
با ظرفیت انتقال روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و 
۲۵۴ هزار بشکه نفت خام سبک به مبادی صادراتی؛

فاز نخست تاسیسات انتقال نفت 
میدان های غرب کارون به طور 

رسمی افتتاح شد
با توسعه فاز ۲ این طرح نیز که هم اکنون در حال 

اجراست، برای انتقال بیش از یک میلیون بشکه نفت خام 
غرب کارون به مبادی صادراتی ظرفیت سازی می شود

دانش نفت از نشست »سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای 
مسئولیت های اجتماعی غرب کارون« گزارش می دهد؛

جذب نیروهای بومی؛ اولویت 
طرح های توسعه ای غرب کارون

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خدمت به میزبانان 
صنعت پتروشیمی صورت گرفت؛

طرح ویژه پتروشیمی ها برای 
توانمندسازی ۳هزار دانش آموز

مدیرعامل شرکت صنایع تجهیزات نفت تبیین کرد؛

جهش تولید و فروش شرکت 
صنایع تجهیزات نفت و خودکفائی 

در تحریم ها

نخستین و  پرتیراژترین نشریه تخصصي صنعت نفت ایران  شنبه ۲۵ مرداد ماه 1۳99 -1۵ آگوست۲۰۲۰- سال پانزدهم                                                                                1۰۰۰۰ تومان             امارات ۵ د  رهم 

همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
سازمان مدیریت صنعتی و سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران
موضوع این تفاهم نامه همکاری، در خصوص همکاری در 
زمینه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای است
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رئیس جمهوری در نشست هیئت دولت به مردم برای 
سرمایه گذاری مطمئن توصیه کرد:

سکه و دالر نه 
بورس و خرید نفت 

آری
  رئیس جمهوری: دولت در حال تالش برای کنترل نقدینگی،

 مقابله شدیدپ با تحریم نفتی، ایجاد تعادل بودجه ای بین
 درآمدها و هزینه ها و ایجاد سرمایه مطمئن برای مردم است

  رئیس دفتر رئیس جمهوری: به مردم اطمینان داده می شود سود آنها 
در طرح فروش نفت، از سود ساالنه بانکی کمتر نشود و تضمین داده می شود

 اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد بتواند نفت را به قیمت روز بفروشد

شماره

733

 سقف خرید سهام در دارا دوم ۵ میلیون تومان برای هر نفر با ارائه کارت ملی خواهد بود

دستور زنگنه برای ایجاد صندوق ETF  پاالیشی
 بیژن زنگنه در صفحه توییتری خود نوشت: با ارایه  سهام  پاالیشگاه ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم

  وزیر امور اقتصاد و دارایی: سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF شهریورماه عرضه می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری در نشست هیئت دولت به مردم برای سرمایه گذاری مطمئن توصیه کرد:

سکه و دالر نه، بورس و خرید نفت آری
سکه  گفت:  رئیس جمهوری 
و دالر جای سرمایه گذاری نیست، 
نفت جای  و خریــد  بــورس  اما 

سرمایه گذاری مطمئن است.
به گــزارش دانش نفت به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، دکتر حســن روحانی، 
مردادمــاه   ۲۲ چهارشــنبه،  روز 
گفت:  دولت  هیئت  نشســت  در 
دولت در حال تالش برای کنترل 
تحریم  با  مقابله شدید  نقدینگی، 
بودجه ای  تعــادل  ایجاد  نفتــی، 
بین درآمدهــا و هزینه ها و ایجاد 
سرمایه مطمئن برای مردم است 
و این مجموع مفاد طرحی است 
کــه دولت به دنبال آن اســت و 
به تصویب رســانده و در نشست 
ســران قوا نیز کلیات آن تصویب 
شده است.وی افزود: دولت همه 
توان خود را امروز به کار گرفت تا 
بتواند فروش نفت را با چارچوبی 
که در حال نهایی کردن است به 
فروش برســاند. اگر این طرح ها 
اجرایی شــوند به طــور حتم در 
زندگــی مردم تأثیرگــذار خواهد 
بود. ما می خواهیم بگوییم سکه و 
نیست،  سرمایه گذاری  جای  دالر 
اما بــورس و خریــد نفت، جای 
ســرمایه گذاری مطمئن اســت.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه در 
سخت ترین شرایط تاریخ کشور و 
تروریستی  اقتصادی  فشار  تحت 
دشــمنان، در حال اداره کشــور 
مقایســه  کرد:  اظهار  هســتیم، 
شــرایط جنگ با شــرایط صلح، 
خطاســت. در زمین دشمن بازی 
القا  نکنید، زیرا دشمن می خواهد 
کند از لحاظ اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی به پیــروزی و موفقیت 
رســیده و ما در عمل می خواهیم 
اثبــات کنیم دشــمن شکســت 
خورده است.روحانی تصریح کرد: 
اگر آمار رشــد اقتصادی دولت با 
نفت را در سال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ 
و ۹۶ با هم مقایسه کنیم رشد ۱۴ 
درصد نیز در یکی از این سال ها 
داشــته ایم و به طور میانگین پنج 
درصد رشــد اقتصادی با نفت را 
شــاهد بودیم.وی عنــوان کرد: 
وقتی از رشــد اقتصادی با نفت 
حــرف می زنیم و نفــت تحریم 
به منفی  اقتصادی  می شود، رشد 
تبدیل خواهد شد. این سال ها را 
کنار هم قرار دادن درست نیست. 
اینکه یک روزنامه و مؤسسه اینها 
را کنار هــم می چیند و می گوید 
این دولت رشد اقتصادی نداشت، 
باید گفــت دولت کشــور را در 
منفی  اقتصادی  رشــد  شــرایط 
تحویل گرفته و با رشــد متوسط 
۵ درصد آن را اداره کرده اســت.
رئیس جمهــوری گفت: اگر نفت 
را کنار بگذاریم و رشد اقتصادی 
بدون نفت را محاســبه کنیم، در 
سال ۹۸ رشــد کشور بدون نفت 
مثبت بود. باید کاماًل توجه داشته 
باشــیم و در زمین دشمن بازی 

نکنیم.
سود مردم از خرید نفت در طرح 
گشایش اقتصادی کمتر از سود 

بانکی نیست
رئیس دفتر رئیس جمهوری 
هم گفت: به مردم اطمینان داده 
می شود سود آنها در طرح فروش 
نفت، از سود ساالنه بانکی کمتر 
نشــود و تضمین داده می شــود 
نفت  بشکه  تعدادی  کســی  اگر 
خریداری کــرد بتوانــد نفت را 
بفروشــد. محمود  به قیمت روز 
واعظی، در حاشیه نشست هیئت 

دولــت دربــاره طرح گشــایش 
اقتصــادی و فروش داخلی نفت، 
گفت: این ایده ابتــدا در وزارت 
نفــت مطرح شــد، پــس از آن 
کمیته ای با حضور رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر 
اقتصــاد و امور دارایی تشــکیل 
شــد تا ابعاد این طرح را بررسی 
کننــد و بعد در ســتاد اقتصادی 
دولت به بحث گذاشــته شد.وی 
افزود: این طرح را در دو نشست 
اقتصادی  شورای عالی هماهنگی 
با حضور سران ســه قوا مفصل 
طرح  کلیــات  و  کردیــم  بحث 
تصویب شد و آن را خدمت رهبر 
می کنیم  تقدیــم  انقالب  معظم 
و پــس از آنکه ایشــان تأیید و 
نظرات اصالحــی را ابالغ کنند، 
را علنی می کنیم.رئیس دفتر  آن 
رئیس جمهــوری با بیان اینکه تا 
زمانی که رهبــر انقالب مصوبه 

اقتصادی  هماهنگــی  شــورای 
قوا را تأییــد نکنند، این موضوع 
مصوبه تلقی نمی شود، بلکه فقط 
یک پیشنهاد است، تصریح کرد: 
نفــت کاال و ابزاری برای تقویت 
اقتصادی کشور است، در بودجه 
هم فروش روزانــه ۱.۵ میلیون 
است،  شده  برآورد  نفت  بشــکه 
هم اکنــون هدف گذاری کرده ایم 
تــا روش های جدیــدی در این 
زمینه اتخاذ کنیم که در نشست 
درباره کلیات  شورای هماهنگی، 
طرح به توافق رســیدیم و بعد از 
تأیید و تصویب کلیات، آیین نامه 
آن تدوین می شود.واعظی گفت: 
داده  دســتور  رئیس جمهــوری 
کمیته سازمان برنامه و بودجه و 
وزیران نفــت و اقتصاد به همراه 
هماهنگی  شــورای عالی  دبیــر 
تــا پایان این هفتــه آیین نامه را 
آمــاده کنند تا به محض دریافت 
تأییدیــه یک گام جلوتر باشــیم 
و آن را عملیاتــی کنیــم.وی با 
بازار طال و  اشاره به نوسان های 
اهداف  براساس  ارز، عنوان کرد: 
این طرح، این امکان برای مردم 

از یک  بتوانند  ایجاد می شود که 
بشــکه تا صدهزار بشــکه نفت 
ســازوکاری  با  بخرند. همچنین 
که برای این طرح آماده می شود 
به مردم اطمینان داده می شــود 
ســود آنها در این طرح از ســود 
ســاالنه بانکــی کمتر نشــود و 
تضمین داده شــود اگر کســی 
تعدادی بشــکه نفــت خریداری 
کرد، سال آینده در زمان فروش 
اگــر قیمت نفــت بین المللی که 
اکنون ۳۸ دالر اســت به ۵۰ تا 
۶۰ دالر رســید، بتوانــد نفت را 
بفروشــد.رئیس  روز  قیمــت  به 
ما  افزود:  رئیس جمهــوری  دفتر 
نمی خواهیــم اگر مــردم در این 
طرح سرمایه گذاری کنند و قیمت 
نفت به زیر قیمت امروز مثال به 
بشکه ای ۳۰ دالر کاهش یافت، 
ضرر کنند. برای همین پیش بینی 
بانکی  نرخ سود  براساس  کردیم 
مثاًل ۱۷ تا ۱۸ درصد ساالنه باشد 
کــه مابه التفاوت آن را شــرکت 
ملی نفت ایــران تأمین می کند.

واعظی بــا بیان اینکــه اجرای 
طــرح اقتصادی دولــت تورم زا 
نیســت، گفت: با این طرح یک 
کاال معامله می شــود و همچنین 
خصوصی  شــرکت های  بــرای 
ایرانی انگیزه به وجود می آورد که 
وقتی خرید آنها به سقفی رسید، 
روی صادرات نفت نیز کار کنند، 
پاالیشــگاه هایی  اینکه  ضمــن 
هم در داخل کشــور وجود دارد.

وی اظهــار کــرد: در این طرح، 
نفت به صورت ریالی و بر مبنای 
ارز نیمایــی دالر امروز، خرید و 
فروش می شود، در زمان فروش 
نفت  می خواهــد  فــرد  اگر  هم 
را بفروشــد به قیمت نفت و ارز 
نیمایی همــان روز پول خود را 
می توانــد به صــورت ریالی پس 
بگیرد.واعظی تصریح کرد: مردم 
می توانند اوراق نفتی این طرح را 
در بــورس انرژی خرید و فروش 
کنند، امــا در حقیقت زمانی که 
کســی این اوراق را خرید و مثاًل 
به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشــکه رسید 
می توانــد یک کشــتی کوچک 

اجاره و نفت را صادر کند.
ربیعی: پیش فروش نفت یکی 
از طرح های گشایش اقتصادی 

دولت است
ســخنگوی دولــت هــم 
تصریح کرد: گشایش اقتصادی، 
و طرح هایی  ها  سلســله بحث 
اســت که موضــوع طرح پیش 
فروش نفت یکی از آن ها است.

علــی ربیعی ســخنگوی دولت 
بــا خبرنگار حوزه  در گفت وگو 
دولــت خبرگزاری فــارس، در 
مطرح  اقتصادی  گشایش  مورد 

شده توسط دولت و آیا این طرح 
المللی گره  بیــن  با موضوعات 
خورده یا خیر؟ گفت: گشــایش 
با مباحث  اقتصادی مطرح شده 
پیرامون مسائل خارجی ارتباطی 
ندارد و مبتنی بر تصمیم گیری 
هایی اســت که به طور مداوم 
بــرای مقابلــه با تنــش های 
های  تحریم  از  ناشی  اقتصادی 
اقتصادی  هــای  تنش  آمریکا، 
ناشی از تاثیرات کرونا به اقتصاد 
و همچنیــن پویایی بازار بورس 
و کنتــرل بازارهای ســرمایه و 
کاال ، افزایــش تولید داخلی و 
ایجاد  و  حفظ مشــاغل موجود 
مشــاغل جدید و  بهبود زندگی 
و معیشت مردم اتخاذ می شود.
وی ادامــه داد: دولت در تداوم 
سلسله سیاســت های اقتصادی 
خود برای غلبــه بر این بحران 
ها، طرح های مختلفی را دنبال 
می کند که یکی از آنها نشــاط 
و عمق بخشــیدن به بورس و 
هدایت نقدینگــی در جامعه به 
سمت سرمایه گذاری های جدید 
و همچنین منتفع شــدن عموم 
مردم دارای ســرمایه های خرد 
است.ســخنگوی دولــت خاطر 
نشــان کرد: بر همین اساس از 
مدت ها قبل یکی از برنامه های 
دولت  طــرح پیش فروش نفت 
بوده است که از چند ماه گذشته 
و  در کمیســیون های مختلف 
بررسی  دولت  اقتصادی  ســتاد 
شــده اســت. این طرح اهداف 
چندگانــه ای را دنبــال می کند 
که یکــی از آنها عالوه بر جمع 
آوری و پیشــگیری از هجــوم 
نقدینگــی بــه ســایر کاالها، 
امکان ســرمایه گــذاری جدید 
در سایر بخشــها از جمله نفت 
فراهــم می کند.ربیعی  را  و گاز 
تاکید کرد: خوشــبختانه کلیات 
این طرح مورد توافق ســایر قوا 
هم قــرار گرفتــه و  از ابتدا به 
نحوی طراحی شــده که دولت 
های آینده نیــز بتوانند از منافع 
مند شوند.ســخنگوی  بهره  آن 
همچنین  کــرد:  تصریح  دولت 
با اجــرای این طــرح، مردمی 
که ســرمایه های خرد و اندک 
دارند نیــز از آن منتفع خواهند 
شــد. همانگونه که اشاره کردم 
گشایش اقتصادی، سلسله بحث 
ها و طرح هایی است که موضوع 
طرح پیش فروش نفت یکی از 

آن ها است.
چرا دولت تصمیم به انتشار اوراق 

سلف نفتی گرفت؟
در همیــن حال، رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: فروش اوراق 
سلف نفتی که تحویل آن دو سال 
دیگر خواهد بود، انتظارات تورمی 

را مدیریت می کند و نســبت به 
اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل 
مدیریت تر اســت و سود بیشتری 
در  همتــی  عبدالناصــر  دارد. 
یادداشتی در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام به طرح دولت برای 
نفتی  ریالی سلف  اوراق  انتشــار 
اشــاره کرد و دالیل دولت برای 

اتخاذ این تصمیم را توضیح داد.
متن کامل یادداشت به این 

شرح است:
** مدیریت بازار ارز و پول 
و نهایتًا کنترل تورم، در شــرایط 
اقتصــادی امــروز، وظیفه اصلی 
کســری  اســت.  مرکزی  بانک 
بودجــه دولت، به خاطــر تحریم 
صــادرات نفــت، یــک واقعیت 
است و »تأمین مالی سالم« این 
کسری، بدون استقراض از بانک 
مرکزی، نیز یک ضرورت. تأمین 
بودجه دولت،  مالی سالم کسری 
چهار راه حل بیشتر ندارد: کاهش 
درآمدهای  افزایــش   - هزینه ها 
مالیاتی- فروش ســهام و اموال 
دولــت- انتشــار اوراق بدهی یا 
پیش فروش کاالهایی نظیر نفت 

در شرایط تحریمی.
درآمد  افزایش  ظرفیت   **
مالیاتــی و کاهــش هزینه برای 
دولت و مجلس در ســال جاری، 
با عنایت به کرونا، مشــخص و 
محدود اســت. فروش ســهام با 
همه موانع در حال انجام است و 
اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزار 

میلیارد تومان فروش رفته است.
** طــرح فــروش اوراق 
ریالــی ســلف نفتی کــه عماًل 
تحویل  و  قطعی می باشد  فروش 
آن دو ســال دیگر خواهد بود، دو 
ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی 
نســبت   -۲. مدیریت می کند  را 
اوراق قرضه کــم هزینه تر و  به 
قابل مدیریت تر اســت، همزمان 
سود بیشتری نیز برای دارنده این 
اوراق دارد. البته، واضح است که 
برای موفقیــت این طرح، توافق 
تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات 
دقیق کارشناسان، ضروری است.

** انتشــار هر گونه اوراق، 
روش تجربه شــده در همه دنیا 
بــرای هموارســازی هزینه های 
اقتصاد  نوسانات  کاهش  و  دولت 
کالن اســت و بحث هایی مانند 
بدهــکاری  یــا  آینده فروشــی 
دولت هــای آینــده، چنــدان با 
ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. 
دولت ها همواره با سیاســت های 
مالــی در اقتصاد حضور دارند. در 
هر صورت، اگر با منابع چهارگانه 
نشود،  تأمین  بودجه  باال، کسری 
استقراض از بانک مرکزی، حتی 
اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر 
نقدینگی و تورم در سالهای آتی 
و متضرر شــدن مــردم در آینده 

خواهد بود.

یادداشت اول

پایانی بر آقایی دالر؟!
احمد مددی

شــمارش معکوس حذف دالر از مبادالت تجــاری دو قدرت اقتصادی- 
نظامی جهان آغاز شــده است و بر این اســاس روسیه و چین مبادالت دالری 
خود را در ســه ماه نخست سال جاری میالدی به کمتر از نصف رساندند و این 
دو کشور بنا دارند تا به طور کلی دالر را از مبادالت تجاری خویش حذف کنند. 

