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تالش هايی که بی نتيجه مانده است؛

دوره گردی سعودی ها برای مشتری يابی 
آرامکو!

هم افزايی توانمندی ها ميان سازمان 
مديريت صنعتی و دانشگاه آل طه
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اویل پرایس در گزارشی تشریح کرد:

پنج مخالف سرسخت 
صنعت جهانی
 نفت و گاز 

وب ســایت اویل پرایس در گزارشی به بررسی پنج مخالف 
سرسخت صنعت جهانی نفت و گاز از افکار عمومی گرفته تا مداخله 

دولت ها پرداخته است.
به نظر می رسد که در طول سال ۲۰۱۹ پیش بینی کنندگان 
در دورنمای تقاضا برای نفت به حد کافی سریع تجدیدنظر نکردند. 
آژانس بین المللی انرژی همچنان به بازبینی نزولی پیش بینی رشد 
تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ و پس از آن ادامه می دهد و اخیرا 
در گزارش ســاالنه »دورنمای انرژی جهان« پیش بینی کرد که 
تقاضای جهانی برای نفت به میزان یک میلیون بشــکه در روز تا 
سال ۲۰۲۵ رشد خواهد کرد و از آن به بعد به دلیل بهبود بهره وری 
سوخت و حضور خودروهای برقی بیشتر در جاده ها، کمتر خواهد 
شد. تقاضای جهانی برای نفت در طول دهه ۲۰۳۰ به میزان ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز رشد کرده و به ۱۰۶ میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۴۰ خواهد رســید.وب سایت اویل پرایس در گزارشی به 
بررســی پنج مخالف سرسخت صنعت جهانی نفت و گاز از افکار 

عمومی گرفته تا مداخله دولت ها پرداخته که به این ترتیب است:
دشمن شماره ۱: صنعت نفت و گاز

بدترین دشمن خود بودن ممکن است کلیشه ای به نظر برسد 

اما در این مورد، کامال مناسب به نظر می رسد. صنعت نفت و گاز به 
شکلی عمل کرده که چهره خود را مخدوش کرده و وظایف محیط 
زیستی خود را به شکل احسن انجام نداده است. شرکت هایی مانند 
اکسون موبیل و BP عامل تیره شدن چهره عمومی صنعت هستند. 
فجایع محیط زیســتی که شماری از شــرکت های انرژی مرتکب 
شــده اند هرگز فراموش نخواهد شــد. اما شرکت های نفت و گاز به 
حدی ســرگرم رقابت با یکدیگر هستند که به سختی حواسشان به 

دشمنان دیگری است که تالش می کنند آنها را به زانو دربیاورند.
دشمن شماره ۲: نسل هزاره

نسل هزاره در حال تغییر دادن دنیاست و صنعت نفت و گاز 
نیز عمیقا تحت تاثیر این نســل قرار گرفته است. هزاره ها جنگ 
خاموشی را علیه تمامی چیزهای کثیف، چیزهای غیرقابل تقسیم، 
همه مواردی که از نظر اخالقی قابل درک هستند و همه چیزهایی 
که مطابق ایده آل غیرواقع گرایانه آنها نبوده اند بر پا کرده اند.این 
نسل از قدرت ایجاد تغییرات مثبت برخوردار است اما صنعت نفت 
باید مراقب باشــد زیرا هزاره ها به سراغ آنها می روند و زوالش را 

رقم می زنند.
مشروح در صفحه۱5

گزارش دانش نفت از نشست خبری  معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

امکان توزیع روزانه ۴۰ میلیون 
مترمکعب سی ان جی در کشور

14

شماره

 700



شنبه 9 آذر ماه 1398 
 شماره 700

2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

تشریح تازه ترین شرایط پروژه های پارس جنوبی؛

ظرفیت برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی
 به ۶۸0 میلیون مترمکعب می رسد

مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز 
پــارس بــا تشــریح تازه تریــن وضع 
فازهای باقیمانــده پارس جنوبی گفت: با 
بهره برداری از ســکوهای جدید، ظرفیت 
برداشــت روزانه گاز از میدان مشــترک 
پارس جنوبــی از ۶۳۰ میلیون مترمکعب 
کنونی به ۶۸۰ میلیون مترمکعب می رسد.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین فام 
در بازدیــد میدانــی از طرح هــای در حال 
توســعه پارس جنوبی اظهــار کرد: مطابق 
برنامه هایــی که از ابتدای امســال تعیین 
شــده، فعالیت های توسعه ای پارس جنوبی 
در ســه طرح ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ با اتکا به 
قابلیت ها و ظرفیت های شرکت های داخلی 
با جدیت تمام در حال انجام اســت.وی بر 
ضرورت تمرکز برداشت گاز از میدان پارس 
جنوبی به دلیل مشــترک بــودن آن تاکید 
کرد و  افزود: یکی از اهداف مهم شــرکت 
نفت و گاز پارس در ســال جاری، دستیابی 
بــه برنامه مصوب وزارت نفــت و تکمیل 
بخش فراســاحلی فازهــای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ 
تا ۲۴ پارس جنوبی اســت که این مهم با 
برنامه ریزی منسجم و نظام مند در حال اجرا 
است.مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس 
به نصب دو ســکوی دریایی فازهای ۲۲ تا 
۲۴ پارس جنوبی در روزهای اخیر اشــاره و 
تصریح کرد: تولید دو ســکوی اصلی ۲۳ و 
اقماری ۲۴B به زودی پس از اتمام عملیات 
هوک آپ و راه اندازی به خشــکی منتقل و 
پس از فرآورش در پاالیشــگاه این فازها، 

به شبکه سراســری گاز تزریق می شود.دو 
ســکوی جدید فازهای ۲۲ تــا ۲۴ پارس 
جنوبی پس از تولیدی شدن، برداشت روزانه 
گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی را ۲۸ 
میلیون مترمکعب )معادل یک میلیارد فوت 

مکعب( افزایش می دهند.
برداشت گاز از سومین سکوی فاز ۱۴؛ 

به زودی
گاز  و  نفــت  شــرکت  مدیرعامل 
توسعه  طرح  اجرایی  فعالیت های  پارس، 
فــاز ۱۴ پارس جنوبی را مطلوب ارزیابی 
 ۱۴B کــرد و گفت: هم اکنون ســکوی
در بخش دریایی ایــن طرح آماده تولید 
اســت و به محض تکمیــل خط لوله ۵ 

کیلومتری اتصال به پاالیشــگاه فاز ۱۲، 
عملیاتی می شــود.وی افــزود: خط  لوله 
رابط بین پاالیشــگاه فــاز ۱۴ و ۱۲ در 
مرحلــه راه اندازی قرار دارد و تا دو هفته 
 ۱۴B آینده، دریافت گاز غنی از ســکوی
 ،۱۴B را آغاز خواهد کرد.عرشــه دریایی
ســومین ســکوی گازی فاز ۱۴ پارس 
جنوبی اســت که با ظرفیت تولید روزانه 
۱۴.۲ میلیون مترمکعب گاز )معادل ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعب( تیرماه امســال در 

خلیج فارس نصب شد.
۳ سکوی پارس جنوبی در ریل بارگیری

مشــکین فام  بــا بیــان اینکه از 
مجموع ۱۰ سکوی سفارش گذاری شده 

به شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(، 
هفت سکو بارگیری و نصب شده  است، 
باقی مانده  ســکوی  ســه  کرد:  تصریح 
مربوط به فازهای ۱۳ و ۱۴ هســتند که 
تا پایان امســال به موقعیت مخزنی خود 
در خلیج فــارس منتقل می شــوند.وی 
اولویت بعدی شرکت صدرا برای تحویل 
 ۱۴D این ابرسازه های دریایی را سکوی
اعالم کرد و افــزود: با بارگیری و نصب 
این ســکو در آذرماه و بهره برداری از آن 
تا پایان امسال، بخش فراساحلی فاز ۱۴ 
نیــز تکمیل می شــود، همچنین تالش 
می شود دو سکوی گازی فاز ۱۳ نیز پس 
از انتقال به دریا و اســتقرار در موقعیت 

این طرح، تا پایان امسال نصب شود و در 
مدار بهره برداری قرار گیرد.مشکین فام با 
بیان اینکه با بهره برداری از ســکوهای 
جدیــد فازهــای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ 
ظرفیت برداشــت روزانــه گاز از میدان 
مشــترک پارس جنوبی به ۶۸۰ میلیون 
رقم  کــرد:  تاکید  می رســد،  مترمکعب 
یادشــده بدون احتساب ظرفیت برداشت 
روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز از عرشه 
دریایی فاز ۱۶ پارس جنوبی اســت که 
به دلیل تعمیرات خط لوله انتقال گاز به 
از مدار تولید خارج  پاالیشگاه خشــکی 

شده است.
سرعت بخشی در احداث پاالیشگاه 

فاز ۱۴
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
با اشــاره به اینکــه فعالیت های اجرایی 
احداث پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
با تحوالت مناســبی همراه بوده است، 
گفت: سرعت توســعة فاز ۱۴ در بخش 
پاالیشــگاهی افزایش یافته و شهریور و 
مهرماه امسال به ترتیب ۱.۷ و ۱.۵ درصد 
پیشــرفت در اجرای کار حاصل شــده 
اســت که اعداد قابل توجهی محسوب 
می شــود.وی گفت: تالش می شــود در 
قرارداد همکاری شــرکت نفــت و گاز 
پارس با پیمانکاران این طرح، مشکالت 
از طریق برگزاری نشست های  پیش رو 
مســتمر و تزریق به موقــع منابع مالی 
 برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برطرف

 شود.

یادداشت اول

700 اُمین شماره دانش نفت
 و استیضاح بنزینی!

احمد مددی
شــماره حاضر ۷۰۰ امین شماره از نشریه 
بین المللی تخصصی دانش نفت اســت. ۱۴ آذر 
۸۴ که کار انتشــار نشریه را آغاز کردیم، هرگز 
تصور نمی کردیم تا به اینجا برســیم. ۱۴ سال 
هر چند زود گذشت اما به واقع سخت گذشت. 
هم اکنون هم که شماره ۷۰۰ را منتشر می کنیم 
در سختی خاصی به سر می بریم. سختی ای از 

جنس گرانی افسار گسیخته کاغذ، مرکب، چاپ و....   
متاسفانه در روزگار سختی به سر می بریم، روزگاری مملو از گرانی. 
این گرانی ها امان همه را بریده اســت و نشــریه نیز در شرایطی سخت و 
پر از نگرانی منتشــر می شود. شماره ۷۰۰ با اصالح قیمت بنزین و به بیان 
بهتر افزایش۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت این فرآورده اســتراتژیک مصادف 
شده اســت. اتفاقا نگارنده به عنوان فردی که درس خوانده اقتصاد است، 
اصالح و افزایش قیمت بنزین را کامال منطقی و به صالح کشــور و مردم 
می داند. هر چند در نوع اعالم و افزایش قیمت آن انتقادهایی وارد اســت 
و حتی پای وزیر نفت هم به تهدید اســتیضاح از سوی اهالی پارلمان باز 
شــده است، اما بی تردید رشد افسار گســیخته مصرف بنزین از یکسو و 
قاچاق این کاالی مهم و راهبردی از سوی دیگر، کشور را در پرتگاه لجام 
گسیخته سوء مصرف قرار داده بود و چنانچه جلوی این مصرف شگفت آور 
و عجیب گرفته نمی شــد، دیری نمی پایید که می بایست به واردکننده ای 
محض تبدیل می شدیم. در حقیقت با اصالح نرخ بنزین کشور از عوارض 
واردات بنزین به طور حتم نجات یافت. بر این اســاس، استیضاح زنگنه به 
بهانه های بنزینی نمی تواند ادله درســتی باشد، چه اینکه تصمیم افزایش 
قیمت بنزین در جلسه ســران قوا گرفته شد و اجرای آن نیز بدون اطالع 
وزیر نفت صورت پذیرفت. بر این مبنا، بایســتی تاکید کرد که اصالح نرخ 
بنزین نباید به امسال محدود شود، بلکه بایستی هر سال این افزایش اعمال 
گردیده تا همواره تدبیر بنزینی از مصرف فزاینده جلوتر باشد وگرنه دیری 
نخواهــد پایید که دوباره غول مصرف نرخ هــای مصوب بنزینی را دوباره 
خواهد بلعید. به این آمارهای متقن توجه کنید؛ در سال ۹۵ مصرف روزانه 
بنزین ۷۴ میلیون لیتر بود که در سال ۹۶ به ۷۷ میلیون لیتر افزایش یافت، 
سال ۹۷ نیز به ۸۸ میلیون لیتر و تا آبان ماه گذشته به بیش از ۹۰ میلیون 
لیتر رســیده است و پیش بینی می شــد این رقم تا پایان سال به بیش از 
۱۰۰ میلیون لیتر در روز برســد. به بیــان دیگر، اگر با همین روند افزایش 
مصرف روزانه بنزین پیش می رفتیم، سال ۱۴۰۰ به واردکننده بنزین تبدیل 
می شدیم. جای بسی خوشبختی است که در همین روزهای ابتدایی اصالح 
نرخ بنزین میانگین مصرف بنزین کل کشــور بــه روزانه ۷۹ میلیون لیتر 
رســیده اســت، این عدد یعنی روزانه ۲۰ میلیون لیتر کاهش مصرف! در 
همین حال، توصیف مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی از کاهش مصرف بنزین کشــور خواندنی است؛ علیرضا 
آرمان مقدم گفته: »کاهش تقریبی روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین در 
هفته گذشته، معادل ساخت یک پاالیشگاه نفت خام با ظرفیت ۷۵۰ هزار 
بشــکه در روز است و این مقدار کاهش مصرف، معادل ساخت پاالیشگاه 
نفت خامی با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه در روز )سه برابر پاالیشگاه تهران( با 

سرمایه گذاری حدود ۱۴ میلیارد دالر است«. 
اما یک نکته؛ به اعتقاد نگارنده؛ نباید دلخوش به این آمارهای کاهشی 
بود، چه اینکه اگر مصرف بنزین به درستی در کشور پایش و تحلیل نشود، 
بار دیگر، افزایش مصرف و تهدید دوباره واردات بنزین گریبانمان را خواهد 
گرفت. کارت سوخت این مزیت را دارد که مصرف بنزین را در اقصی نقاط 
ایــران مورد ارزیابی و تحلیل لحظه ای قرار دهد تا با بررســی گراف ها و 

خروجی ها، بهترین تصمیم ها برای بنزین گرفته شود. 

تولید 7۵ هزار بشکه نفت 
از آزادگان شمالی

مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی گفت: درحال حاضر 
بدون هیچگونه وقفه ای این طرح، ۷5 هزار بشکه در روز نفت خام تولید 

می کند.
به گزارش دانش نفت به نقل از وزارت نفت، اســماعیل غالمپور 
آهنگر، مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی، از برنامه ریزی 
برای حفاری ۵ حلقه چاه جدید در این میدان مشــترک نفتی خبر داد و 
گفت: با توجه به اینکه درحال حاضر بدون هیچگونه وقفه ای این طرح، 
۷۵ هزار بشکه در روز نفت خام تولید می کند، با برنامه ریزی های بعمل 
آمــده حفاری ۵ حلقه چاه جدید و یک حلقه چاه ارزیابی با هدف حفظ 
تولید بعد از ســال پنجم و ششــم برنامه ریزی شده است.مجری طرح 
توسعه میدان نفتی آزادگان شــمالی، در خصوص هدف گذاری ازدیاد 
برداشت از این میدان نفتی توضیح داد: عالوه بر این ۶ حلقه چاه، طبق 
بررسی های فنی انجام شــده در این راستا، چاه های دیگر که به مرور 
دچار افت تولید شده اند نیز تعمیر می شوند؛ این چاه ها در برنامه توسعه 
فاز ۲ میدان آزادگان شمالی هستند.وی افزود: در چاه های میدان نفتی 
آزادگان شمالی به منظور ارتقای برداشت و همچنین حفظ و نگهداشت 
ســطح تولید، از مکانیزم »فرازآوری با گاز« )Gas Lift( استفاده شده 
اســت.مجری طرح توســعه میدان نفتی آزادگان شمالی درباره فرآیند 
توســعه این میدان بزرگ نفتی اظهار داشــت: پس از تفکیک میدان 
نفتی آزادگان به دو بخش شمالی و جنوبی، فاز نخست میدان آزادگان 
شــمالی، در قالب قرارداد بیع متقابل توســط شــرکت ملی نفت چین 
)CNPCI( توسعه داده شده و از فروردین ماه سال ۹۵ رسمًا وارد مدار 
تولید شــده و تا کنون حدود ۹۰ میلیون بشــکه نفت سنگین از میدان 
مشترک تولید و به مبادی صادرات ارسال شده است.این مقام مسوول 
ادامه داد: هزینه ی بهره برداری هر بشــکه نفت از میدان نفتی آزادگان 
شــمالی به  ازای هر بشکه زیر ۲ دالر است و این رقم کاهش هزینه 

قابل توجهی در مقیاس تولید نفت سنگین محسوب می شود. 

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تاکيد کرد:

ضرورت بازرسی فنی از تاسيسات 
ذخيره سازی گاز سراجه قم

معاون وزير نفت:

طرح اصالح نظام پيمانکاری نفت به ثمر می نشيند

طراحی و ساخت يک تجهيز کاربردی در ملی حفاری

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر ضرورت بازرسی 
فنی از خطوط لوله جریانی گاز و تاسیســات ذخیره ســازی گاز منطقه 

سراجه قم طبق برنامه تاکید کرد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، رامین حاتمی در بازدید از منطقه عملیاتی سراجه قم اظهار کرد: با 
توجه به اینکه تامین پایدار گاز فصل زمستان باید بدون وقفه ادامه یابد، 

پایش و کنترل مســتمر تجهیزات و سیستم های تولید در فصل سرد 
ســال ضرورت داشته است، به این منظور هماهنگی کامل گروه های 
فنی و عملیاتی منطقه سراجه و بازرسی فنی الزم و در دستور کار است.
وی با اشــاره به اهمیت رعایت الزام های ایمنی تصریح کرد: تاکنون 
حادثه عملیاتی در منطقه سراجه قم رخ نداده و از لحاظ شاخص های 

استاندارد ایمنی به عنوان منطقه ای موفق به شمار می رود.

معاون توســعه مدیریت و سرمایه 
انســانی وزارت نفت گفت: طرح اصالح 
نظــام پیمانکاری صنعت نفت امســال 

نهایی می شود.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نفــت، فرزین مینــو افزود: یکی 
از کارهــای بزرگی که در حال بررســی 
از ســوی کارگروه های تخصصی است، 
طرح اصالح نظام پیمانکاری اســت که 
تا سه ماه آینده به نتیجه می رسد.وی با 
بیان اینکه طرح »ارتقای نظام ســالمت 

کارکنان« نیز تا پایان امســال نهایی و 
اجرایی خواهد شــد، ادامه داد: »پرونده 
الکترونیــک ســالمت« و »نظام جدید 
جذب« که طراحی آن تقریبًا کامل شده 
نیــز از طرح هایی هســتند که با جدیت 
توسعه مدیریت  دنبال می شــوند.معاون 
و ســرمایه انســانی وزارت نفت گفت: 
از زمانــی که به عنوان معاون توســعه 
مدیریت و ســرمایه انسانی وزارت نفت 
مشغول فعالیت شدم، پیگیری ۲۳ پروژه 
به ایــن معاونت محول شــد که غالب 
ایــن پروژه ها از طرح های جدی بهبود و 

ارتقای کیفی وضعیــت اقتصادی و رفع 
در حوزه  مشکالت سیستمی/ ساختاری 
منابع انسانی است و نیمی از آنها تاکنون 
به ســرانجام رسیده اســت.مینو با بیان 
اینکه بیــش از ۷۰ درصد مباحث طرح 
شــده در جلسات شورای معاونان وزارت 
نفت، مباحــث مربوط به ســرمایه های 
انسانی اســت، اظهار کرد: شخص وزیر 
به طور مرتب پیگیر وضع معاش و تحقق 
راهکارهایی اســت که بتوان مشکالت 
اقتصادی کارکنان و خانواده های آنان را 

به حداقل رساند.

بخشی از دســتگاه حفاری 5۰ فتح که 
در برپایی و ایســتایی دکل نقشی اصلی ایفا 
می کند، از ســوی متخصصان شــرکت ملی 

حفاری ایران طراحی و ساخته شد.
به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی حفاری ایران، علیرضا رضایی، 
رئیــس اداره ســازندگی مدیریــت عملیات 
حفاری خشــکی -۳ شــرکت ملی حفاری 
ایران اظهار کرد: به منظور اســتفاده بهینه از 
امکانات موجود، نقشه های اجرایی طراحی و 
ساخت بخش A - frame دستگاه حفاری از 
سوی متخصصان و کارکنان واحد سازندگی 

عملیــات – ۳  کلید خــورد.وی افزود: برای 
ســاخت A - frame با اســتفاده از متریال 
مشــابه و تغییرات جزئی و شبیه ســازی در 
سیســتم نرم افزاری مراحل انجام کار دنبال 
و مونتــاژ اولیه آن در یارد ســازندگی انجام 
شد.رئیس اداره ســازندگی مدیریت عملیات 
حفاری خشــکی – ۳ شــرکت ملی حفاری 
ایران با اشــاره به اینکه دستگاه حفاری ۵۰ 
فتــح هم اکنون در عملیــات تعمیر چاه های 
نفــت و گاز کاربــرد دارد، گفــت: به منظور 
راه اندازی ســریع دســتگاه و پیوست آن به 
ناوگان عملیاتی شــرکت همســو با وظایف 

جاری و خدمات دهــی این بخش به مناطق 
عملیاتی، ساخت این ســازه در اولویت اجرا 
تعریف شد.رضایی گفت: پیش از این نیز در 
اقدامی ابتکاری مبادرت بــه تغییر و افزایش 
ارتفاع دســتگاه حفــاری ۸۵ فتح کردیم که 
این افزایش یک متر، زمینه کارایی بیشــتر 
دکل را فراهــم آورد.رئیس اداره ســازندگی 
مدیریت عملیات حفاری خشکی–۳ شرکت 
ملی حفاری ایران یادآور شد: همچنین طرح 
افزایــش ارتفاع  دکل حفــاری ۲۰ فتح هم 
اعمال  شــده که منتظر آزمایش میدانی آن 
پس از استقرار دستگاه روی لوکیشن هستیم.
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تحلیل
گفتمان

جزئیات جلسه استیضاح »زنگنه« در کمیسیون انرژی مجلس
مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
جزئیات جلسه استیضاح بیژن زنگنه وزیر 

نفت را تشریح کرد.
ســخنگوی  الماســی  ســکینه 
شــورای  مجلس  انــرژی  کمیســیون 
پارلمانی  با خبرنگار  اسالمی در گفت وگو 
تشریح جزئیات  در  تســنیم،  خبرگزاری 
جلســه عصر روز سه شــنبه ۵ آذر این 
کمیسیون، اظهار داشــت: بررسی طرح 
استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در دستور 
کار عصــر امــروز این کمیســیون قرار 
داشت.وی در تشریح محور های استیضاح 
وزیر نفــت، اظهار داشــت: علت حذف 
کارت ســوخت و راه انــدازی مجدد آن، 
افزایش قاچاق ســوخت، ارائه  اطالعات 
غلط درباره افزایــش قیمت بنزین، عدم 
صداقــت درباره  علت گران شــدن نرخ 
بنزین، وجــود دســتگاه کارت خوان در 
دفتر وزارت نفت، نــا کارآمدی در انعقاد 
قراردادهــای میادین مشــترک گازی و 

نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرســت 
در واگذاری هــا و همچنیــن عدم توجه 
به توسعه پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها 
و فرآورده هــای نفتی از جمله محور های 

اســتیضاح وزیر نفت اســت. سخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
وزیر نفت پیرامــون برخی از محور های 
طرح استیضاح توضیحاتی را ارائه کرد اما 

به دلیل زیاد بودن محور های استیضاح،  
تصمیم گیری نهایی در این باره به جلسه 
بعدی کمیســیون موکول شد.الماســی 
تاکید کرد: در جلســه بعدی کمیسیون 

در روز یکشــنبه )۱۷ آذر( اســتیضاح 
زنگنــه پیگیری می شــود و در صورتی 
که متقاضیان استیضاح قانع شوند طرح 
استیضاح از دســتور کار خارج و در غیر 
این صورت گزارش برای رســیدگی در 
جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه پارلمان 

می شود.

یادداشت

نگاه

نجات کشور از عوارض واردات بنزین 
محمدباقر نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
مصــرف روزانه بنزین در کشــور حدود ۸۹ 
میلیون لیتر اســت، حدود ۶۳ میلیون لیتر روزانه 
به صورت ســهمیه ای با نرخ هــزار و ۵۰۰ تومان 
عرضه می شود، آنچه باقی می ماند و با نرخ ۳ هزار 
تومان آزاد عرضه می شود ۲۵ میلیون لیتر است که 
با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت می توانیم 
روزانه ۶ میلیون لیتر صرفه جویی کنیم. هم اکنون 
مصرف بنزین در کشور به صورت تصاعدی رو به 

افزایش است. در سال ۹۵ مصرف روزانه بنزین ۷۴ میلیون لیتر بود که در 
سال ۹۶ به ۷۷ میلیون لیتر افزایش یافت، سال ۹۷ نیز به ۸۸ میلیون لیتر و 
امسال به بیش از ۹۰ میلیون لیتر رسیده است، پیش بینی می شود این رقم 
تا پایان سال به ۹۶ میلیون لیتر برسد. مردم باید بدانند که انگیزه دولت از 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، جبران کسری بودجه نبود، زیرا رئیس 
جمهوری به این شــرط طرح را پذیرفت که ریالی از درآمد طرح به بودجه 
واریز نشــود. اگر با همین روند افزایش مصرف روزانه بنزین پیش برویم 
ســال ۱۴۰۰ به واردکننده بنزین تبدیل می شویم، تا آن زمان دیگر دولت 
فعلی به انتهای خود رسیده است، اما دولت بعدی هم برادران ما هستند و 
نباید کار را برایشان سخت کنیم. دشمن خبیث ما، بعد از سال ۱۴۰۰ اجازه 
واردات بنزین به ما نمی دهد. تصور کنید اگر دشمنان ما به همین شدت که 
گوشت و دارو را تحریم کرده اند بنزین را نیز تحریم می کردند چه اتفاقی رخ 
می داد. ما اگر بنزین را ۵۰ سنت بفروشیم درآمد حاصله را به حساب مردم 
واریز می کنیم، اما دیگر واردکننده نخواهیم بود. به این ترتیب کشــور را از 
عوارض واردات بنزین نجات داده ایم. آنچه همســو با افزایش نرخ سوخت 
در کشور عملی شد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود، در ضمن به قدر 
کافی هم رسانه ها از جمله رسانه ملی از ضرورت و چگونگی افزایش نرخ 
بنزین صحبت کردند. ضمنا این طرح دوباره در برنامه ششم توسعه تکرار 
شد و طی آن نمایندگان مردم به دولت اجازه دادند قانون هدفمندی را در 
سال های برنامه ششم توسعه اجرایی کند. دولت تدبیر و امید در دو نوبت و 
در سال های ۹۳ و ۹۴ افزایش قیمت ها را انجام داد. دولت قبل نرخ بنزین 
را از ۱۰۰ تومــان به ۴۰۰ تومان و دولت مــا این رقم را یک بار به ۷۰۰ و 
سپس به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد. وقتی دولت قبلی نرخ بنزین را از ۱۰۰ 
به ۴۰۰ تومان رساند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرد 
که باید در سیســتم هدفمندی یارانه ها توزیع می کرد، اما طبق قانون، ۵۰ 
درصد این رقم باید میان مردم توزیع می شــد، ۳۰ درصد به کار و اشتغال 
اختصاص می یافت و ۲۰ درصد نصیب خزانه دولت می شد، اما دولت نهم و 
دهم هر سال ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کرد و به این 
۳۰ هزار میلیارد تومان افزود و حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه 
میان مردم تقســیم کرد، به این ترتیب ما هم فکر کردیم باید ساالنه ۱۲ 
هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداریم و به مردم بدهیم. پس از دومین 
مرحله افزایش نرخ بنزین به ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۵، مجلس در سال ۹۶ 
اجازه افزایش دوباره را به دولت نداد. سال ۹۷ هم وضع و اوضاع واردات و 
صادرات و تامین کاالهای ضروری با مشکالت و ناهماهنگی هایی همراه 

بود، چنین شد که امسال را برای اصالح قیمت مناسب دیدیم.

شرکت ملی حفاری در ۴ دهه اخیر انجام داد؛

حفر ۱3۸ حلقه چاه  اکتشافی در مناطق 
خشکی و دریایی

رئیس هیئت  مدیره شرکت ملی حفاری ایران از حفر ۱۳۸ حلقه چاه  
اکتشافی در مناطق خشــکی و دریایی کشور پس از انقالب اسالمی خبر 
داد و گفت: این شــرکت در کشف بیش از ۱5 مخزن نفتی و گازی نقش 

تاثیرگذاری ایفا کرده است.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفــاری ایران، 
سیدعبداهلل موسوی با بیان اینکه در چهار دهه گذشته تعداد ۱۱۲ حلقه 
چاه توصیفی حفر و تکمیل شده است، اظهار کرد: متراژ حفاری مجموع 
چاه های اکتشــافی و توصیفی ۸۷۸ هزار و ۲۳۷ متر ثبت شده که ۴۸۲ 
هــزار و ۱۰ متر مربوط به چاه های اکتشــافی و ۳۹۶ هزار و ۲۲۷ متر 
چاه های توصیفی اســت.وی افزود: در حفاری چاه های اکتشافی افزون 
بر ۲۰ دستگاه حفاری ناوگان شــرکت، دستگاه های ۴۸، فوق سنگین 
۶۰ )پیروزی(، ۴۳، ۴۱ و ۶۷ فتح و دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی 
رکورددار حفاری این چاه ها بودند.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
نقش محوری این شرکت در کشف میدان نفتی آزادگان را مورد اشاره 
قرار داد و اظهار کرد: شــرکت ملی حفاری در کشف میدان های گازی 
پارس جنوبی، وراوی، شــانول، خشت، کیش و میدان های نفتی رامین، 
منصورآباد، سوســنگرد، پایدار غرب، کوه موند، جفیر، حسینیه  و...  در 
همکاری مستمر با مدیریت اکتشاف و شرکت های ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و نفت فالت قاره نقش اساســی داشــته است.موسوی تصریح 
کرد: ارائه عملیات حفاری و خدمات جانبی از سوی شرکت ملی حفاری 
با به کارگیری دســتگاه حفاری ۳۳ فتح به کشــف میدان گازی ارم در 
استان فارس انجامید و همچنین کشف مخزن نفتی نام آوران در گستره 
عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با به کارگیری سه دستگاه 
حفاری این شــرکت انجام شــد که در ردیف میدان های بزرگ کشف 
شــده اخیر در کشور قرار دارند.مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران 
گفت: نقش آفرینی این شــرکت در حفر چاه های اکتشــافی و توصیفی 
در حالی اســت که این ســازمان با برخورداری از بیش از ۷۰ دستگاه 
حفاری خشــکی و دریایی و امکانات و تجهیزات خدمات یکپارچه فنی 
و مهندســی، بخش عمده ای از عملیات حفاری چاه های توســعه ای و 

تعمیری تکمیلی را به صنعت نفت کشور ارائه می دهد.

شکستن سد تحريم از سوی تيم نوسازی و تعميرات منطقه الوان
مرجان طباطبایی

»این شعله فلرها که می بینید، پرچم های هویت 
ماســت؛ هویت مملکت ماســت. اگــر اینها خاموش 
شود، مثل این اســت که دیگر وجود نداریم، بنابراین 
با تمام توان کار می کنیم و تنها انتظارمان این اســت 
که دیده شــویم«. ایــن نقل قول یکــی از اعضای 
۴۲۰ نفره تیم نوســازی و تعمیــرات منطقه عملیاتی 
الوان اســت که در خشــکی و دریا با فعالیت مستمر 
و شــبانه روزی در شــرایط تحریم تداوم تولید را رقم 
زده اند و در نبود شرکت های صاحب گارانتی خارجی با 
فعالیت های متنوعی از تعمیر توربین ســوالر مارس تا 
راه اندازی دوباره الکتروموتورهای پمپ های غوطه ور و 
ژنراتورهای جدید در مسیر بومی سازی گام برداشته اند.
بخش نوســازی و تعمیرات در منطقه عملیاتی 
الوان بــه عنوان یکی از مناطــق چهارگانه نفتی در 
خلیج فارس دارای تاسیســات عظیمی برای پاالیش، 
حمل ونقــل و بارگیــری و صدور نفت خام اســت و  
فعالیت در همه این بخش ها با اســتمرار نوســازی و 
تعمیرات تداوم دارد.واحد نوســازی و تعمیرات منطقه 
عملیاتی الوان مشتمل بر هفت واحد اصلی در خشکی 
شامل نوسازی و تعمیرات مکانیک، ابزار دقیق، تولید 
انرژی و تعمیــرات توربین، تعمیرات زیرآب، تعمیرات 
ســاختمان و برنامه ریزی نوسازی و تعمیرات است که 
به همراه پنج واحد تعمیرات در سکوها تشکیل دهنده 
مجموعه واحد تعمیرات و نوســازی منطقه هســتند. 
بخش برنامه ریزی نوســازی و تعمیرات هم به عنوان 
هسته مرکزی واحد تعمیرات و نوسازی کارهای انجام 
شــده را نظارت و اولویت بندی کارها را مشــخص و 
درخواســت های تعمیراتی را هماهنــگ می کند. هر 
کدام از این واحدها براســاس وظیفه ای که برای آنها 
تعریف شــده، با تعداد ۴۲۰ نیروی رسمی و پیمانکاری 
در خشکی و سکوها )سکوی سلمان، رسالت، رشادت 
و بالل( مشــغول فعالیت هستند و در هر شیفت ۲۱۰ 
نفر مشــغول فعالیت بوده و وظیفه نگهداری، نوسازی 
و تعمیر همه تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی در سطح 
منطقه الوان و سکوها از نگهداری معمولی تا تعمیرات 
اساســی همه تاسیســات را عهده دار هستند.تعمیرات 
اساسی در سکوهای نفتی با توجه به ماهیت پیوستگی 
تولید در آنها، به ویژه در میدان های مشترک همچون 
ســلمان، به شکل تعمیرات اساســی در پاالیشگاه ها 
نیست که یک یونیت سرویس شــود، بلکه تعمیرات 
اساســی در سکوهای نفتی با حفظ تولید بوده و سعی 
می شــود دستگاه به دســتگاه تعمیرات اساسی انجام 
شــود.علیرضا خوشبخت، جانشین نوسازی و تعمیرات 
منطقه عملیاتی الوان در تشــریح اقدام های شاخص 
واحد نوسازی و تعمیرات منطقه الوان از ابتدای سال 
تاکنون به مــواردی همچون تعمیــر برینگ توربین 
 HMA سوالر مارس، نصب و راه اندازی ژنراتور جدید
در سکوی سلمان، تعمیر و راه اندازی الکتروموتورهای 
پمپ هــای غوطه ور مکش آب شــور دریا در منطقه، 
ساخت و تست راه اندازی تعدادی از کارت های کنترلی 
توربین های منطقه و تعمیر ۱۲ کمپرسور هوای پرتابل 
اشــاره می کند و می گوید: به این موارد باید تعویض 
رایزر خط لوله ۵۴ ســاله اصلی انتقال نفت ســکوی 
رشــادت به خشکی در قســمت جزر و مد اضافه کرد 
کــه در مدت یک هفتــه و چهار روز کمتــر از زمان 
پیش بینی شده به ثمر رســید و سبب شد سکو زودتر 

به تولید برســد.او در ادامه عنوان می کند: اتصال خط 
جدید ســکوی رشادت در خشــکی به تاسیسات که 
پیمانکار پروژه چند سال از انجام آن مستاصل بود، از 
سوی گروه نوسازی و تعمیرات منطقه انجام شد.نکته 
مهم در توضیحات جانشین نوسازی و تعمیرات منطقه 
عملیاتــی الوان آنکــه مجموعه این عملیات ســود 
صرفه جویی بالغ بر ۴۰ تــا ۵۰ میلیون یورو به دنبال 
داشــته و این روند به همین شکل ادامه خواهد داشت 
و سعی بر بومی سازی همه عملیات نوسازی، تعمیرات 

و تجهیزات منطقه الوان خواهد بود.
بومی سازی یک تجهیز مهم خارجی

در بازدیــد از کارگاه تعمیــرات عمومی منطقــه 
عملیاتــی الوان که تعمیر تجهیــزات ثابت و دوار در 
آن انجام می شود، با روند تعمیرات اساسی یک تجهیز 
ساخت کمپانی انگلیس آشــنا می شویم.هوای داخل 
کارگاه گرم و پررطوبت اســت. تعمیرات اساســی و 
نگهداری پمپ کمپرســور، ولو و تجهیزات ثابت مثل 
بویلرها و همه تاسیسات و تجهیزات مرتبط با فراورش 
نفت خام، نیروگاه ها در این کارگاه از سوی حدود ۳۰ 
نفر نیروی انســانی در حال انجام اســت. نیروی کار 

