريه ،از ســوي آنان پرداخت خواهد
شد .دراين ميان ،چيزي كه تا بهحال به آن اشاره نشده ،قراردادهاي مهم نفتی
و گازی است كه ميتواند اقتصاد قطر ،تركيه وعربستان سعودي را تا حد زیادی
تحتالشعاع قراردهد .در سال  ،2011ســوريه اعالم كرد كه يك ميدان گازي
مهم در شهر حمص كشف کرده كه در محل درگيري بين نيروهاي دولت سوريه
ومخالفان قراردارد .وزير نفت سوريه در مصاحبه با آژانس خبري  SANAگفت:
با حروف زیر از اولين چاههاي اين ميدان ،ميتوان روزانه حدود  400هزارمتر
مكعب گاز توليد کرد .وي ادامه داد :اين كشف ،افقهاي جديدي را در منطقه
 Qalamnترسيم خواهد کرد و شركتهاي اكتشاف كننده سوري ،همچنان
بهكار خود ادامه خواهند داد .عالوه بر آينده توسعه ميدانهای گازي سوريه ،اين
كشور يكي از مهمترين مناطق راهبردی براي عبور خطوط لوله گازي است كه به
اروپا ميرسد .قطر که در بزرگترين ميدان گازي با ايران شریک است ،عبور يك
خط لوله گاز از خليج فارس به تركيه و از سوريه به نواحي مديترانه را پيشنهاد
كرده كه اين خط لوله مي تواند گاز را از این منطقه بــه اروپا حمل کند ،البته
رئيس جمهور سوريه در سال  2009از قبول اين طرح امتناع ورزید و در عوض،
قراردادهايي را باروسيه ،ايران وعراق امضا کرد .کشور سوريه ،محل ساخت يك
خط لوله گازی پيشنهادي است كه در صورت تكميل ،ميتواند به ميزان قابل
توجهي ،ارزش مبادالت گازي قطر را كه يك متعهد راهبردی انرژي آمريكاست،
كاهش دهد ،ضمن اینکه تركيه را نيز ازجريان خط لوله خارج کند .ايران ،عراق
وسوريه در سال  2010قرارداد ساخت يك خط لوله گاز طبيعي بهطول 3480
مايل امضا كردند كه قرار شــد در ســال  2016كار خود را شروع كند و ميدان
پارس جنوبي ايران را به مشتريان اروپايي متصل سازد .این مسیر که به خط لوله
كشورهاي اسالمي معروف است ،پروژهاي است كه ميتواند بر خالف منافع غرب،
به نفع روسيه وايران باشد .مقامات گازي ايران اعالم كردهاند این خط لوله که از
ايران ،عراق ،سوريه ،جنوب لبنان و همچنين از حوزه مديترانه ميگذرد و قرار
است در كنارآن ،يك پااليشگاه به همراه ساير زير بناهاي مورد نظر در دمشق
ساخته شود ،ظرفيت انتقال  3/9ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي در روز را دارد.
يك بخش كليدي خط لوله اسالمي ،روي بنادر سوريه ( Latakiaو )Tartus
تمركز دارد .اگرچه تركيه در خط لوله گاز نابوکو كه قرار اســت از آذربايجان،
گرجستان ،تركيه ،بلغارستان ،روماني ومجارستان عبور كند و به اتريش برسد و
با هدف ترانزيت گاز طبيعي از آسياي مركزي و حوزه درياي خزر به اروپا ساخته
شده ،نقشی كليدي ايفا می کند ،ولي خط لوله كشورهاي اسالمي بهعنوان يك
تهديد مهم براي این کشور تلقي ميشود ،زیرا ترکیه از دير باز تمايل داشته به
پلي براي ارسال گاز طبيعي ونفت ،بين شرق وغرب ،تبديل شود .تركيه تاكنون
حامي تروريستهاي مخالف حكومت ســوريه بوده و قطر نيز طبق گزارشها،
اسلحه وآموزش مخالفان را تامين كرده و اگر حكومت سوريه تغيير کند ،تركيه
و قطر تالش میکنند خط لوله نابوکو را از این کشور عبور دهند.
ترجمه  :روابط عمومي شركت ملي صادرات گازايران
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