گویی روسیه و چین کمر به قتل دالر بسته اند. 
این مهم پیامی روشن به هیمنه دالر در بازارهای مالی و اقتصادی خواهد 
بود و شــاید فصل نوینی از تجارت جهانــی را با دیگر ارزهای مدعی رقم بزند. 
رفتارهای عجیب و غریب ترامپ در ۴ ســال دوران ریاست جمهوری اش و در 

مواجهه با دیگر کشــورها به ویژه با چین و روســیه در چند سال اخیر باعث شده ارزش دالر در جهان 
طی چند ماه اخیر سقوط تاریخی ای را تجربه کرده است. بر اساس آمارها، طی هفته های گذشته شاهد 
کاهــش ارزش دالر در برابر دیگر ارزهای مرجع بین المللی بودیــم به گونه ای که تنها در ماه جوالی 
ارزش این ارز پنج درصد کاهش یافت و بدترین ســقوط ماهانه طی ۱۰ سال گذشته را تجربه کرد. در 
همین حال، بنا به اطالعات ارائه شــده از سوی بانک مرکزی روسیه و اداره گمرک فدرال این کشور، 
ســهم دالر در مبادالت تجاری روسیه با چین در ســه ماهه نخست سال جاری میالدی به حدود ۴۶ 
درصد رسیده است. براساس این آمارها، ۳۰ درصد این مبادالت البته به یورو بوده و ۲۴ درصد آن هم 
به وســیله ارزهای ملی روبل و یوآن انجام شــده است. در حالی سهم دالر اکنون به ۴۶ درصد رسیده 
که همین چند سال پیش و در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۹۰ درصد مبادالت تجاری بین پکن و مسکو به 
دالر انجام می شــد. به عبارتی، این دو کشور برای اینکه از مخاطرات سیطره دالر بر مبادالت تجاری 
خود رها شوند، توانستند به خوبی این وابستگی را کاهش دهند. کاهش مبادالت با دالر از سوی چین 
و روسیه پس از آن صورت می گیرد که ایاالت متحده از واحد پول خویش به عنوان ابزاری برای فشار 
به دیگر کشورها سود می برد و این دو کشور تالش می کنند با دور زدن دالر، اثرات فشارهای آمریکا 
بر اقتصادشــان را خنثی کنند. اما ماجرای کاهش وابستگی چین و روسیه به دالر  از اوایل سال ۲۰۱۴ 
و با فعال شــدن بسته تحریم ها علیه مسکو آغاز شــد. در آن زمان، کرملین سیاست حذف حداکثری 
دالر از اقتصاد و مبادالت تجاری خود را کلید زد. شــکل گرفتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین هم 
باعث شد تا پکن نیز فشار سلطه دالر را بیش از گذشته حس کند. در ژوئن سال ۲۰۱۹ مقامات روسیه 
و چین با امضای توافقنامه ای قرار گذاشــتند تا به سمت حذف دالر از مبادالت تجاری دوجانبه رفته و 
تا آنجا که می توانند از ارزهای مجازی خود اســتفاده کنند.در همین حال، اندیشکده های آمریکایی نیز 
درباره حذف دالر از مبادالت جهانی هشدار داده اند. رئیس مؤسسه تحقیقات امنیت جهانی آمریکا می 
گوید: یک باشــگاه جهانی شامل کشورهای بســیار قدرتمند شکل گرفته است که روز به روز به تعداد 
آنها اضافه می شــود و به شدت در تالش هســتند تا دالر را از مبادالت تجاری حذف کنند.رئیس این 
اندیشــکده آمریکایی تاکید کرد: از جمله کشــورهای حاضر در این باشگاه می توان به چین، روسیه و 
اتحادیه اروپا اشــاره کرد که نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کنند. رئیس مؤسسه تحقیقات 
امنیــت جهان آمریــکا ادامه داد: پدید آمدن ارزهایی نظیر پترو یوآن توســط کشــورها از جمله چین 
عملکردی شــبیه به قناری در معدن ذغال سنگ دارد که نشان دهنده شکل گرفتن انگیزه برای کنار 
گذاشــتن دالر در جهان اســت.وی ادامه داد:  ۹۰ درصد مبادالت نفتی در جهان به دالر انجام می شود 
و پترو یوآن چین  آغازی بر مســیر حذف دالر در این ســاختار اســت. طی دو سال گذشته کشورهای 
مختلف جهان از برنامه خود برای کنار گذاشــتن و یا به حداقل رســاندن استفاده از دالر در مبادالت 
تجاری خود خبر دادند که از جمله آنها می توان به روســیه، چین، ایران و ترکیه اشــاره کرد. در همین 
حال، حذف دالر از معامالت بورس کاالی چین با توجه به ســهم چشــمگیر این کشور در تأمین مالی 
کاالیی کشــورهای اروپایی، آمریکای التین و حتی آفریقایی بدین معناست که تقاضای جهانی برای 
دالر رو به کاهش خواهد گذاشــت. افت تقاضای جهانی برای دالر، به معنای تضعیف ارزش این ارز و 
تزلزل بیشــتر جایگاه آن به مثابه ارز مسلط بین المللی خواهد بود. این اقدام توسط چین در حالی اتخاذ 
می شــود که اوایل سال میالدی گذشــته، صحبت از حذف دالر در مبادالت بین المللی روسیه و چین 
مطرح شــده بود. پیش از آن نیز، رویه دونالد ترامپ در جنگ تجاری و اقتصادی با کشورهای اروپایی، 
آمریکایی و             آسیایی، برخی کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ایران را نیز بر آن داشت تا به سمت حذف 
دالر از مبادالت خود گام بردارند. تحقق عملی حذف دالر توسط چین به عنوان یکی از بازیگران بزرگ 
اقتصاد جهانی، پیامدهای اقتصادی- سیاسی گسترده ای به همراه خواهد داشت. به ویژه شرایط کنونی 
بازار جهانی نفت، حساســیت این اقدام چین را تشــدید می کند.از دهه ۱۹۴۰ میالدی و به خصوص در 
زمان بازســازی اروپای پس از جنگ دوم جهانی در قالب طرح مارشــال، دالر به ارز مسلط بین المللی 
تبدیل شــد. تعیین رابطه ثابتی بین دالر و طال، ویژگی اصلی این سیســتم ارزی بین المللی )سیســتم 
برتن وودز( بود که در اوایل دهه ۱۹۷۰ میالدی توســط نیکســون، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، 
پایان آن اعالم شد. با این وجود، سلطه دالر به مثابه ارز مسلط بین المللی از بین نرفت و حتی معرفی 
ارز واحــد اتحادیه اروپا، یعنی یورو، نیز جایگاه آن را متزلــزل نکرد. اما چند تحول داخلی در آمریکا و 
سطح بین المللی، جایگاه مسلط دالر را به تدریج تهدید می کند؛ که از جمله آن ها می توان به معرفی و 
تقویت تدریجی ارز دیجیتال از جمله بیت کوین، اوردوز پولی دولت بوش برای خروج از رکود ناشــی از 
حمله تروریســتی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کمک های مالی هنگفت دولت آمریکا برای کمک به اقتصاد این 
کشــور در بحران مالی ۲۰۰۷ و رویکرد تهاجمی دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۶ اشاره کرد.از میان عوامل 
باال، نقش رویکرد ترامپ به اقتصاد و تجارت بین الملل، اثر بیشــتری به جای گذاشــته اســت. راهبرد 
»اول آمریکا« دونالد ترامپ در تقابل با راهبرد بلندمدت »ســاخت چین ۲۰۲۵« موجب شــد تا جنگ 
تجاری شــدیدی بین این دو کشور شروع شــود. البته همزمان با این جنگ، ترامپ به اتحادیه اروپا و 
کشورهای همسایه و هم پیمان خود در آمریکای شمالی نیز اعالن جنگ تجاری داد. رویکرد ترامپ به 
نقض برجام و اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورهای مختلف از جمله ایران نیز از دیگر ابعاد این 
رویکرد تهاجمی در پیشبرد استراتژی »اول آمریکا« بود. اما جهان تقابل منافع و تقابل راهبردها، جهان 
کنش- واکنش است و جنگ های اقتصادی- تجاری که قلمروی آن ها تا تعامالت سیاسی نیز گسترده 
می شــود، یک شطرنج در جریان است. در این سوی شطرنج، کشورهای تحت تحریم و جنگ تجاری، 
به فکر جایگزینی دالر در مبادالت خود افتادند؛ توافق های پولی دو یا چندجانبه، استفاده از سیستم های 
مبادالت بین کشــوری غیردالری و تهاتر از جمله این ابتکارعمل ها بود. برای نمونه، در ســال گذشته 
روســیه اعالم کرد که برای جلوگیری از ســلطه دالر، اوراق قرضه مبتنی بر یوان منتشر خواهد کرد. 
هرچند که هنوز این تصمیم به صورت عملی تحقق نیافته اســت اما تصمیم جدید چین به حذف دالر 
از بورس کاالی خود، پیامدهای اقتصادی و تجاری گســترده ای به دنبال خواهد داشت.سهم چشمگیر 
چین در تأمین مالی کاالیی کشــورهای اروپایی، آمریکای التین و حتی آفریقایی بدین معناســت که 
تقاضای جهانی برای دالر رو به کاهش خواهد گذاشــت. افت تقاضــای جهانی برای دالر، به معنای 
تضعیف ارزش این ارز و تزلزل بیشــتر جایگاه آن به مثابه ارز مســلط بین المللی خواهد بود. هرچند که 
چین، یک طرف ماجراســت اما با جدیت برای راهبرد »ساخت چین ۲۰۲۵« تالش می کند و تحوالت 
اقتصاد سیاسی بین الملل به دیدگاه فرید زکریا در کتاب بازی بزرگان نزدیک می شود که قدرت آمریکا 
را رو به افول ارزیابی کرده اســت. بحران همه گیری جهانی کرونا، شرایط را پیچیده تر می کند زیرا در 
مقایســه با مســئله تضعیف ارزش دالر، چالش خروج از رکود کرونایی، اهمیت و اولویت باالتری دارد. 
اما در چنین شــرایطی، آســانترین راه جبران این رویکرد چین، روشــی برای افزایش تقاضای دالر از 
جمله بازی با نرخ بهره در آمریکا برای جذب سرمایه خارجی می تواند باشد که باید بر اساس اثرپذیری 
منفی مخارج سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و حساسیت مالیات دهندگان به عدم تعمیق رکود، با 
احتیاط انجام پذیرد. اگرچه فدرال رزرو به عنوان مســئول سیاست پولی در آمریکا، از استقالل باالیی 
برخوردار است و این طور می نماید که ترامپ،  واکنش های مبتنی بر تهدید به اعمال محدودیت گمرکی 
را بیشتر می پسندد. ترامپ در تهدید عربستان برای توافق با روسیه به کاهش تولید نفت نیز از این حربه 
اســتفاده کرد. افزون بر این، گزینه های دیگری مانند تحقق عملی به تهدید خروج شرکت های بزرگ 
از چین به خاطر پنهان کاری این کشــور درباره کرونا نیز روی میز هستند؛ اما در مجموع میزان جدیت 
 چین در حذف معامالت دالری خود می تواند سرنوشــت آینده بازیگــری دالر در تجارت بین الملل را

 تعیین کند.

رئیس جمهوری: 
دولت در حال 

تالش برای کنترل 
نقدینگی، مقابله 
شدید با تحریم 

نفتی، ایجاد تعادل 
بودجه ای بین 

درآمدها و هزینه ها و 
ایجاد سرمایه مطمئن 

برای مردم است

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

  به مردم اطمینان داده 

می شود سود آنها در 

طرح فروش نفت، از سود 

ساالنه بانکی کمتر نشود و 

تضمین داده می شود اگر 

کسی تعدادی بشکه نفت 

خریداری کرد بتواند نفت 

را به قیمت روز بفروشد 
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3
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

با ظرفیت انتقال روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و ۲۵۴ هزار بشکه نفت خام سبک به مبادی صادراتی؛

فاز نخست تاسیسات انتقال نفت میدان های غرب کارون 
به طور رسمی افتتاح شد

فاز نخســت زنجیــره انتقال نفت 
میدان های غــرب کارون با ظرفیت انتقال 
روزانه ۴۶۰ هزار بشکه نفت خام سنگین 
و ۲۵۴ هزار بشــکه نفت خام ســبک به 
مبادی صادراتی به طور رسمی افتتاح شد.

تاسیســات  و  لوله  طرح خطــوط 
انتقــال نفــت میدان های غرب  جانبی 
کارون روز پنجشــنبه، ۲۳ مردادمــاه با 
حضور فــرخ علیخانی، معاون امور تولید 
شــرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی، 
مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه 
نفــت و جهانگیر پورهنــگ، مدیرعامل 
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان به طور 
رسمی افتتاح شــد.اجرای این پروژه که 
به بهره برداری رسمی رسید و از مدت ها 
پیش عملیاتی شــده، انتقال روزانه ۴۶۰ 
هزار بشکه نفت خام سنگین و ۲۵۴ هزار 
بشکه نفت خام سبک میدان های غرب 
کارون را به مبــادی صادراتی امکانپذیر 
کرده اســت.نقطه ابتدای مســیر انتقال 
در ایــن طرح، تلمبه خانــه غرب کارون 
و نقطه میانی، تلمبه خانه امیدیه اســت 
که پایانه های بهرگان و جاســک هم در 
انتهای زنجیره انتقــال قرار دارند.انتقال 
آزادگان جنوبی،  آزادگان شــمالی،  نفت 
یــادآوران و دارخوین به تلمبه خانه غرب 
کارون، انتقال نفت یاران شمالی به واحد 
بهره بــرداری جفیر و ســپس تلمبه خانه 
غرب کارون، ظرفیت ســازی برای پمپاژ 
بیش از ۷۰۰ هزار نفت سبک و سنگین 
در تلمبه خانه غــرب کارون، احداث خط 
انتقال نفت ســنگین تــا کریت کمپ و 
ســپس خطی تــا تلمبه خانــه امیدیه و 
برقراری اتصال تا بوســتر اهواز، احداث 
خط انتقال نفت ســبک تا کریت کمپ و 

مابقی خط تا تلمبه خانه امیدیه و احداث 
خط انتقال نفت سنگین تا پایانه صادراتی 
بهرگان و برقراری اتصال تا تلمبه خانه و 
مخازن ذخیره سازی گوره از فعالیت های 
انجام شده در این طرح به شمار می رود.
نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۰ درصد 
نیروی انســانی شــاغل در تکمیل این 
طرح، نیروهای بومی اســتان خوزستان 
بوده اند.با توســعه فاز ۲ ایــن طرح نیز 
کــه هم اکنون در حال اجراســت، برای 
انتقال بیش از یک میلیون بشــکه نفت 
خام غــرب کارون به مبــادی صادراتی 
ظرفیت سازی می شود.مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توســعه نفت در آیین افتتاح 
رســمی این طرح، از تالش های مدیران 
پیشین شــرکت مهندسی و توسعه نفت 

که در تکمیل طرح ایفای نقش کرده اند 
قدردانی کرد و گفــت: افزایش ظرفیت 
تولید نفت در غرب کارون طی سال های 
اخیر به پشتوانه عملیاتی شدن تاسیسات 

انتقــال نفــت غــرب کارون امکانپذیر 
شد.وی از مجری و دیگر دست اندرکاران 
این طرح در شــرکت مهندسی و توسعه 
نفت و همچنین پیمانکاران طرح قدردانی 
کرد و افــزود: تلمبه خانــه غرب کارون 
امروز به شــرکت نفــت و گاز اروندان 
تحویل داده می شــود.مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز اروندان نیز ضمن قدردانی از 
دست اندرکاران این طرح، گفت: با انجام 
فرآیند تحویل گیری، شرکت نفت و گاز 
اروندان از این پس راهبری تاسیسات را 

به عهده خواهد داشت.
بهره برداری از تلمبه خانه غرب کارون به 

نفت و گاز اروندان واگذار شد
در همین حــال، بهره بــرداری از 
لوله  تلمبه خانه غــرب کارون و خطوط 

خروجــی نفت خام ســبک و ســنگین 
رودخانه کارون(  تا  تلمبه خانه  )حدفاصل 
به شــرکت نفت و گاز ارونــدان واگذار 
شــد.فرخ علیخانی، معاون امــور تولید 
ایــران، واگذاری  نفــت  شــرکت ملی 
بهره بــرداری از ایــن تاسیســات را در 
میادین  بهره برداری  واگذاری  روند  ادامه 
غــرب کارون به شــرکت نفــت و گاز 
ارونــدان، اقدامی حائــز اهمیت خواند و 
گفت: این روند با تعامل مطلوب شرکت 
مهندسی و توســعه نفت و شرکت نفت 
و گاز ارونــدان دنبال می شــود تا از این 
طریق، متــن هر چه بهتر و بیشــتر بر 
اروندان بر بهره برداری  روی توســعه و 
متمرکز شــوند.تورج دهقانی، مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت در جریان 
واگذاری این تاسیســات بــه نفت و گاز 
ارونــدان، گفت: تاسیســات انتقال نفت 
مهم  گلوگاه  کارون،  غــرب  میدان های 
صادرات نفت به شمار می رود و با توجه 
به اینکه در آینده بخش قابل توجهی از 
نفت صادراتی کشور از میدان های غرب 
کارون تامین می شــود، این تاسیســات 
بسیار حائز اهمیت است.وی گفت: بخش 
عمده کاالها و تجهیزات اســتفاده شده 
در اجرای فاز نخست زنجیره انتقال نفت 
میادین غــرب کارون از محل تولیدات 
داخلی، تامین و طرح با اتکا به توانمندی 
پیمانکاران ایرانی اجرایی شــده اســت.
شــرکت  مدیرعامل  پورهنگ،  جهانگیر 
نفت و گاز اروندان نیز ابراز امیدواری کرد 
که همکاری با شرکت مهندسی و توسعه 
نفــت در تحویل و تحــول میدان های 
 غرب کارون و تاسیســات مربوطه تداوم 

یابد.

تورج دهقانی: اجرای پروژه های نفتی با تکیه بر ظرفیت های ایرانی دنبال می شود

ساخت شیرهای دروازه ای طرح خط لوله گوره-جاسک در کشور

نصب نخستین پمپ میله ای مکشی در غرب کارون؛

ظرفیت تولید نفت میدان یاران شمالی افزایش یافت

برای نخســتین بــار در صنعت نفت، ســاخت 
شــیرهای ۴۲ اینچ دروازه ای سازگار با سیال ترش در 
دستورکار شــرکت های داخلی قرار گرفته و هم اکنون 
فرایند ساخت این شیرها به منظور استفاده در خط لوله 

انتقال نفت خام گوره به جاسک در حال اجراست.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت 
مهندســی و توســعه نفت، تورج دهقانی، مدیرعامل 
این شــرکت روز سه شــنبه )۲۱ مردادماه( در جریان 
بازدیــد از روند ســاخت شــیرهای دروازه ای )مترو 
کاندوئیت( ۴۲ اینچ طرح گوره-جاسک در مجموعه 
ماشین ســازی اراک، گفــت: در طــرح ملی گوره-
جاسک، ۸۳ عدد شیر ۴۲ اینچ در انواع »دروازه ای«، 
»کنترلی« و »شــیرهای قطع کننده اضطراری« به 
ارزش حدود ۹ میلیون یورو استفاده می شود که همه 
تالش ما معطوف به تهیه این اقالم از داخل کشــور 
است.وی با اشاره به تاکید وزیر نفت بر بومی سازی و 

افزایش توان تولید کاال در داخل کشــور، ادامه داد: 
شرکت مهندسی و توســعه نفت به همه مشاوران و 

پیمانکاران خــود، ممنوعیت خرید خارجی کاالهایی 
را که امکان ســاخت آنها در داخل کشور وجود دارد 

و پیمانــکاران داخلی توان تولیــد آن را دارند، ابالغ 
کرده است.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 
گفت: برای نخستین بار در کشور، شیرهای ۴۲ اینچ 
دروازه ای سازگار با ســیال ترش )NACE( از سوی 
شــرکت های داخلی در حال تولید و ساخت شیرهای 
کنترلی و قطع اتوماتیک نیز به شــرکت های داخلی 
واگذار شــده است؛ در حالی که این شیرها پیش تر از 
خارج تامین می شــد.طرح خط لوله انتقال نفت خام 
گوره به جاسک شــامل احداث خط لوله ای به طول 
تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر اســت کــه در بخش اجرا و 
ساخت این طرح، ۶ گســتره خط لوله، ۵ تلمبه خانه، 
۳ ایســتگاه دریافت و ارسال توپک و ترمینال پایانی، 
۱۰ پســت برق، ۴۰۰ کیلومتر خطوط انتقال برق، ۳ 
گوی شناور،   خطوط لوله زیردریایی، حوضچه آرامش 
 و ۲۰ مخزن ذخیره ســازی نفت خام تعریف شــده 

است.