در این کارگاه شــامل رده های کارشــناس، استادکار، 
تکنیســین ها و کارگری اســت. تمرکــز اصلی آنان 
به تازگی تعمیر تجهیز موسوم به ولو فیلتر آبسازی های 
واحد آب و بخار منطقه عملیاتی الوان بوده است. این 
تجهیز باالی ۷ تنی از دو مکانیزم ولو و فیلتر تشکیل 
شده که به صورت داپلکس دوتایی کنار هم قرار گرفته 
اســت. هر قســمت چهار فیلتر دارد که آب ورودی و 
آبســازی ها که از طریق پمپ استیشن اسکله از بستر 
دریا به وسیله پمپ های طبقاتی باال می آید و به وسیله 
خط لوله ۲۴ اینچ به آبسازی ها می رسد، از طریق این 
ولو فیلتر تصفیه و وارد واحدهای آبسازی شیرین سازی 
می شــود.این ولو فیلتر با ارزش ۶ تا ۷ میلیارد تومان 
حدود ۳۰ سال در سرویس بوده و چند سالی است که 
به دلیل نیاز به تعمیر از ســرویس خارج شــده است. 
تعمیرات  کارشــناس  مرادی دهکردی،  غالم عبــاس 
مکانیک منطقــه عملیاتی الوان درباره روند تعمیرات 
آن توضیح می دهد: با توجه به اینکه در تحریم هستیم، 
برای تعمیر این تجهیز مهم با مشکل مواجه بودیم و 
تعمیر آن از سوی پیمانکار داخلی هم هزینه میلیاردی 
به همراه داشت. براســاس تصمیم کارگروه تعمیرات 

و بهره برداری متشکل از کارشناسان و تکنیسین های 
تعمیــرات مکانیک به این نتیجه رســیدیم که تعمیر 
آن را خودمــان انجام دهیم. بر این اســاس آن را به 
این کارگاه انتقال داده تا در دســتور کار تعمیرات قرار 
بگیرد و اکنون مراحل نهایی را پشــت سر می گذارد تا 
به صورت ۱۰۰ درصد وارد مدار شود. او اشاره می کند: 
یکی از نقاط روشــن کار ما این بود که توانستیم همه 
تجهیزاتی را که برای تعمیرات این ولو اســتفاده شد، 
بومی ســازی کنیم. همچنین صفر تــا ۱۰۰ عملیات 
تراشــکاری، ســندبالس و رنگ آمیزی، جوشکاری، 
لوله کشــی از سوی مهندسان و تکنیسین های شرکت 
نفت فالت قــاره در منطقه عملیاتــی الوان به ثمر 
رســید. این اقدام صرفه جویی ۳۰۰ تــا ۴۰۰ میلیون 
تومانی برایمان به همراه داشت. این تجهیز به سمت 
تاسیسات بارگیری نصب و وارد آبسازی شده و بخاری 
تولید می کند که به کارخانه می رود و در فرآورش نفت 

خام موثر است.
با تمام توان کار می کنیم

یکــی از کارکنــان واحد نوســازی و تعمیرات 
می گوید: اگرچه ســخت اســت، اما بــا حداکثر توان 

تاثیرپذیری تحریم ها را به حداقل رســانده ایم تا چرخ 
صنعــت در گردش باشــد. ما همه فرزنــدان ایران و 
صنعت نفت هســتیم. در مقایســه با پیش از تحریم، 
باید کار مضاعفی داشته باشــیم، اما با تمام توان کار 
می کنیم.کارشناس تعمیرات مکانیک منطقه عملیاتی 
الوان نیز درباره نوع فعالیت های به ثمر رسیده در این 
منطقه می گوید: مــا از نظر توان و تخصص در اینجا 
هیچ چیزی کمتر از مهندسان و استادکارهای خارجی 
اعم از اروپایی و آمریکایی نداریم. تجهیزات پیچیده را 
باز و بسته و تعمیر می کنیم و صفر تا ۱۰۰ کار در حال 
بومی سازی اســت.از مرادی دهکردی درباره سفارش 
بعدی کار در این کارگاه سوال می کنیم که خاطرنشان 
می کنــد: اولویت ما با تجهیزاتی اســت کــه با تولید 
ارتباط مســتقیم دارد که بر این اساس در اولویت های 
رده بندی شــده قرار می گیرند. مثال پمپ های گازی و 

واحدهای آب در اولویت نخست هستند.
تعمیر تجهیزات آمریکایی و اروپایی

در ایــن کارگاه نمونه زیــادی از انجام تعمیرات 
به چشم می آید. گفته می شود تجهیزاتی که براساس 
طراحی آمریکایی و اروپایی اســت، هرکدام باز شده و 

با مشابه سازی از طریق مهندسی معکوس، دوباره در 
مدار قرار می گیرد و می توانند تجهیزات را بازسازی و 
طراحی کنند و به تولید برسانند.یکی از کارکنان کارگاه 
اشاره می کند که پمپ های گلد آمریکایی داشتیم که 
با توان داخلی، بومی ســازی شده و اکنون سیاست ما 
به ســمت حمایت از تولید داخل و بومی ســازی رفته 
است.کارکنان کارگاه در بیان مشکل ها و دغدغه های 
کاری شان، عمدتا خواســتار کاهش بروکراسی برای 
تامیــن قطعــات موردنیــاز در تعمیرات و نوســازی 
تجهیــزات هســتند. می گویند اینجا زمــان برای ما 
حیاتی اســت و هر میزان بروکراســی کمتر شود، در 
کارایی سیســتم موثر اســت. از توان و تخصص شان 
که می پرســم، می گوید: از نظر توان و استعداد نیروی 

کار کمبودی نداریم و از عهده همه کارها برمی آییم.
سختی کار را ببینیم

با این حال نمی توان از ســختی کار و مخاطرات 
فراوان کار تعمیرات اساسی و نوسازی آسان گذشت. 
در این کار، رعایت نــکات ایمنی حرف اول و آخر را 
می زند و در حین کار با خطرات مختلف مواجه هستند.
یکی از آنان که اهل مشــهد است، عنوان می کند: ما 
پس از ســال ها کار از نظر جســمی و روحی فرسوده 
می شــویم. عمر برخی از کارکنان پس از بازنشستگی 
به دو سال هم نمی رسد. فرقی هم نمی کند کارشناس، 
کارگر، مهندس، تکنیســین یا سراســتاد کار باشیم. 
جنس کار ســخت و طاقت فرساست.به این موارد باید 
مشکل دوری از خانواده را برای کارکنان اقماری هم 
افزود. یکی از کارکنان که به عنوان کارشناس مکانیک 
پمپ مشغول است، درباره سختی کار می گوید: اینجا 
با تجهیزات سنگینی اعم از پمپ و لوله های ۴۲ اینچ 
ســروکار داریم. گرمای هوا و دمای کارگاه را هم که 
خودتان حس می کنید. در هر ســاعت از شبانه روز که 
اعالم کنند، برای تعمیرات وارد عمل می شویم. برخی 
از کارهای تعمیراتی اضطراری است و باید شبانه روزی 
آن را بــه پایان ببریم. بیشــتر کارهایــی که در این 
کارگاه انجام می شود، ســخت، مهم و حساس است. 
نکته مهم در این نوع فعالیت این اســت که باید همه 
نکات ایمنی رعایت شود، در غیر این صورت منجر به 
فاجعه می شود.طبق اعالم جانشین نوسازی و تعمیرات 
منطقه عملیاتی الوان در نیمه نخســت امســال، این 
مجموعه ۸۰ درصد از درخواســت کارهای دریافتی را 
انجام داده اســت. به گفته او، در فصل گرم درخواست 
کار تعمیراتی بیشتر می شود و در مرداد به اوج می رسد، 
اما در فصل ســرد سال کمتر می شود. سفارش بعدی 
این کارگاه واحدهای آبسازی چاه های گازی است که 

عمدتا خارجی هستند و عمر باالیی دارند.
کمبود نیروی انسانی را دریابیم

یکی از مواردی که از ســوی ایــن کارکنان به 
آن اشاره می شــود، کمبود نیروی انسانی است. گفته 
می شــود تا ســال ۸۰ تعداد نیروهــای منطقه الوان 
۵۲۰ نفــر بوده، اما اکنون بــه ۴۲۰ نفر کاهش یافته 
و از ســویی با حجم عظیم بازنشســتگی هم مواجه 
هستند، به طوری  که تا سال ۱۴۰۳ این تعداد به ۳۲۶ 
نفــر کاهش خواهد یافت. بازدیــد پایان یافته و یکی 
از کارکنان می گوید که می بینید شــرایط کار در اینجا 
چقدر سخت است. خواسته ما این است که اقماری ها 
دیده شــوند. در فضای مجازی و رســانه های داخلی، 

هیچ صحبتی از ما نیست، ما را بهتر ببینید.

در جلسه بعدی کمیسیون در 

روز یکشنبه )۱7 آذر( استیضاح 

زنگنه پیگیری می شود و در 

صورتی که متقاضیان استیضاح 

قانع شوند طرح استیضاح از 

دستور کار خارج و در غیر این 

صورت گزارش برای رسیدگی 

در جلسه علنی تقدیم هیئت 

رئیسه پارلمان می شود

يادداشت تحليلی
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تحلیل
گفتمان

حال و روز تجدیدپذیرها در ایران
ایران کشــوری است که از لحاظ 
انرژی هــای نو همچون خورشــیدی و 
و  باالیی داشــته  پتانســیل های  بادی 
پرونده استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
از ســوی دولت به صورت جدی درحال 
پیگیری اســت و تخمین زده می شود با 
شرایط فعلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات 
ظرفیت قابل نصــب نیروگاه های بادی 
که صرفــه اقتصادی دارنــد، در ایران 
وجود داشته باشد.بر این اساس تاکنون 
از منابــع تجدیدپذیر حدود چهار میلیارد 
و ۴۰۵ میلیون کیلووات ســاعت، انرژی 
تولید شــده که این میــزان تولید برق 
توانســته از انتشار ســه میلیون تن گاز 

گلخانه ای در کشور بکاهد.
 )IEA( انرژی  بین المللــی  آژانس 
تجدیدپذیر  نیروی  ظرفیت  کرده  اعالم 
جهانی تحــت تاثیر نصب تاسیســات 
فوتوولتائیــک خورشــیدی در خانه ها، 
ساختمان ها و صنعت، تا پنج سال دیگر 
۵۰ درصد رشد خواهد کرد. در این راستا 
با توجه به این که ضریب بار تولیدی این 
نیروگاه ها در ایران نســبت به میانگین 
جهانی باالتر است، دولت درصدد توسعه 
بیش تر این انرژی پاک اســت و طبق 
برآوردهــا بیش از ۱۵۰ هــزار مگاوات 
خورشیدی  نیروگاه های  احداث  ظرفیت 
در کشــور وجــود دارد.مجموع ظرفیت 
تولید نیرو از منابع تجدیدپذیر در مقایسه 
با ۲.۵ تراوات در سال گذشته، به میزان 
۱.۲ تراوات تا ســال ۲۰۲۴ رشد خواهد 
کرد که معــادل مجموع ظرفیت نیروی 
نصب شده در آمریکاست. طبق گزارش 
ســاالنه IEA  از انرژی های تجدیدپذیر 
جهانی، فوتوولتائیک خورشــیدی حدود 
۶۰ درصد و نیروی بادی در خشکی ۲۵ 
درصد از این رشد را تشکیل خواهد داد. 
سهم تجدیدپذیرها در تولید نیرو از ۲۶ 
درصد فعلی به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۴ 
نیروگاه های  رشــد خواهد کرد.ظرفیت 
تجدیدپذیر و پاک )دولتی و غیردولتی( 
نصب شده در کشور تا پایان شهریورماه 
۱۳۹۸ حاکــی از آن بــود کــه ۳۰۲.۲ 
مگاوات متعلق بــه نیروگاه های بادی، 

۳۴۶.۳ مــگاوات متعلق به نیروگاه های 
فتو ولتائیــک، ۸۸.۴ مگاوات متعلق به 
 ۱۰.۵ کوچک  برق آبــی  نیروگاه هــای 
مگاوات متعلق به نیروگاه های زیســت 
تــوده، ۱۳.۶ مــگاوات بازیافت تلفات 
حرارتی، ۸۰ مــگاوات ظرفیت کاهش 
تلفات شبکه است که مجموع آن ۸۴۱ 
مگاوات می شود که نسبت به مردادماه 
)۷۶۱مــگاوات( ۱۰.۵ درصــد افزایش 
داشــته است.بر اســاس این گزارش و 
طبق آمار وزارت نیرو، تا پایان آبان ماه 
از منابــع تجدیدپذیر حدود چهار میلیارد 
و ۴۰۵ میلیون کیلووات ســاعت، انرژی 
تولید شــده که این میــزان تولید برق 
توانســته از انتشار ســه میلیون تن گاز 
گلخانه ای در کشــور بکاهد. این میزان 
تولید انرژی های نو باعث شــده بیش از 
یک میلیــارد و ۲۵۱ میلیون مترمکعب 
از مصــرف ســوخت های فســیلی در 
ایران که جــزو عوامل اصلی آالیندگی 
هوا در کشــور است، کاســته و بیش از 
۹۶۹ میلیــون لیتر در مصــرف آب نیز 
نیروگاه های  عملکرد  شود.  صرفه جویی 
کیلووات  میلیــون   ۴۵۱ تجدیدپذیــر، 
ســاعت کاهش تلفات در شبکه برق را 
به همراه داشته و موجب عدم انتشار ۱۸ 

هزار تن آالینده های محلی شده است.

تاسیس ۳۶۰ مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در کشور

نیروگاه  هم اکنون ۳۶۰ مــگاوات 
تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث 
است و ظرفیت نصب شده انرژی های نو 
به ۸۴۷ مگاوات رسیده است. همچنین 
تجدیدپذیــر  نیــروگاه   ۱۱۸ تاکنــون 
مگاواتی در کشــور نصب شــده و ۳۵ 
نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث 
است. تاکنون ۳۵۵۸ نیروگاه خورشیدی 
مقیاس کوچک در کشــور نصب شده و 
۲۵۰۰ نیــروگاه دیگر نیز در حال نصب 
ســرمایه گذاری  حجم  همچنین  است. 
غیردولتی در این بخش به بیش از ۱۲۵ 
هزار میلیارد ریال رســیده است.به طور 
کلی ۴۳ درصد نیروگاه های تجدیدپذیر 
کشور از نوع خورشــیدی، ۳۶ درصد از 
نــوع بادی، ۱۱ درصــد از نوع برق آبی 
کوچــک، یــک درصد از نوع زیســت 
توده و یک درصــد بازیافت حرارتی و 

توربین های انبساطی است.
جزییات نحوه فروش تضمینی برق از 

نیروگاه های تجدیدپذیر
در همین حال، ایران ساالنه بیش 
از ۲۹۰۰ ساعت از آفتاب بهره مند است 
و یکی از کشــورهای مناسب جهان در 
به  انرژی های خورشــیدی  تولید  حوزه 

شــمار می رود؛ به گونه ای که مشترکان 
خانگی می توانند با خرید پنل خورشیدی 
پشــت بام  روی  نیــروگاه  تاســیس  و 
خانه خود، عالوه بر تامیــن نیاز، مازاد 
بــرق تولیدی شــان را ۱۰ برابر گران تر 
به شــرکت توزیع برق تهــران بزرگ 
بفروشند. از ســال ۱۳۹۵ تاکنون، پیرو 
مصوبه وزیر نیرو درباره خرید تضمینی 
عقد  تجدیدپذیر،  نیروگاه هــای  از  برق 
قرارداد خرید تضمینی برق خورشــیدی 
از مشــترکان غیردولتی آغاز شــد و با 
توجه به روند فرهنگ ســازی، استقبال 
شهروندان از این طرح رشد چشم گیری 
داشــت؛ به طوری که طی سال ۱۳۹۶، 
میــزان قراردادها و ثبت نام مشــترکان 
به طرز قابل توجهی نســبت به ســال 
۱۳۹۵ افزایش داشــته اســت.از سوی 
دیگر در راســتای اجرای مصوبه هیات 
وزیــران درخصوص تامیــن ۲۰ درصد 
برق مصرفــی از انرژی های تجدیدپذیر 
مشترکین مشمول طرح باید ۲۰ درصد 
کل انرژی مصرفی سالیانه هر اشتراک 
بــرق خــود را از طریــق انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کند. با توجه به اقلیم 
تهران، مناســب ترین گزینه برای اجرا 
انرژی فتوولتاایک اســت. اعالم قیمت 
و فضای مــورد نیاز کامال وابســته به 

نــوع تجهیزات به کاربرده، اســتراککر 
و موقعیت ســاختمان از لحاظ دریافت 
نیروگاه  تابش ســایه اندازی و قــدرت 
این اساس ســرمایه گذاری در  است.بر 
ایــن طرح به عهده مشــترک متقاضی 
است و شرکت توزیع برق تهران بزرگ 
موظف است با کلیه مشترکان متقاضی 
با  مطابق  خورشــیدی  مولــد  نصــب 
خرید  قرارداد  مربوطه  دستورالعمل های 
تضمینی با مدت ۲۰ ســال منعقد کند. 
در این راستا سامانه ملی خرید تضمینی 
با هدف  نیــروگاه خورشــیدی  از  برق 
بهره برداری  راه اندازی و  فرآیند  تسهیل 
از نیروگاه های خورشــیدی کوچک در 
دسترس مشترکان شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ قرار گرفته اســت.بنا 
بر اعالم سازمان انرژی های تجدیدپذیر، 
این ســامانه در راســتای شاخص های 
الکترونیک و تســهیل و تسریع  دولت 
در ارائــه ی خدمات بــه متقاضیان در 
دسترس مشــترکان پایتخت قرار دارد. 
یکپارچه ســازی طرح خریــد تضمینی 
از مشــترکان، کنتــرل و نظارت  برق 
بــر عملکرد  برق  توزیع  شــرکت های 
پیمانکاران و تقاضاهای دریافت شــده، 
مدیریت عملکرد شرکت های توزیع برق 
توسط سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهــره وری انرژی برق و پایش و کنترل 
به  نیروگاه های خورشــیدی  تولید  فنی 
صورت لحظــه ای از جمله امکانات این 
احداث  متقاضی  است.مشترکان  سامانه 
برای  تهــران  در  خورشــیدی  نیروگاه 
دسترســی به این سامانه باید به نشانی 
www.tbtb.ir  مراجعه کنند. همچنین 
بــا توجه به مصوبه ۱۹ اردیبهشــت ماه 
وزیــر نیرو در زمینــه ی خرید تضمینی 
بــرق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک 
متقاضیان جهت شرکت در طرح فروش 
تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی 
باید در ســامانه الکترونیکــی ثبت نام 
تجدیدپذیر  نیــروگاه  احداث  متقاضیان 
در وب ســایت رسمی ســاتبا به آدرس 
الکترونیکی www.satba.gov.ir ثبت 

نام کنند.

یادداشت

بنزین و رجوع دولت به نظرات کارشناسی 
مهدی ناجی
عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مدیریــت قاچاق ســوخت در مســیر 
هدفمندی یارانه ها است و این درحالی است 
که به عقیده اکثر کارشناسان زمان و نحوه 
اجرای ایــن طرح، پرنقص بود. از ســویی 
دیگر اجــرای تصمیمات جدیــد بنزینی از 
سوی دولت بدون نظرخواهی از متخصصین 
حوزه بود که انتظار مــی رود چنین روندی 
در تصمیم گیری های کالن، از سوی دولت 

متوقف شــود. تقاضای بنزین همانند بسیاری از کاالها وابسته به 
قیمت آن اســت، البته کشــش این تقاضا با باقی کاالها متفاوت 
است. مطابق بســیاری از کاالها زمانی که قیمت بنزین افزایش 
می یابد مصرف آن تا حدی کاهش می یابد. البته باید دید هدف از 
این افزایش قیمت چه بوده اســت. تولید کنونی بنزین کفاف نیاز 
داخل را می دهد، هرچند که با توجه به افزایش تقاضای ســاالنه 
بنزین، اگر روند کنونی مصرف ادامه می یافت، بی شــک کشور را 
ناچار به واردات بنزیــن می کرد؛ اما نمی توان علت اصلی تصمیم 
دولت را در راستای کاهش مصرف دانست. قاچاق تابعی از انگیزه 
قاچاقچی اســت، افزایش نرخ بنزین موجب کاهش انگیزه قاچاق 
می شــود؛ اما این افزایش قیمت نمی تواند قاچاق سوخت را صفر 
کند. دولت اعالم کرده است که از محل افزایش درآمد حاصل از 
افزایش قیمت بنزین، مبلغی را برای تامین هزینه های خوداستفاده 
نمی کند این در حالی اســت که با توجه به کسری بودجه دولت، 
ایــرادی وجود نــدارد که دولت از محل ایــن درآمد برای جبران 
بخشــی از کسری بودجه خود استفاده کند. پرداخت کمک هزینه 
معیشتی توسط دولت به چند دهک موثر است چون این قشر توان 
اقتصادی کمی دارند و این کمک معیشت  می تواند در زندگی آنها 
نقش مفیدی ایفا کند. سهمیه بندی بنزین رانت است و در نتیجه 
سهمیه بندی بنزین در حقیقت شخصی که خودروی بیشتری دارد 
از یارانه بیشــتری برخوردار  می شود. حتی در دوران قبلی سهمیه 
بندی بنزین شاهد خرید وانت بار توسط خانواده های متمکن بودیم 
تا ازسهمیه بنزین آن استفاده کنند. باتوجه به اینکه در حال حاضر 
نرخ تورم باال اســت، افزایش تورم کنونــی در اثر افزایش قیمت 
بنزین، تاثیر چشــمگیری در تورم کلی اقتصــاد ندارد؛ اما باتوجه 
به اینکه مبلغ کمک معیشــتی از طریق چاپ اســکناس پرداخت 
نمی شــود و درحقیقت یک بازتوزیع درآمد است، تاثیر چندانی بر 
تورم ندارد. باید دقت داشت که مقوله گرانی با تورم متفاوت است. 
با این وجود، اقدام اجرا شده دولت، اقدامی کارشناسی نبوده است؛ 
این اقدام شــبیه هیچیک از طرح هایی که کارشناسان بررسی و 
تدوین کرده بودند، نیست. دولت باید در نخستین فرصت جزییات 
طرحی که بر زندگی ۸۳میلیون نفر تاثیر گذاشــته است را منتشر 
کند تا تبعات آن بررســی شــود. نحوه اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین ضعیف و بد بوده است و دولت در مورد بنزین باید به نظرات 
کارشناســان رجوع کند، دولت  هیچ تالشی برای گفتگو با مردم 
نکرد بنابراین مردم حس فریب خوردن داشــتند. از ســویی دیگر 
تاکنون با میانگین  مصرف  حدود  ۸۰تا ۹۰ میلیون  لیتر  بنزین در 
روز مردم بد مصرف بودند و به این بد مصرفی عادت کرده بودند. 
این حجم مصرف درحالی بــه میزان قابل  توجهی کاهش یافت 
که مردم به آن  عادت  نداشــتند و یکی ازدالیل ایجاد نارضایتی 
مردم به شمار می رود؛ در حالیکه در دولت اسبق این سهمیه بندی 
از ۱۰۰ لیتــر آغاز شــد و به مرور به ۶۰ لیتر درماه رســید. دولت 
می توانست با اطالع رســانی، تصمیم خود در این زمینه را تبیین 
کند، اما زمان دقیق را  مشخص نمی کرد وپس از عیب یابی زمان 
نهایی را اعالم می کرد  به این ترتیب اذهان عمومی به این تصمیم 

عادت کرده بود. 

تدوین نرم افزار عملیات اسیدکاری چاه در 
نفت خیز جنوب

طـرح تدوین نرم افـزار جامـع طراحی، تحلیـل و ارزیابـی متداول 
و هوشـمند عملیـات اسـیدکاری چـاه در شـرکت ملـی مناطـق نفت خیز 

جنـوب تصویب شـد.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی مناطـق 
در  ایـن شـرکت  احمـد محمـدی، مدیرعامـل  نفت خیـز جنـوب، 
سـومین نشسـت شـورای پژوهـش و فنـاوری ایـن شـرکت اظهار 
کـرد: نرم افـزار هوشـمند عملیـات اسـیدکاری چـاه از لحـاظ جامع 
پارامترهـای  به طوری کـه  بومی اسـت،  کامـال  و  کم نظیـر  بـودن 
سـنگ و سـیال بـر اسـاس الگوهـای مخـازن مناطـق نفت خیـز 
جنـوب در آن تعریـف می شـود و ایـن نرم افـزار می توانـد براسـاس 
نتایـج و ارزیابـی آنهـا، خـود را بـرای سـال های آینـده روزآمد کند.
وی بـا بیـان اینکـه عملیـات اسـیدکاری متداول تریـن روش برای 
کاهـش آسـیب های اطـراف چـاه اسـت، افزود: ایـن نرم افـزار با در 
نظـر گرفتـن ویژگی هـای مخزن و شـرایط چـاه، بهترین پیشـنهاد 
بـرای عملیـات اسـیدکاری اسـت و تـوان تامیـن طـرح عملکـرد 
پمـپ تزریـق، میـزان بهینـه و حداکثـر فشـار و دبی تزریق سـیال 
را داراسـت.مدیرعامل شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب آغاز 
تدویـن پروژه پژوهـش و فناوری محـور نرم افزار هوشـمند عملیات 
اسـیدکاری چـاه بـا توان داخلـی را نویدبخـش همکاری سـازنده و 
رفـع نیـاز سـازمان از دانـش و فنـاوری خارجـی دانسـت و عنـوان 
کـرد: حمایـت از طرح هـای سـازنده و آینده نگـر را کـه می تواند در 
دیگـر بخش هـای صنعـت نفت نیز بومی سـازی شـود یـک وظیفه 
مهـم می دانـم و امیـدوارم در آینـده نزدیـک و براسـاس برنامـه 

زمان بنـدی از ایـن نرم افـزار مهـم و راهبـردی رونمایـی کنیـم.

اهتمام شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب به اجرای پروژه های آبرسانی

پژوهشگاه نفت در فهرست 10 آزمايشگاه برتر کشور قرار گرفت

ــو  ــوب همس ــز جن ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ش
ــی،  ــئولیت  اجتماع ــه مس ــود در زمین ــای خ ــا تعهده ب
ــن  ــه تامی ــد ک ــام می ده ــمندی انج ــای ارزش اقدام ه
ــا  ــه آنه ــواز از جمل ــه اه ــش غیزانی ــاز بخ ــورد نی آب م

می آیــد. به شــمار 
ــل از شــرکت  ــه نق ــش نفــت ب ــزارش دان ــه گ ب
ــی،  ــد خانچ ــوب، محم ــز جن ــق نفت خی ــی مناط مل
ــز  ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ــل ش ــاور مدیرعام مش
جنــوب در امــور اجرایــی و پیگیــری در نشســت 
ــا  ــه ب ــه بخــش غیزانی ــانی ب ــروژه آبرس ــی پ هماهنگ
بیــان اینکــه ایــن شــرکت ۱۲۰ میلیــارد ریــال از منابع 
ــد،  ــن می کن ــروژه را تامی ــن پ ــاز ای ــورد نی ــی م مال

اظهــار کــرد: از ایــن مقــدار اعتبــار تاکنــون ۵۲ میلیارد 
ــه شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان  ــال ب ری
ــه  ــزود: توج ــت.وی اف ــده اس ــت ش ــتان پرداخ خوزس
بــه روســتاها و محیــط پیرامــون تاسیســات نفتــی بــه 
ــواره  ــی هم ــئولیت های اجتماع ــه مس ــل ب لحــاظ عم
اولویت هــای شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز  از 
ــه  ــود را ب ــرکت خ ــن ش ــت و ای ــوده اس ــوب ب جن
ــد. همــکاری در اجــرای ایــن پروژه هــا متعهــد می دان

ــز  ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ــل ش ــاور مدیرعام مش
ــرد:  ــح ک ــری تصری ــی و پیگی ــور اجرای ــوب در ام جن
شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب بــرای 
تســهیل شــرایط اجــرای پــروژه آبرســانی بــه بخــش 

ــه اســت  ــه کار گرفت ــود را ب ــالش خ ــه ت ــه هم غیزانی
ــتورعمل های  ــا دس ــق ب ــروژه مطاب ــری پ ــا مج و ب
موجــود نهایــت همــکاری را دارد.رســول ســاکی، 
ــکاری  ــن نشســت از هم ــز در ای ــه نی بخشــدار غیزانی
ــرای  ــوب در اج ــز جن ــق نفت خی ــی مناط ــرکت مل ش
پــروژه آبرســانی بخــش غیزانیــه قدردانــی کــرد و بــا 
بیــان اینکــه ایــن پــروژه یکــی از انتظارهــای به حــق 
ــای  ــتار تســریع در کاره ــه اســت، خواس ــردم منطق م
ــون  ــزود: مجموعــه نفــت تاکن ــده شــد.وی اف باقی مان
همــکاری  منطقــه  محرومیت هــای  رفــع  بــرای 
فراوانــی داشــته  اســت کــه از آنهــا قدردانــی می کنیــم، 
امــا مــردم منطقــه انتظــار بیشــتری از ایــن مجموعــه 

ــق  ــی مناط ــرکت مل ــرد: ش ــح ک ــاکی تصری دارند.س
ــانی  ــرای آبرس ــر ب ــتگاه تانک ــوب ۶ دس ــز جن نفت خی
بــه بخــش غیزانیــه اختصــاص داد کــه انتظــار داریــم 
ایــن تانکرهــا تــا زمــان بهره بــردای از پــروژه آبرســانی 
در منطقــه حضــور داشــته باشند.مســاعدت های مالــی 
ــا  ــه ب ــز بهداشــت بخــش غیزانی ــاره احــداث مرک درب
اعتبــار یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومانــی، کمــک 
ــاد  ــق بنی ــتایی از طری ــادی روس ــرای طرح ه ــه اج ب
مســکن بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیــون تومــان و چنــد پــروژه 
ــی  ــر اقدام های ــدارس از دیگ ــداث م ــازی و اح راه س
ــا همــکاری اداره کل راه و شهرســازی و  اســت کــه ب

ــت. ــده اس ــام ش ــدارس انج ــازی م اداره کل نوس

ارزیابی عملکرد سال  پژوهشگاه صنعت نفت در 
۹۷، به عنوان یکی از ۱۰ آزمایشــگاه برتر در ســطح 

کشور انتخاب شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه 
صنعت نفت، در ششمین نشست مدیران مراکز عضو 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، ۱۰  مرکز 
آزمایشگاهی به عنوان مراکز برتر شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی و سه مرکز آزمایشگاهی برای 
رشد عملکرد در ششمین نشست مدیران مراکز عضو 
شبکه آزمایشــگاهی معرفی و قدردانی شدند که در 
این میان پژوهشگاه صنعت نفت حائز رتبه چهارم در 
زمینه معرفی آزمایشگاه برتر شد.مراکز برتر بر اساس 

رتبه کسب شده عبارت اند از: مرکز پژوهش متالوژی 
رازی، بنیــاد علوم کاربردی رازی، شــرکت خدماتی 
آموزشــی و تحقیقاتــی مرجعان خاتم، پژوهشــگاه 
صنعت نفــت، مرکز تحقیقات فنــاوری مواد معدنی 
ایران، شرکت مهندسان مشاور آزمونه فوالد، شرکت 
بیم گستر تابان، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه 
شیمی و مهندسی شیمی ایران و مجتمع آزمایشگاهی 
کیفیت آزمای جنوب.هر ساله به مراکزی که بهترین 
خدمات و رضایت مشــتری را دارنــد جوایزی تعلق 
می گیــرد و میزان عملکرد مالی، مشــتری مداری و 
همکاری شبکه، سه شاخص اصلی در ارزیابی مراکز 

آزمایشگاهی به شمار می روند. 
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تحلیل
گفتمان

گفتمان

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی:

بخش دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی دی ماه 
تکمیل می شود

ــان  ــی از پای ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــعه ف ــرح توس ــری ط مج
توســعه بخــش فراســاحل ایــن طــرح تــا پایــان دی مــاه امســال 
ــدای  ــرح ابت ــن ط ــده ای ــکوی باقی مان ــت: دو س ــر داد و گف خب

ــود. ــدی می ش ــال تولی ــتان امس زمس
ــت و  ــرکت نف ــل از ش ــه نق ــت ب ــش نف ــزارش دان ــه گ ب
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلی پور ب ــدی توس ــارس، محمدمه گاز پ
اشــاره بــه اینکــه ســه ســکوی فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی )A، B و 
 ۱۴D ــاری ــزود: ســکوی اقم ــون نصــب شــده اســت، اف C( تاکن
ــی  ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــعه ف ــرح توس ــی ط ــه دریای ــن عرش آخری
اســت کــه بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده مقــرر اســت 
ــال و نصــب آن در صــورت  ــدی، انتق ــری، مهاربن ــات بارگی عملی
مســاعد بــودن شــرایط آب و هوایــی، تــا پایــان آذر تکمیــل و وارد 
مرحلــه هــوکاپ، پیش راه انــدازی و راه انــدازی شــود.وی تصریــح 
کــرد: بــا بهره بــرداری و دســتیابی بــه ظرفیــت حداکثــری تولیــد 
از ایــن ســکوی دریایــی تــا پایــان دی مــاه، پکیــج فراســاحلی ایــن 
طــرح تکمیــل می شــود و ظرفیــت نهایــی برداشــت ۵۶ میلیــون 
مترمکعــب )معــادل ۲ میلیــارد فوت مکعــب( گاز غنــی از فــاز ۱۴ 
ــاز ۱۴  ــعه ف ــرح توس ــری ط ــق می یابد.مج ــی تحق ــارس جنوب پ
پــارس جنوبــی  پیشــرفت ســاخت ســکوی اقمــاری ۱۴D در یــارد 
ــالم  ــد اع ــدرا( را ۹۵ درص ــران )ص ــی ای ــی دریای ــرکت صنعت ش
کــرد و افــزود: ایــن ســازه هماننــد دیگــر ســکوهای ساخته شــده 
در یــارد صــدرا، ۲۵۰۰ تــن وزن دارد و در بخــش پیش راه انــدازی 
ــاره  ــت.وی درب ــیده اس ــدی رس ــرفت ۶۰ درص ــه پیش ــارد ب در ی
رونــد فعالیت هــای حفــاری چاه هــای موقعیــت ایــن ســکو 
ــای  ــدن لوله ه ــات ران ــرد: عملی ــار ک ــز اظه ــارس نی ــج ف در خلی
ــه  ــدی از ۱۱ حلق ــاه تولی ــه چ ــت حلق ــبک کاری هف CRA و مش
چــاه در ایــن بخــش بــه پایــان رســیده و اســیدکاری آن نیــز رو 
ــات  ــام عملی ــس از اتم ــلی پور، پ ــه توس ــت.به گفت ــان اس ــه پای ب
ــاه  ــه چ ــت حلق ــن هف ــه اول آذر، ای ــا هفت ــا ت ــیدکاری چاه ه اس
بــا ظرفیــت تولیــد ۱۴.۲ میلیــون مترمکعــب در روز )۵۰۰ میلیــون 

ــت. ــد داش ــد خواهن ــت تولی ــب در روز( گاز، قابلی فوت مکع

تکمیل دومین خط لوله دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی
ــان  ــا بی ــی ب ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــعه ف ــرح توس ــری ط مج
ــال  ــی انتق ــه دریای ــط لول ــن خ ــی دومی ــذاری دریای ــه لوله گ اینک
ــکوی  ــچ س ــط ۱۸ این ــه راب ــط لول ــامل خ ــرح ش ــن ط گاز ای
ــال  ــچ انتق ــه ۳۲ این ــت ســکوی ۱۴D و خــط لول ــه موقعی ۱۴B ب
ــت،  ــده اس ــل ش ــز تکمی ــگاه نی ــه پاالیش ــکوی ۱۴B ب گاز س
اظهــار کــرد: عملیــات هیدروتســت ایــن بخــش از خطــوط 
ــس از  ــت و پ ــه اس ــان یافت ــی پای ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــه ف لول
ــاده  ــی، آم ــای تکمیل ــر فرآینده ــزکاری و دیگ ــه آب، تمی تخلی
ــرای  ــن از اج ــد.وی همچنی ــد ش ــکی خواه ــه خش ــال گاز ب انتق
ــاز  ــگاه ف ــازی پاالیش ــن ف ــه بی ــط لول ــذاری خ ــات لوله گ عملی
ــر داد و  ــر خب ــول ۵ کیلومت ــه ط ــاز ۱۲ ب ــگاه ف ــه پاالیش ۱۴ ب
پیش بینــی کــرد پــس از اتمــام مراحــل تســت و راه انــدازی 
ایــن خــط لولــه تــا ۲۰ آذر، گاز تولیــدی عرشــه ۱۴B کــه پیــش 
ــال ــاز ۱۲ ارس ــگاه ف ــه پاالیش ــت، ب ــده اس ــب ش ــن نص  از ای

 شود.
راه اندازی نخستین واحد یوتیلیتی پاالیشگاه فاز ۱۴ تا بهار سال 

آینده
محمدمهــدی توســلی پور بــا اشــاره بــه وضــع احــداث 
 EPC پاالیشــگاه طــرح توســعه فــاز ۱۴ پــارس جنوبــی، پیشــرفت
ــن  ــزود: پیشــرفت پاالیشــگاه ای طــرح را ۸۲ درصــد اعــالم و اف
ــش  ــد، در بخ ــش از ۹۰ درص ــه بی ــی ب ــش مهندس ــرح در بخ ط
ــد  ــه ۷۲ درص ــرا ب ــش اج ــد و در بخ ــه ۹۰ درص ــن کاال ب تأمی
ــی  ــد یوتیلیت ــتین واح ــرد نخس ــی ک ــت.وی پیش بین ــیده اس رس
)ســرویس های جانبــی شــامل آب، بــرق، بخــار( پاالیشــگاه 
ایــن طــرح کــه راه انــدازی آن پیش نیــاز دریافــت خــوراک گاز از 
ــرداری برســد.مجری  ــه بهره ب ــده ب ــار ســال آین ــا به دریاســت، ت
ــت  ــر اولوی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــعه دهنده ف توس
ــد  ــیر تولی ــا مس ــط ب ــای مرتب ــرداری از واحده ــاخت و بهره ب س
ــی  ــکار اصل ــن برنامــه ای جامــع توســط پیمان ــگام، از تدوی زودهن
ــه منظــور شتاب بخشــی  پــروژه خبــر داد و گفــت: ایــن برنامــه ب
ــارس  ــاز ۱۴ پ ــعه ف ــرح توس ــکی ط ــش خش ــدازی بخ ــه راه ان ب
جنوبــی تــا پایــان ســال ۹۹ بــه زودی بــه مدیریــت ارشــد شــرکت 
نفــت و گاز پــارس ارائــه خواهــد شــد تــا مطابــق بــا پیشــنهادهای 
عملــی پیمانــکار، جبهه هــای کاری در بخــش تأمیــن کاال و اجــرا 
فعــال شــود و اقدام هــای توســعه ای در بخــش  خشــکی ســرعت 

ــرد. بیشــتری بگی

 HIPPS چرایی و چگونگی بکارگیری سیستم
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

فروه میرهاشمی 
شرکت کامکار 
امروزه رعایت ایمنی در صنعت نفت و گاز به 
عنوان اولویت اول پروژه ها مطرح می باشد. طبق 
آمار منتشــر شده ]۱[، عدم رعایت ایمنی فقط در 
پاالیشگاه های نفتی دنیادر سالهای گذشته عالوه 
بر صدمات جانی جبران ناپذیر، حدود ۱۰۰ میلیارد 
دالر خسارات مالی در برداشــته است. عالوه بر 
پاالیشگاه ها، سکوهای نفتی و گازی، کارخانجات 
مواد شــیمیایی و پتروشــیمی ها نیــز در معرض 
خطرات ناشی از عدم رعایت ایمنی می باشند که 
مواردی از این حوادث به عنوان مثال آورده شده 

است:
۱- حادثه ســکوی دریایی اســتخراج نفت 
Piper Alpha در ســال ۱۹۸۸ با ۱۶۸ کشــته و 

خسارت مالی بالغ بر ۳.۴ میلیارد دالر
۲- حادثــه پاالیشــگاه Texaco در ولز و 
خسارات واردشــده به واحدهای اصلی پاالیشگاه 

در اثر انفجار بخار در سال ۱۹۹۴
۳- حادثه در کارخانه شــیمیایی مربوط به 
سیکلو هگزان در فلیکسبورگ انگلستان در سال  

۱۹۸۸ با ۲۸ کشته و تخریب ۱۸۰۰ ساختمان
۴- حادثه در پتروشیمی بوعلی ایران در سال 
۲۰۱۶ و خسارت مالی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو

تجربه از اتفاقات ناگوار گذشــته باعث شده 
است استانداردهای ایمنی و آیین نامه های بسیاری 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به کار گرفته شود 
تا از بروز اتفاقات ناگــوار جلوگیری نماید. واضح 
اســت با توجه به اهمیت استانداردهای ایمنی در 
محیط های پرخطر، ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت و گاز، صنایع شیمیایی و پتروشیمی باید این 
مقررات را به صورت اجباری مورد توجه قرار دهند 
که عدم رعایت این اســتانداردها سبب به وقوع 

پیوستن حوادث غیرقابل جبران می گردد.
یکی از سیســتمهایی که امــروزه به منظور 
افزایش ایمنی در تاسیسات نفت و گاز و هم چنین 
کمک به کاهش آلودگی با بــه تاخیر انداختن و 
کاهش تخلیه گاز به محیط بسیار مورد توجه قرار 
 High Integrityگرفته اســت، سیســتم حفاظتی
 )Pressure Protection System )HIPPS
  ،HIPPS می باشــد که در این مطالعه، سیســتم
الزامات و چگونگی به کارگیری آن را مورد تحلیل 

و ارزیابی قرار داده خواهد شد.
HIPPS کاربرد و فواید سیستم

 Safety  هــرگاه هدف اولیه یک سیســتم
Instrumented Systems )SIS(محافظــت 
تجهیــزات در مقابل افزایش فشــار باشــد، آن 
 High Integrity Pressure Protectionسیستم
System یــا HIPPS نامیــده می شــود. ایــن 
سیســتم ها به عنوان آخرین الیــه محافظتی در 
تاسیسات نفت وگاز عمل می کنند. برخی از فواید 
اســتفاده از سیستم HIPPS در صنعت نفت و گاز 

به شرح ذیل می باشد:
-حذف ســناریوی افزایش فشار از طراحی 

پایه
 Relief کاهش نرخ تقاضا برای تجهیزات-

و نتیجتا کاهش ریسک و آلودگی
-کاهش هزینه ها و سرمایه اولیه

Availability/ رســیدن به درجات باالی-
Reliability در مقایسه با Relief  تجهیزات

یک سیســتم HIPPS شــامل سنسورها، 
سیســتم کنتــرل و المان های نهایی اســت که 
معموال مطابق با چیدمان ارائه شــده در شــکل 
۱ می باشــد. نحوه انتخاب و قرارگیری تجهیزات 
مورد اســتفاده در این سیستم از طریق مهندسی 
 Functional Safety( عملکــردی  ایمنــی 
Engineering( و انجام محاســبات ایمنی طبق 
اســتانداردهای IEC ۶۱۵۰۸ و IEC۶۱۵۱۱ بــه 

دست می آید. 
عملکرد این سیســتم به گونه ای است که 
سنســورها )به طور معمول از ۳ سنســور استفاده 
می شــود( فشــار جریان را در هر لحظــه اندازه 
گیری کرده و به سیســتم کنترل ارسال می کنند. 
هنگامی که این فشار از فشار قابل تحمل سیستم 
فراتر برود و حداقل ۲ سنســور این فشــار باال را 
اندازه گیری کند، سیســتم کنترل، فرمان بســته 
شدن شــیرآالت را از طریق ســولونیدولو ارسال 
می نماید که در این حالت شــیرآالت HIPPSدر 

زمان کمتر از ۲ ثانیه بسته می شود.

�� HIPPS شکل شماره 1: شماتیک سیستم
. همانطــور که در باال اشــاره شــد، هدف 
اصلی سیستم HIPPS کنترل منبع فشار در زمان 
افزایش ناگهانی فشــار می باشد. عوامل مختلفی 
باعث افزایش فشــار ناگهانی می شوند که از آن 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود ]۲[:
۱- افزایش فشار ناگهانی در سرچاه

۲- بروز اشکال در تجهیزات و خطوط لوله و 
ایجاد Block در تجهیزات پایین دستی

۳- عدم دریافت گاز توسط واحدهای پایین 
دستی ایستگاه های تقویت فشار

۴- عدم تطابق مشــخصات گاز ارســالی با 
شرایط طراحی کمپرسورها

۵- ارســال گاز مازاد بــر ظرفیت طراحی 
مراحل مختلف ایستگاه های تقویت فشار

لذا از این سیســتم ها به منظور جلوگیری از 
صدمات ناشی از افزایش فشار استفاده می شود. از 
سوی دیگر، سیستم حفاظتی HIPPS نقش بسیار 

مهمی در کاهش آلودگی ایفا می کند. 
به عنــوان مثــال نمونــه ای از اهمیت و 
ضرورت بکارگیری سیستم  HIPPSشکل شماره 
۲ ارائه گردیده اســت]۶[. در این شکل بخشی از 
فرآیند تولید نفت آورده شده که از Separator و 
شیرآالت مختلف جهت فرآورش و کنترل جریان 
استفاده گردیده است. همانگونه که مشخص است 
 Separator شــدن خروجــی block در صورت
و افزایش فشــار، ســه حالت برای جلوگیری از 
 Choke افزایش فشار وجود دارد: ۱- بسته شدن
 Shut Down Valve ۲- عمل کــردن Valve
.)Relief Valve )SRV ۳- عمل کردن ))SDV

شکل شماره 2 ��
حــال اگــر Choke Valve و SDV دچار 
 Relief ،شــوند و به درستی عمل نکنند Failure
Valve بازمی شــود و تمام فشــار حریان تخلیه 
می گــردد و به ســمت Flare مــی رود. بنابراین
 Full Flow of باید به صــورت Relief Valve
 Flare طراحــی گــردد و نیاز اساســی به Well
می باشــد. در این حالت اگر Relief Valve هم 
به خوبی کار نکند و دچار Failure شود، صدمات 

جبران ناپذیری به بار می آید.
در این شرایط فرآیندی و براساس استاندارد 
۱۴C-API، بکارگیری سیستم  HIPPSمی تواند 
در جهت کاهش ریســک و تامیــن ایمنی گزینه 
مناسبی باشد. در شکل شماره ۳ محل قرارگیری 
اســت.  شــده  داده  نشــان  سیســتم  ایــن 

شکل شماره 3 ��
در ایــن طراحی در صــورت عمل نکردن 
 HIPPS سیســتم   ،SDV و   Choke Valve
با تشــخیص افزایش فشــار، فرمان بسته شدن 
شــیرآالت را در زیر ۲ ثانیه را انجام می دهد. این 
سیســتم به دلیل نوع طراحــی، از Reliability و 
Availability باالیی برخوردار می باشد. لذا در این 
طراحی و با اســتفاده از سیستم HIPPS، نیازی 
Full Flow براســاس Relief Valve به طراحی

و همچنین فشار طراحی Separator در بدترین 
حالت نمی باشد.

HIPPS چگونگی طراحی و به کارگیری سیستم
به دلیــل محدودیت های زیســت محیطی 
و کاهش هزینه ها، در ســال های اخیر سیســتم 
HIPPS از اقبــال خوبــی برخــوردار گردیده و 
به عنــوان آخرین الیــه محافظتــی جایگزین 
Pressure Safety Valve، Blow Down  و 

سیستم های فلر شده است.
 HIPPS هرچند امروزه بکارگیری سیســتم
در صنایــع نفــت و گاز روندی رو به رشــد پیدا 
کرده اســت اما طراحی، پیاده سازی و اجرای آن 
به گونه که انتظار می رود درســت و دقیق انجام 
 ۶۱۵۰۸ IEC نمی شود. به این دلیل استانداردهای
و IEC ۶۱۵۱۱ بــه صورت الــزام آوری باید در 
طراحی و بــه کارگیری سیســتم HIPPS مورد 
استفاده قرار گیرد.سالهاســت صنعت نفت و گاز 
با اســتاندارهای API، ASTM  و  ASMEانس 
گرفته که به صورت دقیق چگونگی نحوه انتخاب 
مواد، طراحی، ســاخت و نصب تجهیزات را شرح 
 IEC ۶۱۵۰۸ و IEC می دهند. اما اســتانداردهای
۶۱۵۱۱، اســتانداردهایی بر پایه عملکرد هستند. 
این اســتانداردها به توضیح فرآیند جهت رسیدن 
به راه حل مناســب می پردازنــد و در مورد خود 
راه حل توضیــح نمی دهند. در نتیجهIEC قوانین 
را توضیح می دهد و تفســیر را به عهده اســتفاده 
کننــدگان می گذارد که در برخــی موارد موجب 
اشــتباه انجام شــدن طراحی می گردد. بنابراین 
همواره نیاز اســت تا کارفرمایان و پیمانکاران از 
Integrator هایی استفاده کنند که تفسیر درستی 
از سیستم در شرایط فرآیندی پروژه داشته باشند 
و از راه حل هایی بر اســاس ایمن بودن سیستم 

بهره ببرند.]۳،۴[
این نکته قابل ذکر است که به کار بردن کلمه 
»سیستم« در استانداردهای IEC برای SIS از جمله 
HIPPS اســتفاده می شــود و نباید به اشتباه برای 
سیستم کنترل در نظر گرفته شود. کلمه »سیستم« 
 Initiator، Logic برای لوپ کامل شــامل IEC در
Solver و Final Elements به کار گرفته می شود. 
بنابراین HIPPS وســایر سیستم های  SISباید به 
صورت لــوپ کامل تلقی شــود و نباید به صورت 
اجــزای جــدا از هم طراحی بشــوند. این اشــتباه 
در بســیاری از پروژ ها رخ می دهد کــه در نهایت 
نمی توان از ایمن بودن سیســتم HIPPS مطمئن 
بود.]۵[بــا توجه به موارد باال و لزوم در نظر گرفتن 

HIPPS به عنــوان یک لوپ کامــل، این الزام را 
برای کارفرمایان و پیمانکاران می آورد تا درخواست 
مناسبی برای خرید سیســتم HIPPS تهیه نمایند. 
یک درخواســت مناسب برای سیستم HIPPS باید 

حداقل شامل موارد ذیل باشد:
۱- توضیحات کلی در مــورد فرآیندی که 
سیســتم HIPPS می خواهد در آن به کار گرفته 

شود.
۲- توضیحات کلی در مورد چگونگی ارتباط 
سیســتم HIPPS و سایر سیســتم های SIS به 

کارگرفته شده در پروژه
۳- ســطح SIL مــورد نیاز برای سیســتم 

HIPPS
۴- سطح فشار بحرانی و زمان پاسخگویی 

HIPPS سیستم
 Integrator بر اساس درخواست پروژه، یک

سیستم HIPPS باید موارد ذیل را رعایت کند:
 HIPPS ۱- ارائه تحلیل اولیه در موردجایگاه

HIPPS در پلنت موردنظر و ترکیب سیستم
۲- ارائــه گواهینامــه SIL مربــوط به هر 

تجهیز، معتبر برای سیستم HIPPS درخواستی
 Final Element ۳- ارائه جزئیات مربوط به
شامل جنس، اســتانداردهای طراحی، سایزینگ 
محرکــه، طراحی شــیرآالت و محرکــه برای 
رســیدن به زمان بسته شــدن مورد نیاز سیستم 
HIPPS، جزئیات سیســتم کنترل محرکه، تعداد 

سولونیدولوها
۴- ارائــه جزئیــات مربوط به سنســورها، 
چگونگــی ترکیب بندی آنهــا و ارزیابی ضریب 

اطمینان
 Logic Solver ۵- ارائه جزئیات مربوط به
شامل نوع و تعداد ماژول ها، تست های مربوطه و 

نوع ارتباط با سایر کنترلرها
IFAT۱  ۶- ارائه چگونگی روند و انجام

SAT۲ ۷- فرآیند انجام
۸- ارائــه مدرکی جهت چگونگــی انجام 

Proof Test و فاصله زمانی بین تست ها
 SIL بــرای ارزیابــی قابلیــت کاربــردی
 SIL  گزارش ،HIPPS سیســتم Certificate۳
Integrator   منتشــر شده توسطVerification

باید به صورت بســیار دقیق مــورد مطالعه قرار 
گیرد. در بســیاری موارد، فقط مقادیرPFD۴ هر 
تجهیز در گــزارش آورده می شــود و هیچگونه 
تحلیلی بــر PFD کل و ترکیب بندی تجهیزات 
اشاره نمی شود. در واقع مهم ترین قسمت سیستم 
HIPPS ترکیــب بندی تجهیزات اســت که بر 
PFD و Systematic Capability سیستم تاثیر 
بســزایی دارد. این بدین معناست که صرفا جمع 
آوری تجهیــزات موجود در سیســتم HIPPS و 
تحلیل نادرســت از لوپ کامل آن منجر به عدم 

رسیدن به SIL درخواستی پروژه می شود.
نتیجه گیری

بکارگیری سیســتم حفاظتــی HIPPS  در 
تاسیســات نفت، گاز و پتروشیمی، به منظور ارتقا 
سطح ایمنی و کاهش ریسک تخلیه ناخواسته به 
فلر می باشــد. همانطور که در این مطالعه بررسی 
شــد، موثر بــودن سیســتم HIPPS در صورت 
طراحی سیســتم ها توســط Integrator هایی با 
تسلط کامل بر استاتداردهای مربوطه میسر است 
و به کارگیــری صحیح این اســتانداردها باعث 
تضمین عملکــرد این سیســتم ها و ایمن بودن 

تاسیسات در مقابل افزایش فشار می گردد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:

صرفه جویی ارزی ۹ میلیارد دالری با صادرات سوخت مایع
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
میلیارد   ۴ حدود  سرمایه گذاری  با  گفت: 
شهری  گازرسانی  پروژه های  در  دالری 
و روســتایی در ســال های گذشته و در 
ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود ۹ 
میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در بخش 

گاز محقق شده است.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از شــرکت ملــی گاز ایران، حســن 
منتظرتربتــی این مهم را کــه از آغاز 
استفاده از بند »ق« و در طول سال های 
گذشــته رخ داده است، یک مسئله برد 
- بــرد اعالم کرد و افــزود: زمانی که 
ما به یک نیروگاه، صنعت یا مشــترک 
خانگــی، گاز می دهیــم، ارزش گاز در 
داخل کشــور حدود ۲۰ سنت است، در 
صورتی که چنانچــه فرآورده های آن 
مثل نفت ســفید، گازوئیــل و...  را که 
از همین جایگزینی ایجاد می شــود، با 
ارزش تقریبی ۵۰ ســنت صادر کنیم، 
۳۰ سنت اختالف قیمت به نفع اقتصاد 
کشــور خواهیم داشــت که این همان 
موتور محرکه اقتصاد کشــور محسوب 
می شود.وی تاکید کرد: به این ترتیب، 
ما هر توسعه ای که در بخش گاز ایجاد 
می کنیــم؛ چه در بخــش صنایع و چه 
در بخش خانگی، ســبب صرفه جویی 
در مصرف ســوخت مایع و ســرانجام 
صادرات آن می شود که سود دو طرفه 
برای ما دارد.تربتی تصریح کرد: از یک 
طــرف، اســتفاده از گاز طبیعی و عدم 
استفاده از سوخت مایع، هوای پاک تر و 
سالم تری را برای ما به ارمغان می آورد 
و از ســوی دیگــر صرفه جویی ارزی 
را برای کشــور در پی خواهد داشــت.

معــاون وزیر نفت در امــور گاز با بیان 
اینکه در واقع توســعه گازرسانی سبب 
صرفه جویی شده و ما این صرفه جویی 
را به عنوان منبع توســعه ای شبکه گاز 
خود اســتفاده می کنیم، گفت: شــاید 
همیــن توانایی صنعت نفــت و گاز و 
نیز پیشــرو بودن آن به عنوان نخستین 
منبع درآمدی اقتصاد ایران، سبب شده 
انتظارهای همگان از این صنعت بسیار 
باال رود و در عین حال، مسئولیت ما را 
سنگین تر کند.تربتی در بخش دیگری 
از ســخنان خود اظهار داشــت: اتفاق 
خوبی که در کشــور افتاده و اقتصادی 
هم هســت، آن اســت که بر اساس 
محاسباتی که انجام دادیم و اقتصادی 
بــودن آن را دریافتیم، تصمیم گرفتیم 
به تمام روســتاهای باالی ۲۰ خانوار و 
نیز به تمام شهرها گاز طبیعی برسانیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون 
حدود ۲۸ هزار روســتا به شــبکه گاز 
متصل شــده اند، گفت: ایــن در حالی 
اســت که متعهد شده ایم سالی ۳ هزار 
تا ۳ هزار و ۱۰۰ روســتای دیگر را به 
شبکه سراســری گاز وصل  کنیم، این 
روند همین طور ادامه دارد، ضمن آنکه 
پیش بینــی می کنیم طی ۳ تا ۴ ســال 
آینده، تقریبًا همه روستاها را به شبکه 

گاز متصل کنیم.
توسعه بزرگترین مخزن ذخیره سازی 

گاز خاورمیانه کلید خورد
در همین حال، معاون وزیر نفت با 
تشریح وضع انجام مطالعات و عملیات 
اجرایی هفت طرح ذخیره ســازی گاز 
طبیعی از انتخاب مجری طرح توســعه 
مخزن ذخیره ســازی گاز شــوریجه به 
روش BOT خبــر داد و اعــالم کرد: 

حفاری نخستین چاه ارزیابی در مخزن 
»قزل تپه« گلســتان آغاز شد. حسن 
منتظر تربتی در تشــریح وضع ساخت 
و توسعه پروژه های جدید ذخیره سازی 
گاز طبیعــی ایــران، گفــت: همزمان 
با توســعه پــارس جنوبــی و افزایش 
ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور، ساخت 
و بهره بــرداری از طرح هــای جدیــد 
ذخیره ســازی گاز طبیعــی در اولویت 
قرار گرفته اســت.وی با اعالم این که 
بهره بــرداری از طرح های جدید ذخیره 
سازی گاز طبیعی، پایداری و تاب آوری 
شــبکه انتقال گاز ایــران را به ویژه در 
فصول اوج مصرف گاز افزایش می دهد، 
تصریح کــرد: هم اکنــون هفت طرح 
جدید ساخت و توسعه ذخیره سازی گاز 
طبیعی در اســتان های مختلف کشور 
در دستور کار شــرکت ملی گاز ایران 

قرار گرفته اســت.مدیرعامل شرکت 
ملــی گاز ایــران با اعــالم اینکه هم 
اکنون حفاری یــک حلقه چاه ارزیابی 
با استقرار دکل حفاری در حوزه »قزل 
تپه« گلستان آغاز شــده است، اظهار 
کرد: افزون بر ایــن، تاکنون پیمانکار 
فاز دوم طرح توســعه میدان شوریجه 
بــه روش BOT انتخاب شــده و فاز 
دوم طرح توســعه مخزن ذخیره سازی 
گاز ســراجه قم نیز بــه همین روش 
در مرحله اعالم انجــام مناقصه برای 
انتخــاب پیمانکار اســت.منتظر تربتی 
با تاکیــد بر اینکه بــه زودی مطالعات 
امکان سنجی ذخیره سازی گاز طبیعی 
در مخازن »باباقیــر و بانکول« با حفر 
یک حلقه چاه ارزیابی آغاز خواهد شد، 
عنوان کرد: پروژه پیش امکان ســنجی 
ذخیره ســازی گاز در مخزن »مختار« 
هم در حال اجراست.تربتی یادآور شد: 
گاز  امکان ســنجی ذخیره سازی  پروژه 
طبیعی در نصرآباد کاشــان هم مراحل 
پایانی می گــذارد و نتایج آن به زودی 

اعالم خواهد شد.

اخبار گاز

در جشن آینده سازان رقم خورد؛ 

تجلیل از فرزندان کارکنان پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد و نفرات برتر کنکور سراسری

با حضــور مدیــران ارشــد و کارکنــان شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد، مراسم تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری سال های 
۹۷ و ۹۸ در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در محل سالن 

سینمای مجتمع مسکونی گاز شهید مهاجر تجلیل بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
در این مراســم مهندس ســعید پاک سرشــت رئیس هیــات مدیره 
پاالیشگاه خطاب به فرزندان کارکنان و نفرات برتر کنکور گفت: شما 
به هــر درجه و مقامی که رســیدید باید همواره به پــدر و مادرتان با 
هر جایگاه اجتماعی و شــغلی که دارند افتخــار کنید چون همواره در 
مسیر آموزش و رسیدن به قله موفقیت، همراهتان بوده اند.وی تصریح 
کرد: رمز موفقیت ســرآمد بودن اســت و در هر رشته ای که مشغول 
به تحصیل شده اید ســعی کنید برای موفقیت سرآمد باشید.همچنین 
معاون هماهنگی ســازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان 
اینکه زیرساخت توسعه هر کشور نیروی انسانی است گفت: مهندسان 
سخت کوش پاالیشــگاه عالوه بر کار اجرایی توانســته اند با فراهم 
کردن سیستم های آموزشی نوین، آموزش های مناسبی را به فرزندان 
کارکنان و دانش آموزان شــاغل به تحصیل در مــدارس ارائه دهند.
حســین شادکام با بیان اینکه ارائه برنامه های مدون، کمک به سزایی 
به رشد و پیشرفت آموزشــی و پرورشی دانش آموزان می کند تصریح 
کرد: کسب رتبه های برتر کنکور سراســری توسط فرزندان کارکنان 
پاالیشگاه را به مدیران خدوم و مهندسان پاالیشگاه تبریک می گویم.
وی با بیان اینکه حفظ این رکوردها کار ســختی اســت اظهارداشت: 
نتایج به دســت آمده امروز نشــان از تالش های شبانه روزی مدیران 
و کارکنان کمیته آموزش بویژه دانش آموزان برای کســب رتبه های 
برتر دانشگاهی دارد.این مقام مسئول همچنین از کسب رتبه ششم در 
رشته ریاضی توســط دانش آموزان سرخسی خبرداد.شادکام همچنین 
در این مراسم خواستار ایجاد هنرستان های فنی و حرفه ای با همکاری 
پاالیشــگاه در شهرستان مرزی سرخس شــد.در پایان این مراسم از 
نفرات برتر کنکور سراسری سال های ۹۷ و ۹۸ در مقاطع کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکترا تجلیل بعمل آمد.
در سال رونق تولید و با صرفه جویی ۱0 میلیارد ریالی صورت گرفت؛

استقرار سیستم اتوماسیون بومی شبکه برق در 
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

مهندس ارشد تعمیرات برق شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از 
استقرار سیستم اتوماسیون بومی شبکه برق در این مجتمع گازی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
مهدی عبداللهیان با بیان مطلب فوق افزود: با هدف مدیریت بهینه تولید 
و مصرف در شبکه برق، امکان اندازه گیری از راه دور مصارف الکتریکی، 
مانیتورینگ وضعیت شــبکه، کنترل و مدیریــت تولید، توزیع و مصرف 
انرژی الکتریکی نیروگاه با زیر ساخت های مربوط به یک شبکه هوشمند 
ایجاد گردید.وی بیان کرد: این سیستم با ایجاد بستر طراحی شده قابلیت 
قرائت و پایــش کنتورها، اطالعات عملکرد رله های حفاظتی مربوط به 
کلیدهای برق فشــار قوی نیروگاه، وضعیت کلیدهای قدرت، پردازش 
و تحلیل اطالعات مصارف الکتریکی شــبکه برق پاالیشــگاه را داشته 
و گزارش هــای الزم را به صورت آنالیــن مانیتورینگ نموده که دارای 
سیستم یکپارچه سخت افزار و نرم افزار بومی شده منطبق با استاندارد و 
تاییدیه جهانی می باشد.عبداللهیان با اشاره به اینکه اتوماسیون شبکه های 
برق یکی از روش های اصلــی در کاهش میزان وقفه در تولید و توزیع 
شبکه برق است تصریح کرد: شبکه های هوشمند یک فرصت بی نظیر را 
به صنعت برق برای ورود به سطح جدیدی از قابلیت اطمینان، دسترسی 
و بازدهی باالتر سیستم و افزایش نظارت بر شبکه برق را فراهم می نماید 
که به اقتصاد ســازمان نیز کمک شــایانی خواهد کرد.مهندس ارشــد 
تعمیرات برق پاالیشگاه تاکید کرد: در حال حاضر نیز با رویکرد توجه به 
الزامات پدافند غیرعامل، از تجهیزات و بستر ایجاد شده به منظور ارتباط 
آنالین از وضعیت شــبکه برق با ستاد مدیریت بحران پاالیشگاه فراهم 
شــده که این قابلیت را برای مواجهه بهتر در شــرایط اضطراری فراهم 
ســاخته است و همچنین بستر الزم جهت لینک به سیستم مانیتورینگ 
دیسپچینگ شبکه گاز پاالیشگاه نیز از طریق آن ساختار، فراهم گشته 
اســت.وی خاطر نشان کرد: در ســال » رونق تولید » سعی شده که از 
ظرفیت ها و خدمات شرکت های دانش بنیان در بومی سازی کامل بخش 
سخت افزار و استفاده از توان فنی کارشناسان برق پاالیشگاه در بخش 
نرم افزار اســتفاده گردد که در مقایسه با نمونه خارجی، منجر به صرفه 

جویی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال گردید.

بازديد رييس پژوهشگاه صنعت نفت از مرکز رشد و فناوری پااليشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد

با هدف رونق توليد در صنعت کشاورزی انجام شد؛

کود گوگرد بنتونيتی پااليشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد در شاليزارهای شمال

رییس پژوهشگاه صنعت نفت و جمعی از مدیران و 
کارشناسان شرکت ملی گاز ایران از مرکز رشد و فناوری 
پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد در شهرستان مرزی 
ســرخس بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های این 

مرکز قرار گرفتند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد، دکتر جعفر توفیقــی در این بازدید از 
نزدیــک در جریــان فعالیت های مرکز رشــد و فناوری 
پاالیشــگاه در حوزه کارآفرینی، استارتاپ ها، شرکت های 
دانــش بنیان و فعاالن حوزه نفــت و گاز قرار گرفت و بر 
ادامه همکاری های دوجانبه پژوهشگاه صنعت نفت و مرکز 
رشد و فنانوری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد قرار 

گرفت.

وی در ادامه به بهره گیری از ظرفیت  های متخصصان 
صنعت نفت و پژوهشگران و همکاری آنها با پژوهشگاه 
به ویژه استعدادهای جوان اشاره و بیان کرد: امیدواریم در 
گسترش پژوهش های کاربردی و توسعه ای و ایفای نقش 
موثر در توســعه فناوری های کلیدی و تجاری سازی آنها 

گام های موثری برداشته شود.
همچنین در این بازدید رییس پارک علم و فناوری 
خراسان از همکاری های پاالیشگاه با شرکت های دانش 
بنیان مســتقر در پارک علم و فناوری استان تقدیر و به 
ایراد ســخنرانی پرداخت.در این جلســه دو تن از مدیران 
شــرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و فناوری 
پاالیشگاه به بیان تجربیات خود و همکاری با پاالیشگاه 
گاز شهید هاشمی نژاد در تامین قطعات صنعت نفت و گاز 

پرداختند.

جمعی از کارشناسان شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد با هدف معرفی محصول کود 
گوگرد بنتونیتی به کشاورزان در دومین نمایشگاه 
تخصصی کــود، نهال و نهاده های کشــاورزی 
در قائمشــهر حضــور پیدا کــرده و به معرفی 

دستاوردهای این شرکت پرداختند.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، کارشناس روابط 
عمومی این پاالیشــگاه با اعالم این خبر افزود: 
کارشناســان ایــن مجتمع در راســتای انتقال 
تجربیات، توانمندی ها، توســعه بازار و معرفی 
محصوالت جانبی پاالیشــگاه ) کــود گوگرد 
بنتونیتی ( به بــازار داخلی در این نمایشــگاه 

تخصصی حضور یافتند.
هادی مهاجر تصریح کرد: شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد در کنار رسالت اصلی خود 

مبنی بر تامین گاز مشــترکین شمال و شمال 
شرق کشور، محصوالت جانبی همچون گوگرد 

را تولیــد می نماید و در حــال حاضر به عنوان 
بزرگترین تولید کننده گوگرد در کشــور بشمار 
میــرود و روزانه بیــش از دو هزار تن گوگرد در 
این مجتمع تولید میشود.مهاجر در زمینه تولید 
کود گوگرد بنتونیتی این پاالیشگاه بیان کرد: کود 
گوگرد بنتونیتی در راستای ارتقاء کیفی خاک و 
تامین عناصر مورد نیاز رشد گیاهان تاثیر بسزایی 
در راندمان محصوالت کشاورزی دارد.وی تاکید 
کرد: کود گوگرد بنتونیتی تولیدی این شرکت، با 
استانداردهای جهانی تولید شده و در حال حاضر 
جایگاه خود را در بازار داخلی و خارجی کســب 
نموده و هم اکنون بیشترین کود گوگرد بنتونیتی 

کشور توسط این پاالیشگاه تولید می گردد.
کارشــناس روابــط عمومی پاالیشــگاه 

خانگیــران خاطــر نشــان ســاخت: در زمان 
برگزاری این نمایشــگاه، تعداد زیادی از فعاالن 
صنعت کشــاورزی از غرفه شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد بازدید و خواستار خرید 
محصول کود گوگرد بنتونیتی این مجتمع گازی 
شدند.همچنین عزیزا... شــهیدی فر مدیرکل 
برگزاری  در حاشیه  مازندران  جهادکشــاورزی 
این نمایشــگاه از غرفه شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد بازدید و طی سخنانی عنوان 
کرد: کود گوگرد بنتونیتی می تواند در شالیزارهای 
شمال کشور بسیار اثرگذار باشد و ما از کشاورزان 
و فعاالن این صنعت در شمال کشور می خواهیم 
در جهت بهبود خاک و افزایش محصوالت خود 

از کود گوگرد بنتونیتی استفاده نمایند.

زمانی که ما به یک نیروگاه، 
صنعت یا مشترک خانگی، گاز 
می دهیم، ارزش گاز در داخل 
کشور حدود ۲0 سنت است، در 

صورتی که چنانچه فرآورده های 
آن مثل نفت سفید، گازوئیل 

و...  را که از همین جایگزینی 
ایجاد می شود، با ارزش تقریبی 
۵0 سنت صادر کنیم، 30 سنت 
اختالف قیمت به نفع اقتصاد 

کشور خواهیم داشت

تجهيز مدارس روستاهای دهستان خانگيران از سوی پااليشگاه هاشمی نژاد
معاون اجرایی و مسئول کمیته مسئولیت های اجتماعی 
پاالیشــگاه گاز هاشــمی نژاد گفت: در راســتای عمل به 
مسئولیت اجتماعی پاالیشگاه و توجه به ذی نفعان، تعدادی 
از مدارس روستاهای دهستان خانگیران به وسایل و لوازم 

ورزشی تجهیز شدند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز 
ایران، محمدحســین یاســی با بیان این مطلب گفت: با 
پیگیری های انجام شــده در ســطح روستاهای دهستان 
خانگیران و شناسایی کمبودهای مدارس در حوزه ورزش، 
با کمک خیریه کارکنان پاالیشگاه هاشمی نژاد، بسته های 

ورزشی متناسب با استانداردهای آموزش و پرورش تهیه 
شــد.وی افزود: در راستای اجرای مســئولیت اجتماعی 
پاالیشگاه و توجه به ذی نفعان و همچنین ایجاد نشاط و 
شــادابی بین نسل نوجوان و جوان جامعه، وسایل ورزشی 
و با کیفیت خریداری شد و در اختیار مدارس ۱۱ روستای 

دهســتان خانگیران قرار گرفت.معاون اجرایی و مسئول 
پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد  اجتماعی  کمیته مسئولیت های 
تصریح کرد: این تجهیزات شــامل تــوپ و تور فوتبال، 
بسکتبال، انواع بازی های فکری، راکت تنیس روی میز و 

گرمکن ورزشی در مقطع ابتدایی دخترانه است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

معاون وزیر نفت نفت عنوان کرد:

نقش مهم پروژه های ان جی ال در تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
امــور  در  نفــت  وزیــر  معــاون 
پتروشــیمی اجرای پروژه های ان جی ال را 
از نظر جلوگیری از مشعل ســوزی بسیار 
حائز اهمیت دانست و گفت: ان جی ال های 
۳۱۰۰، ۳۲۰۰ و طرح پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس از جمله طرح هایی هستند که 
نقش بسزایی در تامین خوراک واحدهای 

پتروشیمی دارند.
به گزارش دانــش نفت، مهندس 
چهارشــنبه،  روز  محمــدی  بهــزاد 
ششــم آذرماه پس از بازدید از اســکله 
صادراتــی تی، طرح ان جــی ال خارک 
بــا  نشســتی  در  پتروشــیمی خارک  و 
مدیــران پتروشــیمی خارک اظهار کرد: 
تکمیــل زنجیره ارزش در این شــرکت 
نشــان دهنده مدیریت منســجم است.