نســل ســوم پمپ میله ای مکشــی )SRP( برای 
نخستین بار در منطقه عملیاتی غرب کارون در چاه شماره 
۱۴ میدان یاران شــمالی نصب شد و ظرفیت تولید نفت 

این میدان مشترک را افزایش داد.
محمدعلی اژدری، سرپرست طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی در شرکت مهندسی و توسعه نفت 
)متن( در گفت وگو با خبرنگار شانا اعالم کرد: پس از 
گذشت حدود یک سال از نصب موفق نخستین پمپ 
درون چاهی )ESP( در این میدان مشــترک، تیرماه 
امســال نیز برای نخستین بار در غرب کارون، نسل 
سوم پمپ میله ای مکشی موسوم به SRP در میدان 
یاران شــمالی نصب شد.وی با بیان اینکه این پمپ 
به صورت پایلوت نصب و از تاریخ ۱۳ تیرماه امســال 
راه اندازی شــد، ادامه داد: عملکرد پمپ براســاس 

تعریف ســازنده پمپ و شرایط تولیدی مخزن و چاه 
ارزیابی شــد و تست ۷۲ ساعت با دبی تولیدی ۷۵۰ 
بشکه در روز مورد تأیید قرار گرفت.به گفته اژدری، 
ســادگی و راحتی نصب و خارج ســازی، طول عمر 
باالی پمپ و تجهیزات بازده انرژی باال برای اعماق 
و دبی تولید کم، هزینــه تعمیر و نگهداری پایین و 
هزینه سرمایه ای کمتر نســبت به روش های دیگر 
فرازآوری از مهم ترین مزایای این پمپ هاســت.وی 
افزود: این پمپ ســاخت داخل، تولید از الیه سروک 
چاه شماره ۱۴ یاران شــمالی را حداقل ۵۰۰ بشکه 
در روز افزایش می دهد و با افزایش فشــار سرچاهی 
به ۳۷۰ پــام، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید 
میدان ایفا می کند.براساس این گزارش، پیش از این 
در مردادماه سال گذشته، نخستین پمپ درون چاهی 

به صورت موفق در چاه شماره ۴ میدان یاران شمالی 
نصب شــده بود.میدان نفتی یاران شــمالی در ۱۳۰ 

کلیومتــری جنوب غربی اهواز در امتداد مرز ایران و 
عراق قرار دارد.

اخبار نفت 

مانیتورینگ توربین های هلندی به همت 
کارکنان خارک

اجرای موفق پروژه انتقال ســامانه کنترل مانیتورینگ توربین های 
هلندی اُپرا )OPRA( از ســوی همکاران واحد تولید انرژی، نوسازی و 
تعمیــرات توربین منطقه خارک، حدود یک میلیــارد ریال صرفه جویی 

اقتصادی به همراه داشت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
بهزاد نبی پور، معاون واحد تولیــد انرژی منطقه خارک در این زمینه 
گفت: بــا توجه به راه اندازی توربین های هلنــدی اُپرا )OPRA( در 
نیروگاه جدید و نیاز به پایش و رصد مســتمر وضع توربین ها، کنترل 
پارامترهــای مهم آن، مشــاهده آالرم ها، انجام اقدام های ســریع و 
به موقــع به منظور جلوگیری از وقفه در تولیــد، همچنین با توجه به 
بعد مســافت بین محل اســتقرار اپراتورها و نصب توربین ها، اجرای 
سیســتم مانیتورینگ وضع توربین ها و نصب آن در محل اســتقرار 
اپراتور بسیار ضروری احساس می شــد.وی افزود: با توجه به برآورد 
اولیه و اســتعالم از چند شــرکت مجری این کار و اعالم هزینه های 
زیاد و سرســام آور، ایده اجرای آن با توجه به حضور نیروهای خالق 
و امکانات موجود در منطقه خارک شــکل گرفت و با توجه به موجود 
بــودن PANEL، کابل شــبکه و ادوات مورد نیــاز تهیه و عملیات 
کابل کشــی مربوط به POWER و شــبکه برای دو دستگاه توربین 
جمعًا در حدود ۳۰۰ متر انجام شــد که پس از نصب ادوات مورد نیاز 
و PANEL مربوطه، اشــکاالت موجود در سیســتم با انجام تغییرات 
نرم افزاری مورد نیاز اصالح، راه اندازی و تست شد.نبی پور عنوان کرد: 
با انجام این پروژه امکان انجام همه عملیات مورد نیاز اپراتور شامل 
 ،)LOAD( مانیتورینگ اطالعات، انجام تغییرات مربوط به بارگذاری
روشــن و خاموش کردن الکتروپمپ ها به صورت دســتی و ... فراهم 
شده است و سرانجام با استارت دو دستگاه توربین OPRA، سیستم 
مانیتورینگ یادشــده با موفقیت کامل در مدار سرویس قرار گرفت.

وی گفت: برای اجرای این طرح حدود ۴۰۰ نفر ســاعت در ســطح 
کارشناسی و کارشناسی ارشد کار انجام شده و با توجه به محدودیت 
منابع مالی در شرایط تحریمی با اجرای این پروژه، حدود یک میلیارد 

ریال صرفه جویی اقتصادی برای شرکت رقم خورده است.
برداشت گاز از سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی 

۲۰۰ میلیون فوت مکعب افزایش یافت
رئیس بخش فراســاحل طرح توســعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبی از بهره برداری سه حلقه چاه جدید در سکوی ۲۲ پارس جنوبی و 
افزایش تولید روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در این سکو خبر داد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت و گاز پارس، 
مهرداد کاظمی با اشــاره به بهره برداری از ســکوی SPD۲۲ طرح 
توســعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی در دی ماه سال ۱۳۹۷ گفت: 
با رعایت الزامات ایمنی، فعالیت های هوک آپ و راه اندازی ســه حلقه 
چاه در سکوی SPD۲۲ تکمیل شــد و تعداد چاه های در مدار تولید 
این ســکو افزایش یافت.وی درباره اقدام های انجام شــده به منظور 
بهره برداری کامل و تکمیل ظرفیت ســکوی SPD۲۲ پارس جنوبی 
گفت: با برنامه ریزی و تالش شبانه روزی، همه فعالیت های هوک آپ 
خطوط آنالوس، اکوالیزینگ و فلوالین در منطقه سرچاهی برای سه 
حلقــه چاه در مدت زمان ۱۰ روز به پایان رســید و نصب تجهیزات 
ابزار دقیق و تســت و راه اندازی سیســتم کنترل چاه ها بدون حضور 
وندور و سازنده خارجی، با اســتفاده از توانمندی متخصصان صنعت 
نفت کشور با موفقیت پایان یافت.رئیس بخش فراساحل طرح توسعه 
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی تصریح کرد: با تکمیل و بهره برداری 
از این سه حلقه چاه، میزان تولید سکوی SPD۲۲ حدود ۲۰۰ میلیون 
 فــوت مکعب افزایش یافت و ظرفیت تولید ســکو به مقدار اســمی

 آن رسید.
با تعویض فلوترهای هاوزر؛

پایانه نفتی الوان عملیاتی شد
فلوترهای هاوزر ترمینال نفتی SBM منطقه الوان با تالش کارکنان 
تعمیرات زیر آب و عملیات دریایی این منطقه تعویض و این گوی شناور 

در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران، 
در ایــن عملیات که با هماهنگی رئیس تعمیــرات و معاون عملیات 
دریایی منطقه انجام شــد، پس از انتقال بویه، زنجیر و هاوزر سمت 
راست و چپ روی عرشه شناور »العمار« با استفاده از جرثقیل شناور، 
۲۱ عدد فلوتر جدید روی هاوزر ســمت راست و ۲۰ عدد فلوتر روی 
هاوزر ســمت چپ نصب شد تا پایانه نفتی  SBM در کمترین زمان 
ممکن در ســرویس عملیاتی قرار گیرد.در بازدید انجام شده از سوی 
گروه تعمیرات زیر آب منطقه الوان از هاوزرهای SBM مشخص شد 
به دلیل نفوذ آب به درون فلوترهای هاوزرها، این هوزرها شــناوری 
خود را از دســت داده و به زیرآب رفته اند. غرق شدن هاوزرها سبب 
ســاییده شدن آنها به زنجیر و دامنه زیرین )SKIRT( و به دنبال آن 

سبب اخالل در موضوع بارگیری نفت خام می شود.

با توسعه فاز ۲ این طرح 

نیز که هم اکنون در حال 

اجراست، برای انتقال 

بیش از یک میلیون بشکه 

نفت خام غرب کارون 

به مبادی صادراتی 

ظرفیت سازی می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

مدیرعامل شرکت صنایع تجهیزات نفت تبیین کرد؛

جهش تولید و فروش شرکت صنایع تجهیزات 
نفت و خودکفائی در تحریم ها

صنایــع  مدیرعامــل شــرکت 
راســتای  در  گفت:  نفت  تجهیــزات 
و خودکفائی  نفت  وزارت  سیاست های 
گام های  تولید،  جهش  سال  در  کشور 
موثــری در تولید،  فــروش و تامین 

تعهدات برداشته ایم.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت صنایع تجهیزات نفت، دکتر 
حســن وفائی در جلسه هیأت مدیره 
این شرکت با اشــاره به سال جهش 
تولیــد و نقش تحریم هــای ظالمانه 
گفت: در سال جاری که مقام معظم 
رهبــری بنام ســال جهــش تولید 
نامگذاری کرده اند با تشــکیل کمیته 
تخصصی »جهش تولید« به بررسی 
فرصت ها و راهکارهای اجرای واقعی 
جهت توسعه فنآوری و ساخت داخل 
در کشور پرداخته و برنامه هایی برای 
تحقق این مهم در شــرکت تعریف 
نموده ایــم.وی ســاخت محصوالت 
جدید و اســتراتژیک مورد نیاز نفت 
با مشارکت شرکت های صاحب برند 
اروپائی،  صادرات، حمایت  از ساخت 
داخلــی و توســعه فــن آوری با اخذ 
گواهینامه تائیــد کیفیت محصوالت 
تولیــد داخــل را از مهمتریــن این 
اقدامات ذکــر کرد.دکتر وفائی تاکید 
کرد: برای نخســتین بار در کشور و 
بدون هیچگونه کمک از شــرکتهای 
خارجی نســبت به طراحی، مهندسی 
و ســاخت نمونه شــیرهای کنترلی 
مورد نیاز کارفرمایان حوزه نفت اقدام 
نمودیــم که با اجرای ایــن پروژه از 

واردات شــیر کنترل های مذکور بی 
نیاز گردیده و از خروج ارز از کشــور 
تصریح  وی  می نمایــد.  جلوگیــری 
کرد: پــس از تحویــل موفقیت آمیز 
ول هد،  شــامل  سرچاهی  تجهیزات 
کریســمس تری  و انواع شــیرآالت 
مورد نیاز صنایع نفت وگاز با فشــار 
تجهیــزات  ســاخت    ،۱۰۰۰۰  psi
ســرچاهی با فشــار psi ۱۵۰۰۰ را 
طراحــی نمــوده و هم اکنون درحال 
ســاخت نمونه های مهندسی و انجام 
تســت های تائید طراحی می باشد که 
پایان سال جاری ساخت تجهیزات  تا 
پایان می رســد.مدیرعامل  به  مذکور 

شرکت صنایع تجهیزات نفت با اشاره 
به رشد ۸۰ درصدی تولید سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 
۱۵۰ درصدی  فروش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل و رشد ۱۸۰ درصدی  
تعهدات این شــرکت نسبت به سال 
قبل گفت : در اکثر شاخص ها جهش 
خوبی داشتیم و  سود شرکت در سه 
ماهه اول رشــد چشــمگیری داشته 
اســت. وی تصریح کرد: این شرکت 
قصد دارد به منظور توســعه و ساخت 
محصوالت جدید در راســتای بومی 
سازی، نسبت به افزایش سرمایه خود 
به میــزان ۱۷۰% گامهای موثری در 

بیشــتر  هرچه  خودکفائی  جهت 
کشور در صنایع تجهیزات نفت بردارد.

دکتــر وفائی در پایــان آمادگی این 
شرکت را برای تامین انواع تجهیزات 
و  کریسمس تری  ســرچاهی ول هد، 
انواع شــیرآالت تــا کالس ۱۵۰۰۰ 
مطابق اســتاندارد، انواع شــیرآالت 
توپی تا ســایز »۵۶،  انواع شیرآالت 
یکطرفه، بشقابی و پروانه ای تا سایز 
»۴۸ و انواع اتصاالت و فلنج در اندازه 
و کالس هــای مختلــف و همچنین 
انواع شــیرآالت کنترلــی در اندازه و 
کالس هــای مختلف فشــاری برای 

صنعت نفت اعالم کرد.

اخبار نفت

فراخوان حراست نفت برای ارزیابی 
شرکت های حفاظت الکترونیک

اداره کل توســعه سیســتم های حفاظت الکترونیک ســازمان 
حراست وزارت نفت برای شناســایی و ارزیابی شرکت های فعال در 

حوزه حفاظت الکترونیک، فراخوانی منتشر کرد.
این فراخوان به شرح زیر است:

همسو با روزآمدکردن و تکمیل فهرست منابع شرکت های فعال 
در حوزه حفاظت الکترونیک، اداره کل توسعه سیستم های حفاظت 
الکترونیک سازمان حراست وزارت نفت از تمامی شرکت های فعال 
در حوزه حفاظت الکترونیک )اعم از دوربین های مداربسته و نظارت 
تصویری، حفاظت پیرامونی، رادار، کنترل تردد، کمک بازرسی و...( 
به منظــور فعالیت در پروژه های حفاظــت الکترونیک صنعت نفت 
دعوت به عمل می آورد.در این باره الزم است شرکت های فعال در 
این حوزه حداکثر تا ۲۰ روز پس از انتشــار آخرین آگهی فراخوان، 
با ارســال نمابر به شماره ۸۸۹۲۵۵۴۴-۰۲۱ یا پست الکترونیکی به 
نشــانی elec-security@nioc.ir ضمن ارائه توضیحات الزم از 
جمله مشخصات کامل شرکت، نام مدیرعامل، زمینه فعالیت، شماره 
تلفن، نمابر و آدرس، درخواســت خود را مبنی بر ورود به فهرســت 
منابع شــرکت های فعال در حوزه حفاظت الکترونیک وزارت نفت 
اعــالم کنند تا متعاقب آن از طریق مکاتبات رســمی دیگر مراحل 
قانونی طی شود.شماره تماس ۸۸۸۰۷۶۲۸-۰۲۱ برای پاسخگویی 
تعیین می شــود، همچنین همه مدارک و مستندات مورد نیاز و نیز 
esecurity.mop. آیین نامه ارزیابی شرکت ها در آدرس الکترونیکی

ir قابل مشاهده اســت.این آگهی هم زمان در سایت رسمی وزارت 
نفت www.mop.ir نیز قابل مشاهده است.

طول دوره تولید پایدار از سکوی شماره ۸ 
پارس جنوبی افزایش یافت

مدیر مهندســی نفت و گاز شــرکت نفت و گاز پارس از پایان 
عملیات اســیدکاری گسترده چاه های سکوی شــماره هشت میدان 
پارس جنوبی و افزایش دوره تولید پایدار این سکو به میزان دو سال 

خبر داد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس، 
علی اکبر ماجد با اشــاره به فعالیت های در دســت انجام به منظور 
دســتیابی به اهداف برنامه نگهداشــت تولید از میدان گازی پارس 
جنوبی، گفت: عملیات اجرایی مشبک کاری الیه K۱ در یک حلقه 
چاه و اســیدکاری گسترده ۶ حلقه از چاه های سکوی SPD۸، دهم 
مردادماه امسال به پایان رسید و با اجرای موفقیت آمیز این عملیات، 
دوره تولید پایدار از این ســکو به میزان دو سال افزایش یافت.ماجد 
با بیان اینکه عملیات اســیدکاری موقعیت این سکو در دو مرحله از 
نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه نخست امسال به مدت پنج ماه پیگیری و 
اجرا شــد، گفت: این عملیات، از سوی مدیریت مهندسی نفت و گاز 
با همکاری معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس و 
با اســتفاده از خدمات پیمانکاران توانمند داخلی به پایان رسید.وی 
افزود: باتوجه به نتایج به دست آمده از عملیات اسیدکاری در چاه های 
حفره بــاز، برنامه ریزی الزم برای انجام عملیات مشــابه در برخی 
از چاه های دو ســکوی دیگر فازهای ۶ تا ۸ پــارس جنوبی انجام 
خواهد شد.عملیات مشبک کاری الیه K۱ و اسیدکاری گسترده ۱۲ 
حلقه چاه در ســکوی تولیدی فاز ۴ پــارس جنوبی نیز پیش از این 
در فاصله اســفندماه سال ۱۳۹۷ تا مردادماه سال ۱۳۹۸ با موفقیت 
تکمیل شــده و دوره تولید پایدار از سکوی SPD۵ به مدت ۲۴ ماه 

افزایش یافته بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

کارگروهی مشترک بین کمیسیون صنایع 
مجلس و وزارت نفت تشکیل می شود

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفــت: وزیر نفت در 
نشست این کمیســیون از وضع تولید و فروش نفت کشور گزارشی 
ارائه کرد و مقرر شد کارگروه مشترکی بین کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس و وزارت نفت برای رفع برخی مشکالت تشکیل شود.
اهلل وردی دهقانــی در گفت وگو با خبرنگار شــانا، به نشســت 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی که با حضور 
بیژن زنگنه، وزیر نفت، برگزار شــد اشاره کرد و گفت: در این نشست 
وزیر نفت گزارشــی از عملکرد وزارتخانه متبــوع خود در حوزه های 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ارائه کرد.وی افزود: در این نشست 
همچنین درباره فروش نفت در طرح موســوم به گشایش اقتصادی 
دولت نیز بحث هایی مطرح شــد و زنگنه درباره تولید و فروش نفت 
کشور در شرایط کنونی گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در نشســت امروز 
این کمیسیون مقرر شــد کارگروهی مشترک بین کمیسیون صنایع 
و وزارت نفت تشــکیل شود و این کارگروه انتظارهای وزارت نفت از 
مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و همچنین انتظارهای نمایندگان 
را از وزارت نفــت بررســی کند.نماینده ورزقان در مجلس شــورای 
اسالمی تأکید کرد: با تشکیل این کارگروه می توانیم مشکالت را به 
صورت ویژه بررسی و برای رفع آن حرکت کنیم.دهقانی تصریح کرد: 
نمایندگان مجلس در این نشســت معتقد بودند که در شرایطی که ما 
جزو کشــورهایی هســتیم که بخش بزرگی از انرژی نفت و گاز دنیا 
را در اختیار داریم باید راهکارهایی بیندیشــیم تا بتوانیم از این نعمت 
خدادادی به نفع اقتصاد کشور اســتفاده کنیم.وی عنوان کرد: وقتی 
می توانیم به دوردست ترین نقاط دنیا بنزین صادر کنیم، این توانایی را 
نیــز داریم که نفت خام را به فرآورده های باارزش تبدیل کنیم و تولید 
ثروت و ارزآوری داشته باشیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی گفت: فضای حاکم بر مجلس، فضای همکاری با 
دولت است و ما وظیفه داریم در این زمینه مشکالتی را که دولت دارد 

گره گشایی و با همکاری هم در جهت رفع آن حرکت کنیم.