وی بــه پروژه احداث پــل ارتباطی فلر 
میدان فروزان تا ســکوی آن از ســوی 
پتروشــیمی خارک اشــاره کرد و ادامه 
داد: هم اکنــون در میدان فروزان روزانه 

۲۲۰ میلیون فوت مکعب گاز به مشــعل 
ارسال می شــود که با اجرای این پروژه 
از سوی پتروشــیمی خارک، شاهد قطع 

این مشعل سوزی خواهیم بود.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به 
اینکه پتروشیمی خارک پس از مجموعه 

مرودشت، دومین پتروشیمی قدیمی کشور 
اســت، گفــت: این شــرکت گاز ترش 
ورودی به مجتمــع را تصفیه و خوراک 

خــود را تهیه و به متانول تبدیل می کند 
که این نشــان دهنده تکمیــل زنجیره 
ارزش در این واحد است.محمدی با بیان 
اینکه ۲۷ پروژه پتروشیمی تا پایان سال 
۱۴۰۰ و ۲۶ پــروژه دیگر نیــز تا پایان 
سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید، 
اظهــار کرد: دو پروژه ان جی ال خارک و 
متانول ۲ پتروشیمی خارک از پروژه های 
پتروشیمی محســوب  ســوم  جهــش 
می شــوند که امیدواریم تا ســال آینده 
شاهد فعال سازی این پروژه ها باشیم.وی 
تصریح کرد: ظرفیت صنعت پتروشیمی تا 
پایــان ســال ۱۴۰۴ به بیــش از ۱۳۰ 
میلیون تن می رســد که پــروژه متانول 
۲ پتروشــیمی خارک هم در تحقق این 
اثرگذار است.مدیرعامل شرکت  موضوع 
ملی صنایع پتروشــیمی با تاکید بر توجه 
ویژه به همســانی در اجرای پروژه های 
پتروشــیمی گفت: توسعه صنعت باید به 

صورت متوازن انجام شود.

نگاه

اخبار

جهش های پتروشیمی چگونه خواهد بود؟
راهبرد ادامه مسیر توســعه صنعت پتروشیمی پس از دوران 
طالیی و تحقق جهش اول این صنعت هم اکنون به ســال های 
پایانی جهش دوم نزدیک می شــود. براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، جهش دوم صنعت پتروشــیمی تا دو ســال آینده به ثمر 
خواهد نشســت، به طوری که تا پایان ســال ۱۴۰۰ و تکمیل و 
بهره برداری از ۲۷ طرح پتروشــیمی با حجم ســرمایه گذاری ۱۷ 
میلیارد دالر، تعداد مجتمع های پتروشیمی کشــور به ۸۳ مجتمع 
و خوراک دریافتی این واحدها به ســاالنه ۶۲ میلیون تن معادل 
روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه نفت خام می رسد. از این 
رو صنعت پتروشــیمی ایران با تحقق جهش دوم به ظرفیت تولید 
ســاالنه ۱۰۰ میلیون تن با حجم سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد دالر 
دست می یابد که ارزش تولیدات صنعت بیش از ۲۵ میلیارد دالر 

خواهد بود.
رشد صنعت پتروشیمی با برنامه ریزی های انجام شده برای جهش 
سوم صنعت تداوم خواهد داشت، به طوری  که به دنبال بهره برداری از 
۲۶ طرح پتروشــیمی با برآورد حجم سرمایه گذاری ۲۳ میلیارد دالر در 
جهش ســوم با تمرکز بر متنوع ســازی خوراک، محصوالت و زنجیره 
پایین دســت، افزایش مجتمع های پتروشیمی کشور به ۱۰۹ مجتمع و 
دریافت ســاالنه ۷۴ میلیون تن معادل روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
بشــکه نفت خام تا پایان ســال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد.جهش سوم 
صنعت پتروشــیمی ظرفیت تولید را به بیش از ۱۳۰ میلیون تن در سال 
و درآمد حاصل از صنعت را به ۳۷ میلیارد دالر افزایش می دهد. حجم 
ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۹۳ 
میلیارد دالر خواهد رسید.صنعت پتروشیمی هم اکنون ۵۶ مجتمع فعال 
دارد که ساالنه ۳۳ میلیون تن معادل روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام 
خوراک دریافت می کنند و ظرفیت تولید صنعت ۶۶ میلیون تن با حجم 

سرمایه گذاری ۵۳ میلیارد دالر و درآمد ۱۷ میلیارد دالر است.

کود اوره مورد نیاز کشاورزان با قیمت 
مصوب دولت عرضه می شود

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کود اوره 
مورد نیاز داخل کشــور از ســوی مجتمع های پتروشیمی و براساس 
قیمت مصــوب دولت عرضه و مجوز صــادرات این محصول پس از 

تأمین نیازهای داخلی ارائه می شود.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی، قدرت اهلل فرج پور با اعالم اینکــه برخی خبرها مبنی 
بر گران فروشــی کود اوره از سوی پتروشــیمی ها نادرست است، 
اظهار کرد: مجتمع های پتروشیمی براســاس قیمت مصوب دولت 
به طور منظم در حال تأمین نیاز داخل کشــور هســتند.وی با بیان 
اینکه وزارت جهاد کشــاورزی در ابتدای سال نیاز خود را اعالم و 
این مدیریت سهمیه تکلیفی هر یک از شرکت های پتروشیمی را به 
صورت ماهانه تعیین و ابالغ می کند، افزود: اوره تولیدی با اولویت 
تأمیــن نیاز داخل کشــور اختصاص می یابد و مــازاد آن نیز صادر 
می شــود.تولید کنونی کود اوره کشور حدود ۶ میلیون تن است که 
از ســوی مجتمع های پتروشیمی شیراز، رازی، خراسان، کرمانشاه و 
پردیس تولید می شــود. براساس مصوبه های دولت، کود اوره مورد 

نیاز بخش کشاورزی معادل ۲.۲ میلیون تن تعیین شده است.
هدف گذاری پتروشیمی جم برای متنوع سازی 

سبد تولید
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی جم گفــت: ایــن مجتمع 
برنامه ریزی هــای جامعی برای تولید محصوالت و گریدهای جدید 

پتروشیمی انجام داده است.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی، محمدرضا سعیدی با اشاره به اینکه برنامه های شرکت 
پتروشــیمی جم در حوزه های تولید، بازار و اجرای پروژه های جدید 
تعریف شده و این شرکت تاکنون به برنامه های فروش و سودآوری 
خود براســاس برنامه از پیش تعیین شــده دست یافته است، اظهار 
کرد: با وجود تحریم ها و همچنین کاهش قیمت پلیمرها در ســال 
۹۸، این شرکت توانســت به اهداف تولید و فروش مورد نظر خود 
دســت یابد و امیدواریم با همین روال تا پایان سال پیش رود.وی 
با بیان اینکه در شــرایط تحریم با برخی موانع مواجه هستیم، ادامه 
داد: با استفاده از توانمندی های داخلی می توان از این مسیر سخت 
با موفقیت عبور کرد، همان طــور که این مجتمع نیز همانند دیگر 
شرکت های پتروشــیمی این کار را به خوبی انجام می دهد.سعیدی 
با اشــاره به اینکه پتروشیمی جم سیاست رشد خود را در حوزه های 
ارتقای وضع موجود، توســعه بازار، متنوع سازی محصوالت و تولید 
گریدهای جدید پیگیری می کند، گفت: ارتقای وضع کنونی شرکت 
با زمینه های موجود به منظور افزایش سهم شرکت در بازار، کیفیت 
و ظرفیت از جمله راهبردهای این شــرکت به شــمار می رود که 
براســاس برنامه در حال انجام است.وی با بیان اینکه واحد تحقیق 
 HD و توســعه شرکت پتروشیمی جم تولید گریدهای مختلف برای
و PE را در دســتور کار دارد، تصریح کرد: دســتیابی به بازارهای 
جدیــد و همچنین ارتقای ســهم شــرکت در بازارهــای فعلی از 
برنامه هایی اســت که در این شــرکت در حال اجراست.مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی جم به متنوع ســازی محصوالت شرکت به ویژه 
ABS/ محصوالتی که نیاز بازار اســت، اشاره و اظهار کرد: پروژه

Rubber این شــرکت هم اکنون حدود ۷۲ درصد پیشرفت دارد و 
جزو طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی است که ساالنه ۲۶۰ 

هزار تن ظرفیت تولید دارد.

با گشايش کريدور صادراتی؛

صادرات محصوالت از منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی آسان شد

گازهای مشعل جزيره خارک تا هفته آينده جمع آوری می شود

فرجام نافرجام پتروشيمی بوعلی سينا 

اقتصادی  ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل ســازمان 
پتروشــیمی گفت: صــادرات محصوالت پتروشــیمی با 

گشایش کریدور صادراتی این منطقه تسهیل شد.
به گزارش دانــش نفت به نقل از شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، امید شهیدی نیا با اشاره به گشایش 
کریــدور صادراتــی ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی 
پتروشیمی گفت: اســکله های این منطقه برای صادرات 
محصوالت مایع پتروشیمی است و صادرات محصوالت 
جامد که بیشــتر مواد پلیمری را دربرمی گیرد از طریق 
اســکله های بندرامام خمینی)ره( انجام می شود.وی با 
بیان اینکه صادرات کانتینری محصوالت پتروشــیمی با 
روند کنونی از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(، 
سبب کاهش ســرعت صادرات برای شرکت ها می شد، 
افــزود: یکــی از گلوگاه هــای صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی زمان بر بودن تشریفات گمرکی در خروجی 

منطقــه ویژه اقتصــادی پتروشــیمی و ورودی منطقه 
ویژه اقتصــادی بندرامام خمینی )ره( بــود که با حذف 
عملیــات پلمب گمــرک و نصب باســکول مجزا، در 
انتقال محصوالت تسریع شد.مدیرعامل سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی ادامه داد: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته از سوی این سازمان به منظور تسهیل در 
صادرات کانتینری محصوالت پتروشیمی، سال گذشته 
تفاهم نامه ای چهارجانبه بــرای ایجاد کریدور صادراتی 
بین ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه 
ویژه بنــدری امام خمینی )ره( امضا شد.شــهیدی نیا با 
اشــاره به اینکه با اجرای این کریدور صادراتی عملیات 
پلمب گمرک برای خروج محصوالت حذف و همچنین 
به منظور توزین کانتینرهای صادراتی باسکول مجزا در 
ورودی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام)ره( در نظر گرفته 
شــد، گفت: این موضوع سبب تسریع صادرات، افزایش 

کارایی سیســتم حمل ونقل جاده ای، کاهش تشریفات 
ترخیــص از جمله حذف پلمب، کاهش هزینه ها و مهار 
ترافیک ناشــی از تجمع کامیون ها پشــت در خروجی 
ســایت ۵ منطقه ویژه شــده اســت.وی به مشکالت 
اجرای طرح کریــدور صادراتی اشــاره و تصریح کرد: 
ســاختمان ها و حریم راه آهن از جمله مشــکالت پیش 
روی موقعیــت مســیر انتخابی این طرح بــود که در 
همکاری با راه آهن، بخشــی از حریم راه آهن به مسیر 
کریدور اختصاص یافت.مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی تأکید کرد: با توجه به رشد حجم 
محصوالت صادراتی گشایش این کریدور سبب افزایش 
ســرعت صادرات محصوالت پتروشیمی شد.شهیدی نیا 
با بیــان اینکــه کل هماهنگی های اصلــی و اجرای 
طرح کریدور صادراتی از ســوی ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی بوده است، گفت: البته شرکت های 

پتروشــیمی منطقه نیز که ذی نفع هستند همکاری الزم 
را برای پیشــبرد این طرح داشته اند، همچنین اداره کل 
گمرک بندرامام خمینی )ه( همکاری بســیار خوبی برای 
عملیاتی شدن کریدور یادشــده با این سازمان داشت.
وی با اشــاره به اینکه در این فرآیند تشریفات گمرکی 
در ایستگاه های مختلف روی محصوالت پتروشیمی به 
حداقل رســید، افزود: طرح کریــدور صادراتی در زمان 
صرفه جویی بســیاری دارد کــه با توجه بــه افزایش 
سرعت صادرات، به طور قطع صرفه اقتصادی نیز برای 
شرکت ها خواهد داشت.این کریدور با هدف تسهیل در 
صادرات محصوالت پتروشیمی، دو منطقه ویژه هم جوار 
پتروشیمی و بندرامام را به هم متصل و مسیری بین آنها 
برقرار کرده اســت تا محصوالت صادراتی شرکت های 
پتروشیمی به طور مستقیم و با حداقل تشریفات گمرکی 

به منطقه ویژه بندرامام وارد شود.

مدیرعامــل پتروشــیمی خارک از تکمیــل پروژه 
جمع آوری گازهای مشعل جزیره خارک )بخش خشکی( 
تا هفته آینده خبــر داد و گفت: با اجرای این پروژه دیگر 

گازی برای سوختن به مشعل ارسال نمی شود.
به گزارش دانش نفت، غالمرضا امیرشــقاقی روز 
چهارشنبه، ششــم آذرماه پس از بازدید بهزاد محمدی، 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از مجتمع 
پتروشــیمی خارک اظهار کرد: این شــرکت از دو واحد 
ان جی ال و متانول تشکیل شده است که پنج محصول 
متانول، پروپان، بوتــان، نفتا و گوگرد را تولید می کنند.
وی با اشاره به اینکه گاز سرچاهی حاصل از تولید نفت 
به عنوان خوراک وارد پتروشیمی خارک می شود، افزود: 
همه محصوالت این مجتمع پتروشــیمی )یک میلیون 
و ۱۵۰ هزار تن( از طریق اســکله خود شــرکت صادر 
می شود.مدیرعامل پتروشیمی خارک با بیان اینکه جزیره 
خارک فاقد لوله کشــی گاز است، ادامه داد: این شرکت 
با هدف عمل به مســئولیت های اجتماعی گاز مصرفی 
منطقــه را به صورت کپســول های گاز مایع و رایگان 
در اختیار مردم قرار می دهد.امیرشــقاقی با تأکید بر این 
نکته که پتروشــیمی خارک دارای واحد یوتیلیتی برای 

رفع نیازهای خود اســت، گفت: آزمایشگاه این شرکت 
در شــمار بهترین  آزمایشگاه های منطقه و مورد اعتماد 

اداره اســتاندارد  قرار دارد.وی با اشاره به اینکه اجرای 
واحد متانول ۲ پتروشــیمی خارک ۳۰ درصد پیشــرفت 

دارد و مخازن آن ســاخته شده است، تصریح کرد: این 
شــرکت با داشــتن پنج مخزن با مجموع حجم ۲۴۰ 
هزار تن توانایی ذخیره بیشــترین حجــم متانول را در 
کشــور دارد که می تواند نقش بســزایی در بازار داشته 
باشــد.مدیرعامل پتروشیمی خارک با اشــاره به اینکه 
پروژه جمع آوری گازهای مشــعل جزیره خارک )بخش 
خشکی( تا هفته آینده به اتمام می رسد، گفت: با اجرای 
این پروژه دیگر گازی  برای سوزاندن به مشعل ارسال 
نمی شود.امیرشــقاقی با بیان اینکه پروژه ســاخت پل 
ارتباطی مشــعل میدان نفتی فروزان به سکوی آن به 
طول ۸۶ متر از ســوی پتروشیمی خارک در حال انجام 
است، اظهار کرد: بزرگ ترین مشعل کشور و خلیج فارس 
به این ســکو تعلق دارد که روزانــه ۲۲۰ میلیون فوت 
مکعب گاز به مشــعل ارسال می شــود.وی با اشاره به 
اینکه با تکمیل این پل ارتباطی بخشــی از گاز منتقل 
شده به جزیره به عنوان خوراک پتروشیمی خارک تا ۹۰ 
روز پیش از راه اندازی ان جی ال خارک استفاده می شود، 
ادامه داد: این پروژه تا پایان این ماه تکمیل خواهد شد 
در نتیجه این مجتمع بــا ظرفیت کامل به فعالیت خود 

ادامه خواهد داد.

بیش از سه سال از آتش سوزی پتروشیمی بوعلی 
ســینا می گذرد و به گفته یک مقام آگاه این پتروشیمی با 
وجود دریافت ۹۴ میلیون دالر از خســارت ۱۲۰ میلیون 

دالری، هنوز عملیات بازسازی را آغاز نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ســه ســال از 
آتش سوزی پتروشیمی بوعلی ســینا در بندر ماهشهر 
می گذرد. پتروشیمی که در گرم ترین روزهای تابستان 
۱۳۹۵ وزیــر نفــت را تا فاصله چنــد ده متری حادثه 
کشــاند. ابعاد این آتش ســوزی به قدری بزرگ بود 
کــه کاری از تیم اطفای حریق بــر نیامد و با تصمیم 
حداکثری کارشناســان به حال خود گذاشــته شــد تا 

مواد ســوختنی به پایان رسیده و شعله های آتش پس 
از ســه روز فروکش کنند. خوراک پتروشــیمی بوعلی 
ســینا نفتای سبک و سنگین اســت که در نهایت به 
محصوالتی نظیر پارازایلن و بنزن تبدیل می شود. پس 
از بنزن، پارازایلن مهم ترین مواد آروماتیکی محســوب 
می شــود. پارازایلن به طور عمده برای تولید دی. ام. 
تی و پی.تی. ای مصرف می شود که این دو محصول 
در ســاخت پلــی اتیلن ترفتاالت اســتفاده می شــود 
کــه می تواند در ســاخت و تولید پلی اســترها، الیاف 
مصنوعی، فیلم عکاســی، صنایع داروســازی، حشره 
کش ها، حالل ها و بطری نوشــابه و آب معدنی کاربرد 

داشــته باشد.پتروشــیمی بوعلی سینا بخشــی از مواد 
اولیه پتروشــیمی تندگویان در همسایگی خود را تامین 
می کرد که پس از این رخداد، تندگویان دست به دامان 
پتروشیمی نوری در عسلویه شد و با هزینه گزاف برای 
حمل و نقــل، مواد اولیه خود را تامین می کند.  همین 
روند موجب شــد در دوره ای نرخ تولید پت به عنوان 
مواد اولیه بطری های پالســتیکی، نوسان داشته باشد.
در همین زمینه یک مقام اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: میزان خسارت وارد شــده به پتروشیمی بوعلی 
ســینا حدود ۱۲۰ میلیون دالر ارزیابی شده که از این 
میزان ۹۴ میلیون دالر آن توسط کنسرسیوم بیمه ای 

پرداخت شــده است.وی که خواست نامش در گزارش 
ذکر نشــود، افــزود: علیرغم پرداخــت بخش عمده 
خسارت، ولی هنوز این پتروشــیمی اقدام به بازسازی 
نکرده و گزارشــی نیز در این زمینه منتشر نشده است.

پیگیــری بیش از دو هفته ای خبرنــگار مهر از روابط 
عمومی این مجموعه بی نتیجه ماند. روابط عمومی این 
پتروشــیمی اعالم کرد که مدیرعامل پتروشیمی بوعلی 
سینا به تازگی عهده دار مسوولیت این پتروشیمی شده 
و فعال امکان مصاحبه ندارد.گفتنی اســت مدیرعامل 
این مجموعه حدود ۸ ماه قبل سکان پتروشیمی بوعلی 

را به دست گرفت.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

۴ پیشنهاد برای تدوین آئین نامه اجرایی قانون توسعه ظرفیت پاالیشی کشور
مقاومتی  اقتصاد  تحلیلگران  شــبکه 
۴ پیشــنهاد برای تدوین آئین نامه اجرایی 
قانــون »حمایت از توســعه صنایع پایین 
دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده 

از سرمایه گذاری مردمی« ارائه کرد.
شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 
در یک گزارش سیاســتی، پیشنهادهایی 
قانون  اجرایی  آئین نامــه  جهت تدویــن 
توسعه ظرفیت پاالیشــی و پتروپاالیشی 
کشــور ارائه کرد. این پیشــنهادها که به 
منظور اجرای بهینه قانون و اســتفاده از 
ظرفیت آن در کاهش خام فروشــی، مورد 
تاکید قرار گرفته اند شــامل »اســتفاده از 
روش های سهام  محور به جای روش های 
اوراق قرضه  محور«، »خصوصی ســازی 
واقعــی صنایع پاالیش و پتروشــیمی«، 
»تشــکیل نهاد تنظیم گر بخش پاالیش 
و پتروشــیمی« و »اعطای ضمانت  نامه 
بــرای تامین تجهیزات خارجی« اســت.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک 
گزارش سیاســتی تحت عنوان »الگوی 
کاهــش خام فروشــی از مســیر احداث 
قانون جدید  بــر  مبتنی  پتروپاالیشــگاه   
مجلس« ۴ پیشنهاد برای تدوین آئین نامه 
اجرایی قانون »حمایت از توســعه صنایع 
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از ســرمایه گذاری مردمی« ارائه 

کرد.
خالصه مدیریتی گزارش 

طــرح »حمایت از توســعه صنایع 
پایین دســتی نفت و میعانــات گازی با 
اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی« در 
تاریخ ۲۴ تیرمــاه ۱۳۹۸، با هدف تقویت 
قدرت بازدارندگــی در مقابل تحریم ها و 
اســتفاده حداکثری از منابــع نفتی، مورد 
اســال می قرار  شــورای  مجلس  تصویب 
گرفت. این طــرح در تاریخ ۱۹ مردادماه، 
مورد تائید شــورای نگهبــان قرار گرفت 
و ســرانجام در روز ۲۶ مــرداد، توســط 
رئیس محترم مجلس شــورای اسال می با 
عنوان »قانون حمایت از توســعه صنایع 
پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی 
با استفاده از  ســرمایه گذاری مردمی« به 
دولت ابالغ شــد. قانون مذکور نهایتًا در 
روز چهارشنبه ۳۰ مردادماه، توسط رئیس 
محتــرم جمهور به دســتگاه های ذیربط 
ابالغ شد و وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی 
آن نیــز بر عهده وزارت نفت و ســازمان 
برنامــه و بودجه قرار گرفت.از جمله نقاط 
کلیدی قانون، تاکید بر ســاخت و توسعه 
که  است  پتروپاالیشــگاهی  مجتمع های 

مطابق با تغییــرات آینده جهان در حوزه 
انرژی مورد تاکید گرفته اســت. در حال 
حاضــر ســاخت مجتمع های پیشــرفته 
پتروپاالیشگاهی در منطقه غرب آسیا به 
سرعت در حال افزایش است. مزیت های 
جذاب ایــن مجتمع ها مانند ســودآوری 
بیشتر و تنوع بیشتر محصوالت تولیدی، 
دلیل اصلی این روند اســت. همچنان که 
پتروپاالیشــگاه ها اکنون در بســیاری از 
نقــاط جهان مانند چین، هند، کره جنوبی 
و سنگاپور، سهم عمده ای از پاالیش نفت 
را در اختیار دارند، کشورهای حاشیه خلیج 
فارس مانند کویت، عربســتان و امارات 
نیز در حال توســعه ظرفیت پاالیشــی و 
پتروپاالیشــی خود هســتند.همچنین بر 
اســاس قانون مذکور، یک پاالیشگاه یا 
پتروپاالیشگاه پس از بهره برداری تا زمان 
مشــخص از »تنفس خوراک« برخوردار 
اســت؛ بدین معنــا که طی ســال های 
ابتدایی، به صورت علی الحســاب هزینه 
خوراک را پرداخت نخواهد کرد. این رویه 
باعث می شــود که پــس از بهره برداری 
پتروپاالیشــگاهی، کل هزینه   از واحــد 
سرمایه گذاری شــده توسط ســهام داران، 
ظرف مدت یک ســال به عنوان ســود 
به آنها عودت  شــود و بازگشــت سرمایه 
طــرح از یک دوره ۸ الی ۱۰ ســاله به ۱ 
سال پس از بهره برداری از پروژه کاهش 
یابــد. هزینه خوراک تنفس داده شــده، 
در حکــم وا می خواهد بود کــه مطابق با 
قوانین صندوق توســعه ملــی )از لحاظ 
مدت زمان بازگشــت وام و نرخ سود( به 
شرکت پاالیشی داده شده است. در کنار 
این قاعده، ایجاد الزام به استفاده از منابع 
مردمی در قانون، زمینــه را برای هدایت 
نقدینگی و کسب سود مردم از این مسیر 
فراهم خواهد کرد.بر این اساس، از جمله 
آثار اجرایی شــدن این قانون می توان به 
جبران کاهش درآمدهای نفتی با جایگزین 
کردن صادرات فرآورده های نفتی به جای 
نفت خام، تکمیــل زنجیره ارزش نفت و 
میعانات گازی، رهایی از خام فروشی نفت، 
افزایش کیفیــت فرآورده های تولیدی از 
نفت خــام و میعانات گازی متناســب با 
 IMO قوانیــن بین المللی از جمله مقررات
۲۰۲۰، افزایش حاشــیه سود مجتمع های 
پاالیشی  واحدهای  ادغام  با  پاالیشگاهی 
افزایش  و پتروشــیمی و پاســخ گویی به 
تقاضــای محصوالت پتروپاالیشــگاهی 
تا ۲۰ سال آینده اشــاره کرد.پیش نویس 
آئین نامــه اجرایــی این قانون، توســط 

وزارت نفت تهیه شده و هم اکنون جهت 
بررســی و ویرایش نهایی در کمیســیون 
اقتصادی دولت در دســت بررسی است.
بنابرایــن به منظور اجــرای بهینه قانون 
و اســتفاده از ظرفیــت آن در کاهــش 
در  مواردی  اســت  خام فروشی، ضروری 
آئین نامه اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد. 
اســتفاده از روش های »سهام  محور« به 
جای روش هــای »اوراق قرضه  محور«، 
خصوصی ســازی واقعی صنایع پاالیش و 
تنظیم گر بخش  نهاد  پتروشیمی، تشکیل 
اعطای ضمانت  پتروشــیمی و  و  پاالیش 
 نامه بــرای تامین تجهیــزات خارجی، از 
جمله مواردی است که می تواند در حسن 
اجرای قانون و هموارسازی مسیر آن موثر 

واقع شود. 
پیشنهادهای این گزارش در راستای 
تدویــن آئین نامه اجرایــی قانون مصوب 
مجلس شورای اســالمی به تاریخ ۲۴ تیر 
۱۳۹۸ تحت عنوان در ۴ بخش ارائه شده 

است:
استفاده از روش های »سهام محور« به 

جای روش های »اوراق قرضه محور«
ســرمایه گذاری  بــاالی  حجــم 
و  پاالیشــگاهی  پروژه هــای  در 
قانــون  در  کــه  پتروپاالیشــگاهی 
»حمایــت از صنایع پایین دســتی نفت 
خــام و میعانــات گازی با اســتفاده از 
 سرمایه گذاری مردمی« مورد اشاره قرار 
گرفته اند، به عنوان یکی از گلوگاه های 
اساســی اجــرای آن هــا و بــه عنوان 
مهمتریــن چالش این قانون به شــمار 
می رود. در واقع اگر هــدف نهایی این 
قانون بی نیاز کردن کشــور به وابستگی 
فروش نفت خام در بازارهای صادراتی و 
جایگزین کردن ۲ میلیون بشکه فرآورده 
به جای ۲ میلیون بشکه نفت خام است، 
باید در نظر داشت که این اقدام حداقل 
نیازمند ۵۰ میلیارد دالر  ســرمایه گذاری 
در ایــن حوزه اســت و ایــن حجم از 
 سرمایه گذاری تنها با حمایت هوشمندانه 
دولت و با ترکیــب چندین روش تامین 
مالی امکان پذیر اســت.در این مســیر، 
در صورتی کــه از روش های مبتنی بر 
اوراق قرضه بــرای تامین مالی پروژه ها 
استفاده شود، ســرمایه گذاران )مردم یا 
صندوق های بخش خصوصی( در طول 
دوره ســاخت پروژه انتظار دریافت سود 
دارنــد و این برای پروژه ای که بعد از ۴ 
یا ۵ ســال به بهره برداری و ســوددهی 
خواهد رسید، بسیار ســنگین است. در 

این مجــال در صورتی که از روش های 
مبتنی بر سهام اســتفاده شود، سرمایه 
گذاران به دلیل آنکه ســهام دار هستند، 
انتظار دریافت سود در طول دوره ساخت 
پروژه را ندارند؛ فقط کافی است نسبت 
به اصل و کف سود  سرمایه گذاری خود 
در این ســال ها ضمانت داشــته باشند.

در تأمیــن مالــی پروژه هــای صنعتی 
بــزرگ، در کنار راهکارهــای مبتنی بر 
انتشــار اوراق قرضــه، تأمیــن مالی از 
طریق انتشار ســهام نیز ظرفیت باالیی 
در جذب منابع مالی دارد. بررســی های 
انجام شده نشــان  می دهد موضوعی به 
نام »ســهام تضمین شــده « در ادبیات 
مالی جهان وجود دارد و مرســوم است. 
که  سها می است  تضمین شــده  ســهام 
اصل و درصدی از ســود سرمایه گذاری 
عمو می و مرد می، توسط یک نهاد مالی 
یا دولت یا صندوق ثروت ملی آن کشور 
یا حتی توسط یک شرکت معتبر ثالث در 
آن، تضمین شده است.چنین سها می در 
برهه هایی از تاریــخ، در بازارهای مالی 

بوده  انگلســتان دارای سابقه  آمریکا و 
و موجــب توســعه زیرســاخت های با 
حجم تامیــن مالی خیلی بــاال در این 
کشورها شده اســت؛ به اعتقاد برخی از 
صاحب نظران، سهام تضمین شده ابزاری 
برای آغاز توسعه صنعتی در کشورهای 
پیشرفته بوده اســت. در ایاالت متحده 
آمریــکا دولت با اســتفاده از این ابزار، 
ســرمایه مردم را تضمین نمــوده و از 
آن بطــور گســترده ای در تأمین مالی 
ساخت راه آهن اســتفاده کرده است. در 
اقدا می مشابه دولت فرانسه نیز با استفاده 
از این ابزار ساخت راه آهن را تأمین مالی 
نموده اســت. در برنامه هــای ضمانتی 
هر دو کشــور که در دهه هــای میانی 
قرن نوزدهم اجرا شــد، بخش عمده ای 
از  ســرمایه گذاری خصوصی در راه آهن 
تضمین شــده اســت. در ایاالت متحده 
آمریکا در ایــن دوران تقریبا ۴۰ درصد 
از منابع ساخت راه آهن )از جمله زمین( 
توســط دولت فراهم گردیده و بقیه آن 
بــا ضمانت دولتــی از بخش خصوصی 

یادداشت

بازگشت سرمایه پتروپاالیشگاه ها 3 برابر 
پاالیشگاه ها

فرهاد احمدی
مدیرعامل سابق شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت

اصـالح آییـن نامـه قانـون حمایت از توسـعه 
صنایـع پاییـن دسـتی نفـت خـام و میعانـات گازی 
خارجـی  سـرمایه  گـذار  در  بایـد  و  دارد  ضـرورت 
را حاصـل  ایجـاد کنیـم، تضامیـن الزم  اطمینـان 
سـوخت های  پاالیشـگاه ها  شـود.   وارد  تـا  کنیـم 
اصلـی ماننـد بنزیـن و گازوئیـل را تولیـد می کننـد. 
ایـن در حالـی اسـت از ۱۰-۱۵ سـال قبـل دنیـا 

بـرای  تقاضـا  کـم  کـم  بنابرایـن  رفـت.  پـاک  سـوخت های  سـمت  بـه 
سـوخت های فسـیلی هم کم خواهد شـد. ما باید به سـمت تولید سـوخت-
هایـی بـا ایـن ویژگـی برویـم. طبـق آمـار از سـال ۲۰۰۰ تـا کنـون تقاضا 
بـرای سـوخت های فسـیلی ۱.۳ درصـد افزایـش داشـته اسـت در صورتـی 
کـه در حـوزه پتروشـیمی این رقـم ۵ درصـد بود. براین اسـاس پیـش بینی 
می شـود تـا سـال ۲۰۴۰ بـا افزایـش جمعیـت بـه بیـش از ۹ میلیـارد نفـر، 
تقاضـا بـرای فرآورده هـای پاالیشـگاهی ۱.۲ درصـد اضافـه می شـود در 
صورتـی کـه بـرای پتروشـیمی این رقـم ۲۰۰ تـا ۲۲۰ درصـد رشـد دارد. 
بنابرایـن همـه بـه سـمت پتروپاالیـش مـی رود. متأسـفانه در حـال حاضر 
در جامعـه اینگونـه فکـر می کننـد حاال مـا پاالیشـگاه و پتروشـیمی را کنار 
همدیگـر قـرار می دهیـم. در صورتـی کـه اصاًل تکنولـوژی این نیسـت. در 
حـال حاضـر پلـی اتیلـن سـومین محصـول پایه پالسـتیکی در جهـان و از 
پرمصـرف  تریـن فرآورده هـای پتروشیمی اسـت. ۲۲ درصـد از مصـرف کل 
دنیـا یعنـی ۴۸ میلیـون تـن در سـال ظرفیـت تولیـد پلـی اتیلـن سـنگین 
اسـت. ۲۲ درصـد از ایـن متعلـق به خاورمیانه اسـت. از ایـن ۲۲ درصد، ۲۵ 
درصـد سـهم ایـران اسـت. در شـرایطی کـه ایـران می توانـد تولیـد کنندهو 
صـادر کننـده ایـن محصـول باشـد، میـزان مصـرف خـودش ۳۰ درصـد 
اسـت. لـذا بعضـًا مـا مجبور هسـتیم بعضـی خوراکهـای پتروشـیمی خود را 
از بیـرون تأمیـن کنیـم. اگـر پاالیشـگاهی را بـه صـورت حتـی پیشـرفته 
حسـاب کنیـم کـه مثـاًل IRR بیـن ۱۵، ۱۶، نهایتـًا در بهتریـن حالـت بـه 
۱۷ درصـد برسـد وقتـی بـه سـمت پتروپاالیشـگاه ها می رویـم IRR تـا 
۳ برابـر، یعنـی تـا ۳۹ درصـد، تـا ۴۰ درصـد خواهـد شـد. بنابرایـن بـرای 
اینکـه به سـمت پتروپاالیشـگاهها برویـم، چندین الگـو داریـم. تکنولوژی 
جدیـدی هـم بـه اسـم crude oil to chemical )COTC( وجـود دارد که 
انقالبـی در صنعـت پتروشـیمی به حسـاب می آیـد. یعنـی از  crude oil به 
سـمت پتروشـیمی برویم. ایـن باعـث می شـود ۸۰ درصـد نفت خـام تبدیل 
بـه محصـوالت پتروشیمی شـود و مـا آنجـا دیگر اصـاًل نفت کـوره نداریم. 
شـاید کسـی فکـر کند واحدهـای ریجـی را دیدن بسـیار گرانتر اسـت ولی 
فرضـًا ایـن بسـیار ارزان تـر اسـت. از طـرف دیگـر چیـن و عربسـتان از ما 
سـبقت گرفتـه انـد. دو پتروپاالیشـگاه هنـد تـا سـال ۲۰۲۳ یعنـی ۳ سـال 
دیگـر وارد مـدار می شـود. چیـن چهارصـد هـزار بشـکه بـا هند مشـارکت 
کـرده اسـت ولـی مـا از ایـن مسـئله غافل ماندیـم. در مـورد روند سـاخت 
پتروپاالیشـگاه در ایـران بایسـتی گفـت: پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فارس و 
دیگـر پاالیشـگاه ها در زمـان زنگنه اسـتارت نخورد. زمانی که سـتاره خلیج 
فـارس بـه زنگنه تحویل داده شـد ۷۹ درصد پیشـرفت داشـت. بنابراین در 
طـول ۸ سـال گذشـته زنگنه کلنـگ هیچ پتروشـیمی و پاالیشـگاهی را نزد 
بلکـه طرح هـای قدیمـی را تکمیـل کرد. بعـد از جنـگ ۷ پاالیشـگاه جدید 
تعریـف شـد. ولی فقط سـتاره خلیج فـارس وارد مدار شـد. پاالیشـگاه دوم 
کـه مشـخص نیسـت دسـتور آن می آیـد مربـوط بـه ۲۱۰ هـزار بشـکه ای 
آبـادان اسـت کـه جایگزیـن آبـادان قدیم می شـود. امـا در همیـن زمان از 
عربسـتان تـا کـره، چیـن و ژاپـن و کشـورهایی که یـک قطره نفـت ندارد 
از نظـر درآمـد نفتـی در دنیـا اول شـدند. مـا داسـتانی در ایـران تعریـف 
کردیـم کـه پروژه هـای پاالیشـگاهی توجیـه اقتصادی نـدارد و ایـن باعث 
شـد سـرمایه گـذاری نشـود. نفـت خام بـرای وارد شـدن در باک خـودرو و 
کشـتی بایـد پاالیـش و تبدیل بـه محصوالت پایین  دسـتی شـود. بنابراین 
از ان نمی تـوان نفـت خـام را  احـداث پاالیشـگاه ضـروری اسـت. غیـر 
مسـتقیم داخـل پتروشـیمی برد. بـرای این کار مـا باید از آخریـن تکنولوژی 
پتروشیمی اسـتفاده کنیـم تـا هـم سـودآوری را بیشـتر کنیم و هم اشـتغال 
ایجـاد شـود و صنایـع پاییـن دسـتی هـم توسـعه یابـد. با ایـن کار بـازار را 
هـم بـه دسـت می آوریـم. مـا دارای دو منبـع هسـتیم منبـع گاز و نفت که 
خـوراک پتروشیمی اسـت. در حـال حاضر تعـداد محصوالت پتروشـیمی که 
در کشـور اسـتفاده می شـود بـه ۸۰ مـورد نمی  رسـد. در صورتـی کـه دنیـا 
بـه رقم ۶ هـزار مـورد در بخـش زیرمجموعه پتروشـیمی  ها رسـیدند. تمام 
اینهـا از نفـت و گاز بـه دسـت می آیـد کـه ایـران از آن برخـوردار اسـت. 
 FS بنابرایـن مـا بایـد به این سـمت برویم. کار کارشناسـی شـده و طرح و
آن نیـز آمـاده اسـت. قانـون حمایـت از توسـعه صنایـع پایین دسـتی نفت 
خـام و میعانـات گازی در مجلـس هـم تصویب و شـورای نگهبـان هم آن 
را تاییـد کـرد. دولـت و وزارت نفـت بایـد آییـن نامـه را تنظیـم کنـد ولـی 
خیلـی طبیعـی اسـت وقتـی گـروه خاصـی کاری را انجـام دهـد طبیعتـا با 
تفکـر و بـا ایدئولـوژی خـودش آن را تعییـن می کنـد. آیین نامـه کنونی به 
شـکلی انجـام شـده که دسـت بخـش خصوصـی، سـرمایه  گذار خارجی، به 
محدودیت هایـی کـه بنـا به قانـون و وظیفـه ذاتـی وزارت نفت شـاید جزء 
اختیاراتـش باشـد، می بنـدد. بایـد در سـرمایه  گذار خارجـی اطمینـان ایجاد 
کنیـم، تضامیـن الزم را حاصـل کنیـم تـا وارد شـود. البتـه طبیعـی اسـت 
هـر گـروه یـا صنفـی در قوانیـن منافع خـودش را لحـاظ می کنـد ولی این 
آییـن نامـه بایـد کمی جامع  تـر باشـد. در مـورد ظرفیـت پتروپاالیشـگاه ها 
بایسـتی گفـت: اکنـون در دنیـا پتروپاالیشـگا ها بـه سـمت ۴۰۰ هـزار تـا 
بیـش از یـک میلیـون بشـکه می رونـد. اگـر سـرمایه  گـذاری به زیـر ۲۰۰ 
هـزار بشـکه تقلیـل یابـد بـرای مـا توجیهـی نـدارد. ظرفیـت بهینـه ۶۰۰ 
هـزار بشـکه اسـت. خیلـی بخواهیـم پایین تـر در نظـر بگیریـم ۳۰۰ هزار 
بشـکه اسـت. ۲۰۰ هـزار بشـکه کـه مطـرح شـده در یـک بـازه اسـت. اما 
 اینکـه بگوییـم سـالی فقـط ۲۰۰ هزار بشـکه خواهـد بود، نه به این شـکل

نیست.

حقوق بخش خصوصی در آيين نامه ساخت پااليشگاه 
حسن حیدری
کارشناس انرژی

آئین نامه قانون احداث پاالیشگاه بسیار 
جانب وزارت نفت را گرفته است و آنجاهایی 
که باید حق و حقوق وزارت نفت را مشخص 
می کــرده، خیلی دقیق عنوان شــده منتها 
آنجایی که بایــد حقوق بخش خصوصی را 
مشــخص کند خیلی کلی و مبهم بیان شده 
است. یکی از طرح هایی که در طی چندین 
ســال اخیر با نگاه بلند مدت در صنعت نفت 
شکل گرفته اســت همین قانون حمایت از 
توســعه صنایع پایین دســتی با استفاده از 
سرمایه  گذاری مردمی اســت که با نگاهی 
بلند مدت به صنعت نفت نگاه شــده است. 
ادامــه تصویب چنین قوانینی و نگاه صحیح 
و دقیق به اجرای این قوانین باعث می شــود 
جهش بلندی در صنعت نفت کشــور اتفاق 
بیفتد. در حال حاضر آیین نامه قانون حمایت 
از توســعه صنایع پایین دستی در کمیسیون 
اقتصاد دولت در حال بررســی است و قطعًا 
نقدهایــی به آن وارد اســت. یکی از نقدها 
بــه ماده ۴ این آیین  نامه اســت که وزارت 
نفت یکسری معیار برای مطالعات اقتصادی 
و تدوین FS پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه 

تعییــن می کند کــه در این قضیــه امکان 
ایجاد رانت وجــود دارد. کما اینکه در ماده 
۵ دوباره یکســری معیارها و پارامترها را در 
 FS نظر می  گیرد که پارامترهای اســتاندارد
لزومی ندارد  بنده  به نظر  پاالیشگاه ها است. 
وزارت نفت وارد قضیه تعیین شــرکت برای 
تدوین FS شــود. نکته دوم درباره ماده ۱۱ 
آیین نامه اســت. ماده ۱۱ عنوان می کند که 

در مجوز ساخت پاالیشگاه ها باید موارد زیر 
قید گردد: کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین 
خوراک و محل تحویل خوراک. اینجا سؤالی 
که مطرح می شود تعریف از کیفیت چیست؟ 
و اینکه بحث کیفیت خوراک موضوعی است 
که مورد مناقشــه بین پاالیشگاه های فعلی 
و وزارت نفت اســت. پاالیشــگاه ها مدعی 
هســتند کیفیت خوراکی کــه وزارت نفت 

تحویل می دهد به پاالیشگاه ها، کیفیت قابل 
قبولی نیست. اآلن بحث کیفیت فقط روی 
درجه API در نظر گرفته شــده و متأسفانه 
درجه API پارامتر مناســبی در بحث تأمین 
خوراک و فروش خوراک از ســمت وزارت 
نفت نیست. پیشــنهاد من این است تعیین 
کیفیت می تواند ناشــی از چهــار تا پارامتر 
باشــد. یکی از آن همــان درجه ای.پی.آی 

است. یکی از آن غلظت گوگردی است که 
در خوراک باید مطرح شــود و وزارت نفت 
باید این را مشــخص بکند. فلزات سنگین و 
درصد فلزات سنگینی که در خوراک است و 
درصد آروماتیک هایی که در نفت خام وجود 
دارد. وزارت نفت باید شفافیت به خرج بدهد 
و نوع کیفیت خوراک را مشــخص کند که 
تعریف آن از کیفیت خوراکی که اینجا عنوان 
شده اســت دقیقا چیست. یکی از نکاتی که 
به آن باید خیلی توجه بشود مشارکت بخش 
خصوصی در تدوین آیین  نامه اســت. آیین  
نامه  ای که تدوین شده بسیار جانب وزارت 
نفت را گرفته اســت. آنجاهایی که باید حق 
و حقوق وزارت نفت را مشــخص می کرده، 
خیلی دقیق عنوان شــده منتها آنجایی که 
باید طــرف بخش خصوصــی را می گرفته 
خیلی کلی و مبهم بیان شــده و هیچگونه 
جزئیاتی در خصوص حــق و حقوق بخش 
خصوصی و اینکه اگر وزارت نفت از قانون و 
قواعد کلی آیین نامه خارج شــود چه اتفاقی 
خواهد افتاد، مطرح نشــده است. اگر راجع 
به اینها هم شــفافیت صــورت بگیرد قطعًا 
ما شــاهد پیشــرفت عظیمی در این عرصه 

خواهیم بود.

يادداشت تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

۴ پیشنهاد برای تدوین آئین نامه اجرایی قانون توسعه ظرفیت پاالیشی کشور

جمع آوری گردیده اســت.مدل دیگری 
از ضمانت ســهام در بانک ســلطنتی 
اسکاتلند اجرا  می شــود. بانک سلطنتی 
به  اوراق ســهام ضمانت شده  اسکاتلند 
مشتریان  می فروشد. این اوراق سه ساله 
بوده که اصل و ســود ۸ درصدی )۲.۲۳ 
درصدی ساالنه( آن در سررسید تضمین 
شده اســت. پایه اصلی تضمین سود در 
ایــن اوراق بهره منــدی از ظرفیت های 
بازار جهانی اســت. این بانک در تشریح 
این الگو بیان کرده اســت که این سود 
از اتصال با بازارهای ســهام بین المللی 
حاصل  می شود و این ظرفیت سودآوری 
باال، امکان ضمانت را به بانک سلطنتی 
اســکاتلند  می دهد. اگر سهام بیشتر از ۸ 
درصد رشد کند، دارندگان سهم  می توانند 
تا ۵۵ درصد از رشد آن بهره مند گردند. 
در واقع در این ســهام ۸ درصد رشــد 
تضمین شــده اســت.بنابراین ضروری 
است در آئین نامه اجرایی قانون مصوب 
مجلس، امکان استفاده از انتشار سهام با 
برای مجریان ساخت  سود تضمین شده 

پتروپاالیشــی  و  پاالیشــی  واحدهای 
آئین  برای  پیشنهادی  گردد.متن  فراهم 
نامه اجرایی به این شرح است: »مجری 
احداث طرح می تواند از طریق بانک ها و 
نهادهای مالی معتبر، به انتشار سهام با 

سود تضمین شده اقدام کند.«
خصوصی سازی واقعی در صنایع پاالیش 

و پتروشیمی
علی رغم آنکه پاالیشــگاه های نفت 
در قانون اجرای سیاســت های اصل ۴۴ 
قانون اساســی در زمره فعالیت های نوع 
دو دسته بندی شده اند و دولت مجاز است 
تنها تا ۲۰ درصد از سهام آن ها را در اختیار 
داشته باشد، اما نحوه واگذاری این واحدها 
به گونــه ای پیش رفته اســت که عمده 
ســهامداران آن ها، مجددا بخش دولتی و 
شبه دولتی از جمله دولت )از طریق شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی(، 
سهام عدالت، سازمان تامین اجتماعی )از 
طریق شرکت تاپیکو( هستند.از طرفی از 
ســال ۹۵ به بعد نماینده سهام عدالت در 
هیات مدیره پاالیشگاه های موجود را نیز 

شرکت تابعه تخصصی یعنی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
بنابراین عمال  می توان  مشخص  می کند؛ 
گفت که عمده ســهام پاالیشــگاه های 
موجود کشــور )۷۵ درصــد( همچنان در 
اختیار دولت یا نهادهای عمو می وابســته 
به دولت )ســه نهاد مذکور در باال( است.
همچنین اگر در نظــر بگیریم که بخش 
خصوصــی واقعی، به هر دلیلــی اعم از 
کمبود منابع مالی نتوانســته است سهام 
پاالیشــگاه های موجود را خریداری کند، 
ضروری اســت که برای افزایش ظرفیت 
پاالیشــی جدید و احداث پاالیشگاه های 
انگیزه های  کشــور،  در  جدیداالحــداث 
بخش خصوصی واقعی از طریق واگذاری 
امتیازهای ذیل و تنظیم گری مناســب در 

زمینه آن ها تقویت شود:
فرآورده هــای  -اجــازه صــادرات 

پاالیشی و پتروشیمیایی
-حمایت از شرکت های مذکور برای 
ایجاد برندینگ جایگاه سوخت در خارج از 

کشورخصوصًا در کشورهای همسایه
بخش  تنظیم گر  نهــاد  -تشــکیل 
پاالیش و پتروشــیمی  برای قیمت گذاری 
خوراک واحدهای مذکور بر اساس قوانین 

و رسیدگی به داوری آن ها
بنابرایــن به منظور اجــرای بهینه 
قانون، ضروری اســت موارد ذیل در آئین 

نامه مدنظر قرار گیرد:
-واحدهای مشــمول ایــن قانون، 
را  تولیدی  فرآورده هــای  مجوز صادرات 

دارند.
-وزارت نفــت موظــف اســت با 
همکاری وزارت اقتصــاد، وزارت صنعت 
معــدن و تجارت و ســایر دســتگاه های 
تهیه  بــرای  تمهیــدات الزم  مربوطــه 
زیرســاخت هایی نظیر اسکله و بندر برای 
صــادرات فرآورده های مذکــور را فراهم 

نماید.
تجارت  و  معــدن  -وزارت صنعت، 
موظف اســت با همکاری وزارت نفت و 
وزارت اقتصاد بسته حمایتی مدت داری را 
تا سقف ۱۰ سال برای حمایت و تشویق 
شرکت هایی که به صورت برندینگ و از 
طریق جایگاه شرکت های ایرانی به توزیع 
سوخت در کشــورهای دیگر می پردازند، 
تهیــه کرده و به تصویــب هیات وزیران 

برساند.
تشکیل نهاد تنظیم گر بخش پاالیش و 

پتروشیمی
در اکثر کشــورهای پیشــرفته، در 

شــرایطی که فعالیت بخش خصوصی در 
تعامل مســتقیم از نــوع خرید خوراک یا 
خدمات از دولــت و تعامل مالی با دولت 
است، معموال به تشــکیل نهاد تنظیم گر 

بخش، اقدام  می شود.
در مــورد صنعت پاالیــش نفت و 
اگرچه  ایــران،  در  پتروشــیمی ها  برخی 
قیمت خــوراک نفت و میعانــات گازی 
مطابق قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )۲( 
برابر فوب خلیج فــارس منهای ۵ درصد 
تعیین  می شود و در آئین نامه اجرایی این 
قانون نیز نشــریه پلتس به عنوان مرجع 
اســتخراج قیمت های فوق شناخته شده 
است، اما اوال باز هم تعیین قیمت دقیق، 
تابع ظرافت های زیادی است که به نهاد 
اســتخراج کننده قیمت یعنی وزارت نفت 
وابسته اســت، به طوریکه اختالف قیمت 
۳۰ ســنتی در تعییــن قیمت هر بشــکه 
خوراک  می تواند موجب اختالف ۱ میلیون 
دالری در هر ماه برای یک پاالیشــگاه 
۳۳۰ هزار بشــکه ای شــود؛ ثانیا استفاده 
از قیمت هــای فــوب با مبنای نشــریه 
پلتس مربوط به مواقع غیرتحریم اســت 
و در شرایط تحریمی  که میانگین ماهیانه 
قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی مشابه، 
محرمانــه بوده و قابل اطالع رســانی به 
شــرکت های داخلی نیست، از شیوه های 
دیگری اســتفاده  می شــود. در تمام این 
موارد، وجود نهاد تنظیم گر بخش پاالیش 
و  پتروشــیمی می تواند در تعییــن قیمت 
خوراک موثر باشد.همچنین در صورتی که 
بخشی از فرآورده های شرکت های مذکور 
توسط دولت خریداری و برای تامین نیاز 
سوخت کشور استفاده شــود، وجود نهاد 
تنظیم گــر  می تواند بــرای تعیین قیمت 
منصفانه میــان دولت و بخش خصوصی 
برای  باشد. تاســیس چنین نهادی  موثر 
اثرگذاری قانون مجلس باید در دســتور 
کار قرار گیــرد و آئین نامه اجرایی قانون 
می تواند شــرایط را برای این مهم فراهم 
نماید.به این منظور الزم است این متن در 
آئین نامه مورد استفاده قرار گیرد: »وزارت 
نفت موظف اســت ظرف مــدت ۳ ماه با 
همکاری شــورای رقابت به تشکیل نهاد 
تنظیم گر بخش پاالیش و پتروشیمی اقدام 
کند. در این نهاد بــه غیر از وزارت نفت، 
بایــد نمایندگانــی از بخــش خصوصی 
)شــرکت های پاالیشــی موجــود(، اتاق 
بازرگانی، ســازمان محیط زیســت، ستاد 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و قوه قضائیه 

وجود داشته باشند.«
اعطای ضمانت نامه برای تامین تجهیزات 

خارجی
قــرارگاه  فرمانده  اظهــارات  طبق 
خاتــم االنبیاء )ص(، بیــش از ۶۷ درصد 
از تجهیزات استفاده شــده در پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس داخلی بوده است. با 
این حساب در حدود ۳۳ درصد وابستگی 
تجهیزات به خارج از کشــور وجود دارد. 
این رقم تقریبا برابر با ۲۰ درصد از حجم 
اســت.بنابراین  پروژه  کل  مالــی  تامین 
ضروری اســت در شرایط تحریمی حاضر، 
شــرکت های بخــش خصوصــی چه در 
تامین تجهیزات مذکــور و چه در نقل و 
انتقال پول توسط دولت یاری شوند. این 
کار  می توانــد از طریــق اعطای ضمانت 
به شــرکت های سازنده  بانکی  نامه های 
تجهیزات برای ثبت ســفارش قطعات و 
عقد قرارداد میان دو شــرکت انجام شود. 
از طریق بانک های  انتقال پول  همچنین 
بین المللی مورد اعتمــاد مانند بانک های 
کشورهای چین و ترکیه یا هر کشوری که 
ایران، هماهنگ شده باشد،  توسط دولت 
 می تواند کمک شایانی به سرعت پیشرفت 
باشــد.ضمانت های  مذکــور  پروژه های 
بانکــی مذکور  می توانــد از طریق بانک 
مرکزی در تعامل با شرکت های پاالیشی 
و در عوض اخذ وثیقه از آن ها یا در تعامل 
بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی انجام 
شود و در مقابل بخشی از تنفس خوراک 
اعطایی توســط صندوق توســعه ملی در 
گــرو ضمانت هــای بانکی مذکــور قرار 
گیرد. همچنین شرکت ملی نفت  می تواند 
شرکت های  تجهیزات  ســفارش  قرارداد 
پاالیشی مذکور را توسط اعطای ضمانت 
شرکتی به ســازندگان تجهیزات خارجی 
تضمین نماید و در مقابل از تنفس خوراک 
آن شرکت در هنگام بهره برداری از واحد 
کســر نماید.ضروری است این مسئله نیز 
در آئین نامــه اجرایی قانون فوق، به این 
شــکل مورد توجه قرار گیــرد: »در مورد 
پروژه هــای موضوع قانون که پیشــرفت 
فیزیکی آن ها بیشــتر از ۴۰ درصد باشد، 
بانــک مرکــزی موظف اســت در قبال 
دریافــت وثایق نقدپذیر اعــم از پول نقد 
یا ملک بــه ارزش یک چهارم مبلغ اصل 
قرارداد و همچنین ترهین سهمیه تنفس 
خوراک به ارزش کل مبلغ اصل قرارداد از 
شرکت مجری طرح، ضمانت بانکی برای 
ســفارش یا خرید تجهیزات خارجی طرح 

اعطا کند.«

یادداشت

احداث انواع پاالیشگاه های جدید در دستور کار 
وزارت نفت

هوشنگ فالحتیان
معاون برنامه ریزی وزیر نفت 

احداث انــواع پاالیشــگاه های جدید در 
دســتور کار وزارت نفت مخصوصــاً در دولت 
جدید بوده است. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
تکمیل شــد و ما در حال حاضر خوشــبختانه 
تولید بنزیمان به عــددی فراتر از ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز رســیده و مابقی پاالیشگاه ها هم در 
حال ارتقای ظرفیتشان هستند. در شرایط جدید 

طرحی توســط نمایندگان مجلس شورای اســالمی تحت عنوان قانون 
حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده 
از ســرمایه گذاری های مردمی در ۲۴ تیر سال جاری تصویب شد. براین 
اســاس وزارت نفت هم ملزم شــده بود ظرف دو ماه، آیین  نامه اجرای 
مربوطه را به دولت بدهد تا بتوانیم در واقع با جذب ســرمایه های مردم 
پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه های جدیدی را احداث کنیم که خوشبختانه 
این آیین نامه قبل از اینکه موعد آن برســد توسط وزارت نفت به دولت 
تقدیم شد و از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت تا مراحل 

تصویب در هیئت وزیران را طی کند.
با ساخت پتروپاالیشگاه و صادرات فرآورده به جای نفت خام، درآمد 

بیشتری نصیب مان می شود
روح این قانون این است سرمایه  گذارانی که مایل هستند نسبت 
به احداث انواع پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشگاه ها اقدام کنند؛ می توانند 
با جذب ســرمایه  های مردمی از طریق بازار ســرمایه اقدام کنند و پس 
از خاتمه آن از ســهم صندوق توسعه ی ملی، پول خوراک مصرفی آن 
پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها را تا مدتی نگیریم. به قول معروف 
تنفس خــوراک بدهیم و آن خوراکی که در اختیارشــان قرار می گیرد 
پولش به عنوان وام صندوق توســعه ملی محســوب می شود و در بازه 
زمانی ۵-۶ ساله از آنها گرفته می شود. بنابراین در قانون جدید با استفاده 
از تنفس خوراک، می توان ســرمایه  گذاران بیشتری از بخش غیردولتی 
جــذب کرد و ما ظرفیت تولیــد انواع فراورده هــای نفتی مثل بنزین، 
گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، سوخت هواپیما و دیگر اقالمی که جزء 
محصوالت پتروپاالیشگاه و پاالیشــگاه است را بیش از پیش حاصل 
کنیم و زمینه صادرات بیشتر آنها را فراهم کنیم. ما در حال حاضر آماده 
هستیم با کمک ســرمایه های مردمی و با استفاده از آیین  نامه اجرایی 
مربوطــه، این فضا را بیش از پیش باز کنیم و بعد از ابالغ آیین  نامه از 
طریق فراخوان سرمایه  گذارها را انتخاب خواهیم کرد و کمک می کنیم 
شــبکه بانکی کشور و سایر مراجعی که می توانند برای بخش خصوصی 
تأمین مالی کنند، عملیات پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشگاه های جدید را 
سرعت ببخشیم. درباره تاثیر ســاخت پتروپاالیشگاه بر قدرت فروش 
ایران بایستی گفت: حاصل کار این است بتوانیم بخش قابل توجهی از 
نفت خامی که در حال حاضر صادر می کنیم بتوانیم در داخل کشــور به 
انواع فرآورده ها و محصوالت پتروشــیمی تبدیل کنیم که طبیعتاً ارزش 
افزوده قابل توجهی خواهد داشــت و درآمد بیشتری نسبت به فروش 
نفت خام نصیب کشــور خواهد شد. بنابراین طبیعتاً از نظر بحث منابع 

درآمدی هم برای کشور ما خیلی می تواند مؤثر واقع شود.
در فرآیند تهیه آیین نامه اجرایی از نظرات بخش  خصوصی استفاده 

کردیم
در ضرورت استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین آیین نامه 
بایســتی گفت: در فرآینــد تهیه آیین  نامه اجرایــی از همه بخش های 
خصوصی که ذینفع یا صاحب نظر بودند و دستگاه های دولتی و غیردولتی 
که مرتبط بودند دعوت شده و با کمک آنها این آیین  نامه را تهیه کردیم. 
تالش شــد آیین  نامه جامع و کاملی تهیه شود که نگاه بخش خصوصی 
هم در آن لحاظ شــده باشــد. در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفت 
خام و میعاناتی که صادر می کنیم بایستی به حساب صندوق توسعه ملی 
بریزیم. صندوق توســعه ملی هم تســهیالت از طریق بانک های عامل 
در اختیار بخش ــهای خصوصی و غیر دولتــی و تعاونی قرار بدهد. اینکه 
تقاضا از ســهم صندوق توسعه ملی بیشتر شود دور از ذهن است. اما اگر 
واقعاً بخش خصوصی بــا کار جهادی و حمایت دولت موفق به این کار 
شــود باید بخش خصوصی ما اطمینان داشــته باشند که همه نهادها و 
ارگان ها از او حمایت می کنند. حال فرض کنید الزم باشــد در سال های 
پیش رو ســهم صندوق توســعه ی ملی مثاًل افزایش پیدا کند. بنابراین 
اگر این پتروپاالیشگاه ها و پاالیشگاه های مورد نظر توسط سرمایه های 
مردمی احداث شود. من اطمینان دارم همه مجموعه ی نظام و مسئولین 
از جمله وزارت نفت، اقدامات حمایتی را برای مقابله با تحریم ها به عمل 

خواهند آورد تا کوچکترین نگرانی برای بخش خصوصی باقی نماند.
وزارت نفت در حد بضاعت به بخش خصوصی کمک می کند

بخش خصوصی برای ســرمایه  گذاری در حوزه پاالیشگاه بایستی 
جوانب کار از جمله محیط زیســت، آب، زمین و خوراک را در نظر بگیرد 
زیرا هزینه ی انتقال خوراک پاالیشگاه برعهده ی بخش خصوصی است. 
وقتی مشــاور طرح تمام این موضوعات را مورد توجه قرار بدهد طبیعتًا 
مکان بهینه  ای برای احداث این واحدها انتخاب خواهد شــد که حداقل 
هزینه را برای انتقال خوراک هم خواهد داشت. آنچه در بضاعت وزارت 
نفت است چه از خطوط لوله موجود اگر ظرفیت خالی داشته باشد، حتمًا 
تخصیص پیدا خواهد کرد و اگر ســرمایه  گذار هم مکان هایی را انتخاب 
کنند که نزدیک مخازن ما باشــد، طبیعتــاً کار اقتصادی  تر خواهند کرد 
و دسترســی آنها به خوراک با حداقل هزینه مســیر خواهد شد. ما همه 
اهتمام خود را به خرج خواهیم داد که از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
داخل کشور استفاده کنیم و دانش فنی الزم برای احداث این واحدهای 
مورد نظر را به دســت بیاوریم. ما باید تالش کنیم در شرایط تحریم هم 
به مدیریت داخلی، شــرکت های دانش بنیان و نخبگان خودمان بیشتر 
توجه بکنیم. اگر واحدهای الیسنس را آوردیم بتوانیم از امکان انجام کار 

مهندسی معکوس استفاده کنیم.

نکاتی در باب تصويب آيين نامه اجرايی قانون توسعه پااليشگاه ها 
علی بختیار
عضو کمیسیون انرژی مجلس

بعد از اینکه قانون توســعه پاالیشگاه ها را در مجلس تصویب کردیم، 
وزارت نفت دو ماه فرصت داشت آیین نامه اجرایی 
این طرح را بنویسد. متاسفانه اما هنوز این آیین نامه 
اجرایی به تصویب دولت نرســیده و در این زمینه 

تعلل صورت گرفته است.
پاالیشــگاه  ســاخت  معتقدند  کارشناســان 
و حرکــت از خــام فروشــی به ســمت صادرات 
فرآورده هــای نفتی عالوه بر ایجــاد ارزش افزوده 
و اشــتغال گامی مهم برای بی اثرکردن تحریم های 

نفتی آمریکا اســت زیرا تعدد خریداران، تنوع روش هــای فروش فرآورده 
نسبت به نفت خام باعث شده است که رهگیری و تحریم پذیری محموله ها 
توســط آمریکا تقریبا غیرممکن شــود. در همین راســتا، بعد از اعمال فاز 
دوم تحریم هــای نفتــی اگر چه صادرات نفت خام ایــران به کمتر از ۵۰۰ 
هزار بشکه رســیده اما صادرات فرآورده های نفتی ایران با کمترین مشکل 
در حال انجام اســت. در اقتصاد کشــور دو مشکل اساســی وجود دارد که 
سال ها برای آنها کار نکرده ایم. یکی از معضالت، هدایت نقدینگی به سمت 
بخش های مولد اســت. امروز ما با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در 
اقتصاد کشور مواجه هســتیم. این نقدینگی به سمت بازار سفته بازی، ارز، 
ســکه و بخش های غیرمولد می رود و التهاب ایجاد می کند. مشــکل دیگر 
بحث خام فروشی نفت است. ما در کمیسیون انرژی مجلس نتوانسته ایم در 
راســتای جلوگیری از خام فروشی و سیاست های کلی برنامه ششم ابالغیه 
مقام معظم رهبری کاری انجام دهیم. مجلس در راستی حل هر دو موضوع 

یعنی هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و جلوگیری از خام فروشی، 
طرح توسعه ی صنایع پایین دستی نفت و ایجاد پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه 
تدوین و تصویب کرد. در این مدل، برای مردم و ســرمایه گذاران می توانند 
از طریق بازار ســرمایه در پروژه های نیمه تمام، پروژه های بهینه ســازی، 
پروژه های ارتقا و ایجاد پاالیشــگاه های جدید سرمایه گذاری کنند. براین 
اساس با این مدل طرح هایی که خوراک، پروانه، مجوز و مکان مناسب دارد 
مانند طرح های سیراف در عسلویه، پاالیشگاه آناهیتا و تعدادی از طرح های 
پتروشیمی استان فارس می توانند فعال شده و تبدیل به پتروپاالیشگاه شوند.  
بعد از اینکه قانون توسعه پاالیشگاه ها را در مجلس تصویب کردیم، وزارت 
نفت دو ماه فرصت داشت تا آیین  نامه اجرایی این طرح را بنویسد. متاسفانه 
اما هنوز این آیین  نامه اجرایی به تصویب دولت نرسیده و در این زمینه تعلل 
صورت گرفته اســت. مقام معظم رهبری هم در این زمینه گالیه دارند. باید 
در طرح هایی که می تواند مشکل را حل کند، به صورت جهادی  تری عمل 
کرد. در تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین  نامه ذکر شــده در صورتی که مجموعه 
ظرفیت درخواســتی متقاضیان با این شــرایط بیشتر از دو میلیون بشکه در 
روز شود، عالوه بر اعمال اولویت های مذکور در این ماده، وزارت نفت مجاز 
اســت به منظور بهره مندی تعداد بیشتری از متقاضیان تسهیالت، قانون و 
رعایت بازده اقتصادی طرح ها، ســقف ظرفیت خــوراک مصرفی هر طرح 
را به ۲۰۰ هزار بشــکه در روز محدود می کند. این در شــرایط خاص است 
که اگر در واقع مجموع درخواســت ها زیاد شود، بتواند محدودیت در خوراک 
ایجاد کند. مثاًل یک طرح ۳۰۰ هزار بشــکه ظرفیت دارد. اینجا پیش  بینی 
شــده اگر درخواست متقاضی افزایش یابد و از ۲ میلیون بشکه تجاوز کند، 
وزارت نفت مجاز است اگر واحدی بازدهی اقتصادی اش پایین بود، ظرفیت 
خوراکش را به ۲۰۰ هزار بشــکه محدود کند. این منظورش این نیست که 

ما ســالیانه تا ۲۰۰ هزار بشکه مجوز داریم. مجوزی که ما در مجلس دادیم 
مجوز برای ایجاد ۲ میلیون بشــکه است نه ۲۰۰ هزار بشکه. یعنی وزارت 
نفت باید بتواند ظرفیت ۲ میلیون بشکه را مدیریت کند. ما سعی کردیم در 
آیین نامه همه جهات الزم برای تحول در اقتصاد کشور ایجاد شود، به این 
صورت که بتواند نقدینگی را از طریق مکانیســم های بورس و بازار سرمایه 
به ســمت پاالیشگاه  ســازی بیاورد و از این طریق ظرفیت پاالیشی کشور 
افزایش یابد. ما اگر همین مسیر را دنبال کنیم دیگر مسئله  ای به نام تحریم 
نفت نخواهیم داشــت. تبدیل نفت خام و نفت کوره به محصوالت با ارزش 
 افزوده می تواند ایجاد اشتغال کند و هم افزوده باالتری برای کشور به وجود 

آورد. 

يادداشت تحليلی
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بهداشت و 
درمان

دکتر جعفری: 

خود مراقبتی توانایی کسب سالمتی است
سـازمان  خانـواده  سـالمت  رئیـس 
نفـت:   صنعـت  درمـان  و  بهداشـت 
خودمراقبتی،  گام اول سـالمت اسـت تا یاد 

کنیـم.  مراقبـت  خودمـان  از  بگیریـم 
اطـالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
صنعـت  درمـان  و  بهداشـت  سـازمان 
نفـت،  بیسـت و هفتـم آبانمـاه تـا سـوم 
خـود  جهانـی  هفتـه  عنـوان  بـه  آذرمـاه 
دکتـر  اسـت.  شـده  نامگـذاری  مراقبتـی 
طاهـره جعفـری رییـس سـالمت خانـواده 
بمناسـبت  گفتگویـی  در  مجموعـه  ایـن 
همیـن هفتـه،  با اشـاره بـه اهمیـت زمان 
بهتریـن  بـه پزشـک گفـت:  در  مراجعـه 
شـرایط دسترسـی افـراد بـه تیـم درمانـی 
در هـر زمانـی ممکن نیسـت در ایـن زمان 
اطالعـات سـالمت محـور فـرد میتواند به 
فعالیت هـای خـود مراقبتـی کمـک کنـد.
خودمراقبتـی  دیگـر  معنـای  افـزود:   وی 
فعالیت هایـی اسـت کـه خـود یـا خانـواده 
مـان،   ارتقـای سـالمتی  یـا  حفـظ  بـرای 
پیشـگیری از ابتـالی بـه بیمـاری،  درمان 
انجـام  آن  عـوارض  کاهـش  یـا  بیمـاری 

می دهیـم. 
دکتـر جعفـری تصریـح کـرد:  خـود 
مراقبتـی موجـب می شـود افـراد از ابتـالء 
بـه بیماری هـای شـایع همچـون دیابـت،  
فشـار خـون و غیـره پیشـگیری  کننـد و یا 

در صـورت مبتـال بـه بیمـاری مزمـن غیر 
واگیـردار بـا افزایـش دانـش و آگاهی خود 
اقـدام بـه اصـالح سـبک زندگـی و کنترل 

رونـد پیشـرفت بیمـاری می کننـد. 
سـازمان  خانـواده  سـالمت  رییـس   
خانـواده  پزشـکی  در  داشـت:    اظهـار 
درمـان  بـرای  پیگیـری  بـه  توجـه  بـا 
بیماری هـای مزمـن غیـر واگیـردار نقـش 
برنامـه و آمـوزش خـود مراقبتـی از اهمیت 
ارائـه  بـه  اسـت.وی  برخـوردار  باالیـی 
پزشـکی  برنامـه  در  آموزشـی  پکیج هـای 

خانـواده اشـاره کـرد و گفـت:   افـراد بایـد 
مشـکالت  تـا  باشـند  داشـته  را  توانایـی 
مرتبـط با سـالمتی خـود را مدیریـت کنند 
و ایـن موضـوع موجـب کاهـش مراجعه به 
پزشـک،  کاهـش مـدت زمـان بسـتری، 
عـوارض  کار،کاهـش  از  غیبـت  کاهـش 
بیمـاری و  کاهـش هزینـه را بدنبـال دارد.

داشـت:    بیـان  جعفـری  دکتـر 
خودمراقبتـی،  عملـی اسـت کـه در آن هر 
فـردی از دانـش،  مهـارت و تـوان خـود به 
عنـوان یـک منبـع اسـتفاده می کنـد تـا به 

مراقبـت  از سـالمت خـود  طـور مسـتقل 
امیـدوارم  کنـد. وی خاطـر نشـان کـرد:  
بتوانیـم بـا افزایـش توانمنـدی کارکنـان، 
مهـارت حـل مسـائل مربـوط به  سـالمت 
شـان را بـا برگـزاری دوره و کالس هـای 

دهیـم. افزایـش  آموزشـی 
سـازمان  خانـواده  سـالمت  رئیـس 
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت مزایـای 
کاهـش  انـرژی،  تجدیـد  را  خودمراقبتـی 
و  سـالمت  شـادی،  استرس،احسـاس 

کـرد.   عنـوان  تندرسـتی 

گفتمان

پیشگیری و کنترل دیابت در بهداشت و درمان اهواز 

در همـه ی مراکـز سـالمت خانـواده غربالگـری دیابـت و درمـان بیمـاران مبتـال بـه دیابـت انجام 
می شـود. 