با موافقت نمایندگان مجلس؛
شرکت ملی نفت موظف به تأمین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه های روستایی شد

نمایندگان مجلس شــرکت ملی نفت 
ایران را موظف به تأمین یک میلیون تن قیر 
تا سقف مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال برای ارائه 

به دستگاه های اجرایی مربوطه کرد.
نماینــدگان در نشســت علنــی روز 
یکشــنبه، ۱۹ مردادمــاه مجلس شــورای 
اسالمی، در جریان بررسی طرح الحاق یک 
بند به تبصره ۱ قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ 
کل کشــور با الحاق بند )ز( موافقت کردند.
براساس این گزارش، یک بند به شرح زیر 
به عنوان بند )ز( به تبصره )۱( قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۹ کل کشــور مصوب ۲۶/ ۱۲/ 

۱۳۹۸ الحاق می شود:
شرکت ملی نفت ایران موظف است 
نســبت به تأمین یک میلیــون تن قیر تا 
ســقف مبلغ ۴۰ هزار میلیــارد ریال اقدام 
کند و در سقف سهمیه های زیر به صورت 
ماهانه در اختیار دســتگاه های اجرایی قرار 
دهــد.۵۰ درصــد در اختیــار وزارت راه و 
شهرسازی برای آسفالت راه های فرعی و 
روســتایی و روکش آسفات شبکه راه های 
اصلــی، فرعی، روســتایی، عشــایری و 
معابر محالت هدف بازآفرینی شــهری و 
طرح های مسکن مهر.۲۱ درصد در اختیار 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت آسفالت 
معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد 
و حسینیه های روستاها و اجرای طرح های 
مشارکتی با دهیاری ها با اولویت روستاهای 
اثر حــوادث غیرمترقبه.۱۷  حادثه دیده در 
درصد در اختیار وزارت کشور )سازمان امور 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور( جهت 
آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ 
هزار نفر جمعیت.۵ درصد در اختیار وزارت 
آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور( جهت نوسازی 
مدارس و دانشــگاه فرهنگیان.۴ درصد در 
اختیار وزارت جهاد کشــاورزی )ســازمان 

جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری کشــور( 
بــرای انجام عملیات خاک پــوش )قیرآبه 
پاشی( سازگار با محیط زیست مورد تأیید 
سازمان ذی ربط.۳ درصد در اختیار سازمان 
بسیج ســازندگی به منظور آسفالت راه های 
بین مزارع و محوطه پایگاه های بســیج و 
انتظامی.دولت مکلف  پاسگاه های  محوطه 
است مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع الزم 
جهت تأمین قیر موضوع این بند را از محل 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این 
قانون تأمین کند و در اختیار شــرکت ملی 
نفت ایران قرار دهد.مبلغ فوق ۱۰۰ درصد 
تخصیص یافته تلقی می شود. چنانچه مبلغ 
مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر 
را نکند، دولت مکلف است مابه التفاوت آن 
را از محل واگذاری اوراق مالی - اسالمی 
موضوع بند )ب( تبصره ۵ این قانون تأمین 
کند. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا 
پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل 
کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت 

ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
بند  این  به دســتگاه های اجرایی موضوع 
اقدام کند.این دستگاه ها مکلف اند با رعایت 
شاخص های مربوطه نسبت به ابالغ سهم 
هــر یک از اســتان ها حداکثر ظرف مدت 
یک ماه پــس از ابالغ این بند اقدام کنند. 
کارگروهی متشــکل از نمایندگان وزارت 
نفت، ســازمان برنامه و بودجه کشــور و 
حسب مورد دســتگاه ذی ربط ظرف مدت 
۱۰ روز پــس از ابالغ این بند تشــکیل و 
متناسب با درخواست دستگاه های موضوع 
این بند نســبت به صدور مجوز حواله های 
قیر اقــدام می کند.ترتیبات اجرای این بند 
به نحــوی که ارزش قیر تحویل شــده به 
هر دســتگاه، قابل انعکاس در هزینه های 
طرح هــای مذکــور در جــزء )۱( این بند 
امور  باشد، توســط وزارتخانه های نفت و 
اقتصادی و دارایی ابالغ می شــود.فروش 
قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان 
به هر شکل ممنوع اســت و قیر دریافتی 

صرفًا باید به مصرف موارد ذکر شــده در 
این بند برســد.گزارش عملکرد این بند به 
تفکیک پروژه های محل مصرف توســط 
بند به  این  دســتگاه های اجرایی موضوع 
کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات، 
انرژی و عمران مجلس شــورای اسالمی 
و ســازمان برنامه و بودجه کشــور ارسال 
می شود. کمیسیون برنامه و بودجه موظف 
اســت ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول 
گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس 

شورای اسالمی ارائه کند.
مخالفت مجلس با سلب فوریت از طرح 

تخصیص قیر رایگان
در همیــن حال، نماینــدگان مجلس 
شــورای اسالمی با ســلب فوریت از طرح 
کردند.  مخالفــت  رایگان  قیــر  تخصیص 
در جریان بررســی طرح دو فوریتی الحاق 
یــک تبصره به تبصره یــک قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۹، درخواست ســلب فوریت از 
این طرح در دســتور کار قرار گرفت.مالک 

شریعتی به عنوان نماینده متقاضیان سلب 
فوریت در این باره اظهار کرد: اصل موضوع 
که پیگیری طرح هــای عمرانی و راه های 
روستایی است مورد حمایت همه قرار دارد 
و هدف ما این است که دقت در نحوه اجرا 
صورت گیرد تا زمینه ســاز فساد نباشد.وی 
ادامه داد: گزارشی که کمیسیون داده برای 
تنظیم راه هــای روســتایی و تامین اعتبار 
برای طرح هاســت در حالی که طبق قانون 
پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد 
قابل طرح نیســت و زمانی قابل طرح است 
که ردیف مشــخص جایگزین داشته باشد 
بنابراین کســی با اصــل موضوع مخالفتی 
ندارد اما باید مطمئن باشــیم که شــورای 
نگهبان آن را رد نمی کند.شــریعتی یادآور 
شد: هشتم مردادماه ســال جاری سازمان 
بازرســی خطاب به ریاست مجلس شورای 
اسالمی گزارشــی دادند و از انحرافات ۱.۸ 
میلیــون تنــی در تامین قیر ســال ۱۳۹۶ 
سخن گفتند و این که زمینه ی سوء استفاده 
فراهم شــده است.محمدحســین فرهنگی 
نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی در 
مخالفت با تقاضای سلب فوریت اظهار کرد: 
مجلس دو فوریت این طرح را با بیش از دو 
سوم آرا تصویب کرد و کلیاتش نیز دو سوم 
رای داشت. این که مجلس شورای اسالمی 
ســلب فوریت کند معنایش حذف موضوع 
است زیرا مراحل طی شده است.وی ادامه 
داد: در گزارش کمیسیون البته ضعف هایی 
وجود دارد که می توان در جریان بررســی 
جزییات پیشنهاداتی برای رفع آنها داد، اما 
بــا توجه به این که فصــل کاری در برخی 
اســتان ها محدود است هرگونه تاخیر ضرر 
به همراه دارد.در ادامه تقاضای ســلب یک 
فوریت از طرح دو فوریتــی قیر رایگان به 
رای مجلس شورای اسالمی گذاشته شد که 

نمایندگان با آن مخالفت کردند.

پس از تحویل 
موفقیت آمیز تجهیزات 

سرچاهی شامل ول هد، 
کریسمس تری و انواع 

شیرآالت مورد نیاز صنایع 
 psi نفت وگاز با فشار

1۰۰۰۰، ساخت تجهیزات 
 psi سرچاهی با فشار

1۵۰۰۰ را طراحی نموده 
و هم اکنون درحال ساخت 

نمونه های مهندسی و 
انجام تست های تائید 

طراحی می باشد که تا 
پایان سال جاری ساخت 

تجهیزات مذکور به پایان 
می رسد.

این شرکت قصد دارد به 
منظور توسعه و ساخت 
محصوالت جدید در 
راستای بومی سازی، 

نسبت به افزایش سرمایه 
خود به میزان %17۰ 

گامهای موثری در جهت 
خودکفائی هرچه بیشتر 

کشور در صنایع تجهیزات 
نفت بردارد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

پیش ثبت نام نمایشگاه بین المللی صنعت نفت آغاز شد
بیســت وپنجمین  پیش ثبت نــام 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه 

پتروشیمی از امروز آغاز می شود.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
شــرکت ملی نفت ایــران، پیش ثبت نام 
بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین المللی 
نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی از 
۲۲ تــا ۲۷ مردادمــاه ۱۳۹۹ از طریــق 
www. سایت این نمایشــگاه به نشانی
خواهــد  انجــام    iran-oilshow.ir
شــد.پیش ثبت نام نمایشــگاه بین المللی 
صنعــت نفــت بــا هــدف شناســایی 
شرکت های متقاضی و نیازسنجی انجام 
می شود و ثبت نام قطعی تلقی نمی شود. 
اجرایی  برای ســتاد  این پیش ثبت نــام 
این نمایشــگاه تعهدآور نیســت و حق 
تصمیم گیری این ســتاد محفوظ است.

پس از پیش ثبت نام، فرم های درخواستی 
بررســی می شــود و در صــورت احراز 
صالحیت براســاس ارتبــاط موضوعی، 
ثبت نام قطعی از طریق پست الکترونیک 

اطالع رســانی خواهــد شــد. قابل ذکر 
اســت که اختصاص فضای درخواستی 

براســاس تصمیم ســتاد  متقاضیان  به 
برگــزاری خواهــد بود.ضروری اســت 

متقاضیان اطالعات کامل را از ســایت 
نمایشگاه دریافت و اطالعیه پیش ثبت نام 

به دقت مطالعه کنند.بیست وپنجمین را 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی در صورت اخذ مجوزهای 
مربوطه از ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
نهادهای ذی ربط با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی مصوب ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا و شرکت ســهامی نمایشگاه های 

بین المللی برگزار می شود.

۵ پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از ضرر بزرگ در طرح فروش نفت؛

گزارشی از جزئیات جلسه سران قوا درباره طرح نفتی دولت 

برگزاری وبینار با سخنرانی پروفسور دوست محمدیان از دانشگاه FHM آلمان در دانشگاه ارومیه

جلسـه شـورای هماهنگـی اقتصادی سـران قوا ۲۰ 
مـرداد مـاه برگـزار و در آن دربـاره فروش نفـت در بازار 

سـرمایه بحـث و گفتگو صـورت گرفت.
ایـن در حالـی بـود کـه حسـن روحانـی، رئیـس 
جمهـور کشـورمان وعـده گشـایش اقتصـادی داده بود 
و گمانـه زنی هـای زیـادی در خصـوص خبـر خـوش 
روحانـی در فضـای رسـانه ای جامعه صـورت گرفت.هر 
چـه بیشـتر از اظهارنظـر رئیس جمهور گذشـت جزئیات 
این گشـایش اقتصادی روشـن تر شـد و آن چیزی نبود 
جـز ایـن کـه دولـت فـروش اوراق ارزی بـا پایـه نفـت 
یـا همـان پیـش فـروش نفـت دولتـی را در دسـتورکار 
خـود قـرار دهـد. بـه عبارتی دولـت می خواهـد نفت دو 
سـال آینـده را بـه مـردم بفروشـد و در تاریخ سررسـید 
یعنـی همـان دو سـال دیگـر بـا نـرخ دالر روز و قیمت 
نفـت روز اقـدام بـه بازپرداخـت آن بـه مـردم کند.امـا 
بررسـی بخش هایـی از طـرح که در محافل غیررسـمی 
منتشـر شـده نشـان می دهد کـه نادیده گرفتـن برخی 
از جزئیـات در ایـن طـرح در آینـده نـه تنهـا کمکـی به 
حـل مشـکالت اقتصـادی کشـور نخواهـد کـرد بلکـه 
مشـکالتی جدیـد را هـم پیـش رو خواهـد آورد. شـاید 
همیـن نکتـه بـود کـه انتقاد سـران قـوا در جلسـه اخیر 
رئیـس  از  قـوا  سـران  اقتصـادی  هماهنگـی  شـورای 
جمهـور را نیـز بـه دنبـال داشـته اسـت.مهمترین محور 
انتقـاد سـران قـوا از رئیـس جمهـور تعجیـل دولـت در 
اعـالم رسـانه ای این طرح، بدون بررسـی هـای دقیق 
ایـرادات مـد نظـر کارشناسـان اقتصادی بوده اسـت که 
موجـب سـردرگمی و ابهـام در فضای اقتصادی کشـور 
مـی شـود، تجربـه ای که پیـش از این در اجـرای طرح 
افزایـش قیمـت بنزین، خسـارات جبران ناپذیـری را به 
کشـور تحمیـل کرد.بـر همیـن اسـاس، سـید ابراهیـم 
پیـش  جلسـه  ایـن  در  قضائیـه  قـوه  رئیـس  رئیسـی، 
شـرط های قابـل توجهـی را بـرای موافقـت بـا تصویب 
طـرح ارائـه کـرده که بـه نوعی مـی تواند بیانگـر نقاط 
ضعـف طـرح پیشـنهادی دولـت و تالش بـرای اصالح 
نقاط مشـکل سـاز این طرح باشـد.آنچنان کـه خبرنگار 
فارس کسـب اطـالع کرد، رئیـس قوه قضائیـه ۵ پیش 
شـرط اصلـی را بـرای موافقـت بـا طـرح مطـرح کرده 

اسـت که شـامل :

۱- دولـت اجـازه بازخریـد اوراق در سررسـید را 
نداشـته باشـد و تنهـا بـه خریـدار نفـت تحویـل دهـد. 
در صـورت کاهـش قیمـت نفـت و کاهـش قیمت دالر 
کـه می تواند موجـب کاهش قیمـت اوراق در سررسـید 

شـود، دولـت مـازاد آن را نفـت تحویـل دهد.
۲-  الزم اسـت بـرای خریدار امـکان تحویل نفت 

قبل از سررسـید وجود داشـته باشد.
۳- اولویـت فـروش بایـد میعانـات گازی باشـد. 
چـرا کـه نگهـداری آن از نفـت خـام سـخت تر بـوده و 
تولیـد آن نیـز بـه دلیـل الـزام تولیـد گاز، الزامی اسـت. 
بیشـتری  تمایـل  کوچـک  پاالیشـگاه های  همچنیـن 

بـرای خریـد آن دارنـد.
بـه تجربیـات متعـدد در گذشـته،   بـا توجـه   -۴
ضـروری اسـت در مصوبـه تصریـح شـود کـه تحویـل 
نفـت خـام بـه دارنـدگان اوراق بـدون شـرط خاصی از 
جملـه شـفاف کردن ذی نفـع نهایی خواهد بـود. تا مانع 

کارشـکنی احتمالـی بعـدی  باشـد. 
صـورت  بـه  اوراق  ایـن  خریـد  از  بانک هـا   -۵
قانونـی منـع شـوند تـا مانـع اسـتقراض غیرمسـتقیم 

بانکـی شـود. از شـبکه  دولـت 
نگرانـی از ایجـاد یـک بدهـی بـزرگ بـا اجـرای 
طـرح مذکـور با بند اول پیش شـرط رئیس قـوه قضائیه 
قابـل مدیریت اسـت، چرا کـه در زمان سررسـید، دولت 
ملـزم بـه پرداخـت قیمـت نفـت نبـوده و صرفـا کاالی 

پیـش فـروش شـده را تحویـل خواهـد داد.بـر همیـن 
اسـاس اسـت کـه مـی تـوان بـه صـورت واقعـی ایـن 
طـرح را کمـک بـه دور زدن تحریـم نفـت تلقـی کرده 
چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت و عـدم الـزام دولـت به 
تحویـل نفـت، تنهـا با معاملـه تعـدادی اوراق، به اسـم 
فـروش نفـت مواجـه خواهیـم بود.ایـن در حالی اسـت 
کـه احتمـال ورود بانک ها بـه فرآیند پیـش خرید نفت 
مـی توانـد به اسـتقراض غیـر مسـتقیم دولـت از بانک 
هـا منتهـی شـود. بـر همیـن اسـاس اسـت کـه پیـش 
شـرط پنجـم رئیـس قـوه قضائیـه مبنـی بر منـع بانک 
هـا از خریـد ایـن اوراق بـه صـورت قانونـی، مـی تواند 
هـم از پدیـده اسـتقراض غیـر مسـتقیم دولـت از بانک 
هـا جلوگیـری کنـد و هـم زمینـه را بـرای جمـع آوری 
نقدینگـی سـیال در جامعـه فراهـم آورد.جعفـر قـادری 
و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو  و  شـیراز  مـردم  نماینـده 
بودجـه مجلـس گفتـه بـود کـه دولت بـا فـروش اوراق 
ارزی بـا پایـه نفـت بـه دنبـال تأمیـن کسـری بودجـه 
۱۷۰ هـزار میلیـارد تومانـی اسـت.او معتقـد بـود کـه 
اگـر دولـت بـا اوراق سـلف مـوازی بـه انـدازه  ای الزم 
ایجـاد انگیـزه نکند، بـرای ایجـاد متقاضی ناچار اسـت 
مشـوق ها را بـه گونـه ای دیگـر ببیند تا افـراد متقاضی 
اوراق سـلف را خریـداری کننـد و بخـش قابـل توجهی 
از نقدینگـی هـا می توانـد از فروش سـهام تأمین شـود.
محمدحسـین فرهنگی سـخنگوی هیأت رئیسه مجلس 

گفتـه بـود که قالیبـاف در بـاره عرضه نفت گزارشـی را 
بـه نماینـدگان ارائه کرده بـود و بر اسـاس این گزارش 
در برخـی از ایـن موضوعـات مربـوط بـه عرضـه نفـت 
در داخـل تصمیماتـی گرفتـه شـده ولی نهایی نشـده و 
در جلسـه بعـدی سـران قـوا نهایـی خواهد شـد.مهدی 
طغیانـی سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در 
فـارس،  خبرگـزاری  پارلمانـی  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
بـا موضـوع  اظهـار داشـت: طـرح پیشـنهادی دولـت 
پیـش فـروش اوراق سـلف نفتـی بـا ایـرادات مهمی از 
سـوی مجلـس روبـرو شـد و تغییـرات زیر در راسـتای 
تغییـر در بـورس انـرژی و تقویـت بخـش خصوصـی 
در صنعـت و همچنیـن مردمـی سـازی اقتصـاد انـرژی 
ایجـاد شـد.طغیانی می گویـد کـه مباحـث مطرح شـده 
توسـط محمدباقر قالیباف در جلسـه شـورای هماهنگی 

اقتصـادی سـران قـوا بـه شـرح زیـر بوده اسـت:
۱- ایجـاد تقاضـای واقعـی بـرای رونق و توسـعه 
بـازار نفـت و میعانـات در بورس انـرژی از طریـق الزام 
پاالیشـگاه هـای داخلـی بـه تامیـن خـوراک از ایـن 

یق طر
و  دولـت  آتـی  مالـی  تعهـدات  بـار  کاهـش   -۲
تدابیـری در جهـت افزایـش تحویـل فیزیکـی نفـت و 

میعانـات 
۳- تغییـر رویکـرد طـرح دولـت از تامیـن مالـی 

صـرف بـه فـروش واقعـی و فیزیکـی نفـت
۴- کاهـش آثـار مخـرب احتمالـی دولت بـر نرخ 

سـود و بازار سـرمایه 
۵- کاهـش زمـان سررسـید تحویـل نفـت از دو 
سـال بـه دوره هـای کوتـاه مـدت و توزیـع عرضـه در 

دوره هـای منظـم
۶- تقویـت تـوان برنامـه ریزی بخـش خصوصی 
بـرای خـوراک و در نتیجـه افزایـش ظرفیـت تولید این 

بخـش در اینده
بنزیـن  قیمـت  افزایـش  طـرح  اجـرای  تجربـه 
نشـان مـی دهـد کـه الزم اسـت این طـرح قبـل از هر 
چیـز بـا بررسـی کارشناسـی و در نظـر گرفتـن ایرادات 
و اصالحـات سـایر سـران قـوا، بـه اجـرا در آیـد تـا به 
جـای تـالش بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی مـردم، 
مشـکالتی جدیـد از اجـرای ایـن طـرح به وجـود نیاید.