 دکتـر نسـرین مـدرس موسـوی مسـئول پزشـکی خانـواده بهداشـت و درمـان اهـواز بـا اشـاره به 
آغـاز کار پزشـکی خانـواده در ایـن منطقـه گفت:  برنامه پزشـکی خانواده از سـال ۱۳۷۹ آغاز شـد در ابتدا 
بررسـی و غربالگـری ۴ بیمـاری شـایع را شـروع کردیم، از آن سـال تا کنـون میزان پیگیری ایـن روند و 
انجـام غربالگری هـا بیشـتر شـده و از سـال ۱۳۹۰ تمامی بررسـی ها و پیگیری هـا بـه شـکل پرونده هـای 

الکترونیـک موجود می باشـد.
مسـئول پزشـکی خانواده هدف اصلی در سیسـتم پزشـکی خانواده و کلینیک دیابت را پیشـگیری از 
بـروز بیمـاری و کنتـرل عـوارض ناشـی از دیابت عنوان کرد و  گفـت:  در همه ی مراکز سـالمت خانواده 

غربالگـری و درمـان بیماران مبتـال به دیابت در حال انجام اسـت. 
دکتـر مـدرس موسـوی همچنیـن در ارتبـاط با کلینیـک دیابت افـزود:  در بیمارسـتان بـزرگ نفت 
اهـواز کلینیـک دیابـت فعـال بوده که هـدف از ایجـاد آن آموزش و درمـان افراد مبتال به دیابت می باشـد 
کـه هماهنـگ با سیسـتم پزشـکی خانـواده عمـل می کنند،دو متخصـص داخلـی،  دو پزشـک عمومی و 
یک پرسـتار مسـتقر هسـتند و این افـراد دوره های کاملـی در زمینه دیابت گذرانـده اند. وی ادامـه داد: در 
هـر بـار ویزیـت در کلینیـک دیابـت فرد مبتـال به دیابت حتمـا به طور کامل معاینه شـده و فشـار خون و 
BMI بیمار چک و آزمایشـات الزم هر سـه ماه یکبار انجام می شـود، همچنین آزمایشـات پروتئین ادرار و 
تسـتهای کبدی نیز سـالی یکبار انجام می شود.مسـئول پزشـکی خانواده بهداشـت و درمان صنعت نفت 
اهـواز معاینـه پـای دیابتـی را یک کار بسـیار تخصصـی کـه از ابزار های خاصی اسـتفاده می شـود عنوان 
کرد و گفت:  خوشـبختانه در سـال ۱۳۹۸ با همت مدیریت بهداشـت و درمان دسـتگاه    ABI  پیشـرفته 
جهـت معاینـه پیشـرفته حسـی،  حرکتـی و عروقی پا خریداری شـده و در کلینیک دیابت مسـتقر اسـت،  
پـس از معاینـه پـای دیابتی اگر همچنان فرد مشـکلی داشـته باشـد بـه جـراح،  ارتوپد و یا نورولوژیسـت 
ارجـاع می شـود. وی افـزود:  در کلینیک دیابت آموزش های روزانه توسـط کارشـناس پرسـتاری در زمینه 
بیمـاری دیابـت،  عـوارض و راههـای پیشـگیری از آن،  نحـوه تزریق انسـولین و...  انجام می شـود.دکتر 
مـدرس موسـوی در ادامـه بـه ارائـه عملکرد دو سـال اخیـر مجموعه بهداشـت و درمـان اهـواز در زمینه 
دیابـت پرداخـت و گفـت:  بیـش از ۶۸۰۰ پرونـده بیمار دیابتـی در کلینیک دیابت موجود اسـت و طی دو 
سـال اخیـر بیـش از ۴۶ هـزار ویزیـت بیماران مبتال بـه دیابت و ۱۵۶ مـورد معاینه پای دیابتـی و بیش از 
۷۰۰ مـورد آمـوزش اسـتفاده از قلم هـای آنالـوگ انسـولین و قلم ویکتـوزا  در کلینیک دیابت بیمارسـتان 
بـزرگ نفـت اهواز انجام شـده اسـت.وی افزود:  غربالگـری دیابت ابتدا بـرای افراد باالی ۳۰ سـال انجام 
می شـد ولـی در حـال حاضـر ازسـن ۸ سـالگی بـرای افـراد دارای یک ریسـک فاکتـور )از جمله سـابقه 

خانوادگـی،  چاقـی و یـا مشـکالت قلبـی عروقـی ( و بـرای تمامی افراد باالی ۱۸ سـال انجام می شـود.
دکتـر موسـوی بـه تعریـف بیماری دیابـت پرداخت و گفـت:  دیابت بـه طور کلی بیماری اسـت که 
در آن افزایـش میـزان قنـد خـون و یا اختالل سـوخت و سـاز مـواد قندی در بـدن،  به دلیل عدم ترشـح 
و یـا ناکافـی بـودن ترشـح و یـا عدم کارایی انسـولین رخ می دهد.مسـئول پزشـکی خانـواده  با اشـاره به 
دو نـوع بیمـاری دیابـت تصریـح کـرد: انسـولین هورمونـی سـت کـه در سـلول های جزایـر النگرهانس 
پانکـراس سـاخته و باعـث می شـود قند خـون )blood sugar( بتواند وارد سـلول ها شـده و به سـوخت و 
سـاز برسـد؛  در افراد با دیابت نوع ۱ انسـولین ترشـح نمی شـود و معموال برای درمان این افراد انسـولین 
تجویـز می شـود،دیابت نـوع یـک معمـوال در کـودکان و افـراد جوان بیشـتر دیـده می شـود،  در بیماران 
بـا دیابـت نـوع ۲ بـه دالیلـی انسـولین نمی توانـد کار خـود را در ورود قند خون به سـلول ها انجـام دهد،  
ایـن افـراد معمـوال چـاق هسـتند و انسـولین در سـلول های چربـی نمی توانـد اثـر بگـذارد و یا یکسـری 
آنتـی بـادی بـر علیه انسـولین سـاخته می شـود. دکتر مـدرس موسـوی دیابت نـوع ۲ را معمـوال ژنتیکی 
عنـوان کـرد و افـزود:  در دیابـت نـوع ۲ معمـوال در یـک خانـواده دو یـا چنـد نفـر درگیر هسـتند ولی در 
دیابـت نـوع ۱ اینطـور نیست.مسـئول پزشـکی خانـواده بهداشـت و درمان صنعـت نفت اهواز بیـان کرد: 
بـا توجـه بـه اینکـه قنـد خون انـرژی اصلی بدن ماسـت،  اگـر فرد دچار دیابت شـود مسـتعد بسـیاری از 
بیماری هاسـت و ممکـن اسـت ارگان هایـی مثـل کلیـه،  کبـد،  قلب،  مغز و سـلول های عصبـی به مرور 

دچار مشـکالتی شوند. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بیمـار دیابتی بایـد ویزیت های تخصصی چشـم،  کلیـه،  نورولـوژی و...  را 
انجـام دهـد گفـت:  در حقیقـت در دیابـت نـوع ۲ قبل از تشـخیص دیابت ممکن اسـت ارگانهـای قلب،  
کلیـه،  چشـم و اعصـاب درگیـر شـده باشـند و این موضوع اهمیت تشـخیص بـه موقع دیابت را گوشـزد 
می کنـد زیـرا عـوارض دیابـت گاه از خـود دیابـت خطرنـاک تر اسـت.دکتر مـدرس موسـوی در ارتباط با 
غربالگـری دیابـت گفـت:  افرادی که قند خونشـان بین ۱۰۰تا ۱۲۶ باشـد پره دیابت )افراد مسـتعد دیابت 
( و افـراد بـا قنـد خـون بیـش از ۱۲۶ افراد مبتال به دیابت هسـتند که از طریق آزمایشـات و بررسـی های 
بیشـتر از بیـن همـه ی جمعیـت تحـت پوشـش شناسـایی می شـوند.وی با اشـاره بـه اینکه بسـیاری از 
مواقـع بـا رعایـت اصـول صحیح سـبک زندگـی و کاهش وزن افراد مسـتعد ابتـال به دیابت بـه یک فرد 
سـالم تبدیـل می شـوند افـزود:  بـه افـراد مسـتعد دیابـت  و افراد مبتـال به دیابـت توصیه هایـی در زمینه 
اصـالح سـبک زندگـی ارائـه می شـود، مثـل ورزش،  رژیم غذایی سـالم،  کاهـش وزن،  اسـتفاده از مواد 
ارگانیـک و عـدم اسـتفاده از فسـت فود هـا. دکتر مدرس موسـوی در خصـوص معاینه پـای دیابتی گفت:  
بیمـاری دیابـت در حالـت پیشـرفته موجـب درگیـری اعصـاب محیطی و عـروق کوچک شـده به همین 
دلیـل بیمـاران مبتال به دیابت سـالی یکبـار در کلینیک دیابت از نظر حسـی،  حرکتی و عروق پا بررسـی 
و کنتـرل می شـوند،فرد ممکـن اسـت اصال دردی احسـاس نکند و ایجـاد قرمزی و زخم را متوجه نشـود 

و دچـار زخـم پای دیابتی شـود.
وی افـزود:  سـمینارهای آموزشـی متعـددی توسـط پزشـکان در بیمارسـتان برگزار می شـود،  طی 
دوسـاله اخیـر بـا همـکاری واحـد آمـوزش و معاونـت بهداشـت و طـب صنعتی و واحـد پزشـکی خانواده 
پایگاه هـای سـنجش فشـار خـون و دیابت در شـرکتهای ملی مناطق  نفتخیـز جنوب، نفـت و گاز کارون 
و نفـت  وگاز مـارون بـرای مدیـران و کارکنـان شـاغل  برگـزار شـده  اسـت کـه بیـش از  ۷۰۰ نفـر در 
پایگاه هـای  فـوق شـرکت کـرده و عـالوه بـر سـنجش دیابـت و فشـار خـون آموزش هـای الزم را نیـز 

دریافـت کـرده اند.

بررسی چالش های درمان غيرمستقيم با حضور رييس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران 

فعال بودن 3 اتاق عمل در بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران

در نشست هم اندیشــی رییس بهداشت 
ودرمان صنعت نفت تهران و رییس واحد درمان 
غیر مســتقیم این مرکز بــا نمایندگان ورابطین 
شــرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، مباحثی 
دررابطــه بــا چالش های همکاران و شــاغلین 
شــرکتی در اســتفاده از مراکز طرف قرار داد و 
غیر طرف قرار داد مطرح شد و ارتقا فرایندهای 
نظــارت و کنترل نحوه ارایــه خدمات درمانی و 
نحوه پرداخت هزینه هــای درمانی واحد درمان 
غیر مستقیم و امور بیمه گری مورد بررسی قرار 

گرفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و 
درمان صنعت نفت تهران،  دکتر علی بهزادی 
رییــس این مرکــز،  به اهمیــت ارتباط موثر 
رابطین  و نمایندگان  شرکت ها  با واحد درمان 
غیر مستقیم و بهداشت  و درمان  صنعت نفت 
تهران اشاره کرد و بر اهمیت رسیدگی  اولیه بر 
اســناد درمانی  به هنگام  تحویل  از همکاران  

در شرکت مربوطه تاکید کرد.
 همچنیــن در ادامه  به نقــش  کلیدی  
اطالع رســانی  »دســتور العمل  های جاری  
پرداخــت هزینه های  درمانی »  به اســتفاده  
کننــدگان  از ایــن خدمات  اشــاره کرد و در 
خصــوص   لزوم  پرداخت،  براســاس اســناد  
درمانی  طبق  دســتور العمل های  کشــوری  

مطالبی را عنوان کرد.
 وی  همچنیــن به نقــش کلیدی انتقال 
چالش هــا و  انتظارات همکاران به  بهداشــت 
ودرمان صنعت نفت تهران از طریق  نمایندگان 
و رابطین  شــرکت های  زیر مجموعه وزارت 

نفت تاکید کرد.

 در ادامــه  این نشســت،  محمد زهانی  
رییس درمان  غیر مســتقیم بهداشت و درمان 
صنعــت نفت تهران  گفت: بــه منظور اصالح 
فرآیندهای رسیدگی به اسناد درمانی اقداماتی 
از جمله  ارتقا کیفیت  بررسی مستندات، بهبود 
رویــه نظارت  بر نحوه بررســی و پرداخت به 

موقع هزینه های  درمانی  انجام شده است.
 وی توضیــح داد:  اگرچه  این اصالحات 
منجــر  به تاخیــر  کوتاه مــدت  در پرداخت 
هزینه های مربوطه شــد، اما بــا تالش  کلیه 
همکاران واحد درمان غیر مســتقیم وامور بیمه 
ای و همچنیــن همکاری مدیران شــرکت ها،  
مشــکالت  مربوطه رفع  شــد و از نظر مدت 
زمان رسیدگی به اســناد پزشکی  به حد قابل 
قبولــی از رویه رســیدگی و پرداخت هزینه ها 

رسیده است.

زهانــی درخصوص مــوارد  قابل  توجه 
همکاران و رابطین برای ارایه مستندات درمانی 
گفت: ارســال به موقع  مستندات درمانی  پس 
از دریافت  از همکاران و شــاغلین، جدا سازی  
اســناد دارویی، خدمات و پروتزتوسط رابطین،  

موجب تسریع در روند رسیدگی می شود.
وی افزود: الزامات  جاری کشوری  مبنی 
بر  ارایه  پاســخ اســتعالم بیمه های خدمات 
درمانی، تامیــن اجتماعی و نیروهای مســلح 
جهــت افراد تحــت  تکفل پوشــش درمانی 

الزامی است که باید اعمال شود.
 زهانی افزود:  تاریخ های ۲۹ و۳۰ هرماه  
به علت  به روز رســانی سیســتم نرم افزاری  
تامین اجتماعی،  امکان ارایه  پاسخ به استعالم 
پوشــش بیمه فرد تحت تکفل از سایت تامین 
اجتماعی وجود ندارد، به همین دلیل  از مراجعه 

جهت اخذ دفترچه درمانــی  )صدور و تمدید( 
افراد تحت تکفل در این روزها خودداری شود.

 در ادامه نکیســا افقی  کارشناس  ارشد 
رسیدگی  به اســناد پزشکی  بهداشت ودرمان 
صنعت نفت تهــران، در مورد فرایند های واحد  
صدور دفترچه، الزامات  جاری در نحوه  ارسال  
مدارک،  مســتندات درمانــی ازجمله، دارویی، 
پروتــز و اســناد  درمانی بســتری،  رویه های 
رسیدگی  به اسناد درمانی سرپایی  مراکز طرف 
قرار داد و غیر طرف قرار داد بستری وسرپایی 

توضیحاتی ارایه کرد.
 وی تاکیــد کرد:  برای پرداخت  خدمات  
دندانپزشــکی شــاغلین عادی  ) غیر ایثارگر( 
منــع پرداخــت وجــود  دارد و همچنین ارایه 
عکس قبل  وبعداز انجام خدمات دندانپزشکی  
ایثارگران و  اســناد پروتز،جهت معاینه توسط 

دندانپزشک معتمد ضروری است. 
 افقی  با توضیح رویه  صدورمعرفی نامه 
به مراکــز طرف قرار داد، بــر ضرورت کنترل 
علت بستری  شدن بیمار، قوانین موجود،  نوع 
عمل جراحی پیشنهاد شده و اینکه  جز اعمال  

جراحی زیبایی  نباشد تاکید کرد.
 وی افــزود:  عمل هــای جراحی زیبایی 
در تعهــد ســازمان نیســت،  همچنین برای  
زایمــان  و درمان دوره  نابــاروری حتی برای 
بیمارســتان های طرف قــرارداد،  معرفی نامه 
صادر  نمی شــود، همچنین  بیمــاران قبل از 
مراجعه به  مراکز طرف قرارداد از اینکه پزشک 
معالــج  آنها با  بیمه  صنعــت  نفت همکاری  
دارند یا نه؛ اطمینان حاصل کنند تا مشکلی در 

این خصوص  بروز نکند.

بیمارستان  عمل  اتاق  بخش  مســئول 
بعثت صنعــت نفت گچســاران گفت:  هم 
اکنون ۳ اتــاق عمل در بیمارســتان بعثت 
صنعت نفت فعال و در حال خدمت رسانی به 
افراد تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت 

نفت گچساران می باشد.  
ژاله بیات فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچســاران اظهار داشــت:  ۲ اتــاق مربوط 
به عمل های جنرال و یــک اتاق مربوط به 

عمل های سرپایی است. 
افزایش۱۳درصدی اعمال جراحی

وی تصریح کرد:  از ابتدای سال جاری 

تا پایان شهریورماه ۴۲۲ مورد عمل جراحی 
در بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
انجام که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش ۱۳درصدی را نشان می دهد. 
بیات فر افزود:  عمل های جراحی انجام 
شــده در بازه زمانی یاد شــده ۲۶۸ مورد آن 

جنرال و ۱۵۴ مورد سرپایی بوده است. 
وی بیشترین عمل های جراحی جنرال 
را مربوط به عمل های اورولوژی و بیشترین 
عمل های ســرپایی را پوســتی و اورولوژی 

عنوان کرد. 
بیمارستان  عمل  اتاق  بخش  مســئول 
بعثت صنعت نفت گچســاران افزود:  تعداد 

عمل هــای جراحی مربوط بــه ماه فروردین 
ســال جاری ۴۵ مورد،  اردیبهشــت ماه ۷۹ 
مــورد،  خرداد مــاه ۶۵ مــورد،  تیر ماه ۸۱ 
مورد،  مرداد ماه ۷۷ و شــهریورماه ۷۵ مورد 

بوده است.  
وی ادامــه داد:   تعــداد اعمال جراحی 
سال گذشته بیمارســتان بعثت صنعت نفت 
گچســاران ۷۷۸ مورد بوده که ۳۷۴ مورد آن 

مربوط به شش ماهه نخست بوده است.  
بیات فر یادآور شد:  به ازای هر بیماری 
کــه وارد اتاق عمل می شــود حداقل ۴ نفر 
شامل تکنســین،  بیهوشی و پرستار در اتاق 

عمل حضور دارند. 

وی بــا بیــان اینکه روزهــای فعالیت 
بیمارســتان بعثت صنعت  اتاق عمل  بخش 
نفت گچساران از شنبه تا چهارشنبه می باشد 
افزود:  بخش اتاق عمل همچنین در روزهای 
پنج شــنبه و جمعه به صــورت آماده باش 

فعالیت دارد. 
بیــات فــر گفــت:  ۱۲ نفر شــامل 
تکنســین،  بیهوشــی و پرســتار در بخش 
اتاق عمل بیمارســتان بعثــت صنعت نفت 
گچســاران فعالیــت دارند. در حــال حاضر 
جمعیت تحت پوشــش بهداشــت و درمان 
 صنعت نفت گچساران بیش از  ۱۳ هزار نفر 

می باشد. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

تعامل فناوری های دیجیتال و صنایع نفت و گاز
دکتر حمید دوست محمدیان

ایران چهارمین ذخایر نفتــی جهان با ۱۵۸میلیارد 
بشکه تا ژانویه سال ۲۰۱۶ برآورد شد. 

اکتشــاف یــک میدان عظیــم نفتی بــا ظرفیت 
اثبات شــده ۵۳ میلیارد بشکه در خوزستان )کشف یک 
میدان نفتی جدید در حدفاصل بســتان تا امیدیه )استان 
خوزستان( حجم ذخایر نفت درجای این میدان را بالغ بر 
۵۳ میلیارد بشــکه اعالم کرد، جایگاه ایران را به لحاظ 
مالکیت ذخایر درجای نفت خــام در دنیا، یک پله ارتقا 
می دهد. به این ترتیب، کشــورمان رتبه سوم جهانی را 
در ذخایر نفتی کســب خواهد کرد. با افزوده شــدن این 
میزان به ذخایر درجای نفت خام کشور، ایران از جایگاه 
چهارم بزرگ ترین دارنــده ذخایر درجای نفت خام یک 
رتبه باالتر رفت و با کنار زدن کانادا- پس از بازنگری در 
آمارها- در جایگاه سوم این لیست قرار گرفت. بر اساس 
بررسی آماری شرکت BP از وضعیت ذخایر درجای نفت 
خام در ســال ۲۰۱۸، ونزوئال با ۳/ ۳۰۳ میلیارد بشــکه 
ذخایر درجای نفت خام، ۵/ ۱۷ درصد از کل منابع نفتی 
دنیا را در اختیار دارد که بیشــترین ســهم در میان تمام 
کشورهای نفت خیز به شمار می رود. عربستان سعودی با 
داشتن ۷/ ۲۹۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام اثبات شده 
که ۲/ ۱۷ درصد از کل ذخایر نفت خام دنیا را تشــکیل 
می دهد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. ایران 
تا پیش از کشف میدان نفتی جدید در خوزستان، ۶/ ۱۵۵ 
میلیارد بشــکه ذخایر اثبات شــده نفت خام را در اختیار 
داشــت که برابر با ۹ درصد از کل این ذخایر در سراسر 
دنیا بود. اما حاال با افزوده شــدن ۵۳ میلیارد بشکه دیگر 
به این ذخایر اثبات شده، مجموع آن به ۶/ ۲۰۸ میلیارد 
بشکه و ســهم ایران به حدود ۱۲درصد رسیده است. به 
ایــن ترتیب حاال کانادا با ۱۶۷/۸ میلیارد بشــکه ذخایر 
اثبات شــده نفت خام، یک رتبه نزول پیدا کرده و پس 
از ایران در جایگاه چهارم بزرگ ترین کشــورهای دارای 
ذخایر نفت خام قــرار می گیرد و نیز ایران دومین ذخایر 
گازی جهان، طبق آخرین چشــم انداز مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز که در ماه دســامبر ۲۰۱۸ منتشــر شده 
حاکی از آن است که طی ۲۳ سال آینده آمریکا، روسیه، 
چیــن و ایران، چهــار عرضه کننده اصلــی گاز خواهند 
بود. ایران هجــده درصد ذخایر ثابت شــده گاز زمین، 
معــادل ۲۶ تریلیون متر مکعــب را در اختیار خود دارد. 
مهم ترین منطقه های نفتی این کشــور مسجد سلیمان، 
هفتگل، گچســاران، آغاجاری و اســالم آباد غرب )شاه 
آباد پیشین( است. همچنین دریای مازندران نیز اندوخته 
نفتی بسیاری را در خود نهفته دارد. نفت قم نیز در حال 
بهره برداری اســت. ایران در حالی با داشتن حدود بیش 
از ۱۳ میــدان مســتقل و بیش از ۶ میدان مشــترک از 
۳۵ میدان هیدروکربوری خلیج فارس سهم قابل توجهی 
از منابــع دریایی را به خود اختصاص داده اســت که بنا 
بر گزارشــها رقبای عربی به میزان بیشــتر از کشورمان 
از مخــازن خلیج فارس برداشــت می کنند. ایران که در 
میادین فروزان، آرش، سلمان،  هنگام، مبارک، اسفندیار 
و میــدان عظیم گازی پارس جنوبی )که خود به تنهایي 
هشت درصد گاز جهان است( با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس شریک اســت، تالش مي کند آنطور که شایسته 
است از این میادین مشــترک استفاده و به حق خود در 
بهره برداری از این میادین دســت پیــدا کند. این آمار و 
ارقام اهمیت صنعت نفت و گاز در درآمد کشور را معلوم 
کرده و نشان دهنده این است که مدیریت بهینه طرحها 
و پروژه هــاي نفت و گاز ســهم عمــده اي در موفقیت 

عملیات اجرایي ندارد.
مدیریت فناوری های شــرکتهای حوزه نفت و گاز 
در جهت توســعه فناوری ها خصوصا فناوری دیجیتال، 
انرژی )IoE(، هوشــمند  اینترنت   ،)IoT(اینترنت اشــیا
سازی و فناوریهای عصر مربوط به صنعت نسل چهارم 
)Industry ۴.۰( در این شرکت ها شکل گرفته است تا در 
راستای مأموریت اصلی و کالن شرکتها در جهت ایجاد، 
پشــتیبانی و توسعه زیر ســاخت های مناسب ارتباطی و 
فنی، همچنین به روز رســانی، ایجاد و یکنواخت سازی 
سامانه های اطالعاتی، مدیریت و کنترل پروژه بهنگام و 
به روز آوری اســتانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری 
و شــبکه ایفای نقش می کند و باعث افزایش بهره وري 
در امور عملیات صنعت نفت شــده بطوري که با ســایر 
صنایع قابل مقایســه نمي باشد. با توجه به این اهمیت، 
در این نگارش ســعي شده به کاربردهاي این فناوري ها 

در صنعت نفت و گاز پرداخته شود.
 از ســال ۱۹۸۰ به بعد ظهور فناوری اطالعات و 
ارتباطات حرکت معنا بخش تــری به عرصه تکنولوژی 
داده به گونه ای که دو دهه آخر قرن بیســتم ســرعت 
توسعه تکنولوژی قابل قیاس با کل دهه های قبل از آن 
نمی باشد. بکارگیري این فناوري امروزه یکي از مسایل 
مهمي اســت که مورد توجه بســیاري از دانشــگاهها، 

سازمانها و شــرکتها در سراســر دنیا قرار گرفته است. 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیای امروز، 
ضامن بقا و تداوم فعالیتهای یکســازمان اســت و بدون 
بهره منــدی از آن نه تنها امکان اســتفاده از روش های 
نوین درســازمان فراهم نمی شــود بلکه امکان رقابت با 

سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت.
امــروزه پروژه های فناوری اطالعــات  به عنوان 
عاملی شناخته شده است که ایجاد تغییر را در سازمان ها 
میســر می سازد. ســازمان ها با انجام موفقیت آمیز یک 
پروژه IT اســت که خواهند توانست منافع مادی و مالی 
خود را محقق ســازد. از آنجا که موقعیت و شیوه بخش 
نفت از یک ســو و ضــرورت بهره مندی از شــیوه ها و 
روش های نوین از دیگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به 
فناوری اطالعات و ارتباطات  اجتناب ناپذیرساخته است، 
الزم است ارتباط تنگاتنگ و موضوعی بین بهره مندی و 
استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات و نیز استفاده از 
روش ها و راه حل های نوین اجراییـ  عملیاتی در اولویت 
قرار گیرد و ترجیحًا در برنامه ریزی آموزشــی مهندسی 
نفت محفوظ گردد. در صنعت و بخصوص صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی که از پیشــتازان بکارگیري فناوري در 
روند توسعه سازمان بوده، اقدامات اساسي جهت نهادینه 
کردن این مباحث انجام شــده است. بکارگیري فناوري 
اطالعات و ارتباطات در امر آموزش، پژوهش، توســعه 
منابع انسانی، مهندسی و ساختمان، پشتیبانی و تدارکات، 
مدیریت و کنترل پروژه هــا و عملیات نفت و گاز، یکي 
از بهترین راه حلهاي مطرح در دنیا مي باشــد که امروزه 
بسیاري از سازمانها و شــرکتها از آن استفاده کرده اند. 
در ایــن مقاله قصــد داریم که نگاهی کلــی به کاربرد 
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات در صنعت نفت و گاز و 

پتروشیمی داشته باشیم.
۱-فناوری اطالعات و ارتباطات  

تفاوت فن آوری اطالعات و ارتباطات با فن آوری 
اطالعات، چیســت ؟ در فن آوری اطالعات و ارتباطات 
یا به اختصار فاوا، دســتگاه ها و فن آوری های ارتباطی 
دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور 
اســتفاده از مزایا و دســتاوردهای فن آوری اطالعات و 
ارتباطات، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت 

فناوری اطالعات و ارتباطات،  بیشتر آشنا می شویم: 
-در اوایل سال ۱۹۹۰ به مجموعه سخت افزار، نرم 
افزار، شبکه و صنایع مرتبط به آنان،  فن آوری اطالعات 
گفته می شــد. در فن آوری اطالعات و ارتباطات، تاکید 
و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشــد، بگونه ای 
که ارتباطات به منزله یــک »باید« مطرح بوده که فن 
آوری اطالعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و 

خدماترا دارا نمی باشد.
-فن آوری اطالعات و ارتباطات، واژه ای اســت 
که به هر نوع دســتگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، 
تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت 
افزارهای شــبکه، سیســتم های ماهواره ای و نظایر آن 
اطالق شــده که ســرویس ها، خدمــات و برنامه های 
متعددی به آنان مرتبــط می گردد )کنفرانس از راه دور، 

آموزش از راه دور(. 
-فــن آوری اطالعات وارتباطــات اغلب در یک 
مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقییق تر 
قــرار می گیرد نظیر: فــن آوری اطالعات وارتباطات در 

آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره.
هر جا که فن آوري اطالعــات و ارتباطات به کار 
گرفته مي شــود، حداقل یکي از عملیــات زیرو معموال 

ترکیبي از آنهااتفاق مي افتد:
۱-تبدیل اطالعات 

یعني اطالعات از یک شکل به شکل دیگر تبدیل 
مي شــوند )مثل پخش صداي شــما از یک بلندگو، یا 
اســکن کردن متن یک قرارداد و تبدیــل آن به قالب 

الکترونیک
۲- ذخیره سازی اطالعات 

مثل ذخیره صداي شــما بر روي دیسک یا نوار یا 
ذخیره کردن اطالعات

۳-  پردازش اطالعات 
مثل محاسبه معدل دانش اموزان به وسیله کامپیوتر 

یا تراز حساب مالي در یک نرم افزار حسابداري
۴-تبادل اطالعات 

مثــل مبادلــه اطالعات از یــک کامپیوتر به یک 
کامپیوتر دیگر

5-تحلیل و همگرایی اطالعات
مثل نــرم افزارهاي هوشــمند طراحــي صنعتي 

والکترونیک
۲-سیستم های اطالعاتی یکپارچه 

۱-۲ سیستم سازمانی
به مجموعه فعالیتهای تعریف و طراحی شــده در 
داخل سازمان گفته می شود و دارای ۳ زیر سیستم است:

۱-۱-۲- سیستم های عملیاتی:  طراحی فرایندهای 
اجرایــی و کارهــای فیزیکی که به صــورت ملموس در 

سازمان اجرا می شود.
۲-۱-۲ - سیســتم های اطالعاتی:  کلیه فعالیتهای 
مربوط به ثبت، نگهداری، پردازش و انتقال اطالعات برای 

۲ زیر سیستم عملیاتی و مدیریتی الزم است.
  ۳ -۱-۲ – سیســتم های مدیریتــی:  طراحــی 
فعالیت هایی که در ارتباط با برنامه ریزی و ســازماندهی 

OS می شود. 
در شکل های شماره ۱-۲ و ۲-۲ و ۳-۲سیستمهای 
O.S. . I.S. . M.S.  کنــار هــم مقایســه و بــه خوبی 

مشخص شده اند.

شکل شماره 2-1 ��

      شکل شماره2-2 ��

شکل شماره 2-3 ��
۲-۲- انواع سیستم های اطالعاتی
۱-۲-۲- سیستم های پردازشی تبادالت 

کلیه داده های مورد نیاز از O.S. را دریافت و پس 
از پردازش آنرا برای ســایر آماده می کند.)عمومی ترین 

).I.S نوع
پایگاه داده:  مخازنی اســت که در آن داده ها جمع 
آوری می شــوند. TPS داده ها را در ایــن پایگاه ریخته و 
برای مدیریت آن از سیستم مدیریت پایگاه داده استفاده 

می شود.
۲-۲-۲- سیستم اطالعات مدیریت 

تحلیل آمــاری و پردازش داده هــای TPSجهت 
اطالعات برای وظایف مدیران

۳-۲-۲- سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری 
۱-تولید راه حل ها بــرای تصمیم گیری از طریق 

DB
) What if Analysis( ۲-تحلیل چه می شود اگر

MSP مانند نرم افزار
۴-۲-۲- سیســتم اطالعاتی اســترتژیک/مدیران 

ارشد 
۱-جمع آوری اطالعات از سطوح بیرون سازمان و 

در اختیار مدیران ارشد قرار دادن
۲-در مزیت رقابتی نیز استفاده می شود.

*اگر به سیســتم فوق DSS  اضافه شود سیستم 
جدید تحت عنوان ESS می شود.

۵-۲-۲- سیستمهای پشتیبانی هوشمند 
همانِ DSS اســت به عالوه اینکه امکان اصالح 

مدل تصمیم گیری وجود دارد و سه جزء دارد:
۱-سیستم خبره:  قوانین تصمیم گیری را استخراج 

نموده و در Role Buse می ریزد.
۲-الگوریتم های آموزشی:  کشف خطاهای موجود 

و اصالح آن)مدلهای مورچه، حشرات، مولکول(
۳-مجموعه های فازی:   در این قسمت پارامترهای 

مبهم که مشخصه کلی ندارند اعمال می شوند.
۳- سامانه اطالعات مدیریت 

سیســتم اطالعــات مدیریت سیستمی اســت که 
داده هــا و اطالعات مورد نیاز مدیران را تهیه و در اختیار 
آنها می گذارد. ضمنــًا تعیین می نماید که چه اطالعاتی، 
در چــه زمانی و در چه مکانی و شــرایطی باید به مدیر 
داده شــود تا او با صرف کمتریــن هزینه و امکانات و با 
در اختیار داشــتن فرصت، مبادرت به اتخاذ مناسبترین 

تصمیم نماید. اطالعات و داده های مورد نیاز مدیران در 
این سیســتم اطالعاتی در یک پایگاه داده متمرکز قرار 
گرفته اســت دسترســی به داده ها و اطالعات را تسریع 
نموده و دوگانگی در اطالعات و فعالیتهای موازی را به 

صفر می رساند.
باید توجه داشــت که سیســتم هاي اطالعاتي با 
مدیریت اطالعات تفاوت دارند بطوریکه سیســتم هاي 
اطالعاتــي درخدمت مدیریت اطالعــات تحت عنوان 
سیستم هاي اطالعات مدیریت قرارگرفته و از آن استفاده 
مي کند. سیستمهاي اطالعاتي به معني گردآوري، ذخیره، 
پردازش اشاعه و استفاده ازاطالعات است این مسأله به 
نرم افزار و یا سخت افزار محدود نمي شود بلکه اهمیت 
انســان و هدفهایش را در استفاده از فن آوري، ارزشها و 
معیارهایــي که در این انتخاب به کار مي رود، همچنین 
ارزیابي نهایي از اینکه این ابزار وسیله اي براي رسیدن 
به هدفهایش بوده اند یاخیر را در بر مي گیرد. درصورتي 
که هدف از مدیریت اطالعات ارتقاي کارآیي ســازمان 
از طریــق تقویت تواناییهاي آن بــراي برآورد نیازهاي 
دروني وبروني آن در یــک وضعیت فعال و پویا، تثبیت 
شده اســت. امروزه مدیران ارزش رقابتي واستراتژیکي 
سیســتمهاي اطالعاتي رابه خوبي تشخیص مي دهند. 
در میان سرمایه هاي یک سازمان اعم از نیروي انساني، 
سرمایه هاي مالي، ماشین آالت و تجهیزات، اطالعات، 
با ارزشــترین آنهاست و این مساله به این دلیل است که 
تمام امکانات فیزیکي ومحیطي ازطریق اطالعات توجیه 
مي شــوند. اطالعات ممکن است بصورت استراتژیکي 
مورد اســتفاده قرارگیرد و امتیازات قابــل رقابت براي 
ســازمان کسب کند یا زمینه هاي رقابت را بین سازمانها 
تغییر دهد و امتیازات قابل توجهي  براي ســازمان کسب 
کند یا زمینه هاي رقابت را بین سازمانها گسترش دهد یا 
صنایع را متحول سازد وفرصتهاي جدید بازرگاني براي 
آنها پدید آورد. یک سازمان باید بتواند سیستم اطالعاتي 
ایجاد کند که قادر باشد نیازهاي اطالعاتي اکثریت را در 

درون سازمان برآورده سازد.
۱-۳- نقش MIS در ســازمانها را می توان چنین بر 

شمرد:
۱-۱-۳- نظارت و کنترل بر فعالیتهای سازمان

۲-۱-۳- کاهش حدس و گمان در تصمیم گیریها
۳-۱-۳- امکان برنامه ریزی استراتژیک

۴-۱-۳- بازخور از نتایج تصمیمات
۵-۱-۳- کاهش سطوح مدیریت

۶-۱-۳- کاهش هزینه
ســازمانهای موفق، در مســیر خود در راه رسیدن 
به تعالی بایســتی در جهت یکپارچه سازی سیستمهای 
اطالعاتی خود و ایجاد فرهنگ بکارگیری سیســتمهای 
اطالعات مدیریتی و پشــتیبانی تصمیم در میان مدیران 

خود گام بردارند.
۴- فن آوری اطالعات در صنعت نفت و گاز

 چه سهمی دارد؟
صنعت نفــت و گاز  یکــی از بزرگ ترین صنایع 
کشور اســت که نقش پیش برنده ای برای سایر صنایع 
دارد و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نیــز در تمام 
بخش های صنایعباالدســتی، پائین دستی و میان دستی 
و همچنیــن بخش های خدمات پشــتیبانی نفت و گاز 
نقش بســیارمهمی دارد. با توجه به وضعیت مالی مناسب 
در حوزه صنعت نفت و گاز به نظر می رســد محدودیت 
چندانی برای ســرمایه گذاری در توســعه زیرساخت ها و 
مهارت ها و سایر حوزه های مربوط به فن آوری اطالعات 
در ایــن صنعت وجود نــدارد. از طرفی سیاســت های 
حمایتــی دولت مبنی بر توســعه و تقویت صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی، فرصت مطلوبی برای متولیان صنعت 
اســت تا بدون هیچگونه محدودیت بودجه ای، نســبت 
به ســرمایه گذاری برای توســعه فن آوری اطالعات و 
ارتباطات در صنعت اقدام کنند اما باید دید آیا استفاده از 

این امکان صورت گرفته است یا خیر؟
به منظور ارتقاء و ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیه 
فعالیت هــای فن آوری اطالعات صنعت نفت، شــورایی 
تحت عنوان شــورای فن آوری اطالعــات صنعت نفت 
وجود دارد که با تدوین و اعمال سیاســت ها، برنامه ها، 
اســتانداردها و نیز اعمــال نظارت در کلیــه فعالیت ها 
و برنامه هــای توســعه و کاربرد فــن آوری اطالعات و 
ارتباطات در کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت، موجبات 
مدیریت و راهبری توسعه فاوا در حوزه صنعت نفت، گاز 

و پتروشیمی را فراهم ساخته است.
۱-۴ - تحلیل وضعیــت موجود حوزه صنعت نفت و 

گاز
بر اســاس تحلیل هایــی که از نظــرات خبرگان 
در برنامــه جامع فن آوری اطالعات و ارتباطات کشــور 
برگرفته شــده است شــرکت ملی نفت به عنوان متولی 
اصلی مدیریت و راهبری توســعه فن آوری اطالعات و 

ارتباطات در صنعت نفت کشــور محســوب می شود که 
عــالوه بر تامین نیازهای فاوا در شــرکت ملی نفت، به 
ســایر شــرکت های تابعه وزارت نفت نیز در این زمینه 

سرویس می دهد.
شــرکت ملی گاز مانند سایر شــرکت های اصلی 
تابعه صنعت نفت کشور، در بخش سیستم های عمومی، 
بخش قابل توجهــی از نیازهای خود نظیر نرم افزارهای 
مالــی و اداری، انبار، تدارکات و ماننــد آن را از طریق 
سیستم های عمومی تهیه شــده در قالب سیستم برنامه 
ریزی منابع سازمان  توسط متخصصان شرکت ملی نفت 
ایــران تامین می کند و در حوزه سیســتم های کاربردی 
وظیفه طراحی، ساخت، پیاده سازی، راهبری و پشتیبانی 

سیستم های مورد نیاز بر عهده شرکت ملی گاز است.
5-کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت 

نفت و گاز
۱-5- کاربرد ICT  در مدیریت مهندسی و ساختمان

مدیریت و برنامه ریزی از نظر مهندســی ســازه،  
ســاختمان و فنی فازهای اجرایــی طرحها و پروژه های 
نفتی و گازی، ســکوها، طرحهای عمرانی، ساختمانی،  

محاسباتی به کمک سیستمهای ICT انجام می پذیرد.
۲-5- کاربرد ICT  در مدیریت مهندسی نفت و گاز

 مدیریت و برنامه ریزی حفاری و تجهیزات حفاری 
نفت و گاز مربوط به طرحها و پروژه های نفتی و گازی، 
سکوها، چاههای نفتی و گازی در دریا و خشکی و زمین 
شناسی، انجام لرزه نگاری های سه بعدی مخازن در حال 

توسعه به کمک ICT انجام می پذیرد.
این مدیریت از چهار بخش اصلی تشــکیل شــده 

است که وظایف ذیل را به عهده دارند:
- مهندسی مخازن و پتروفیزیک

- مهندسی زمین شناسی و ژئوفیزیک
- مهندسی حفاری

- مهندسی بهره برداری
۳-5- کاربرد ICT  در مدیریت مالی پروژه های نفت 

و گاز
تعیین هزینه ســرفصل بودجه، کنترل اسناد مالی، 
ســند رســمی، سیســتم نرم افزار مالی و حسابرسی، 
اســتعالم، مناقضه و مزایده الکترونیکی، گزارشات تراز 
و توزیع بودجه،  درج اطالعات در سامانه ملی، شفافیت 
اطالعات مالی برای اطالع عموم و جذب ســرمایه های 

مالی به کمک ICT انجام می پذیرد.
۴-5- کاربــرد ICT  در مدیریت پــروژه، طرحها و 

پروژه های صنعت نفت و گاز
مدیریــت پروژه های ســازمان به عنــوان عامل 
پیشرفت و توسعه سازمان ها محسوب می شوند. بنابراین 
ســازمان ها به دنبال روش هایی بــرای بهبود عملکرد و 
موفقیت پروژه های خود هستند، در واقع عموم سازمان ها 
بــرای بقاء چاره ای جز بهبــود پروژه های خود ندارند و 
آنها که می خواهند همیشــه پیشرو باشــند باید خود و 

پروژه هایشان را به صورت مستمر بهبود دهند.
در  ریســک  مدیریــت  بکارگیــری   -5-۴-۱

تمامی فازهای یک پروژه
     امــروزه بــا توجه به رشــد روز افزون فناوري 
اطالعــات و دانش بشــري و تاثیر آن بــر روند اجراي 
پروژه هاي مختلف و با در نظــر گرفتن ارزش زمان در 
اجراي موفق و بهینه هر پروژه باید از فرصتها بیشترین 
اســتفاده را برده و تا حد امــکان تهدیدهاي موجود در 
این مســیر را کاهــش دهیم. یکي از عوامــل موثر در 
روند اجرایــي مدیریت پروژه که در این خصوص کمک 
شــایاني به مجریــان مربوطه خواهد نمــود، مدیریت 
ریسک است. براســاس تعریفي که از انستیتو مدیریت 
پروژه در ســال ۲۰۰۰ در نشــریه PMBOK  منتشــر 
شــد، ریسک را که شــامل توجه به فرصتها و تهدیدها 
است، این گونه تعریف کرده است: »ریسک یک رویداد 
نامعلومي اســت که اگر رخ دهد، بــر اهداف پروژه تاثیر 
مثبــت یا منفي دارد. ریســک هم تهدیــدات اهداف و 
هم فرصتهاي بهبود اهداف را شــامل مي شود.«کاهش 
مخاطرات منفي در ســازمان و نیاز به اصول پایه اي در 
تصمیم گیریها دالیلي هســتند که مدیران ســازمان را 
وادار به اجراي فرآیند مدیریت ریســک در سیستمهاي 
مبتني بر فناوري اطالعات مي ســازند.اثرات این فرآیند 
باید در تمام بخشــهاي طراحــي، تولید و نگهداري این 
 SDLC .است، نمایان گردد  SDLC سیستمها که همان
در سیســتمهاي IT به پنج بخش تفکیک مي شــود که 
شامل بخش آغازین و امکان ســنجي، تولید و توسعه، 
اجراي سیســتم، نگهداري و بازبینــي مجدد، واگذاري 
مي باشــد. مدیریت ریســک یک فرآیند چرخشي است 
 که مي تواند در هر یــک از فازهاي اصلي SDLC اجرا

 گردد. 
ادامه دارد...  