در راستای توســعه همکاریهای علمی بین المللی 
در قالب سری ســمینارهای تخصصی مجازی )وبینار( 
دفتر روابط بین الملل دانشگاه ارومیه، سمیناری با عنوان 
» بررســی اثرات پایداری هفت ستونه)۷PS( ناشی از 
شــیوع بیماری کرونا: ســناریوهای جدید کسب و کار، 
فناوریها و کاربردها« با ســخنرانی پروفسور دکتر حمید 
دوست محمدیان استاد تمام رشته مدیریت پایداری بین 
الملل، پژوهشــگر ارشد آینده پژوهی و مدیر بین الملل 
دانشــگاه علوم فنی کاربردی FHM آلمان با هماهنگی 
دفتر روابط بین الملل دانشــگاه ارومیه روز دوشنبه ۲۷ 

مرداد ماه ساعت ۱۶ برگزار می شود.

 دکتر حب نقی، رئیس دانشگاه ارومیه، نیز سخنران 
اول این وبینار خواهد بود. پروفســور دکتر حمید دوســت 
محمدیان بعنوان اســتاد تمــام در دانشــگاه علوم فنی و 
کاربــردی FHM آلمــان و به عنــوان متخصص در علوم 
پایداری تلفیقی مهندسی و مدیریت در طول این وبینار که 
به صورت آنالین برگزار خواهد شد، نظریه ها و مدلهای خود 
)از جمله نظریه موج پنجم یا بحران فردا و پایداری نوآورانه 
هوشمند و مدلهای پایداری هفت ستونه، کسب و کارهای 
تلفیقی، D۳( را معرفی خواهد کرد و چگونگی استفاده از آن 
را در این ســخنرانی خود تشریح می نمایند.  شیوع بیماری 
 ۷PS( ۱۹، معرفــی مدل پایداری هفت ســتونه-Covid

Model( ، معرفی نظریه ها و دیدگاههای شــیوع بیماری، 
دنیای حین و پســا شیوع بیماری، پیامدهای امروز و شوک 
فردا، موارد مطالعه بین المللی، ســناریوهای جدید کسب و 
کار، فناوریها و کاربردها از جمله مباحثی اســت که در این 
وبینار  توسط پروفسور دوســت محمدیان ارائه خواهد شد 
.  الزم به ذکر است پروفسور دکتر حمید دوست محمدیان 
در ســال ۲۰۲۰ بعنوان استاد و عضو هیات مدیره موسسه 
توسعه مهارتهای مدیریتی لندن در انگلستان انتخاب شده 
اند. این موسســه با حمایت دانشگاهها و مدارسی از قبیل 
دانشگاه کمبریج، آکسفورد، مدرسه اقتصاد لندن و دانشگاه 
هاروارد در بوســتون فعالیت می کند و قرار شده که بزودی 

همکاریهایی را با دانشگاه ارومیه آغاز نماید. همچنین بزودی 
در نیمه اول سال ۲۰۲۱ یک کنفرانس بین المللی با عنوان 
یکی از همین نظریه ها )کنفرانس بین المللی موج پنجم( در 
لندن و برلین برگزار خواهند شد تا رسما نظریه موج پنجم یا 
بحران فردا خود را به جهانیان معرفی کنند. از همه عزیزان 
و هموطنان گرامی در حوزه های مختلف کســب و کار و 
فعاالن دانشگاهی دعوت به عمل می آورد تا در این وبینار 

مجازی به صورت رایگان شرکت نمایند.
 لینک ثبت نام و دسترسی به این وبینار:

https://ravandid.com/details_event/  
۸۳۳۲۵_event

اخبار نفت

فاز دوم پروژه مدیریت دانش در ملی حفاری 
کلید خورد

پروژه مدیریت دانش با عنوان پروژه پژوهشــی مستندسازی و 
به اشتراک گذاری تجارب ســازمانی به میزبانی مدیریت خدمات ویژه 

شرکت ملی حفاری ایران وارد فاز اجرا شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی حفاری ایران، 
مجری این طرح که از ســوی مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی 
ساخت شــرکت انتخاب شده، دانشگاه شــهید بهشتی است. مدت 
اجرای پــروژه  ۹ ماه اســت و اکنون مراحل نصــب نرم افزار روی 
دیتابیس شــرکت تکمیل و وارد فاز اجرا در پایلوت شده است.مهدی 
عرشــیان، مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ســاخت شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: با توجه بــه اهمیت و رویکرد به مدیریت دانش 
در دنیا، این طرح از ســوی این امــور تعریف و پس از فراخوان و در 
مراحل قانونی، عقد قرارداد پژوهشــی با دانشگاه شهید بهشتی انجام 
شد. این طرح برای نخســتین بار از سوی شرکت ملی حفاری ایران 
اجرا می شــود.وی افزود: نرم افزار مربوطه برای جمع آوری و انتشــار 
تجارب و دانش فنی کارکنان کاربرد دارد و کارکنان فعال از کارکنان 
غیرفعال تفکیک می شوند و این موضوع سبب ایجاد انگیزه بیشتر در 
میان کارکنان می شود.عرشیان تصریح کرد: فاز نخست پروژه شامل 
بررســی شرایط و بلوغ سازمانی شــرکت در زمینه مدیریت دانش و 
نصب نرم افزار از اردیبهشت ماه اجرا شد و در فاز بعدی پروژه، نیاز به 
تعییــن پایلوت برای اجرای پروژه بــود که با توجه به همه جوانب از 
جمله های تک بودن، ایجــاد ارزش افزوده قابل توجه از فعالیت ها و 
نیز ســطح تحصیالت و تخصص باال، مدیریت خدمات ویژه حفاری 
انتخاب شد و امیدواریم کل سازمان از نتایج مثبت آن بهره مند شود.

علی دقایقی، مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران نیز در بیان 
توانمندی های این مجموعه گفــت: در این پروژه اطالعات و دانش 
کارکنان مستندسازی می شود و در سال های بعد مهندسان و کارکنان 
جوان می توانند از اطالعات کارشناســان پیشکسوت شرکت استفاده 
کننــد و افزون بر این، در بخش امتیازدهی این ســامانه می توان از 
کارکنان فعال و نخبه شرکت قدردانی کرد.نوید نظافتی، مجری طرح 
و نماینده دانشگاه شهید بهشتی هم گفت: در سامانه مدیریت دانش 
هر شــخص توانایی ثبت درس آموخته های خــود را به نام خود دارد 
و همه کاربران یا کارکنان می توانند از درس آموخته های تأییدشــده 
همکاران خود مطلع شــوند و ضمن ایجــاد انگیزش میان کارکنان، 
تالش و فعالیــت کارکنان دیده و ثبت می شــود.وی اظهار کرد: از 
طریق این نرم افزار مدیریت ها ظرفیت های خود را بررســی می کنند 
و به این ظرفیت ها دسترســی خواهند داشــت و به تجارب کارکنان 

امتیاز تعلق می گیرد.
فن بازار تخصصی نفت در کشور

 راه اندازی می شود
دبیر شــبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
راه اندازی ۲۶ فن بازار در کشــور خبر داد و گفت: عالوه بر راه اندازی 
فن بازار کردســتان به عنوان بیست و ســومین فن بازار منطقه ای در 
کشور، سه فن بازار تخصصی، نیز به مجموعه فن بازارهای کشور اضافه 

خواهد شد.
محمد صالح خالقی با بیان اینکه فن بازار منطقه ای کردستان به 
عنوان بیست و سومین دفتر فن بازار منطقه ای تاسیس شد، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه این دفتر فن بازار در تعامل با شــرکت شهرک های 
صنعتی استان کردســتان تاسیس شده است، تولیت آن نیز به همین 
مجموعه واگذار شــده اســت.خالقی ادامه داد: شورای شبکه فن بازار 
استان کردستان در شهر سنندج جلسه ای تشکیل داد و اعضای شورا 
پس از بحث و گفتگو و در نظر گرفتن نیازهای فناورانه بومی استان، 
برنامه کار این دفتر فن بازار را مورد تصویب قرار دادند.دبیر شبکه فن 
بازار معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در ادامه گفت: عالوه 
بر تصویب برنامه عملیاتی، آیین نامه  اجرایی نیز در این جلسه تصویب 
شد. با توجه به اهمیت تعامل دفاتر فن بازارهای منطقه ای و کارگزاران 
تبادل فناوری، این دفتر منطقه ای در سریع ترین زمان ممکن، کارگزار 
خصوصی خود را انتخاب می کند.وی با اشــاره به اهمیت تاسیس فن 
بازارهــای تخصصی، افزود: اما فن بازارهــای تخصصی با تمرکز بر 
یــک حوزه خاص، باعث رونق تبادل و تجارت فناور در آن رشــته و 
حوزه می شــوند. به همین دلیل، تاســیس فن بازار تخصصی نفت در 
دســتور کار قرار گرفته است.بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، خالقی اظهار کرد: در حــال حاضر در حال نهایی 
کــردن مذاکرات با مجموعه وزارت نفت هســتیم و در یک تا دو ماه 
آتی این فن بــازار تخصصی نیز افتتاح می شــود. با توجه به اهمیت 
گســترش دفاتر اســتانی فن بازار و برنامه معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برای پوشش تمام کشور، در سال جاری در دو استان 

زنجان و مازندران نیز دفاتر منطقه ای فن بازار تاسیس خواهد شد.
از سوی وزیر نفت؛

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات 
وزارت نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی محمدعلی اعوانی را به عنوان مدیرکل بازرسی 
و رسیدگی به شکایات وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم بیژن زنگنه به محمدعلی اعوانی آمده است: با عنایت 
به تعهد، تخصص و ســوابق ارزنده جنابعالی، با اســتعانت از خداوند 
دانای توانا، به موجب این حکم به عنوان مدیر کل بازرسی و رسیدگی 
به شــکایات وزارت نفت منصوب م ی شوید.انتظار دارد که جنابعالی با 
توجه به حساسیت این جایگاه، با دقت به انجام وظیفه قانونی محوله 
و کشــف هرگونه تخلف با رعایت اصل اهمیــت بپردازید.از خداوند 
متعال برای جنابعالی در این مســئولیت خطیر، با مشارکت همکاران 
آن اداره کل، بــا هدف صیانت از اعتبار صنعــت نفت و دارایی های 

مادی و معنوی آن، توفیق مسئلت می کنم.

بیست وپنجمین نمایشگاه 

بین المللی نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی در صورت اخذ 

مجوزهای مربوطه از ستاد 

ملی مبارزه با کرونا و نهادهای 

ذی ربط با رعایت پروتکل های 

بهداشتی مصوب ستاد ملی 

مبارزه با کرونا و شرکت سهامی 

نمایشگاه های بین المللی برگزار 

می شود
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6
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:

الزام پیمانکاران طرح های گازی به استفاده از 
شریکان خارجی صاحب فناوری

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه پیمانکاران ملــزم به بهره گیری از 
هستند،  فناوری  صاحب  خارجی  شریکان 
میدان ذخیره سازی  اعالم کرد که توسعه 

شوریجه در دستور کار است.
بــه گزارش دانش نفــت به نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی 
گفت: وقایع عبرت آموز زمســتان ۸۶ در 
شمال کشــور به روشــنی به ما آموخت 
که نبایــد به منابع عظیــم گازی که در 
جنوب کشــور قــرار دارنــد، دل خوش 
کنیم، بــه همین دلیل تالش داریم برای 
پایدارســازی امنیــت انــرژی در اقصی 
نقــاط کشــور، از راهکارهایــی مطمئن 
اســتفاده کنیم که در مواقع بروز مشکل 
تضمین کننده امنیت انرژی باشــند.وی با 
اینکه ذخیره سازی گاز طبیعی یکی  بیان 
از این راهکارهاســت که افزون بر برتری 
اقتصادی در قیاس با احداث خطوط لوله، 
آسودگی خاطر را در فصل سرد برای مردم 
به ارمغان مــی آورد، تصریح کرد: ذخیره 
کــردن گاز در مخــازن زیرزمینی برای 
اطمینــان از تأمین انــرژی در زمان اوج 

مصرف، یکی از مزیت های اصلی صنعت 
ذخیره سازی است.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران ادامه داد: در زمستان که مصارف 
خانگی چند برابر می شود، نیازمند منابعی 

مازاد بر ذخایر موجود هســتیم تا بتوانیم 
پاســخگوی نیازهای مصرف کنندگان در 
زمان اوج مصرف باشیم، ضمن آنکه اگر 
خطوط لوله بر اثر حــوادث غیرمترقبه و 

بالیــای طبیعی همچون ســیل یا زلزله 
دچار آسیب شــوند، نمی توان تأمین گاز 
شــهرها و کالنشهرها را تا برطرف شدن 
اساسی مشــکل متوقف کرد.تربتی طرح 

توسعه ذخیره سازی در میدان شوریجه را 
یکــی از برنامه های جبران کمبود گاز در 
شــمال شرق کشور دانست و گفت: برای 
این منظــور پس از اتمام موفقیت آمیز فاز 
فاز دوم  نخست ذخیره سازی شــوریجه، 
توسعه میدان ذخیره ســازی شوریجه در 
دستور کار قرار گرفت.وی تأکید کرد: در 
میدان های ذخیره سازی  توســعه  اهمیت 
این مناطق همین بس که پیاده سازی این 
پروژه ها شــرکت گاز را از اجرای خطوط 
لوله جدیــد، بی نیازی بــه واردات گاز را 
از پیش تقویت می کند.معاون وزیر  بیش 
نفت در امور گاز در پایان گفت: شــرکت 
ملی گاز ایران هم اکنون در داخل کشــور 
از تــوان فناورانه قــوی در فعالیت های 
اجرایی چاه ها و ذخیره ســازی در مخازن 
هیدروکربــوری برخوردار اســت، هرچند 
در موضوع تجهیزات و ذخیره ســازی در 
ســفره های آب و گنبدهــای نمکی، به 
افزایش دانش و تکنولوژی نیاز داریم که 
در این زمینه پیمانکاران را به اســتفاده از 
ملزم  فناوری  شــریکای خارجی صاحب 

کرده ایم.

اخبار گاز

افزایش ضریب ایمنی خط لوله ششم و هفتم 
سراسری انتقال گاز 

مدیــر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز از انجــام دو پروژه تعمیراتی روی 
خطوط لوله ششــم و هفتم سراسری با هدف افزایش ضریب ایمنی انتقال گاز 

خبر داد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انتقــال گاز ایران، حمید 
خدری در این باره گفت: بــا تالش کارکنان معاونت عملیات، خطوط لوله، 
نشــتی شیر بین راهی خط لوله ششم سراسری شناسایی شد و پس از انجام 
تعمیرات در ســرویس قرار گرفت.وی مراحل انجام این پروژه تعمیراتی را 
شامل برشکاری، جوشکاری و نصب اتصال جدید »سنسینگ« عنوان کرد 
و افزود: این مهم به منظور افزایش ضریب ایمنی و اطمینان شــبکه انتقال 
گاز با رعایت کامل مســائل ایمنی و زیست محیطی انجام شد.به گفته مدیر 
منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز، براســاس نظر فنی کارشناســان این منطقه، 
دلیل نشتی پوسیدگی یکی از قطعات بود که با تعویض و نصب قطعه جدید 

از هدررفت سرمایه ملی نیز جلوگیری شد.
ترمیم سرجوش های خط لوله هفتم سراسری

خــدری همچنین به انجــام تعمیرات روی ســرجوش های خط لوله 
هفتم سراســری اشــاره و تصریح کرد: در ادامه برنامه هــای تعمیراتی که 
براساس نتایج پیگرانی هوشــمند در دستور کار قرار گرفته، عملیات ترمیم 
تعدادی از ســرجوش های خط لوله هفتم نیز پس از هماهنگی های الزم  و 
اجرای فرآیندهای تعمیراتی و جوشــکاری با موفقیت انجام شد.وی تأکید 
کرد: اقدام های انجام شــده برای مقاوم سازی شبکه انتقال گاز در مواجهه با 
خوردگی و فرســودگی بوده و همواره در تالش هستیم با ترمیم و بازسازی 
نقاط آسیب دیده خطوط، پایداری و استمرار انتقال گاز در فصل سرما را بیش 

از پیش فراهم کنیم.
انتقال گاز در تأسیسات شهید مکوندی فرمنطقه یک 

عملیات پایدار شد
سرپرســت منطقه یک عملیات انتقــال گاز اعالم کــرد که تعمیرات 
اضطراری واحد B تأسیسات شهید مکوندی فر به منظور پایداری انتقال گاز در 

گرمای باالی ۵۰ درجه با موفقیت انجام شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انتقال گاز ایران، ابوالفضل 
ظهیری در این باره گفت: با توجه به ایجاد نقص فنی و خارج شدن ایستگاه 
از مدار انتقال گاز در تأسیســات شهید مکوندی فر، در اسرع وقت نشستی با 
حضور تیم کارشناسی تعمیرات روتین تشکیل و پس از بررسی های الزم و 
عیب یابی دستگاه ها، مقرر شد ۶ عدد از پاور پیستون ها خارج و تعمیر شوند.
وی افزود: با وجود تنگناهای عملیاتی از قبیل گرمای طاقت فرسا و رطوبت 
باالی ۸۰ درصد، براســاس هماهنگی معاونت عملیات تأسیسات منطقه، با 
تالش و همدلی تیم تعمیرات اساسی مکانیک ضربه ای و دورانی و همچنین 
تعمیرات روتین تأسیســات شهید یوسفی، تعمیرات انجین کالرک آغاز شد 
که با انجام این عملیات ۶ عدد از پاور پیســتون ها و قطعات معیوب تعویض 
شــد و پس از تســت، واحد مذکور در مدار پایداری انتقال گاز قرار گرفت و 
از هدررفت گاز جلوگیری شــد. سرپرست منطقه یک عملیات انتقال گاز در 
پایان ضمن قدردانی از عوامل مجری این کار، تصریح کرد: این تعمیرات در 
بازه زمانی کوتاه با توجه به شــرایط اقلیمی خاص این منطقه عملیاتی تأثیر 
بسزایی در کنترل هدررفت گاز و پایداری انتقال گاز داشت.تأسیسات شهید 
مکوندی فر از قدیمی ترین تأسیسات منطقه و شرکت انتقال گاز ایران است 
که وظیفه دریافت گاز حامل نفت از NGL ۲۰۰، فشارافزایی و انتقال آن به 

پاالیشگاه گاز بیدبلند را برعهده دارد.
شهرک غدیر زاهدان گازدار شد

مدیرعامل شــرکت گاز استان سیستان و بلوچســتان از گازدار شدن 
شهرک غدیر شهر زاهدان هم زمان با عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، رضا پنجابی 
گفت: شــهرک غدیر زاهدان در مجموع ۳۲ کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه و 
یک ایســتگاه تقلیل فشار ناحیه ای به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت 
دارد که پیش بینی می شود در فاز اول، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شــوند.وی تصریح کرد: عملیات نصب علمک در این 
شــهرک نیز روزهای آینده آغاز می شود و اهالی شهرک غدیر از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار می شوند.
گازرسانی به 1۰۰ روستای لرستان تا پایان 

شهریورماه ۹۹ 
مدیرعامل شــرکت گاز استان لرســتان در دیدار با نماینده خرم آباد و 
چگنی در مجلس شورای اسالمی از گازرسانی به ۱۰۰ روستای استان لرستان 

در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، کرم گودرزی 
ضمن تشریح عملکرد شــرکت گاز استان لرستان گفت: با وجود مشکالت 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، ۱۰۰ روســتای استان لرســتان تا پایان 
شهریورماه امســال از نعمت گاز برخوردار می شوند.وی با اشاره به اهمیت 
حفاظت از محیط زیســت و گسترش رفاه در شهرستان چگنی، اظهار کرد: 
گازرســانی به روستاهای این شهرســتان از اولویت های شرکت گاز استان 
لرســتان است و پیمانکاران شرکت در دو محور تشکن و شاهیوند با سرعت 
مطلوبی در حال اجرای پروژه گازرسانی هستند.مدیرعامل شرکت گاز استان 
لرســتان تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امســال بــه نام جهش تولید و 
نقش با اهمیت گازرســانی به صنایع در تحقق این مهم، با زیرساخت های 
مناســب ایجادشده و اســتفاده از ظرفیت خط ششم سراسری، این شرکت 
آماده گازرســانی به همه صنایع واجد شــرایط اســت.مرتضی محمودوند، 
نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس شــورای اســالمی نیــز با  قدردانی از 
شرکت گاز استان لرستان، توجه به مناطق محروم و روستاها را اولویت  همه 
دســتگاه ها به ویژه شرکت گاز دانست و اظهار کرد: گازرسانی به روستاها و 
مناطق محروم ســبب جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع می شــود.وی 
افزود: اســتفاده از گاز در روستاهای محروم، افزون بر آسایش و رفاه مردم، 
در نگهداری درختان بلوط در زاگرس که برند بســیار ممتازی برای استان 
محســوب می شوند نیز مؤثر است و سبب نجات ثروت ملی و منابع طبیعی 
می شود.نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس یادآور شد: توجه به روستاها در 
بحث گازرسانی مهم و ضروری است و شایسته است در اولویت قرار گیرد.