قسمت اول
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NGL Projects Key in Feeding 
Petchem Plants

The CEO of the National Pet-
rochemical Company (NPC) 
said that NGL 3,100, 3,200 
and Persian Gulf Bidboland 
Refinery played key roles in 
feedstock supply petrochemi-
cal plants.According to NPC, 
Behzad Mohammadi said on 
Wednesday that such projects 
played key roles in prevent-
ing flaring gas in petroleum 
operating areas.He told a 
meeting with executives of 
Khark Petrochemical Plant that 
completion of the value chain 
in the facility was an indication 
of the plant’s integrated man-
agement.Mohammadi said that 
220 mcf/d of gas was flared in 
Forouzan Field, adding plans 
were underway to prevent gas 
flaring in the facility.Khark 
Petrochemical Plant is the sec-

ond oldest petrochemical facil-
ity in Iran after Marvdasht.Iran 
will launch 21 petrochemical 
projects by 2021 and complete 

another 26 projects by 2025.
Khark NGL and Methanol II 
projects are to be launched in 
the second leap of the industry 

by 2025.Iran’s petrochemical 
production capacity is expected 
to reach 130 million tons per 
year by 2025.

Offshore Section of S.P 
Phase 14 Complete by 

December
The operator of phase 14 development 
project of the South Pars gas field said the 
offshore section of the project would be 
complete by December.
According to the Pars Oil and Gas Company 
(POGC), Mohammadi Mahdi Tavasollipour 
said the remaining two platforms of the 
phase would become operational in Decem-
ber.Platform 14D will be loaded and installed 
by mid-December provided that the climate 
remains favorable for transferring the struc-
ture, he said.The phase is being developed by 
56 mcm/d of gas production.
He further said that the platform was being 
built in SADRA Yard and had so far gained 
95% progress.

NIGC Saves $9 bn by  
Liquid Fuel Exports

The CEO of the National Iranian Gas 
Company (NIGC) said by investing a sum of 
$4 billion in urban and rural gas projects in 
recent years and in return for exporting lique-
fied fuel, NIGC has saved roughly $9 billion 
in the gas sector.
According to NIGC, Hassan Montazer 
Torbati said the consuming gas domesti-
cally it would be worth 20 cents but by 
exporting it the country could make 50 cents 
which would be highly beneficial for the 
economy.”As a result, any development we 
make in the gas sector, both in the industrial 
sector and in the domestic sector, will save 
on liquid fuel consumption and ultimately its 
export would bring us a lot of benefits,” he 
said.”On the one hand, using natural gas and 
not using liquid fuel will bring us cleaner and 
healthier air, and on the other hand, it will 
save the country hard currency,” Torbati said. 

Petchem Exports 
 from PETZONE Easier 

than Ever
The CEO of PETZONE said exports of 
petrochemicals from the special petrochemi-
cal economic zone were be facilitated by 
launching a new export corridor.
According to the National Petrochemical 
Company (NPC), Omid Shahidinia said the 
corridor facilitated export of petrochemicals 
in the region, adding the jetties of the zone 
were designed for exporting liquid petro-
chemicals and solid ones would be exported 
from the jetties of Bandar Imam Port.He 
further said that mechanism to export only 
through Bandar Imam Port slowed down 
export operations, adding one of the bottle-
necks of export terminal was the customs 
red tape which had been alleviated in the 
new export facilities in the PETZONE.The 
official went on to add that plans were under 
way to start exporting items in containers 
from the PETZONE.

Iran Eyes 680 mcm/d Gas Output in South Pars

Plant Revers Iranian Manufacturers for Supplying Key Items

The CEO of the Pars Oil and Gas 
Company (POGC) said the com-
pany was planning to bring gas pro-
duction from the supergiant South 
Pars gas field to 680 million cubic 
meters per day by launching new 

platforms.Iran is currently produc-
ing 630 mcm/d of gas from the joint 
offshore field.During a visit to the 
gas field, Mohammad Meshkinfam, 
POGC CEO, said development proj-
ects in phases 13, 14 and 22-24 were 

ongoing by domestic companies.He 
said there was a necessity to develop 
the field as soon as possible because 
it was joint with Qatar in Persian 
Gulf waters, adding POGC was seri-
ously concerned with completion 

of the phases under an integrated 
and systematic masterplan.Recently, 
POGC installed two platforms in the 
gas field which belong to the Phase 
22-24 project.Once operational, the 
platforms will add a billion cubic 
feet per day of gas to the field’s 
output, he said.The POGC CEO 
further added that gas production 
from Phase 14 would initiate soon, 
saying that Platform 14B was ready 
for production and would become 
operational as soon as it becomes 
linked with a pipeline to deliver its 
gas to onshore processing facilities. 
The platform will operate with 500 
bcm/d of production capacity.Mesh-
kinfam also added that three other 
platforms would be loaded to their 
offshore spots in South Pars by the 
end of the current Iranian calendar 
year to March 20.By inaugurating 
phases 13, 14, and 22-24, the field’s 
production capacity will cross 680 
mcm/d.

The CEO of Morvarid 
Petrochemical Plant said 
his company had enjoyed 
the support of powerful 
Iranian manufacturers 
for the supply of items 
and parts in the facility.
Gholamreza Jokar said 
his company had enjoyed 
cooperation of domes-
tic manufacturers and 
was deeply indebted to 
them for its sustainable 
operation and productiv-
ity, reported the National 
Petrochemical Com-
pany (NPC) website.He 

said the company had 
materialized 96 percent 

of its production plan 
despite the sanctions and 

the ensuing restrictions, 
adding that thanks to the 

cooperation of domestic 
companies, Morvarid 
Petrochemical Plant was 
at a favorable production 
state.Last year, the plant 
set a new record for pro-
duction of petrochemi-
cals and has planned 
to reach full productiv-
ity this year, he said.
Joker further expressed 
optimism that the new 
ethylene unit of the com-
pany become operational 
by the end of the current 
Iranian calendar year to 
March 20.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

هم افزایی توانمندی ها میان سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه آل طه
با انعقاد تفاهم نامه توســعه همکاری های همه جانبه 
میان ســازمان مدیریت صنعتی و دانشــگاه آل طه، گام 
دیگری برای توســعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی در 

سطح ملی و بین المللی برداشته شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریت صنعتــی، در دیدار ابوالفضــل کیانی بختیاری، 
مدیرعامــل ســازمان مدیریت صنعتی و رضــا اکبریان 
رئیس دانشــگاه آل طه، تفاهم نامه همکاری های همه 
جانبه میان طرفین منعقد شــد.بنا به این گزارش، کیانی 
بختیاری در این جلســه ضمن برشمردن توانمندی های 
سازمان مدیریت صنعتی در زمینه هایی نظیر آموزش های 
تخصصی و کاربردی؛ مشــاوره و تحقیــق، کانون های 
ارزیابــی مدیــران حرفه ای، مشــاوره و اجرای مدیریت 
چابکی و اســتراتژی برای ســازمان ها و...  اظهار داشت: 
سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد دوره های حرفه ای، 
دوره های رسمی کارشناســی ارشد، دوره های میان رشته 
ای همچون مدیریت زیست فناوری و دوره های آمادگی 
اســتخدام را با همکاری دانشــگاه آل طه برگزار نماید.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی با اشاره به برگزاری 
دوره های بین المللی این سازمان گفت: در حوزه آموزش با 
دانشگاه های معتبر فرانسه، کانادا و آلمان همکاری داریم، 
همچنین بســیاری از دوره های جدیــد از جمله مدیریت 
کسب و کارهای دانش بنیان، مدیریت فناوری و نوآوری؛ 
مدیریت هوا- فضا؛ مدیریت کســب و کارهای کوچک 
و متوســط با آلمان ها، مدیریت صندوق های بازنشستگی 
بــا ایتالیا، مدیریت تحول دیجیتال؛ مدیریت مســئولیت 
اجتماعی بنگاهها و ســازمان ها )CSR(؛ مدیریت صنایع 

معدنی؛ مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی را با دانشگاه های 
کانادا راه انــدازی کرده ایم.وی در خصوص انعقاد تفاهم 
نامه فی مابین خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت صنعتی 
آمادگی دارد تــا در تمامی زمینه های مورد توافق به ویژه 
در برگزاری دوره های مشترک بین المللی با دانشگاه های 
کشورهای آلمان، فرانســه، کانادا و...  و همچنین انتشار 

کتــب و مقــاالت و راه اندازی انتشــارات بین المللی در 
باالترین سطح، همکاری ها را آغاز نماید.کیانی بختیاری 
تصریح نمــود: عالوه بر این، ســازمان مدیریت صنعتی 
آماده اســت در خصوص تدوین اســناد بین المللی بویژه 
ســند بین المللی تمدن با توجه به ســوابق و تجاربی که 
دارد، با دانشــگاه آل طه همکاری نماید.در این جلســه 

رضا اکبریان رئیس دانشــگاه آل طه نیز ضمن بیان این 
نکته که ســازمان مدیریت صنعتی دارای توانمندی های 
متعدد اســت اظهار داشت: ما به ارتباط دانشگاه با صنعت 
معتقدیم و باور داریم زمان رویکردهای جزیره ای سپری 
شده و باید در حرکت های علمی هم افزایی داشته باشیم.
وی افزود: دانشگاه آل طه به عنوان یک دانشگاه حکمت 

بنیــان عالوه بر آموزش و پژوهش،ارتباط با صنعت 
و رشــد عقالنی دانشــجویان خود را مدنظر قرار داده  و 
امید اســت بتواند به عنوان یک دانشگاه برتر در گستره 
علوم دانشــگاهی خدمتگزار باشــد.اکبریان تصریح کرد: 
این دانشــگاه به منظور گسترش زمینه های فعالیت خود، 
برنامه هایی از جمله توســعه تحصیالت تکمیلی، تأسیس 
شــرکتهای دانش بنیان، راه اندازی پارک علم و فناوری، 
فراهم نمودن بســتر همکاری با دانشگاه های برتر خارج 
از کشــور، ایجاد مراکز فرهنگی و ترویجی و تأســیس و 
گسترش پژوهشکده ها را در دستورکار خود قرارداده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری ســازمان مدیریت 
صنعتی پروژه های بین المللی و انتشــار کتب در ســطح 
بین المللی  محقق گردد.در پایــان این دیدار تفاهم نامه 

همکاری بین طرفین مبادله گردید.

طی مراسمی در سازمان مديريت صنعتی؛

پوستر و شعار هفدهمين همايش تعالی سازمانی رونمايی شد
امســال با توجه به ســال رونق 
تولید و همزمانــی برگزاری همایش با 
روز مهندســی، محور اصلی هفدهمین 
همایش تعالی ســازمانی، »مهندســی 
برای  ایرانی«  ســازمان های  در  تعالی 

رونق تولید قرار داده شد.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل 
از روابــط عمومی ســازمان مدیریــت 
صنعتی، ســید علیرضا شــجاعی مدیر 
مرکز تعالی ســازمانی سازمان مدیریت 
صنعتی و دبیر این همایش در حاشــیه 
ارزیابان  اولیه  افتتاحیه اجماع  مراســم 
شرکت های ســطح تندیس هفدهمین 
دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی 
با اعالم این خبر، گفت: این مراســم با 
حضور جمعی از اعضای کمیته علمی، 
مدیران سازمان های سرآمد  و  ارزیابان 
کشــور برگزار و از پوستر و شعار جدید 

هفدهمین همایش ملی تعالی سازمانی 
رونمایی شــد.وی با بیان اینکه الگوی 
تعالی سازمانی یکی از ابزارهای قوی و 
قدرتمند برای ارتقا و توسعه بنگاه ها به 
شمار می رود، افزود: این الگو با ارزیابی 
۹ معیــار مهم در حوزه توانمندســازها 
و نتایــج از جمله اســتراتژی، رهبری 
سازمان، کارکنان، فرآیند و محصوالت 
و خدمــات، همکاری هــا و منابع و نیز 
آنهــا در مشــتریان، کارکنان،  نتیجه 
ســازمان و جامعه، به یادگیری، بهبود 
و نوآوری کســب و کارها و سازمان ها 
کمک شایانی می کند. شجاعی با تاکید 
اینکه امروزه شــرکت ها برای قرار  بر 
گرفتن در زمره بنگاه ها و سازمان های 
سرآمد و پیشــی گرفتن از رقبا در بازار 
ملی و بین المللــی از این الگوی جامع 
چندی  داشت:  اظهار  می کنند،  استفاده 

پیش در مراسم بین المللی که در حوزه 
تعالی سازمانی در کشور فنالند برگزار 
شد سازمان هایی از کشورهای بلژیک، 
انگلســتان،  پرتغال،  چین،  ســوئیس، 
امارات، فنالند، فرانســه، مجارستان و 
ترکیه حائز رتبه برتر و کســب جایزه 
شــدند. وی ادامه داد: امسال در ایران 
نیز شرکت ها و ســازمان های مختلف 
خصوصــی و غیردولتــی در صنعت و 
خدمــات با پیاده ســازی الگوی تعالی 
نســبت  در مجموعه خود،  ســازمانی 
به ارزیابــی آن اقدام و بــا حضور در 
هفدهمیــن دوره اعطــای جایزه ملی 
تعالی سازمانی میزان سرآمدی شرکت 
خــود را محــک می زنند.دبیر همایش 
ملی تعالی ســازمانی با اشاره به گستره 
کاربرد این الگو در کلیه ســازمان های 
تولیدی و خدماتی خصوصی و دولتی، 

گفت: جایزه ملی تعالی سازمانی در پنج 
بخش ساخت و تولید، خدمات، سالمت، 
آموزش و عمومی یا غیرانتفاعی برگزار 
می شــود. لذا عالوه بر صنایع کوچک 
دانشــگاه ها،  بــزرگ،  و  متوســط  و 
شــهرداری ها، دســتگاه های دولتــی 
ســازمان های  و  وزارتخانه ها  همچون 
استانی، شرکت های دولتی همچون آب 
و برق می تواننــد در این فرآیند حضور 
یابند.شجاعی به تقارن زمانی برگزاری 
همایش امســال با ۵ اســفندماه و روز 
مهندسی اشاره کرد و گفت: رونق تولید 
از سازمان ها و بنگاه های متعالی حاصل 
می شــود و زمانی می توانیــم به رونق 
تولید امید داشته باشیم که سازمان های 
تولیــدی و خدماتــی و دســتگاه های 
دولتی  یعنی دستگاه های  آنها  پشتیبان 
و اجرایی در مســیر تعالی قرار گیرند. 

این موضــوع ضروری  تحقــق  برای 
کشورمان  ســازمان های  همه  اســت 
پیاده سازی ارزش ها و مفاهیم بنیادین 
تعالی ســازمانی را در دستور کار خود 
قــرار دهند و تا حصــول نتیجه آن را 
مهندسی و مدیریت کنند. از همین رو 
را »مهندسی  شعار هفدهمین همایش 
تعالی در ســازمان های ایرانی« در نظر 
گرفتیم.گفتنی است هفدهمین همایش 
ملی تعالی ســازمانی ۵ اســفندماه در 
مرکز همایش هــای بین المللی صدا و 
ســیما برگزار می شــود و سازمان های 
سرآمد هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی معرفی می شوند. فرصت ثبت 
نام و ارائه اظهارنامه در ســطوح تقدیر 
تا پایان آبان و سطح گواهی حداکثر تا 

آخر آذرماه امکان پذیر است.

 تحلیلگران، اشباع عرضه نفت در سال آینده را پیش بینی 
کرده اند اما این دورنمای منفی تا حد زیادی به ســالمت رشــد 

صنعت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ بستگی دارد.
به گزارش ایســنا، مشــکالت مالی به خوبی شــناخته 
شــده اند امــا دومینوها کاهــش پیدا خواهند کــرد. برخی از 
شــرکت های حفاری اخیرا شــاهد کاهش خط اعتباری خود 
بوده اند که دسترســی آنها به ســرمایه جدید را محدود کرده 
اســت. بانکها ســاالنه دو بار در بهار و پاییز خطوط اعتباری 
برای شــرکت های حفاری شیل را مورد ارزیابی قرار می دهند 
و درباره میزان پولی که این شــرکت ها می توانند اســتقراض 
کننــد تصمیم می گیرند. این بار برای نخســتین بار در ســه 
ســال گذشــته انتظار می رود وام دهندگان ظرفیت وام دهی 
بــه آنها را محدود کنند.محدودیت در وام دهی در شــرایطی 
حاصل می شــود که کنکاش در فاینانس شــیل افزایش پیدا 
کرده اســت. قیمتهای ســهام امســال که ســرمایه گذاران 
عالقه خود را از دســت داده اند، به شــدت کاهش پیدا کرده 
اســت. صنعت نفت شــیل همچنان پول خرج می کند و وام 
دهندگان و ســرمایه گذاران این صنعــت را نادیده می گیرند.
البته اگر شــرکت های حفاری نتوانند برای پوشش کمبودهای 
فاینانس خود استقراض کنند، ممکن است مجبور شوند اعالم 
ورشکســتگی کنند. به گفته بیلی بایلی، مدیر شرکت سرمایه 
سالت اســتون، کاهش مبنای استقراض می تواند پیش درآمد 
خوبی برای ورشکســتگی احتمالی باشد زیرا بازارهای سرمایه 
درهای خود را به روی چنین شرکت هایی می بندند و از این رو 

استقراض، تنها منبع نقدینگی است.با این حال دسترسی همه 
شرکت ها به بازارهای ســهام کامال قطع نشده است. شرکت 
دایاموند بک انرژی توانســت ســه میلیارد دالر اوراق قرضه 
جدید با نرخ بهره پایین صادر کند.اســترس مالی، کندی رشد 
تولید نفت آمریکا در ســال میالدی جاری را توضیح می دهد. 
آمریکا در فاصله ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۱۸ حدود دو میلیون 
بشــکه در روز به تولید نفت خود اضافه کرد اما رشد تولید این 

کشــور در فاصله ژانویه تا اوت سال ۲۰۱۹ تنها چند صد هزار 
بشکه در روز بود.اما عجیب است که آژانس بین المللی انرژی 
همچنان رشــد قابل توجه تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۰ به 
میزان ۱.۲ میلیون بشــکه در روز را پیش بینی م  کند اما همه 
بــا این دورنمای خوش بینانه موافق نیســتند. کمبود اعتبار و 
اســترس مالی در بخش شیل ممکن اســت به نتایج مایوس 
کننده در سال ۲۰۲۰ منتهی شود.در برابر چنین وضعیتی گروه 

اوپک پــالس باید درباره حرکت بعدی خــود تصمیم بگیرد. 
آژانــس بین المللی انرژی اعالم کــرده اوپک پالس به دلیل 
دورنمای اشباع عرضه که تا حد زیادی به دلیل رشد نفت شیل 
بوده، با مشکالتی مواجه اســت.با این همه در بازار معامالت 
فیزیکی، نشــانه ها اندکی مثبت هستند. در بازار معامالت آتی 
قراردادهــای ماه آتــی نفت برنت با نرخ باالتری نســبت به 
قراردادهای بلندمدت معامله می شود. نرخ پریمیوم شش ماهه 

اخیرا به ســه دالر و ۵۰ سنت در مقایســه با یک دالر و ۹۰ 
سنت در ماه گذشته افزایش پیدا کرده که نشان دهنده محدود 
شــدن عرضه در بازار اســت.بعالوه احتمال گرم شدن رابطه 
تجاری آمریکا و چین وجود دارد که می تواند از اقتصاد جهانی 
حمایت کند. اعتماد کردن به شــایعات روزمره که در پکن و 
واشنگتن شنیده می شوند، دشوار است اما دو طرف تمایل خود 
را برای آتش بس ابراز کرده و فعال تعرفه های تالفی جویانه را 
افزایش نداده اند.با این همه رشد اقتصادی آهسته شده است. 
سازمان توســعه و همکاری اقتصادی )OECD( هشدار داده 
که رشــد تولید ناخالص داخلی جهانی امســال به ۲.۹ درصد 
کاهش پیدا کرده و تا سال ۲۰۲۱ بین ۲.۹ تا سه درصد خواهد 
ماند که ضعیف ترین نرخ رشــد اقتصادی در یک دهه گذشته 
به شــمار می رود و بســیار کمتر از رشد ۳.۸ درصدی در سال 
گذشته اســت. دو سال مناقشــه تجاری و تعرفه های تالفی 
جویانه آمریکا و چین به تجارت ضربه زده و ســرمایه گذاری 
تجاری را تضعیف کرده و مشاغل را در خطر قرار داده است.بر 
اساس گزارش رویترز، بنابراین آمریکا و چین روی چشم انداز 
کوتاه مدت نفت تاثیر زیــادی دارند. هنوز درباره میزان مازاد 
عرضه نفت در ســال ۲۰۲۰ اتفاق نظــر وجود ندارد اما بهبود 
روابط تجاری آمریکا و چین بالفاصله در تغییر پیش بینی های 
رشــد اقتصادی، رشد تقاضا برای نفت و مهم تر از همه اعتماد 
تجاری منعکس خواهد شــد. حتی انتظــار باالتر برای بهبود 
 اقتصــادی قیمتهای نفــت را حداقل برای مدتــی بهبود باال

 خواهد برد.

با انعقاد تفاهم نامه توسعه 

همکاری های همه جانبه میان 

سازمان مدیریت صنعتی و 

دانشگاه آل طه، گام دیگری 

برای توسعه همکاری های 

آموزشی تحقیقاتی در سطح ملی 

و بین المللی برداشته شد

عوامل جهت بخش نفت در سال آينده
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

گزارش دانش نفت از نشست خبری معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

امکان توزیع روزانه ۴0 میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی صرفه اقتصادی فراوان 
را مهم ترین  بــودن ســی ان جی  پاک  و 
مزایای این ســوخت برشــمرد و گفت: 
امکان رســاندن رقم توزیــع روزانه این 
ســوخت تا بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب 

در کشور وجود دارد.
نشستی  در  قاسمی ده چشمه  حمید 
خبری کــه بعدازظهر روز شــنبه، دوم 
آذرماه با حضور نمایندگان رســانه ها در 
ســالن اجتماعات شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتــی ایران برگزار 
شــد، افزود: هم اکنون به طــور میانگین 
روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
فشرده در جایگاه های عرضه گاز طبیعی 
فشرده )ســی ان جی( سطح کشور توزیع 
می شــود که ایــن مقدار تنهــا نیمی از 
ظرفیت موجود برای توزیع این ســوخت 
پاک اســت.وی افزود: با احتساب تبدیل 
۴۰۰ هزار تاکسی و یک میلیون و ۱۰۰ 
افزایش  امکان  بنزین سوز،  وانت بار  هزار 
روزانه ۱۸ میلیون مترمکعب ســی ان جی 
و دســتیابی به توزیع روزانه ۴۰ میلیون 
مترمکعبی این ســوخت پاک در کشور 
وجــود دارد.معاون مدیرعامل شــرکت 
ارزانی،  ملی پخش فرآورده هــای نفت، 
صرفه اقتصادی، پاک بودن و سوددهی 
بــاالی جایگاه هــای ســی ان جی را از 
مهم ترین مزایای این صنعت برشــمرد 
و گفت: در شــهر تهران تنها از یک سوم 
این در  ظرفیت موجود استفاده می شود، 
حالی است که با اســتفاده از سی ان جی 
در خودروها می تــوان هزینه حمل ونقل 
عمومی و شخصی در ســطح شهرها را 
به نحو قابل مالحظه ای کاهش داد.وی 
هزینه حدودی تبدیل خودروهای بنزینی 
به گازسوز را حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان 
بســته به کیفیت تجهیزات عنوان کرد و 

افزود: هم اکنون امکان تبدیل روزانه ۲۲ 
تــا ۳۰ هزار خودرو  بنزینی به گازســوز 
در کشــور وجود دارد.قاسمی با اشاره به 
بازگشت ســرمایه احداث جایگاه عرضه 
سی ان جی ظرف سه سال، آن را صنعتی 
امیدواریم  ســودبخش خواند و گفــت: 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در این 
بخش در ســال های آینده به نحو قابل 
مالحظه ای افزایــش یابد.وی همچنین 
برنامه ریــزی برای احــداث جایگاه های 
مقیــاس  عرضه ســی ان جی،  کوچک 
به کارگیــری فناوری های نو در صنعت 
هوشمندسازی  خودروها،  کردن  گازسوز 
نیز  جایگاه هــای عرضه ســی ان جی و 
اعطای گواهی ســالمت به خودروهای 
گازسوز را از مهم ترین برنامه های پیش 

رو برای توســعه صنعت ســی ان جی 
در کشور برشــمرد.در ادامه این نشست، 
محمــد رضایــی، مدیــر پژوهــش و 

فناوری شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی و عضو هئیت مدیره 
نفتی  شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نیز با اشــاره با ســودآوری این صنعت 
برای اقتصاد کشــور با جایگزینی آن با 
برای  زیرساخت های دولت  بنزین گفت: 
توسعه صنعت ســی ان جی و استفاده از  
گاز طبیعی به عنوان ســوخت خودروها 
در کشــور آماده اســت.وی همچنین از 
افزایش اقبال عمومی برای گازسوز کردن 
خودروها با متعادل کردن قیمت بنزین در 
روزهای اخیر خبر داد و گفت: متقاضیان 
 IRNGV.IR می توانند از طریق ســامانه
برای گازســوز کردن خودرو خود اقدام 
قلی پور،  کنند.در همیــن حال، حســن 
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران گفت: هم اکنون 
حدود ۲ هزار و ۴۷۸ تجهیز ســی ان جی 
در کشــور وجود دارد و ۹۱ تجهیز نیز در 
حال ساخت است.وی تاکید کرد: به طور 
میانگین روزانه ۱۹ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی فشــرده در سراســر جایگاه های 
عرضه ســی ان جی کشور توزیع می شود 
کــه این رقم در روزهای اخیر، ۲ میلیون 
اســت.قلی پور  یافته  افزایش  مترمکعب 
تعداد جایگاه های عرضه ســی ان جی در 
اســتان تهران را ۲۷۴ بــاب اعالم کرد 
و گفــت: به طور میانگیــن ماهانه ۱۵۰ 
میلیون مترمکعب ســی ان جی در استان 
تهران به خودروها عرضه می شــود که 
این رقم معادل یک سوم ظرفیت موجود 

است.

اخبار

اطالعیه شماره 7 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

میانگین مصرف بنزین کل کشور به روزانه 7۹ 
میلیون لیتر رسید

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تازه ترین اطالعیه 
خود اخبار بعضی از رسانه ها مبنی بر افزایش مصرف بنزین پس از اجرای 
طرح مدیریت مصرف ســوخت را رد و اعالم کــرد: روند مصرف بنزین 
کشــور در روزهای اخیر کاهشی بوده و میانگین آن از زمان اجرای طرح 

مدیریت مصرف سوخت به روزانه ۷۹ میلیون لیتر رسیده است.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، در متن این اطالعیه آمده اســت: »به اطالع 
می رســاند میانگین مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت 
مصرف ســوخت در روز جمعه، ۲۴ آبان ماه تا پایان روز یکشنبه، سوم 
آذرماه، حدود ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است؛ این در حالی است که 
میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز پنج شنبه، ۲۳ 
آبان مــاه )پیش از اجرای این طرح( حدود ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده 
است.به  این وسیله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با توجه 
به آمارهای غیررســمی که در بعضی از رســانه های منتشر شده است، 
ضمن رد آمارهای یادشــده، میانگین مقدار مصرف بنزین کشور را در 
روز سوم آذرماه، ۷۵ میلیون لیتر اعالم می کند.«                                                                   

 جزئیات خسارات وارده به بیش از
 ۱00 جایگاه سوخت در اغتشاشات بنزینی

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشــور با اشاره به خسارات 
وارده به جایگاه های ســوخت در جریان اغتشاشات هفته گذشته گفت: 
متاســفانه بیش از ۱۰۰ واحد مجاری عرضه سوخت در کل کشور صدمه 

دید. برخی از این صدمات به حدی بود که جایگاه را از مدار خارج کرد.
صالحی رئیس انجمن جایگاه داران ســوخت کشور درباره میزان 
خسارات وارده به جایگاه های بنزین در کشور در جریان نارآرامی هایی 
بــه بهانه افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، گفت: در ســال ۱۳۹۷ 
کشور با تورم افسارگســیخته روبرو شد و این روند در سال جاری نیز 
ادامه پیدا کرد. در همین اثنا شــوک افزایش قیمت بنزین به ملت وارد 
شــد. در نتیجه ایــن تصمیم در نرخ اول )ســهمیه ای( بنزین، قیمت 
۵۰ درصد و در نرخ دوم ســه برابر افزایش بها داشــتیم؛ در حالی که 
ســبد درآمدی مردم هیچ تغییر نکرده بــود و طبق آمار بانک مرکزی 
و ســازمان آمار حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد تورم در کشــور وجود داشت. 
بنابراین افزایش قیمت بنزین شوک بزرگی به مردم وارد کرد در حالی 
که ســه روز قبل از این مساله، وزیر نفت در پاسخ به خبرنگاری اعالم 
کرد بحث افزایش قیمت شــایعه است و مجلس هم اجازه این کار را 
به دولت نداده است. سخنگوی دولت هم روز ۲۳ آبان گفت قرار است 
هفته آینده جلســه  ای برگزار و تصمیم نهایی گرفته شود. در این فضا 
انرژی به عنوان اعتراض همگانی در جامعه آزاد شد و شوربختانه چون 
مســئولین باز هم آمادگی این وضعیت را نداشتند هجمه  هایی صورت 
گرفت.رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور تصریح کرد: در میانه 
این اعتراضات به مکان هایی که هیچگونه تقصیر و کوتاهی نداشتند، 
صدمات جدی وارد شــد از جمله بــه جایگاه های بنزین. این در حالی 
اســت که جایگاه داران در تمام شــرایط بحرانی کشور از جمله سیل، 
زلزله و حتی جنگ در صف اول خدمت  رســانی هستند. متاسفانه بیش 
از ۱۰۰ واحد مجاری عرضه سوخت در کل کشور صدمه دید. برخی از 
ایــن صدمات به حدی بود که جایگاه را از مدار خارج کرد. برای مثال 
در اســتان اصفهان بیش از ۲۲ جایگاه، در اســتان فارس بیش از ۲۲ 
جایگاه، در تهران بیش از ۲۱ جایگاه، در اســتان کردستان بیش از ۶ 
جایگاه، در مریوان ۵ جایگاه، در اســتان لرســتان بیش از ۶ جایگاه و 
در استان خوزســتان ۱۲ جایگاه دچار آسیب جدی شدند و بسیاری از 
آنها کامال از بین رفتند. صالحی تاکید کرد: صدمات به حدی است که 
فکر نمی کنم تا چند ماه آینــده این جایگاه ها بتوانند به مدار برگردند. 
واقعیت این اســت که انتقاد هم بایــد دارای دانش علمی و اخالقیاتی 
باشد. یعنی هم وجدان علمی می خواهد و هم وجدان اخالقی. این انتقاد 
به مسئولین از وزارت نفت بخصوص شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تا نیروهای امنیتی و حفاظتی، وارد است که نتوانستند در روزهای 
اول اعتراضــات نیــروی کافی در جایگاه ها مســتقر کنند تا مانع این 
اتفاقات شــوند. حتی به جایگاه داران صدمات روانی هم وارد شد.وی 
ادامه داد: یکی از جایگاه هایی که در کرمانشــاه آســیب دید برای ما 
بــود که البته ما بعد از دو ســه روز آن را مجــدد راه اندازی کردیم و 
االن بــا نزدیک به ۱۰۰ درصد توان به مدار برگشــتیم. اما دوربین -

های مداربسته نشان می دهد حمایت و حفاظت کافی از جایگاه ها نشد. 
صالحی در مورد مبلغ خســارات وارده گفت: در حال حاضر ما در حال 
جمع  آوری گزارش هستیم. برای همین منظور از کانون کارشناسان در 
اســتان های مختلف کمک گرفتیم تا در سه بخش ابنیه و ساختمان، 
لوازم و تجهیزات اداری و تاسیســات جایگاه ها ارزیابی صورت بگیرد. 
چون باید ســه کارشناس در این موارد نظر دهند، بیان میزان خسارات 
کمی زمان بــر خواهد بود. اما در تالش هســتیم تا بتوانیم رقم واقعی و 

نزدیک به واقعیت میزان خسارات را پیدا کنیم.