دریافت گزارش مطلوب مالی در شرکت ملی گاز

خراسان رضوی؛ رتبه نخست شبکه گذاری گاز ایران

مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: سال ۹۸ 
با توجه به ابالغ دســتورعمل و پایش  و تقویت کنترل های 
داخلی، ســال مالی خوبی را در شــرکت ملی گاز تجربه 

کردیم.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی گاز 

ایران، سیدمحمدحســین حسینی گفت: به لحاظ رعایت 
انضباط مالی برای نخســتین بار در سال مالی ۹۸، موفق 
به دریافت گــزارش مطلوب و مقبولی برای صورت های 
مالی تلفیقی شــرکت ملی گاز ایران شدیم.وی ادامه داد: 
سال گذشته همچنین برای نخســتین بار حقوق تمامی 

کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و قرارداد مدت معین به 
صورت متمرکز از ســوی شرکت ملی گاز ایران پرداخت 
شد.مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران درباره تحقق اهداف 
این مدیریت در ســال ۹۸، تصریح کرد: خوشــبختانه با 
برنامه های خوبی که پارســال پیش بینی شد، منابع مالی 

بخش جاری، سرمایه ای و توســعه ای شرکت های تابع 
به خوبی تأمین شــد و می توان گفت که به لحاظ تحقق 
اهداف و برنامه های مالی، سال بسیار مطلوب و خوبی را 
پشت سر گذاشتیم.حسینی در پایان یادآور شد: امسال نیز 
حداکثر تالش خود را به کار می گیریم تا ان شاءاهلل منابع 
مالی و نیز انضباط مالی و سرانجام، اهداف و برنامه های 

بخش مالی به خوبی سال ۹۸ محقق شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان 
رضــوی اعالم کرد که این شــرکت با ۳۵ 
هزار کیلومتر شبکه گذاری رتبه نخست این 

بخش را در کشور دارد.
بــه گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، حسن افتخاری گفت: 
کسب این رتبه در حالی است که این استان 
بــا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشــترک پس از 
اســتان تهران در رتبه دوم است.وی ادامه 
داد: استان خراســان رضوی از منظر خانوار 
روستایی بهره مند از نعمت گاز طبیعی پس از 
استان مازندران رتبه بعدی را دارد، همچنین 
از منظر تعداد انشــعاب نیــز با بیش از یک 
میلیون انشعاب، پس از استان های تهران و 
اصفهان مقام سوم را دارد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان خراسان رضوی با بیان اینکه سال 
۹۸ بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
در این استان مصرف شده، با اشاره به آغاز 
پویش استان سبز از خراسان رضوی، گفت: 
ضریب بهره مندی روستایی استان هم اکنون 
به ۹۲ درصد رســیده و از منظر شهری هم 
۱۰۰ درصد یعنی تمامی شهرها از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند هســتند و در مجموع حدود 

۹۸ درصد جمعیت استان تحت پوشش گاز 
طبیعی قــرار دارد.افتخاری افزود: در بخش 
صنایع هم تاکنون از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ 
واحد مشــمول گازرســانی در حوزه مصوبه 
شــورای اقتصاد، بالغ بــر ۹۰۰ واحد گازدار 
شده اند و گازرسانی به ۹۰۰ واحد دیگر هم 
در حال اجرا است و ان شاءاهلل پیمان سپاری 

باقی مانده صنایع را امســال انجام خواهیم 
داد.وی تأکید کرد: امیدواریم با حمایت های 
وزیــر نفت و معــاون ایشــان در امور گاز 
بتوانیم طرح های گازرســانی به روستاهای 
واجــد شــرایط و صنایع مشــمول مصوبه 
شورای اقتصاد اســتان  خراسان رضوی را 
تا پایان سال آینده تکمیل کنیم.مدیرعامل 

شرکت گاز استان خراسان رضوی همچنین 
اظهار کرد: برنامه های این شــرکت همسو 
با برنامه های تبیین شــده وزارت نفت است 
و امیدواریم در دو بخش برنامه گازرســانی 
به یک میلیون خانوار شــهری و روستایی 
کشور و گازرســانی به ۷ هزار و ۱۲۲ واحد 
صنعتی و تولیدی بتوانیم اهداف تعیین شده 

را محقــق کنیم.افتخــاری تصریح کرد: از 
دیگر برنامه های راهبردی شرکت ملی گاز 
ایران که توسط وزیر نفت ابالغ شده، تکمیل 
گازرسانی در اســتان سیستان و بلوچستان 
اســت که با توجه به توانمندی و تجربه ای 
که در خراسان رضوی وجود داشته، اجرای 
۴۲۰ کیلومتر شــبکه و احداث ۱۲ ایستگاه 
تقلیل فشار ســی جی اس و تی بی اس شهر 
زاهدان به عهده ما گذاشته شد که امیدواریم 
ایــن مهم را به صورت کامــل در نیمه اول 
امســال به اتمام برســانیم و در تحقق این 
مهم نیز نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.وی 
درباره آغاز عملیات اجرایی پروژه خط انتقال 
ملک آباد - مشهد هم گفت: با توجه به عبور 
حــدود ۴۰ کیلومتر از خــط انتقال عبوری  
سرخس - نکا از داخل شهر مشهد و دستور 
وزیر نفت برای مدیریت این خط به صورتی 
کــه حریم آن تقلیل یابد، اجرای خط انتقال 
۳۶ اینچ به طول ۴۰ کیلومتر همراه با نصب 
تجهیزات بین راهی آغاز شده که با اجرای 
این خط انتقال، شــهر مشهد از نظر پدافند 
غیرعامل و تأمین گاز، شــرایط بهتری پیدا 

می کند.

سیدمحمدحسین حسینی:
 به لحاظ رعایت انضباط 
مالی برای نخستین بار 

در سال مالی ۹۸، موفق 
به دریافت گزارش 

مطلوب و مقبولی برای 
صورت های مالی تلفیقی 
شرکت ملی گاز ایران 

شدیم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
 از رسانه های وزارت نفت

معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بـه 
مناسـبت روز خبرنـگار، از رسـانه های 

وزارت نفـت بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش دانش نفـت به نقل 
شـبکه  از  محمـدی  بهـزاد  شـانا،  از 
اطالع رسـانی نفـت و انـرژی )شـانا( 
نفـت  وزارت  رسـانه های  دیگـر  و 
بـه  را  خبرنـگار  روز  و  کـرد  بازدیـد 
خبرنـگاران فعـال در ایـن مجموعـه 
تبریـک گفت.بهـزاد محمـدی در این 
بازدید ضمـن قدردانـی از تالش های 
نقـش  خبـری،  مجموعه هـای  ایـن 
»شـانا«  و  نفـت  وزارت  رسـانه های 
شفاف سـازی  و  آگاهی رسـانی  در  را 
اخبـار صنعـت نفـت مهـم برشـمرد و 
گفـت: ایـن مجموعـه مرکـز ثقـل و 
انتشـار اخبار وزارت نفت اسـت.معاون 
وزیـر نفـت بـه گسـترش دنیـای خبر 
در دهه هـای گذشـته اشـاره کـرد و با 
بیـان اینکـه دنیـا بـه سـمتی در حال 

حرکـت اسـت کـه زمـان اتفـاق یک 
ناچیـز  بسـیار  آن  انتشـار  تـا  رویـداد 

سـایت های  اهمیـت  افـزود:  اسـت، 
تخصصـی در چنیـن شـرایطی بیـش 

از پیـش نمایـان می شـود و شـانا بـه 
عنوان سـایت تخصصـی صنعت نفت 

وظیفـه مهمـی در ایـن شـرایط دارد.
محمـدی بر ضـرورت توجه بـه اعداد 
و ارقـام در اخبـار صنعـت نفـت تاکید 
کـرد و گفـت: در ایـران ایـن موضوع 
بایـد  مدیـران  و  اسـت  مهـم  بسـیار 
خبرهایی را اعـالم کنند که اطالعات 
آن بـه صـورت آمـاری قابـل رصـد و 
اندازه گیـری باشـد.وی بـر پررنگ تـر 
کـردن تحلیـل در سـایت های خبری 
تأکیـد کـرد و افـزود: تحلیـل مباحث 
موضوع هـا  اثرگـذاری  مختلـف 
می دهد.مدیرعامـل  افزایـش  را 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بـا 
در  پتروشـیمی  اینکـه صنعـت  بیـان 
سـال های گذشـته تالش کرده اسـت 
صنعت نخسـت کشـور باشـد و نقش 
ارزی  درآمـد  تامیـن  در  اثرگـذاری 
صنعـت  ایـن  گفـت:  باشـد،  داشـته 
بـا شـیب مناسـب و زاویـه صحیـح 
 بـه سـمت توسـعه در حـال حرکـت 

است.

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خدمت به میزبانان صنعت پتروشیمی صورت گرفت؛

طرح ویژه پتروشیمی ها برای توانمندسازی ۳هزار دانش آموز
۴۰۰ دانش آموز ماهشهر و بندر امام)ره( بورسیه تحصیلی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس شدند

تداوم ضرردهی چهارمین پتروشیمی بزرگ دنیا؛
شرکت پتروشیمی سعودی بیسیک اینداستریز )سابیک( روی موج زیان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس از اجرای طرح توانمندسازی 
دانش  آموزان مســتعد و کم بضاعت در راستای ایفای 
مسئولیت  اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ در منطقه 
ماهشــهر در ســه بخش کالس های تقویتی، کنکور و 
بورســیه با تحت پوشش قرار دادن ۳ هزار دانش آموز 

خبر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، جواد گلی اظهار داشت: در 
اجتماعی شرکت های  ایفای  مســئولیت های  راستای 
تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقر در منطقه 
ماهشــهر، طرح  توانمندسازی دانش آموزان با طراحی 
و برنامه ریزی مشــاور مطالعات اجتماعی هلدینگ و 
با هماهنگی آموزش و پرورش بندر ماهشــهر و بندر 
امام خمینی)ره(، موسســه علمی آینده سازان،اتحادیه 
وشرکت  دانش آموزان  خوزستان  اسالمی  انجمن های 
ره آوران فنون پتروشیمی که  مسئولیت ستاد اجرایی و 
مدیریت پروژه را بر عهــده دارد، با اعتبار پنج میلیارد 

 تومان در حال اجرا است. 
  وی افزود: اعتبار این طرح توسط سه شرکت 
پتروشیمی بندر امام خمینی)ره(، اروند و شهید 

تندگویان تأمین  می شود.
نماینده حوزه مسئولیت  اجتماعی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، تصریح کرد: کلیات این طرح 

به عنــوان یکــی  از ۵ طرح خدمات محــور، در کمیته 
مســئولیت اجتماعی شــرکت های تابعه هلدینگ در 
ماهشــهر با حضور مهندس ربیعی، مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس تصویب شده و جزییات 
آن در جلســات بعدی این کمیته در بهمن ماه ســال 
گذشته با حضور مدیران عامل شرکت های  تابعه این 
هلدینگ به تصویب رسیده است. همچنین به منظور 
 انجام فرآیندهای اجرایی مرتبط، کارگروهی با حضور 
مسئولین و نمایندگان سازمان ها و شرکت های مرتبط 
و با  حضور مشــاور مسئولیت های اجتماعی تشکیل و 

مدیریت فرآیندهای اجرایی را بر عهده دارد.  
گلــی با بیــان اینکه  این طرح در ســه بخش 
کالس هــای کنکور، کالس های تقویتی و بورســیه 
تحصیلی دانش آموزان  مستعد و کم بضاعت شهرستان 
ماهشــهر به ویژه حاشیه شــهر از جمله شهرک های 
طالقانی و شهید رجایی پیش بینی  شده، گفت: علی رغم 
برنامه ریــزی صــورت پذیرفته، اجــرای کالس های 
کنکور بــرای هزار دانش آموز و برگزاری کالس های 
تقویتی برای ۱۶۰۰ دانش آموز به دلیل شیوع گسترده 
 بیماری کرونا در استان خوزستان برای سال تحصیلی 

۱۳۹۹-۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.  
وی ادامــه داد: هم اکنون پــس از برنامه ریزی 
طرح بورســیه تحصیلی، بر اساس ۵ شاخص وضعیت 
مدرســه، مقطع  تحصیلی، رشــته تحصیلی، موقعیت 
جغرافیایی و جنســیت، ۴۰۰ دانش آموز مستعد و کم 
بضاعت شناســایی  و انتخاب می شوند. بر این اساس 
دانش آموزان منتخب از ۶ خدمت بورســیه تحصیلی 
شــامل تحصیل در مدارس  شــاخص و یا استمرار در 
مدارس مبدأ، تأمین هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان، 
تأمیــن لباس فــرم دانش آموزان در  مــدارس محل 
تحصیــل، تأمین امکانــات نوشــت افزاری، تغذیه و 
پشتیبان تحصیلی و خدمات مشاوره تحصیلی در  طول 

دوران تحصیل خود بهره مند می شوند.  
نماینــده مســئولیت اجتماعــی هلدینگ خلیج 
فارس، خاطر نشان کرد: در هفته اول مرداد  با مشارکت 
مدیران مدارس شهرســتان و با اخــذ نظر خانواده ها، 
دانش آموزان تحت پوشش شناسایی و انتخاب  شده اند 
که پس از آن نسبت به معرفی دانش آموزان به مدارس 
شــاخص و یا اســتمرار حضور در مدارس مبدأ و  ارائه 
خدمات آموزشــی و حمایتی در طول سال تحصیلی 

مبادرت خواهد شد.  
گفتنی است، از مجموع ۴۰۰ دانش آموز بورسیه 
شده،۳۰۰ دانش آموز از بندر ماهشهر و ۱۰۰ دانش آموز 

از بندر امام خمینی)ره( هستند. 

شــرکت پتروشیمی سعودی بیســیک اینداستریز 
)ســابیک( اعالم کرد که در ســه ماه دوم سال ۲۰۲۰ 

میالدی با زیان دهی روبه رو بوده است.
به گــزارش نیپنا به نقــل از خبرگزاری رویترز، 
ســابیک، چهارمین شــرکت بزرگ پتروشیمی دنیا، 
اعالم کرد که برای ســومین سه ماهه پیاپی با زیان 
روبه رو شــده اســت و قیمت های جهانی نفت خام و 
روند ضعیف رشــد اقتصادی جهان نشان از این دارد 
که نیمه دوم ســال جاری میالدی شبیه نیمه نخست 
امسال خواهد بود.سابیک اعالم کرد که زیان خالص 
این شرکت در ســه ماه دوم سال جاری میالدی دو 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال )۵۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار 
دالر( و کاهش فروش محصوالت این شرکت بسیار 
فراتــر از رقم ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال پیش بینی 
شــده ازســوی چهار تحلیلگر در نظرسنجی موسسه 
ریفینیتیــو ایکون بوده است.یوســف عبداهلل البنیان، 
مدیرعامل ســابیک اعالم کرد که این شــرکت در 

پی شــیوع همه گیری ویروس کرونا در سه ماه دوم 
سال جاری میالدی درآمدهای این شرکت را به طور 

قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است و روند بهبود 
کسب و کار سابیک در ماه های ژوئیه و اوت آغاز شده 

اســت.وی در ارائه گزارش درآمدهای سابیک افزود: 
آغاز روند بهبود نشانه ای مثبت و امیدوارکننده است، 
اما چالش ها همچنان باقی اســت.مدیرعامل سابیک 
تصریح کــرد: آینده تقاضــا از تردیدهای پیش روی 
بازارهای انرژی نشات می گیرد، شرایط کونی در ادامه 
سال جاری میالدی بر صنایع شیمیایی و پتروشیمی 
فشار می آورد.سابیک یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال 
از زیان این شــرکت را اختالل دارایی های ســرمایه 
نســبت داد و افــت میانگین قیمت فــروش و حجم 
فروش را از عوامل زیان در ســه ماه دوم برشمرد، در 
حالی که در دوره مشابه پارســال سابیک دو میلیارد 
و ۳۰ میلیون ریال ســود نصیبش شــد.البنیان گفت: 
میانگین قیمت  محصوالت پتروشــیمی در ســه ماه 
دوم ســال جاری میالدی در مقایســه با دوره مشابه 
پارســال ۲۷ درصد و در مقایســه با سه ماه نخست 
 ســال ۲۰۲۰ میــالدی ۱۸ درصــد کاهــش یافته

 است

اخبار

تصویب بودجه 3 ساله مسئولیت های اجتماعی؛

برنامه ریزی 3 ساله برای توسعه متوازن 
منطقه ماهشهر

و خدمـات صنایـع  مدیرعامـل شـرکت عملیـات غیـر صنعتـی 
پتروشـیمی )ماهشـهر( از تصویـب بودجـه ۲۱۰ میلیـارد تومانـی برای 
تحقق مسـئولیت هـای اجتماعی در منطقه ماهشـهر ازسـوی شـورای 

راهبـردی منطقه خبـر داد.
محسـن آتـش زمـزم در گفتگـو بـا خبرنـگار نیپنـا اظهارکـرد: 
شـورای راهبـردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشـیمی با هدف توسـعه 
متـوازن منطقـه ماهشـهر بودجـه ای ۲۱۰ میلیـارد تومانـی را بـرای 
برنامـه راهبـردی ۳ سـاله خـود بـه تصویـب رسـاند و امید اسـت که 
پتروشـیمی هـای منطقه در راسـتای مسـئولیت هـای اجتماعی خود 
بتواننـد هـدف گـذاری هـای انجام شـده را محقـق کننـد.وی افزود: 
امسـال بـا رویکـردی جدیـد و بـا راهبـردی متفـاوت و توجـه ویـژه 
بـه مـگا پـروژه هـا ایـن بودجـه بـرای نخسـتین بـار بـه صـورت ۳ 
سـاله تصویب شـده اسـت.مدیرعامل شـرکت عملیات غیر صنعتی با 
بیـان ایـن که بخش عمـده ایـن بودجه بـرای اشـتغال زائی،خدمات 
اجتماعـی و آمـوزش خواهد بود گفت: هفته گذشـته نیز چندین سـند 
همکاری با حضور اسـتاندار خوزسـتان برای توسـعه منطقه ماهشـهر 
در بخـش هـای مختلـف امضا شـد.به گـزارش نیپنـا، هفته گذشـته 
کارگـروه توسـعه  متـوازن، ۱۶ تفاهـم نامـه را بـا حضـور اسـتاندار 
خوزسـتان بـرای آغـاز مرحلـه اجـرای ۳۱ طـرح محرومیـت زدا، بـا 
دسـتگاههای اجرایی شهرسـتان بندرماهشـهر به امضا رسـاند و گفته 
شـد کـه در تدویـن ایـن طـرح هـا و مطالعـات انجـام شـده، اهداف 
خاصـی مـد نظـر کارگـروه بـوده کـه یکـی از آنهـا، موضـوع مهـم 
اشـتغالزایی اسـت.در ۳۱ طـرح کارگـروه توسـعه متـوازن شهرسـتان 
بندرماهشـهر، بـه پروژه هایـی وجود دارد کـه هدف آنها اشـتغالزایی 
بیـان شـده و تعـداد آنهـا ۱۶ پـروژه اسـت، ایـن ۱۶ پـروژه در قالب 
۷ تفاهـم نامـه بـا اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، میـراث فرهنگی، 
کمیتـه امـداد، آمـوزش و پـرورش، فنـی و حرفـه ای، شـیالت و 
جهـاد کشـاورزی بـه امضـا رسـید.کمیته امـداد امـام خمینـی یکـی 
از دسـتگاههای اجرایـی شهرسـتان بـود کـه توانسـت سـه پـروژه 
اشـتغالزا را بـرای افـراد تحـت پوشـش خود بـه کارگروه ارائـه داده و 
بـه تصویب رسـاند؛ و ایـن طرح ها بـرای ۲۵۰ نفر بصورت مسـتقیم 
اشـتغال ایجـاد مـی کند.تمرکـز ایـن پـروژه هـا بـر مناطـق محروم 
شهرسـتان چون شـهرک طالقانی، شـهرک مدنی و شـهرک چمران 

ست. ا
قرارداد طرح توسعه واحد پلی اتیلن سبک 

خطی پتروشیمی شازند امضا شد
امضـای قـرارداد طـرح توسـعه واحـد پلی اتیلـن سـبک خطـی 
)واحـد LL( شـرکت پتروشـیمی شـازند بـا عنـوان »پـروژه طراحـی، 
سـاخت و نصـب سـامانه فرآینـدی سرمایشـی واحـد LL« بـا یـک 

شـرکت داخلـی امضـا شـد.
بـه گزارشـدانش نفـت بـه نقـل از پتروشـیمی شـازند، مراسـم 
امضـای قـرارداد طـرح توسـعه واحـد پلی اتیلـن سـبک خطـی )واحد 
LL( شـرکت پتروشـیمی شـازند بـا عنـوان »پـروژه طراحی، سـاخت 
و نصـب سـامانه فرآینـدی سرمایشـی واحـد LL« روز گذشـته )۲۰ 
پتروشـیمی  مدیرعامـل  ولدخانـی،  ابراهیـم  حضـور  بـا  مردادمـاه( 
شـازند به عنـوان کارفرمـا و احمـد صدیـق، مدیرعامل شـرکت سـینا 
کنتـرل شـیراز به عنـوان مجری پـروژه منعقـد شـد.ابراهیم ولدخانی، 
ایـن مراسـم گفـت: در شـرایط  پتروشـیمی شـازند در  مدیرعامـل 
کنونـی بـا توجـه بـه تحریم هـای ظالمانـه بین المللی و عـدم حضور 
شـرکت ها و کارشناسـان خارجـی در کشـور، خوشـبختانه شـرکت 
سـینا کنتـرل شـیراز با تکیـه بـر توانمندی داخلـی به عنـوان مجری 
طـرح توسـعه واحـد LL پتروشـیمی شـازند انتخاب شـده و این طرح 
کـه قـرار بـود تجهیـز و اجـرای آن از سـوی شـرکت های خارجـی 
انجـام شـود، از ایـن پس به این شـرکت واگـذار می شـود.وی اظهار 
کـرد: پتروشـیمی شـازند به عنـوان کارفرمـا بـرای پیشـبرد هـر چـه 
بهتـر ایـن پـروژه در کنـار مجـری خواهـد بـود و انتظـار داریـم بـا 
همـت مهندسـان شـرکت سـینا کنتـرل، طـرح توسـعه واحـد LL در 
موعـد مقـرر بـه بهره بـرداری برسد.سـپهدار انصاری نیک، سرپرسـت 
مدیریـت طرح هـای توسـعه شـرکت پتروشـیمی شـازند با اشـاره به 
حضـور شـرکت های مختلـف داخلـی در مناقصـه طرح توسـعه واحد 
LL گفـت: شـرکت های داخلـی متعـددی بـا توانمندی هـای بـاال در 
ایـن مناقصـه شـرکت کردنـد کـه شـرکت سـینا کنتـرل بـر اسـاس 
اسـتانداردهای مهندسـی و سیسـتم های کنتـرل کیفـی و فنـی بـاال 
در ایـن پـروژه حسـاس و حائـز اهمیـت بـه عنـوان برنـده و مجری 
انتخـاب شـد.احمد صدیـق، مدیرعامـل شـرکت سـینا کنتـرل نیـز 
در ایـن مراسـم از اعتمـاد شـرکت پتروشـیمی شـازند قدردانـی کرد 
و یـادآور شـد: همـه تـالش ایـن شـرکت پیشـبرد و افتتـاح پـروژه 
تعیین شـده  زمـان  در  شـازند  پتروشـیمی   LL واحـد  توسـعه  طـرح 
خواهـد بود.پـروژه طراحی و سـاخت مجموعه سـرمایش فرآیندی در 
راسـتای تکمیـل طـرح توسـعه واحد پلی اتیلن سـبک خطی شـرکت 
پتروشـیمی شـازند، کومونومـر موجـود در جریـان چرخـش نیتـروژن 
ورودی را بـا کمـک عملیـات سردسـازی تـا دمـای منفـی ۴۰ درجه 
سلسـیوس، تفکیـک، بازیابـی، و دوبـاره  اسـتفاده می کند.بـا نصـب 
و راه انـدازی ایـن مجموعـه اهـداف متعـددی نظیـر امـکان تولیـد 
گریدهـای ویـژه از جملـه LL-۶۲۰۹ و LL۰۲۰۹ در واحـد پلی اتیلـن 
سـبک خطـی، بازیافـت حـدود ۱۷ درصـد کومونومـر ۱ بوتـن و ۱۲ 
درصـد کومونومـر ۱ هگـزن، افزایش ضریب ایمنی بخش اکسـترودر 
بـه دلیـل ممانعـت از تجمع گازهـای قابـل انفجار در سیسـتم انتقال 
پـودر و کاهـش گازهای رهاشـده بـه محیط زیسـت و کاهش اتالف 

مـواد بـاارزش اقتصـادی محقـق خواهد شـد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

وزیــر نفت گفت: صدور گواهینامه کیفیــت تجهیزات گام مهمی برای 
توســعه فناوری ملی و حمایت از ساخت داخل با اســتانداردهای بین المللی 

است.
بیژن زنگنه روز دوشــنبه، ۲۰ مردادماه در حاشیه آیین اهدای نخستین 
گواهینامــه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفــت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: امروز نخستین گواهینامه کیفیت محصول کاال و تجهیزات صنعت نفت 
به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران اعطا شــد. این اقدام گام 
مهمی برای توســعه فناوری ملی و حمایت از ساخت داخل با استانداردهای 
بین المللــی خواهد بود.وی با بیان اینکه با صدور گواهینامه کیفیت تجهیزات 
و کاال راه برای اســتفاده از تجهیزات ایرانی باز می شــود، گفت: شرکت های 
ایرانی پس از تحریم برای دریافت گواهی کیفیت تجهیزات مشکالت زیادی 
داشــتند. وزیر نفت بر ضرورت تدوام این حرکت هم از نظر کیفیت و هم از 
نظر تعداد گواهی ها برای کاالی زیر پوشــش تأکید کرد و گفت: انجمن نفت 
یک نهاد بی طرف، حرفه ای و تخصصی است که مسئولیت صدور گواهینامه 
را به عهده دارد، امیدواریم این کار در ســطح ملی موفق باشــد.زنگنه درباره 
تیم داری صنعت نفــت در لیگ برتر فوتبال نیز اظهار کرد: قانون به ما اجازه 
نمی دهد به تیم های لیگ برتر کمک مالی کنیم، این صراحت قانون اســت و 

ما نمی توانیم از قانون تخطی کنیم.
هدف نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت تعامل با جهان است

وزیر نفت گفت: تشــکیل نهاد صدور گواهینامــه کیفیت انجمن نفت 
ایران به این معنا نیســت که نمی خواهیم با دنیا همکاری نداشته باشیم، بلکه 
با تشــکیل این انجمن زیرساخت ها را برای همکاری با دنیا فراهم می کنیم.  
بیــژن زنگنه در آیین اهدای نخســتین گواهینامه کیفیــت کاال و تجهیزات 
صنعت نفت اظهار کرد: ما اکنون در وضعی هســتیم کــه ارتباطمان با دنیا 
ضعیف اســت، اما به محض برقراری ارتباط این نهاد باید به عنوان یک نهاد 
معتبر بین المللی با دنیا ارتباط داشــته باشد و آنچه صادر می شود مورد قبول 
باشد.وی تصریح کرد: من این اقدام را گامی بزرگ می دانم شاید بتوانم بگویم 
ایــن یک نقطه مهمی از اهداف ما بوده اســت و اگر بگویم راه اندازی چنین 
نهادی از آرزوهای من بوده است بزرگ نمایی نکرده ام، این گام نقطه ای مهم 
و اثرگذار در توســعه فناوری ملی در صنعت نفت به شــمار می آید.وزیر نفت 
تأکیــد کرد: ما با این نهاد نه تنها می توانیم برای تجهیزات و کاالهای صنعت 
نفت در سطح بین المللی گواهینامه صادر کنیم، بلکه این گواهینامه در سطح 

بین المللی هم می تواند استفاده شود.
هیچکس نمی تواند بگوید استانداردها را رعایت نکنید

زنگنــه ضمن قدرانــی از تالش همه افراد دخیل در این راه دشــوار و 
راه اندازی نخســتین نهاد صدور گواهینامه کیفیت کاال و تجهیزات گفت: به 
جامعــه فنی و صنعتی و فعاالن صنعت نفت هــم تبریک می گویم، این کار 
دشــوار با سرسختی انجام شد و به موفقیت رسید.وی افزود: اگر بخواهیم به 
این مسئله به درستی توجه کنیم می بینیم یکی از ارکان منطقی و قطعی برای 

حمایت از ســاخت داخل و توسعه فناوری ملی ایجاد فرآیند مطمئن به منظور 
صدور گواهینامه کیفیت برای کاالها و تجهیزات فنی ســاخت داخل اســت.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه صادرکنندگان داخلی در گذشــته برای دریافت 
گواهینامه راه ســختی را طی می کردند که این راه با دشــواری های زیادی 
همــراه بود، تصریح کرد: اکنون با اعمال تحریم های ظالمانه این امکان از ما 
سلب شده است.زنگنه ادامه داد: پس از تحریم به این فکر کردیم در شرایطی 
که سازندگان نمی توانند هولوگرام استاندارد ای پی آی )API( را دریافت کنند 
و در داخــل هم نهادی برای صدور گواهینامه نداریم، حاال باید چه کنیم. آیا 
باید از اســتانداردها عبور می کردیم؟ چه فرد و نهادی می توانست بپذیرد که 
از کاالها و تجهیزاتی که اســتاندارد ندارند، ارزیابی نشده اند و گواهی ندارند 
اســتفاده کند.وی به ریســک باال در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: هر یک 
اشــتباه کوچک در صنعت نفت می تواند به خسارتی بسیار بزرگ منجر شود. 
به کارگیری یک تجهیز غیراســتاندارد یا اغماض و تســاهل در به کارگیری 
درست استانداردها ممکن است فاجعه ای نه تنها در سطح محلی و منطقه ای، 
بلکه در ســطح ملی به وجود بیاورد. از این جهــت هیچ کس نمی تواند بگوید 

استانداردها را رعایت نکنید.
استاندارد ملی به معنی چشم پوشی از استاندارد بین المللی نیست

زنگنه با بیان اینکه اســتاندارد ملی به معنای چشم پوشــی از استاندار 
بین المللی نیســت، بلکه متناسب سازی هدف است، اظهار کرد: برای تشکیل 
چنیــن نهاد حرفه ای و بی طرف که مورد اعتماد و قابل اتکا برای ســازنده و 
خریدار باشــد نخستین گامی که چند سال پیش برداشتیم احیای انجمن نفت 
بود.وی با یادآوری اینکه انجمن نفت یکی از قدیمی ترین انجمن های صنعتی 
در ایران بوده اســت که پس از انقالب دولتی شــد و تأثیرگذاری خیلی کمی 
داشــت، تصریح کرد: تالش زیادی شــد تا این انجمن از یک نهاد دولتی به 
یک نهاد مردمی تبدیل شود، متخصصان زیادی از سازندگان تا پیمانکاران و 
مشاوران برای تجدید ساختار این انجمن تالش کردند که کار سختی بود، اما 
این تغییرات انجام شــد.وزیر نفت با اشاره به اینکه پس از تجدید ساختار این 
انجمن مهم ترین مسئولیتی که به آن سپرده شد اجرای زیرساخت های الزم 
سخت افزاری و نرم افزای برای صدور گواهی کیفیت کاال و تجهیزات صنعت 
نفت بود، تصریح کرد: در این مرحله ارتباط با سازمان استاندارد برقرار و تأکید 

شد فرآیند ارزیابی بدون کسی نفوذ کسی انجام شود.
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

زنگنه تشکیل این نهاد را از مصادیق عینی تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی دانســت و گفت: اقتصاد مقاومتی می گوید درون زایی و برون گرایی 
و مردمی کــردن اقتصاد. همه این مــوارد در این نهاد اســت. ما افزون بر 
درون گرا بودن، برون گرا هم هســتیم. می خواهیم افــزون بر اینکه خودمان 
امکانات و زیرســاخت ها را داشته باشیم با جهان هم در همکاری باشیم.وی 
با بیان اینکه اعتقاد به ســاخت داخل همواره از اولویت های صنعت نفت بوده 
و در این ســال ها ده ها هزار کاال و تجهیز در داخل ساخته شده است، افزود: 

هم اکنــون بیش از ۷۰ درصد خریدها در قالب قراردادهای EPC و EPD  از 
سازندگان داخلی کاالها انجام می شود. ما فهرستی مفصل را ضمیمه کرده ایم 
کــه این کاالها باید از داخل خریداری شــود.وزیر نفت گفت: یکی از اهداف 
مهم قراردادهای جدید نفت هم از اســاس حمایت از ســاخت و ظرفیت های 
داخل اســت. ظرفیت های داخلی پیمانکاران هستند، حفاران داخلی هستند، 

کارخانه های ما هستند که سیستم ها و تجهیزات را می سازند.
اندیشه مدیریتی در شکل گیری شرکت های بزرگ ایرانی

زنگنه با بیان اینکه آنچه کشــور در صنایع نفــت و نیرو به آن افتخار 
می کند، اقدام هایی است که با یک اندیشه مدیریتی در کشور فعال شده است، 
تصریح کرد: مپنا، فرآب، پتروپارس، OTC که ســبب افتخار ایران هســتند 
با ذهنیت ســاخت داخل و تقویت ایران و ایرانی و بدون شــعار و روش های 
پوپولیستی شــکل گرفته است. روش های پوپولیســتی چند ماه دوام دارد و 
سرانجام توانایی رســاندن این بار به منزل را ندارد و مستهلک می شود.وی 
با تأکید بر اینکه هر کدام از این شــرکت ها و کارها با زحمات فراوانی شکل 
گرفته اســت، گفت: همچنین تالش های زیادی برای شرکت های اکتشاف 
و تولید )E&P( که بخشــی از آن شکل گرفته کشیده شده و این تالش ها 
همچنان باید ادامه یابد تا این ایده درست اجرایی شود.زنگنه ادامه داد: انسان 
همیشــه در مقابل حرف  و ایده های جدید مقاومــت می کند، البته هر حرف 
جدیدی هم درســت نیســت، باید تفکر و از عقل اســتفاده کرد. انسان باید 
خود را ملزم به اســتفاده از عقل و حرف های جدید، تجربه اش و اســتدالل 

منطقی بداند.
خرید تضمینی کاالهای داخل؛ به زودی

وزیر نفت با بیان اینکه در صنعت حســاس، پیچیده و پر ریسک نفت، 
صدور این گواهینامه ها ریسک را منطقی و امکان استفاده از ساخت تجهیزات 
داخلی را فراهــم می کند، گفت: البته حمایت از ســاخت داخل تنها به این 
موضوع ختم نمی شود، شرایط خرید تضمینی کاالهای داخل که در هفته های 
آینده با فراهم شــدن زیرساخت هایش آن را هم اعالم خواهیم کرد، با هدف  
حمایت بیشــتر از ساخت داخل انجام شده است.وی تصریح کرد: نهاد صدور 
گواهینامه کیفیــت کاال و تجهیزات صنعت نفت نخســتین گام برای خرید 
تضمینی کاال و حمایت از ساخت تجهیزات است.زنگنه در پایان گفت: از همه 
همکارانم، سازمان استاندارد، انجمن نفت و همه همکارانی که در این سال ها 
در میان ما بودند و زحمت کشــیدند و این کار ســنگین را به اینجا رساندند 

قدردانی می کنم. ان شاء اهلل خداوند برکات خود را بیش از پیش بر ملت ایران 
و صنعت نفت نازل کند.