»کد 25« کارت سوخت به چه معناست؟
کارت ســوخت  از  اســتفاده  هنگام 
همچون  پیام هایی  با  است  ممکن  شخصی 
»کد ۲5« یا »کارت ابطال شده« مواجه شوید 
که این مســئله به دلیل استفاده نادرست از 
کارت و مخدوش شدن فیزیک کارت است. 
همچنین ممکن اســت مالــک کارت آن را 
ابطال کرده باشد که درصورت دریافت این 
پیام، مالکان برای صدور المثنی کارت باید 

به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کنند.
در صورت  نقلیــه  وســایل  مالکان 
فراموش کردن رمز، می توانند به نواحی و 
مراکز پخش فرآورده های نفتی در سراسر 
کشــور مراجعه کنند؛ همچنین باید توجه 
داشــت که صدور کارت سوخت هوشمند 
المثنــی فقط از طریــق دفاتر پلیس +۱۰ 
مقدور اســت. بنابراین کســانی که کارت 
ســوخت ندارند و تاکنون نیز درخواســت 
صدورکارت ســوخت نکرده اند، می توانند 
خود یا وکیل قانونی شان با در دست داشتن 
مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه 

به مراکز پلیس+۱۰مراجعه کنند.
کارت  درخواست  برای  مدارک الزم 

سوخت المثنی
حذف رمز کارت ســوخت نیز در این 
دفاتر قابل انجام اســت. مــدارک هویتی 
مالــک برای درخواســت المثنــی کارت 
هوشــمند ســوخت نیز به این شرح است 
که برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک 
شناســایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل 
اصل شناســنامه یا کارت ملی هوشــمند 
یــا گذرنامه نیاز اســت. برای اشــخاص 
حقوقی نیز معرفی نامه رســمی از سازمان 
یا شــرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز 
بــه همراه اصل شناســنامه یا کارت ملی 
هوشــمند یا گذرنامه نماینده نیاز اســت. 
دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک 

نیــز می توانند با ارائه مدارک شناســایی 
معتبر شــامل اصل شناســنامه یا کارت 
ملی هوشــمند یا گذرنامه نســبت به اخذ 
خدمات مــورد نیاز اقدام کننــد. در مورد 
خودروهای لیزینگی )خودروهای اجاره به 
شرط تملیک(، اســناد و مدارک در اختیار 
استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو 
مالک عمل است. مدارک شناسایی وسیله 
نقلیه نیز شــامل کارت شناسایی خودرو یا 
شناسنامه مالکیت وســیله نقلیه یا بنچاق 
محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث 
تعهدنامه  فرم  تکمیل  معتبر می شود.برای 
در دفاتر پلیــس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار 
تومــان در پایانه  هــای pos بانک ملت 
مســتقر در این دفاتر و  اخذ رســید ثبت 
المثنی  کارت هوشمند سوخت  درخواست 
از کاربر، مراحلی اســت که باید طی شود. 
کســانی که در ســایت دولت همراه ثبت 
نام کرده انــد، نیازی به ارائه درخواســت 
المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص 
از طریق اداره پســت به آدرسی که اعالم 

کرده اند ارسال می شود.
ثبت درخواست ۹۰ هزار درخواست 

برای کارت سوخت المثنی
شــهرام رضایی - مدیر برنامه ریزی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - 
هم درباره آخرین وضعیت کارت ســوخت 
اعالم کرده اســت: پیــش از اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین، به طور میانگین روزانه 
۵۰۰۰  درخواســت برای کارت ســوخت 
المثنی وجود داشت، اما این رقم هم اکنون 
به ۸۵ تا ۹۰ هزار درخواست رسیده و این 
در حالی اســت که ظرفیت صدور کارت 
ســوخت کشــور روزانه ۳۰ هــزار کارت 
اســت.وی با بیان این کــه افزایش تعداد 
درخواست ها ســبب زمان بر شدن فرآیند 

صدور کارت شده است، افزود: در تالشیم 
ظرفیت صدور کارت را به ۵۰ هزار عدد در 
روز برســانیم، با این حال حدود ۹۰۰ هزار 
باقی مانده که همین مسئله  درخواســت 
صدور کارت های المثنی را با تاخیر روبه رو 
کرده است.رضایی با بیان این که همچنان 
۷۰۰ هــزار کارت ســوخت در باجه های 
معطله پســت باقی مانده اســت، گفت: با 

توجه به این که شــرکت پست در روزهای 
بــه هم وطنان خدمت رســانی  نیز  جمعه 
کرده، توصیه ما این اســت کــه مالکان 
از طریــق درگاه اینترنتــی epolise.ir  و 
post.ir  کارت خــود را پیگیــری و برای 
دریافت آن اقدام کنند. وی با بیان این که 
ارائــه خدمــات، هزینه ای بــرای مالکان 
ندارد، گفت: به جــز مبلغ ۱۰ هزار تومان 

که برای صــدور کارت المثنــی دریافت 
می شــود، مالــکان هیچ هزینــه دیگری 
پرداخت نخواهند کــرد.او در پایان درباره 
کاهش مصرف سوخت پس از اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین گفت: آنچه از شواهد 
برمی آید مقدار مصرف بی شــک کم شده 
و طبیعی اســت که این اتفاق رخ دهد، اما 
برای ارائه آمــار دقیق باید اطالعات یک 
دوره ۱۰ روزه را تجمیــع کنیم تا بتوانیم 
آمارهــای دقیق تــری در زمینــه کاهش 
مصرف ســوخت ارائــه کنیم.بنا بر اعالم 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با 
این حال اگر هم وطنان به هر دلیلی موفق 
به پیگیری کارت ســوخت خود از طریق 
درگاه های اینترنتی نشــده اند می توانند با 
مراجعه حضوری بــه دفاتر خدمات پلیس 
+۱۰ حتــی در روزهــای تعطیل و جمعه 
روند صــدور کارتشــان را پیگیری کنند. 
ســوخت گیری در جایگاه هــا روال عادی 
و طبیعی داردبه گفتــه مدیر برنامه ریزی 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی، 
وضــع ســوخت گیری در جایگاه ها روال 
عادی و طبیعی را می گذراند و به جز چند 
مــورد جایگاهی کــه در اتفاق های اوایل 
هفته گذشــته دچار مشکل شده بود همه 
جایگاه هــا عملیاتی هســتند و هم وطنان 
ندارند. مشــکلی  ســوخت گیری  بــرای 
همچنین از مجموع ۴۰۰۰ جایگاه سوخت 
در سراســر کشور، درصد بســیار کمی از 
آن ها در اتفاقات هفته گذشته دچار آسیب 
شده اند که بســیاری از آن ها فعالیت خود 
را از ســرگرفته اند و حتی اگر در بعضی از 
مناطق به دلیل شــدت آسیب دیدگی نیاز 
به اســتقرار جایگاه های سیار عرضه بوده، 
این اتفاق رخ داده است تا هم وطنان دچار 

مشکلی نشوند.

با احتساب تبدیل ۴00 هزار 

تاکسی و یک میلیون و ۱00 

هزار وانت بار بنزین سوز، 

امکان افزایش روزانه ۱۸ 

میلیون مترمکعب سی ان جی و 

دستیابی به توزیع روزانه ۴0 

میلیون مترمکعبی این سوخت 

پاک در کشور وجود دارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

اویل پرایس در گزارشی تشریح کرد:

پنج مخالف سرسخت صنعت جهانی نفت و گاز 
وب سایت اویل پرایس در گزارشی 
به بررســی پنج مخالف سرسخت صنعت 
جهانی نفت و گاز از افکار عمومی گرفته تا 

مداخله دولت ها پرداخته است.
به نظر می رســد که در طول سال 
۲۰۱۹ پیش بینی کننــدگان در دورنمای 
تقاضــا بــرای نفت به حد کافی ســریع 
تجدیدنظــر نکردند. آژانــس بین المللی 
انرژی همچنان به بازبینی نزولی پیش بینی 
رشــد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ و 
پس از آن ادامه می دهد و اخیرا در گزارش 
ســاالنه »دورنمای انرژی جهان« پیش 
بینی کــرد که تقاضای جهانی برای نفت 
به میزان یک میلیون بشکه در روز تا سال 
۲۰۲۵ رشــد خواهد کــرد و از آن به بعد 
به دلیل بهبود بهره وری سوخت و حضور 
خودروهای برقی بیشتر در جاده ها، کمتر 
خواهد شــد. تقاضای جهانی برای نفت 
در طــول دهه ۲۰۳۰ به میزان ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز رشد کرده و به ۱۰۶ میلیون 
بشکه در روز در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید.
وب ســایت اویل پرایس در گزارشی به 
بررســی پنج مخالف سرســخت صنعت 
جهانی نفت و گاز از افکار عمومی گرفته تا 
مداخله دولت ها پرداخته که به این ترتیب 

است:
دشمن شماره ۱: صنعت نفت و گاز

بدترین دشمن خود بودن ممکن است 
کلیشــه ای به نظر برســد اما در این مورد، 
کامال مناسب به نظر می رسد. صنعت نفت 
و گاز به شــکلی عمل کرده که چهره خود 
را مخدوش کرده و وظایف محیط زیستی 
خود را به شکل احســن انجام نداده است. 
 BP شــرکت هایی مانند اکســون موبیل و
عامل تیره شــدن چهــره عمومی صنعت 
هســتند. فجایع محیط زیستی که شماری 
از شرکت های انرژی مرتکب شده اند هرگز 
فراموش نخواهد شد. اما شرکت های نفت 
و گاز بــه حدی ســرگرم رقابت با یکدیگر 

هستند که به سختی حواسشان به دشمنان 
دیگری است که تالش می کنند آنها را به 

زانو دربیاورند.
دشمن شماره ۲: نسل هزاره

نســل هزاره در حــال تغییر دادن 
دنیاســت و صنعت نفت و گاز نیز عمیقا 
تحــت تاثیــر این نســل قــرار گرفته 
اســت. هزاره ها جنگ خاموشــی را علیه 
غیرقابل  چیزهای  کثیف،  تمامی چیزهای 
تقســیم، همه مواردی که از نظر اخالقی 
قابــل درک هســتند و همــه چیزهایی 
که مطابق ایــده آل غیرواقع گرایانه آنها 
نبوده اند بر پا کرده اند.این نســل از قدرت 
ایجاد تغییرات مثبت برخوردار اســت اما 
صنعت نفت باید مراقب باشد زیرا هزاره ها 
به ســراغ آنها می رونــد و زوالش را رقم 

می زنند.
دشمن شماره ۳: ظهور خودروهای برقی

نیست  تســال  درباره  تنها  صحبت 
بلکه مســئله، بسیار بزرگتر از این شرکت 
اســت که یک جرقه بود. بخش حمل و 
نقل در آمریــکا عامل مصرف ۶۹ درصد 

نفت در این کشور است و هر چه صنعت 
حمــل و نقل بزرگتر باشــد، بخش نفت 
هم بزرگتر می شود. بنابراین صنعت نفت 
تنهــا می تواند امیدوار باشــد که انقالب 
خودروهــای برقی با رشــد تقاضا برای 
پتروشیمی همزمان  از سوی صنعت  نفت 
شود. البته زیرســاخت خودروهای برقی 
باید فراهم شــده و مسافتی که می توانند 
با شارژ کامل طی کنند باید افزایش پیدا 
کنــد. همچنین انــواع خودروهای برقی 
شامل شاســی بلند و کامیون باید فراهم 
شوند. اما همچنان اکثر تحلیلگران بر این 
باورنــد که دوران خودروهــای برقی ۲۰ 
سال دیگر خواهد رســید و صنعت نفت 
همچنان فرصت دارد تا رشــد آنها را به 
تاخیر بیاندازد.کاهش آالیندگی و افزایش 
بهره وری خودروهــای بنزینی و و بهبود 
کیفیــت و بازاریابی خودروهای شاســی 
بلند و ســنگین تنها چند نمونه هســتند 
که صنعت نفت از طریــق آنها می تواند 
جایگاه برتــر خود را به مــدت طوالنی 
تری حفظ کند. با این همه یافتن راه های 

جدید برای بهبود بهینگی مصرف شــاید 
بهترین استراتژی بقا باشد. این استراتژی 
قیمت های نفت را پایین نگه داشــته و به 
نوبه خود باعث ارزان ماندن بنزین می شود 
و هر چه قیمت بنزین پایین بماند، مردم به 
خرید شاسی بلندها و خودروهای سنگین 
ادامه می دهند اما قیمت باالی نفت خام، 
سرعت رشد خودروهای برقی و انرژیهای 
تجدیدپذیر را تسریع کرده و فروپاشی این 

صنعت را رقم می زند.
دشمن شماره ۴: دولتهای بی اطالع

شــمار دولت هایی که علیه صنعت 
نفت خود عمل کرده اند، بسیار زیاد است 
در حالی کــه فعالیت این صنعت حمایت 
مالی بــرای همه کشــورها فراهم کرده 
اســت. اقدام مخرب شامل فساد مقامات 
دولتی در قراردادهای بزرگ نفتی، اجرای 
مقرراتی کــه مانع حضور شــرکت های 
نفتی خارجی می شــوند، عدم حمایت از 
زیرساخت حیاتی مورد نیاز برای سر پا نگه 
داشتن صنعت نفت یا کوتاهی در تضمین 
ایمنــی و امنیت برای کاهش ریســک 

می خواهند  کــه  نفتی  شــرکت های 
فعالیت کنند است. نمونه های اخیر شامل 
شکست مناقصه های نفتی برزیل، بی ثباتی 
طوالنی در لیبی، عدم موفقیت پروژه های 
خط لوله مهم در کانادا، سرسختی سودان 
جنوبــی در پذیرفتن هر چیز به جز جنگ 
داخلی، ســوءمدیریت ونزوئــال و امتناع 
از صرف هزینه برای ســر پا نگه داشتن 
صنعت نفت و استقراض سنگین از چین 
و روســیه، ناکامی مکزیــک برای جذب 
استعدادهای خارجی به منظور بهره برداری 
از ذخایر نفت در آب های عمیق، استفاده 
آنگوال از صنعت نفت به عنوان یک بانک 
شخصی و ابهامات سیاســی در الجزایر 
اســت. این فهرست نشــان می دهد که 
چگونه دولتها می توانند برای صنایع نفت 

و گاز خود خطرناک باشند.
دشمن شماره 5: سلبریتی ها

هنرپیشــه ها مســائل مربــوط به 
تغییرات جوی ماننــد مخالفت با فعالیت 
خطوط لوله نفت و زندگی پاک را در صدر 
جدیدترین آرمان های خود قرار داده اند و 
از هر فرصتــی در مقابل دوربین ها برای 
مطرح کردن آنها اســتفاده می کنند اما از 
اقبــال صنعت نفت، هنوز برنامه های ضد 

نفت آنها به پرده سینما نرسیده است. 

اخبار

بدبیاری یک اوپکی در بازار گاز اروپا
اقبال خط لولــه صادرات گاز طبیعی الجزایر بــه اروپا به دلیل 
عرضه ارزان تر روســیه و فراوانی جهانــی گاز مایع، افول کرده و به 

کاهش فروش این کشور منجر شده است.
احمد الهاشــمی مازیقی، نایب رییس بازاریابی شرکت انرژی 
دولتی سوناطرک اظهار کرد: مشــتریان اروپایی سوناطرک تقاضا 
بــرای گاز الجزایر را به میزان زیادی کاهش داده اند که به کاهش 
۲۵ درصدی سطح فروشــی که برای امسال پیش بینی شده بود، 
منجر شد.الجزایر سومین صادرکننده بزرگ گاز به اروپا است. طبق 
گزارش شرکت مشــاوره انرژی »وود مک کنزی«، صادرات کمتر 
گاز این کشــور از طریق خط لوله نشان می دهد که چطور عرضه 
LNG از ســوی تولیدکنندگان بزرگی مانند آمریکا و استرالیا، بازار 
را با اشــباع عرضه مواجه کرده و قیمت ها را پایین برده است. این 
وضعیت رقابت پذیری قراردادهــای صادرات گاز الجزایر از طریق 
خط لوله را که در حال حاضر تحت تاثیر قیمت های نفت قرار دارد، 
تضعیف کرده است.ســوناطرک برای جبــران این وضعیت، میزان 
زیــادی از گاز خود را به LNG تبدیل کرده و در بازار محموله های 
تــک برای تحویل فوری با نرخی که حــدود یک چهارم باالتر از 
نرخ پیش بینی شده در سال جاری است، به فروش می رساند. برای 
نخستین بار است که فروش محموله های تک ۳۰ درصد از صادرات 
LNG سوناطرک را تشکیل داده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
نایب رییس بازاریابی شرکت سوناطرک اظهار کرد: در سال ۲۰۱۹ 
به دلیل زمستان گرم تر در اروپا روند فروش گاز کامال معکوس شد 
و انتظار می رود ســال ۲۰۲۰ هم سال دشواری باشد و مانند امسال 
زمستان گرم تری داشته باشیم و در نتیجه این شرکت محموله های 
تک بیشتری خواهد فروخت.فروش LNG سوناطرک امسال به پنج 
میلیارد متر مکعب خواهد رسید که یک رکورد تاریخی در ۲۰ سال 
گذشته بوده و حدود ۶۰ محموله را تشکیل می دهد. بیش از نیمی از 

حجم LNG سوناطرک در آسیا فروخته شد.
بزرگ ترین تهدیدهای پیش روی توازن

 بازار نفت
قیمــت نفت به لطف تالش اوپک و متحدانش در ســال جاری 
میالدی افزایش یافته است، اما افزایش تولید نفت شیل در آمریکا و 

کند شدن رشد تقاضای نفت این دستاورد را تهدید می کند.
به گزارش پایگاه خبری مارکت واچ، مسائل یادشده، مهم ترین 
مسائلی هستند که ســازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش در نشســت آینده خود در ماه دســامبر امسال در وین، 
پایتخت اتریش، با آنها روبه رو هستند.ریان فیتموریس، استراتژیست 
انرژی در رابوبانک هلند، گفــت که اوپک و متحدانش در کاهش 
ذخیره ســازی نفت جهان موفق بوده اند، اما این روند آهســته تر از 
انتظار بوده اســت.به گفته وی، اوپک در زمینه دستیابی به واکنش 
مطلوب قیمت )به کاهش عرضه( ناکام بوده و قیمت نفت از سطح 
مطلوب عربســتان، یعنی ۷۰ تا ۸۰ دالر برای هر بشکه، کمتر بوده 
است.این کارشناس اعالم کرد بزرگ ترین چالش پیش روی اوپک 
و متحدان، افزایش تولید نفت شــیل آمریکاست که همچنان سهم 
دیگر کشورهای صادرکننده نفت را از بازار کم می کند.فیتزموریس 
گفت: اوپک درک می کند که تولید بیش از حد برای حفظ سهم از 
بازار یک راهبرد شکســت خورده است و این سازمان تصمیم گرفته 
است به جای فشار برای کاهش قیمت نفت، با تولیدکنندگان نفت 
شیل در آمریکا صبوری کند.وی پیش بینی کرد که تولید نفت شیل 
آمریکا در سال ۲۰۲۰ میالدی ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز 
رشد داشته باشــد که کمتر از پیش بینی دیگر کارشناسان مبنی بر 
رشد یک میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت شیل در آمریکاست.با 
توجه به اســتمرار جنگ تجاری میان آمریکا و چین که بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان هســتند، کند شدن رشد تقاضای نفت در جهان 

نیز از نگرانی های اصلی بازار نفت بوده است.
کاهش کم سابقه پاالیش نفت آمریکا

پاالیشــگاه ها در سراسر آمریکا برای نخســتین بار از زمان 
بحران ســال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به دلیل تقاضا کمتر برای محصوالت 
نفتی، از ابتدای ســال ۲۰۱۹ تاکنــون مجموع پاالیش نفت خام را 

کاهش داده اند.
پاالیشــگاه های نفت آمریکایی در مواجهه با ضعیف شــدن 
تقاضــا در بازارهای داخلــی و خارجی در بحبوحه اشــباع عرضه 
ســوخت در آسیا، امسال حجم پاالیش نفت خام را کاهش داده اند. 
کاهش نرخ پاالیش به پاالیشــگاه ها کمک کرده اســت از اشباع 
عرضه ســوخت اجتناب کنند اما پاالیش کمتر باعث اشباع عرضه 
نفت خام شــده اســت. در نتیجه باال رفتن سطح ذخایر نفت خام، 
قیمت های نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده است.طبق گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی 
به ۱۵ نوامبر به میزان ۱.۴ میلیون بشــکه رشد کرده است. ذخایر 
نفت در کاشــینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت نفت است، 
به میزان ۲.۳ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد.اداره اطالعات انرژی 
آمریکا اعالم کرده نرخ اســتفاده از ظرفیت پاالیشــگاه های نفت 
آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ نوامبر، به ۸۹.۵ درصد رسیده در حالی 
که طی مدت مشــابه سال گذشته این نرخ ۹۲.۷ درصد و در هفته 
منتهی به ۱۷ نوامبر دو سال پیش ۹۱.۳ درصد بود.میانگین روزانه 
ورود نفت خام به پاالیشــگاه ها از ابتدای امسال تاکنون ۱۶.۵۹۳ 
میلیون بشکه در روز بوده است که کمتر از ۱۶.۹۰۸ میلیون بشکه 
در روز در مدت مشــابه ســال گذشته اســت و ۱.۹ درصد کاهش 
ســاالنه نشان می دهد.بر اساس گزارش اویل پرایس، علت کاهش 
ورودی نفت به پاالیشگاه های آمریکایی تا حدودی به دلیل تعطیلی 
مجتمع پاالیش شــرکت »فیالدلفیا انرژی سولوشــنز« با مجموع 

ظرفیت ۳۳۵ هزار بشکه در روز بوده است.

تالش هايی که بی نتيجه مانده است؛

دوره گردی سعودی ها برای مشتری يابی آرامکو!
تهیه و تنظیم: محمود سیاوش آبکناری

آرامکو  شــرکت 
مشــتری  یافتن  برای 
پس  خود،  سهام  برای 
از کویت به امارات روی 
آورد اما به نظر می رسد 
این تالش ها تاکنون بی 

نتیجه مانده است. 
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
وریترز، مدیران شرکت آرامکو روز یکشنبه، 
سوم آذرماه با سرمایه گذاران در دوبی دیدار 
کردنــد تــا از آنها برای خرید ســهام این 
شــرکت دعوت کنند. پیش از این، تالش 
شــده بود مشــارکت صندوق ثروت ملی 
کویت در خرید ســهام آرامکو را نیز جلب 
شود. یک منبع اعالم کرد: چند هفته پیش 
مدیران ارشد شرکت آرامکو، از جمله امین 
با مسئوالن  این شرکت،  ناصر، مدیرعامل 
صندوق ثروت ملی کویت دیدار کرده بودند. 
مدیران آرامکو از جمله رئیس بخش مالی 
و مشاوران این شــرکت دیروز با نهادهای 
ســرمایه گذاری در دوبــی دیــدار کردند. 
پیش از این چند همایــش بازاریابی برای 
ســهام آرامکو در کشــورهای توسعه یافته 
لغو شــده بود. یک روزنامــه کویتی اعالم 

کــرد: تصمیم نهاد ســرمایه گذاری کویت 
)کــی آی ای( دربــاره ســرمایه گذاری در 
خریــد ســهام آرامکو، به بررســی فرآیند 
عرضه ســهام این شــرکت از سوی این 
نهاد بســتگی دارد. شــرکت آرامکو و نهاد 
ســرمایه گذاری کویت از اظهارنظر درباره 
این خبر خودداری کردند.در همین حال، در 
اواخر اکتبر فاروق بســتاکی، مدیر سازمان 
ســرمایه گذاری کویت گفته بود آرامکو در 
آن زمان با این صندوق تماس نگرفته بود 
اما عرضه اولیه عمومی ســهام آرامکو مانند 
هر سرمایه گذاری دیگری مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.مذاکراتی با ســرمایه گذاران 
دولتی شــامل ســازمان ســرمایه گذاری 
دوبی، GIC ســنگاپور و صندوقهای دیگر 
اســت.آرامکو تالش می کند  انجام گرفته 
سرمایه گذاران بزرگ را برای عرضه اولیه 
بزرگترین  است  عمومی ســهام که ممکن 
رویداد جهان شــود جذب کند. مدیر یک 
صنــدوق در لندن که در برنامه نقشــه راه 
آرامکو در دوبی شرکت کرده بود، به رویترز 
گفت: وی به عرضه اولیه عمومی سهام این 
شرکت عالقمند است اما توضیح بیشتری 
نداد.برخی از سرمایه گذاران درباره پایداری 

سیاست ســود ســهام آرامکو سوال کرده 
اند. آرامکو مبنای ســود سهام پرداختی به 
سرمایه گذاران را ۷۵ میلیارد دالر به مدت 
تعیین کرده اســت.آرامکو قصد  پنج سال 
دارد ۱.۵ درصد از ســهام این شرکت را در 
بازار عرضه کند. این برنامه بخش مهمی از 
طرح محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی برای متنوع کــردن اقتصاد این 
کشــور و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی 
است.بر اساس گزارش رویترز، رییس بانک 
مرکزی عربســتان ســعودی اظهار کرده 

که شــاخصهای بانکی را بر مبنای روزانه 
بررسی می کند و هیچ تاثیر ناشی از عرضه 
اولیه سهام آرامکو روی نقدینگی مشاهده 

نکرده است.
مالزی سهام شرکت نفت عربستان را 

نمی خرد
اما خبر می رســد که شــرکت دولتی 
نفــت مالــزی تصمیم گرفته اســت که از 
سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت آرامکو 
عربستان چشم پوشــی کند. انتظارها مبنی 
بر اینکه مشــتریان و متحدان عربستان در 
اطراف جهان بخش عمده ای از ســهام این 
شرکت را می خرند، هنوز محقق نشده است 
و به نظر می رسد عرضه سهام آرامکو بیشتر 
بر سرمایه گذاران داخلی متکی خواهد بود. 
در همین حال، لوک اویل که دومین شرکت 
بزرگ نفتی در روســیه اســت، هم اعالم 
کرد در خرید ســهام آرامکو سرمایه گذاری 
نمی کند. اینک شرکت پتروناس مالزی نیز 
اعــالم کرد برای ســرمایه گذاری در خرید 
ســهام آرامکو دعوت شــده اســت، اما در 
بیانیه ای اعالم کرد: پتروناس تأیید می کند 
که پس از بررسی های الزم، تصمیم گرفته 
اســت در خرید سهام عرضه شــده آرامکو 

مشارکت نکند.

هنرپیشه ها مسائل مربوط به 
تغییرات جوی مانند مخالفت 
با فعالیت خطوط لوله نفت 
و زندگی پاک را در صدر 

جدیدترین آرمان های خود 
قرار داده اند و از هر فرصتی 

در مقابل دوربین ها برای 
مطرح کردن آنها استفاده 
می کنند اما از اقبال صنعت 

نفت، هنوز برنامه های ضد نفت 
آنها به پرده سینما نرسیده است

پتروناس تأیید 
می کند که پس از 
بررسی های الزم، 
تصمیم گرفته است 

در خرید سهام 
عرضه شده آرامکو 

مشارکت نکند

بزرگ ترين تهديدهای پيش روی توازن بازار نفت
قیمت نفت به لطف تالش اوپک و متحدانش در ســال 
جاری میالدی افزایش یافته است، اما افزایش تولید نفت شیل 
در آمریکا و کند شدن رشد تقاضای نفت این دستاورد را تهدید 

می کند.
به گزارش پایگاه خبری مارکت واچ، مســائل یادشده، 
مهم ترین مسائلی هستند که سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش در نشست آینده خود در ماه دسامبر 

امســال در وین، پایتخت اتریش، با آنها روبه رو هستند.ریان 
فیتموریس، استراتژیســت انرژی در رابوبانک هلند، گفت که 
اوپک و متحدانش در کاهش ذخیره سازی نفت جهان موفق 
بوده اند، اما این روند آهسته تر از انتظار بوده است.به گفته وی، 
اوپک در زمینه دستیابی به واکنش مطلوب قیمت )به کاهش 
عرضه( ناکام بوده و قیمت نفت از ســطح مطلوب عربستان، 
یعنی ۷۰ تا ۸۰ دالر برای هر بشــکه، کمتر بوده اســت.این 

کارشــناس اعالم کرد بزرگ ترین چالش پیش روی اوپک و 
متحدان، افزایش تولید نفت شــیل آمریکاست که همچنان 
سهم دیگر کشورهای صادرکننده نفت را از بازار کم می کند.
فیتزموریس گفــت: اوپک درک می کند که تولید بیش از حد 
برای حفظ ســهم از بازار یک راهبرد شکســت خورده است و 
این ســازمان تصمیم گرفته است به جای فشار برای کاهش 
قیمت نفت، با تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا صبوری کند.

وی پیش بینی کرد که تولید نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
میالدی ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز رشد داشته باشد 
که کمتر از پیش بینی دیگر کارشناســان مبنی بر رشــد یک 
میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت شیل در آمریکاست.با توجه 
به اســتمرار جنگ تجاری میان آمریکا و چین که بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان هســتند، کند شدن رشد تقاضای نفت در 

جهان نیز از نگرانی های اصلی بازار نفت بوده است.
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سازمان برنامه وبودجه اعالم کرد:

برآورد درآمد ماهانه ۲۵00 میلیاردی از اصالح قیمت بنزین
درپی اعالم اعــداد و ارقام متفاوتی که 
این روزها درباره منابع ناشی از اصالح قیمت 
بنزین مطرح می شــود که به بیش از ۸۰ هزار 
میلیارد تومان نیز می رســد، سازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد که برآوردها همان ۳۰ هزار 
میلیارد تومان اعالمی از ســوی دولت اســت 
که برای هر ماه حــدود ۲5۰۰ میلیارد تومان 

تخمین زده شده است.
از  کــه  گذشــته  هفتــه  دو  در 
ســهمیه بندی بنزین و اصــالح قیمت در 
ایــن بخش می گــذرد و قیمــت هر لیتر 
این نوع سوخت ســهمیه ای از ۱۰۰۰ به 
۱۵۰۰ تومان و قیمــت آزاد آن به ۳۰۰۰ 
تومان افزایش پیدا کرده اســت، ولی در 
این بیــن گمانه زنی ها و اعــداد متفاوتی 
در رابطه با منابع ناشــی از افزایش قیمت 
بنزین مطرح شــده و ابهاماتــی را برای 
در  اســت.این  کرده  عمومی ایجاد  اذهان 
حالی اســت که در همــان ابتدای اجرای 
رئیس   - نوبخــت  بنزین  ســهمیه بندی 
ســازمان برنامه و بودجه - گفته بود که 
برآورد می شــود از محــل اصالح قیمت 
بنزین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع 
کسب شود که طبق تاکید رئیس جمهور 
این منابع در قالب کمک های حمایتی به 
مردم برخواهد گشت.اما در ادامه آنچه در 
بیــن برخی از نماینــدگان مجلس اعالم 
شد، اعداد متفاوتی از این ۳۰ هزار میلیارد 
تومــان بود که یکبار رقم ۸۷ هزار میلیارد 
تومــان و بار دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان 
نیز اعالم شــده است که اختالف تا بیش 
از دو برابری با آنچه که دولت اعالم کرد، 
دارد.برای رفع ابهام در این زمینه، پیگیری 

موضوع از سازمان برنامه و بودجه بار دیگر 
با این تاکید همراه شده که »درآمد ناشی 
از افزایش قیمت بنزیــن همان ۳۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم شــده است که برای 
یک دوره یک ســاله خواهد بود؛ یعنی از 
آبان ماه سال جاری تا آبان ماه سال آینده.
براین اساس برآورد می شــود که ماهانه 
بیــن ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیــارد تومان به 
طور ماهانه درآمد کســر شود.«بنابر تاکید 
ســازمان برنامه و بودجــه » تمامی مبالغ 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین همان طور 
که در ابتدا اعالم شده به مردم بر می گردد. 

اما در این بین موضوع صرفه جویی بنزین 
نیز مورد توجه اســت که هر آنچه باشد، 
صادر خواهد شد و منابع ناشی از صادرات 
نیز به تبصره )۱۴( قانون بودجه که مربوط 
به یارانه هاست، اضافه خواهد شد که خود 
نوعی برگشــت مجدد به مردم است.«در 
عین حال اخیرا نوبخت - رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه - اعالم کرده اســت که 
در ۲۴ آذر ماه یعنــی در پایان دوره یک 
ماهــه از افزایش قیمــت بنزین گزارش 
تفصیلی در ایــن رابطه اعالم خواهد کرد 
که جزئیات کســب درآمد و یا توزیع آن 

را منتشــر می کند.در هر صورت اکنون با 
توجه به شــرایطی که بــه دنبال افزایش 
قیمــت بنزین وجود دارد اعــالم اعداد و 
ارقامی که با یکدیگر تناقض بسیاری دارد 
اذهان عمومی و  تشویش  موجب  می تواند 
گمانه زنی هایی در این رابطه شــود، براین 
اساس اگر هر نماینده مجلس، کارشناس 
و حتــی نماینــدگان دولت قرار اســت 
اعالمی در این رابطه داشــته باشد، باید به 
دنبال آن مستندات الزم ارائه شده تا مورد 
 بررســی قرار گرفته و بــا اطمینان مطرح

 شود.

یادداشت

کمیته خبرگان حوزه مناقصات و قراردادها در نفت 
امید شاکری
مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح های وزارت نفت

کمیته هفــت نفره خبرگان حــوزه مناقصــات و قراردادها در این 
وزارتخانه ایجاد و این مرجع حقوقی و قراردادی پیرو دســتور وزیر نفت و 
با هدف پاسخگویی به ابهام ها و پرسش های دست اندرکاران معامالت در 
صنعت نفت تشکیل شده اســت. در ابالغیه وزیر نفت با موضوع »تعیین 
مرجع حقوقی و قراردادی برای پاســخگویی به ابهام ها و پرســش های 
دست اندرکاران معامالت در صنعت نفت« بر تشکیل کارگروهی حرفه ای 
در معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تاکید شــده است 
تا این کارگــروه به عنوان مرجع عالی مشــورتی حقوقی و قراردادی در 
سطح صنعت نفت به پرسش ها و ابهام های دست اندرکاران در زمینه های 

برگزاری مناقصات و انعقاد و اجرای قراردادها پاسخ دهد و در پاسخگویی به دستگاه های نظارتی در موارد 
یادشــده، نظر مشاورتی ارائه کند. در دســتورعمل ابالغی وزیر نفت، هدف از تشکیل چنین کارگروهی، 
پاســخگویی به ســوال ها و ابهام هایی عنوان شــده که در جریان برگزاری مناقصات و نیز هنگام انجام 
معامالت و اجرای قراردادها برای دست اندرکاران پیش می آید تا از سرگردانی و ابهام آنان پیشگیری و از 
اتالف وقت و تاخیر در انجام کارها پرهیز شود. در این ابالغیه تصریح شده که دبیرخانه کارگروه یادشده 
در اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها مستقر می شود و دبیرخانه ملکف است تمامی نظرها و 
پاسخ های کارگروه به سوال ها و ابهام ها را برای اطالع دست اندرکاران از طریق تارنما منتشر کند. در این 
ارتباط، نخســتین جلسه کمیته خبرگان حوزه مناقصات و قراردادهای صنعت نفت )متشکل از پنج عضو 
اصلی و دو عضو علی البدل( نیز برگزار و فرم طرح سوال از این کمیته نیز تنظیم شده و برای شرکت های 

تابع وزارت نفت ارسال شده است.
تدوین و اجرای طرحی برای توسعه و ارتقای دانش دست اندرکاران مناقصات

ریشــه تشــکیل برخی پرونده های حقوقی در نفت به طراحی نامناســب مناقصات یا نبود تسلط 
کامل دســت اندرکاران معامالت بر قانون مناقصات و آیین نامه ها بازمی گردد و از این رو، افزایش سطح 
اطالعات دســت اندرکاران این حوزه و پاسخگویی به سوال ها و ابهام های آنها می تواند در بهبود فرآیند 
مناقصات در نفت موثر باشد. در زمینه افزایش سطح اطالعات و اشراف دست اندرکاران حوزه مناقصات و 
معامالت صنعت نفت، دوره های »طرح توسعه و ارتقای دانش اعضای کمیسیون ها و کمیته های مرتبط 
بــا برگزاری مناقصه ها« در مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت برگزار می شــود و این طرح در معاونت 
مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تدوین و اجرای آن به عهده مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 
گذاشــته شد و هم اکنون در دست اقدام اســت. در همین حال، ابالغیه وزیر نفت مبنی بر آنکه عضویت 
در کمیســیون های مناقصات در ســطح صنعت نفت از تاریخ یکم اسفندماه امسال تنها منوط به دریافت 
گواهینامه صالحیت حرفه ای از مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت خواهد بود و ضمانت اجرایی شــدن 
طرح توســعه و ارتقای دانش اعضای کمیســیون ها و کمیته های مرتبط با برگزاری مناقصات اســت و 
 امیدواریــم با مجموعه اقدام های انجام شــده، گلوگاه های حوزه معامــالت و مناقصات در نفت کاهش 

یابد.