اعالم مزیت های نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران، ارتقای کیفیت تجهیزات نفتی، 
جلوگیری از خروج ارز، اشتغال زایی و مقابله با تحریم ها را از جمله مزیت های 
بهره منــدی از نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران برشــمرد و 
گفــت: توصیه اکید بنده به این نهاد این اســت کــه به طور حتم بی طرفی 
و اســتقالل خود را حفــظ کند.نیره پیروزبخت در آیین اعطای نخســتین 
گواهینامــه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفــت به نهاد صدور گواهینامه 
کیفیت انجمن نفت ایران، با بیان این مطلب افزود: تحریم های اعمال شده 
سبب شد کشور به سوی بومی سازی و استفاده از ظرفیت های داخلی سوق 
یابد، بر این اســاس ضرورت شکل گیری نهادی که بتواند کیفیت کاالها و 

وزیر نفت در آیین اهدای نخستین گواهینامه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفت عنوان کرد:

حمایت از ساخت داخل با استانداردهای بین المللی

سقف خرید سهام در دارا دوم ۵ میلیون تومان برای هر نفر با ارائه کارت ملی خواهد بود

دستور زنگنه برای ایجاد صندوق ETF  پاالیشی
بیژن زنگنه در صفحه توییتری خود نوشت: با ارایه  سهام  پاالیشگاه ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم                                   وزیر امور اقتصاد و دارایی: سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF شهریورماه عرضه می شود

وزیر نفت به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
 ETF نفتی دســتور داد تا به سرعت نسبت به ایجاد صندوق

پاالیشی اقدام کنند.
بیژن زنگنه در صفحه توییتری خود نوشــت: با ارایه  
سهام  پاالیشگاه ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه 
موافق هم هســتیم.وی ادامه داد:  با توجه به درخواســت 
اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دســتور داده شد 
که شــرکت پاالیش و پخش به ســرعت نسبت به ایجاد  

صندوق ETF پاالیشی اقدام کند.
موافقت وزارت نفت برای ارائه هر شکلی از سهام 

پاالیشگاه ها در بورس
البته وزیر نفت پیشــتر هم گفته بود: وزارت نفت به 
هر شــکلی که بخواهند سهام پاالیشگاه ها را عرضه کنند، 
همکاری می کند و هیچ مشــکلی بــا وزارت امور اقتصاد 
و دارایــی ندارد. بیــژن زنگنه پس از حضور در نشســت 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی در 
جمع خبرنــگاران و در واکنش به انتشــار خبری مبنی بر 
مخالفت وزارت نفت با عرضه سهام پاالیشگاه ها در قالب 
 ETF صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی
)یی تی اف( گفت: ابتدا قرار بود ســهام پاالیشگاه در قالب 
یی تی اف باشد، سپس گفتند عرضه به شکل بلوکی خواهد 
بود و پس از آن گفته شد در صورت ارائه بلوکی، نمی توان 
این سهام را به صورت یی تی اف ارائه کرد.وی تأکید کرد: 
وزارت نفت به هر شــکلی که بخواهند این سهام را ارائه 

کنند، همکاری می کند و هیچ مشکلی نداریم.
مشکلی با وزارت اقتصاد نداریم

وزیر نفت همچنین در واکنش به انتشار شایعه هایی 
مبنی بر مخالفــت وزارتخانه های نفت و امــور اقتصاد و 
دارایــی با دیدگاه هــای یکدیگر درباره تشــکیل صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله دولتی برای پاالیشی ها در قالب 
دارا دوم نیــز اظهار کرد: این  موارد حرف هایی اســت که 
عده ای می زنند، این طور نیســت؛ عده ای بیکار می نشینند 
ایــن حرف ها را بال و پر می دهند، در حالی که مشــکلی 
وجــود ندارد. زنگنه تصریح کرد: هر وقت مشــکلی وجود 
داشــته باشــد ما تلفن یکدیگر را داریم و با هم صحبت و 
موضوع را حل می کنیم، بــه هیچ وجه از این بابت نگرانی 

وجود ندارد.
راه اندازی صندوق ETF دارا دوم مورد حمایت قاطع دولت 

است
معــاون اول رئیس جمهوری هم در توئیتی نوشــت: 
مشــکل عرضه ســهام صنایع پاالیشــی و پتروشیمی و 
راه انــدازی صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف شــد 
و ایــن توافق مورد حمایت قاطع دولت اســت. اســحاق 
جهانگیــری در حســاب کاربــری توئیتر خود نوشــت: 

»خوشبختانه با توافق وزیران محترم نفت و اقتصاد مشکل 
عرضه ســهام صنایع پاالیشی و پتروشــیمی و راه اندازی 
صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف شــد، این توافق 
مورد حمایت قاطع دولت است و در روزهای آینده اجرایی 
می شود.اعتماد مردم ســرمایه دولت است که تحت هیچ 
شرایطی نباید آسیب ببیند. اعضای دولت باید به قول هایی 
که به مردم می دهند عمل کنند، چون مردم فعالیت هایشان 
را برمبنای تعهــدات دولت تنظیم می کننــد. نباید برخی 
اختالف نظرهای جزیــی درون دولت برای زندگی مردم و 

روند جاری اقتصاد کشور ایجاد مشکل کند.«
وی این توئیت را با هشتگ بورس منتشر کرد.

مردم نگران نباشند
در همین حال، وزیر نفت در حاشــیه جلســه هیأت 
وزیران و در جمع خبرنگاران بــا بیان اینکه ما به تصمیم 
دولت و سازمان خصوصی ســازی تمکین می کنیم، گفت: 
مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند. بیژن زنگنه، وزیر 
نفت با تاکید بر اینکه هیچ ســوالی را در مورد فروش نفت 
پاســخ نمی دهد، پیرامون اختالف وزارت نفت و و وزارت 
امور اقتصادیی و دارایی دربــاره عرضه صندوق دارا دوم، 

گفت: مــن تعجب می کنم که با یــک ناپختگی که یک 
مسئول سازمان خصوصی سازی کرد، موجب نگرانی مردم 
به وجــود آمد. هیچ اختالفی میــان وزارت نفت و وزارت 
اقتصاد و من و وزیر اقتصاد نیست و نبوده است. وی افزود: 
ابتدا گفتند که ما می خواهیم ای تی اف برای پاالیشــگاه ها 
تشــکیل شــود. بعد گفتند الزم نیست و به صورت بلوکی 

عرضه می کنیم. ما هم دیگر آن مسئله را دنبال نکردیم اما 
شب قبل از این اظهارات مسئول سازمان خصوصی سازی 
که یکشــنبه شــب بود، من در دولت بودم و حرفی نزدم. 
زنگنه ادامــه داد: دیروز هم که گفتند ای تی اف تشــکیل 
می شــود فوری دستور دادم که این اتفاق رخ دهد. اما این 
چیزها اختالفی میان ما نیست و االن هم تشکیل می شود 
و در زمان مقررش به آن ترتیبی که وزارت اقتصاد مسئول 

همه مردم می توانند 
سهام صندوق دارا دوم را 
بخرند، سقف خرید سهام 

در دارا یکم ۲ میلیون 
تومان، اما در دارا دوم ۵ 
میلیون تومان برای هر نفر 
با ارائه کارت ملی خواهد 

بود.
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گزارش

محصوالت تولیدی ســاخت داخل را بررسی و تأیید کند، بیش از هر زمان 
دیگری احســاس شــد.وی با بیان اینکه وزارت نفت سال های متمادی به 
دنبال استاندارســازی بوده است، ادامه داد: از این منظر در سال های گذشته 
بحث هایی بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران برای این موضوع 
شکل گرفت و ســرانجام پروژه ای تعریف شد که بتواند به عنوان یک نهاد 
از ســازمان ملی اســتاندارد تأییدیه های الزم را دریافت کند.رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد ایران در ادامه به قانون جدید اســتاندارد که در ســال ۹۶ 
از ســوی رئیس جمهوری ابالغ شد اشــاره کرد و یادآور شد: بر اساس این 
قانون، صنعت نفت نیز از این مســئله مبرا نبوده و خواه ناخواه باید به سمت 
بومی ســازی حرکت می کرد.پیروزبخت اظهار کرد: این پروژه با بهره گیری 
از توان داخلی در مســیر بومی سازی آغاز به کار کرد و ابتدا این نیاز احساس 
شد که باید نهادی به عنوان شخص ثالث وجود داشته باشد و صدور گواهی 

از سوی آن انجام شــود.وی عنوان کرد: طبق قوانین و مقررات بین المللی، 
مرکزی با عنوان تأیید صالحیت وجود دارد که مرکز تأیید صالحیت برخی 
از کشــورها عضو این مرکز بین المللی هستند. بر این اساس گواهینامه های 
صــادره که از ســوی این مرکز بین المللی تأیید شــود در حقیقت در داخل 
کشــورها موضوعیت خواهد داشت. خوشبختانه در ســال ۹۴، مرکز تأیید 
صالحیت ایران عضو این مجمع شــد.رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران 
تصریح کرد: البته این اتفاق مبارکی اســت که نهاد صدور گوهینامه کیفیت 
انجمن نفت ایران نخستین مرکز در ایران است که امروز گوهینامه ۱۷۰۶۵ 
را می گیرد و مطمئنا آیندگان به این مســئله واقف خواهند شــد که وزارت 
نفت و شــخص آقای زنگنه چه خدمت شایسته ای را انجام داده است و این 
اقدام به عنوان باقیات صالحات از ایشــان به یادگار خواهد ماند.پیروزبخت 
با بیان اینکه این نهاد وظیفه سنگینی خواهد داشت که بی شک با مدیریت 
و درایت مقام عالی وزارت نفت ســربلند به میدان خواهد آمد، افزود: توصیه 
اکید بنده به این نهاد این است که به طور حتم بی طرفی، استقالل و رازداری 
خود را حفظ کند. این مقوله جزو الزام های مهم است، همچنین بازرسی ها و 
ارزیابی ها نیز باید به درستی انجام شود.وی اظهار کرد: باید این تفکر شکل 
بگیرد که این نهاد برای اعتالی کشــور ایجاد شــده و چندان جنبه  مالی و 
توجیه اقتصادی ندارد. افزایش ســطح توان علمی و کارشناسی نیز از دیگر 

مواردی است که باید مدنظر قرار دارد.
سامانه صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت باید برای آیندگان حفظ شود

رئیــس مرکز ملی تأییــد صالحیت ایران با تشــکر و قدردانی از همه 
افرادی که در ایجــاد نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران تالش 
کردند، گفت: ایده و تفکری که با اندیشــه های وزیر نفت ایجاد شــده است، 
باید برای آیندگان حفظ و نگهداری شود.علیرضا خاکی فیروز در آیین اهدای 
نخستین گواهینامه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفت گفت: خوشحالم که 
در این مســیر توانستیم گامی بزرگ برداریم.وی ضمن تشکر از همه کسانی 
که در این مســیر به نوبه خود گامی برداشته اند، افزود: این اندیشه و تفکر از 
وزیر نفت آغاز شــد که ما باید بتوانیم روی پای خود بایســتیم. سازمان ملی 
استاندارد ایران نیز کمک های سازنده و توصیه های مناسبی در اجرایی شدن 
نهاد گواهینامه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفت داشته است.رئیس مرکز 
ملی تأییــد صالحیت ایران تصریح کرد: صدور گواهینامه ها را ســختگیرانه 
اعمــال می کنیم تا بهترین کاالها و تجهیزات در صنعت نفت وارد پروژه های 

بزرگ شوند.خاکی فیروز با بیان اینکه بحث بی طرفی انجمن نفت در ارزیابی 
کیفیت  لحاظ می شود، گفت: به همه افرادی که در این مسیر گامی برداشته اند 
توصیه می کنم سیستمی را که در وزارت نفت مستقر شده )دریافت گواهینامه 
کیفیت کاال( به خوبی برای نســل های آینده نگهداری کنند تا آیندگان نیز به 

نیکی از ما یاد کنند.
گواهینامه کیفیت تجهیزات نفتی ۹۰ روزه صادر می شود

گواهینامــه کیفیت محصوالت، کاالها و تجهیزات صنعت نفت در یک 
بازه زمانی ۹۰ روزه از ســوی نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران 
صادر می شود.محمد ایروانی، رئیس نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت 
ایران در آیین اعطای نخســتین گواهینامــه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت 
نفت به این نهاد، گفت: بر اســاس بررسی مدارک و انجام صحت سنجی ها، 
فرآیند کلی برای صدور یک گواهینامه به ۹۰ روز زمان نیاز دارد و هم اکنون 
۹ گــروه از ۱۰ گــروه کاالیی تجهیزات ســاخت داخل صنعــت نفت، تائید 
صالحیت شده است.وی از راه اندازی یک سامانه اتوماسیون به منظور افزایش 
بازدهی و باالبردن ســرعت انجام کارها خبر داد و اظهار کرد: این سامانه بر 
اســاس مطالعات تطبیقی طراحی شده اســت تا بتوان در بازه زمانی کوتاهی 
گواهینامه هــا را صادر کرد.ایروانی افزود: از امــروز آمادگی داریم برای چهار 
گروه از کاالهای صنعت نفت، ۴۵ درخواست صدور گواهینامه کیفیت داشته 

باشیم که سال آینده گروه های دیگری نیز افزوده خواهند شد.
تاکید بر تسریع ارزیابی ها

مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران )اســتصنا( نیز در این آیین گفت: کارهای بســیار بزرگی در زمینه 
صدور گواهینامه کیفیت در انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران انجام شــده 
اســت و باید عنوان کرد که در بحث استاندارد IPI به ۸۰ درصد داخلی سازی 
رسیده ایم.وی با بیان اینکه از مزیت های گواهینامه کیفیت در انجمن استصنا 
این است که می توانیم هرچه سریع تر به  سمت صادرات حرکت کنیم، افزود: 
در فرآیند ارزیابی کیفیت باید سازوکاری ایجاد کرد تا ارزیابی ها سریع تر انجام 

و هدف موردنظر محقق شود.
فرصتی خوب برای نمایش توانمندی های داخلی

امیرعبــاس اختراعی، عضو انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت 
جنوب نیز در این آیین گفت: بدون شــک بهره منــدی از گواهینامه کیفیت 
کاال و تجهیزات صنعت نفت، فرصت مناســبی برای نمایش توانمندی های 
سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خواهد بود.وی افزود: باید در اعطای 
گواهینامه کیفیت کاال در صنعت نفت معیارهای ثابت و روشنی داشته باشیم.
اختراعی تصریح کرد: مشکالت تحریم وجود دارد، اما با برنامه ریزی و گرفتن 

تصمیم های درست می توانیم بر چالش ها غلبه کنیم.
نقش اثرگذار استاندارد ملی در توسعه اقتصادی کشورها

معاون مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت هم بر نقش تاثیرگذار 
استانداردهای ملی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تأکید کرد و گفت: مجوز 

تشکیل نخستین نهاد صدور گواهینامه کیفیت محصول در صنعت نفت ایران 
تیرماه امسال دریافت شد.سعید محمدزاده در آیین اعطای نخستین گواهینامه 
کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن 
نفت ایران، از اقتصاد، اســتقالل و عزت ملــی به عنوان مولفه های اصلی در 
توســعه ملی نام برد و عنوان کرد: نکته ای که در این راستا حائز اهمیت است 
و باید به آن توجه جدی شــود این اســت که آیا محصــول تولیدی منطبق 
با اســتانداردهای لحاظ شده، هســت یا خیر؟ یا حتی ممکن است مالک ما 
اســتانداردهای خارجی باشــد که باز هم در این صورت باید تولیدات داخل 
براساس استانداردهای مدنظر باشد.وی با بیان اینکه استانداردها نقش مهمی 
در افزایش بهره وری کشــورها ایفا کرده اند، افزود: هدف اصلی از ایجاد نهاد 
صدور گواهینامه کیفیت محصول، سنجش و ارزیابی تولیدات داخل براساس 
اســتانداردهای تدوینی است.معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
تصریح کرد: امیدواریم با اعطای گواهینامه برای محصوالت و تجهیزات نفتی 

بتوانیم محکم و استوار روی پای خود بایستیم.
صنعت نفت به سمت برندسازی در حرکت است

مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب گفــت: با اقدام های 
انجام شــده و رویکرد مثبتی که وزارت نفت نسبت به ساخت داخل در دستور 
کار داشــته و دارد، صنعت نفت به سمت برندسازی در حرکت است و تاکنون 
بالغ بر ۱۵ هزار قلم کاال در شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بومی سازی 
شده اســت.احمد محمدی در آیین اعطای نخستین گواهینامه کیفیت کاال و 
تجهیــزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران، با 
بیان ایــن مطلب افزود: در حوزه های عملیاتی صنعت نفت به ویژه در مناطق 
نفت خیز جنوب در زمینه ســاخت داخل اقدام های مهمی انجام شــده است.

وی با بیان اینکه زمانی بود که فهرست کاالها و تجهیزات از طریق دریافت 
تأییدیه های فنی تهیه می شد اما بعدها فهرست بلند در دستور کار قرار گرفت 
که هر یک، کاردکردها و ضعف هایی داشــتند، ادامه داد: وزارت نفت همواره 
دنبال راهکارهایی برای صدور گواهینامه کیفیت بود و این نیاز احساس می شد 
که سیســتمی مستقل از نظر شخصیت حقوقی، کنترل کیفیت محصوالت را 
انجام دهد؛ به ویژه در شــرایط تحریم که امکان تأیید کیفیت محصوالت از 
خارج کشــور وجود ندارد.محمدی با بیان اینکه تاکنون شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در بخش های مختلف مثل حفاری، ماشــین آالت فرآیندی، 
توربین های گازی، کاالهای مصرفی در چاه و... اقدام های بسیاری انجام داده 
اســت، ادامه داد: صنعت نفت به سمت برندسازی می رود و از قطعه سازی به 
سمت تجهیزسازی در حرکت است.وی با اشاره به معرفی ۷۵۰۰ قلم کاال به 
سازندگان ایرانی در نمایشگاه خوزســتان در سال ۹۸، ادامه داد: تاکنون ۷۰ 
درصد این کاالها در مرحله ساخت قرار گرفته است و امیدواریم این فرآیند تا 
پایان سال ۱۴۰۰ نهایی شود.محمدی گفت: گواهینامه کیفیت مانند پاسپورت 
می ماند؛ این گواهینامه نماد اعتماد به کاال است و حتی در صدور خدمات فنی 

و مهندسی کاربرد دارد.

وزیر نفت در آیین اهدای نخستین گواهینامه کیفیت کاال و تجهیزات صنعت نفت عنوان کرد:

حمایت از ساخت داخل با استانداردهای بین المللی

سقف خرید سهام در دارا دوم ۵ میلیون تومان برای هر نفر با ارائه کارت ملی خواهد بود

دستور زنگنه برای ایجاد صندوق ETF  پاالیشی
بیژن زنگنه در صفحه توییتری خود نوشت: با ارایه  سهام  پاالیشگاه ها در بورس نه تنها مخالف نیستیم، بلکه موافق هم هستیم                                   وزیر امور اقتصاد و دارایی: سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF شهریورماه عرضه می شود

اســت انجام می شــود و مردم هم از ایــن بابت نگرانی 
نداشــته باشــند. وزیر نفت تاکید کرد: ما همیشه موافق 
خصوصی ســازی پاالیشــگاه های نفت بودیم و االن هم 
هستیم و این تصمیمی که دولت داشته را ما اجرا خواهیم 
کرد. اگر آمار جهانی را ببینید تقریبًا در همه جا فعالیت های 
نفتی با رکود مواجه شــده و کارگر کم می شود اما تالش 
کردیم در شــرایط همه گیری کرونا و با وجود تحریم های 
شــدید هیچ فعالیتی از طرح های نفتی دچار نقصان نشود 
و برای تامین منابع آن هم به بازار ســرمایه رجوع کردیم 
و باالی دوهزار میلیارد تومان اوراق فروختیم تا طرح های 

توسعه ای نفت در دریا و خشکی انجام شود. 
 ETF سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق سرمایه گذاری

شهریورماه عرضه می شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی هم از هماهنگی با وزارت 
نفــت و توافق برای عرضه صنــدوق دارا دوم )ETF( در 
نخستین چهارشنبه شهریورماه خبر داد. فرهاد دژپسند روز 
سه شــنبه، ۲۱ مردادماه درباره عرضه سهام پاالیشگاه ها 
در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری 
مالی ETF )یی تی اف( گفت: وزارت اقتصاد و نفت درباره 
صندوق ETF دارا دوم و عرضه آن در پنجم شــهریورماه 
توافق کرده اند.وی با اشــاره به اینکه در تشکیل صندوق 
دارا دوم )یی تی اف( مختصر ناهماهنگی ایجاد شــده بود، 
افــزود: در وزارت اقتصــاد و دارایی قرار بر این اســت تا 
برنامه های واگذاری های شرکت ها و سهام های دولتی با 
هماهنگی کامل دستگاه های اجرایی انجام شود.وزیر امور 
اقتصاد و دارایی تصریح کرد: همه مردم می توانند ســهام 
صندوق دارا دوم را بخرند، سقف خرید سهام در دارا یکم 
۲ میلیون تومان، اما در دارا دوم ۵ میلیون تومان برای هر 

نفر با ارائه کارت ملی خواهد بود.
درخواست تشکیل صندوق دارا دوم ثبت شد

معاون برنامه ریــزی وزیر نفت هم گفت: درخواســت 
تاسیس صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله ETF پاالیشی 

امروز در ســازمان بورس ثبت شد.هوشنگ فالحتیان، معاون 
برنامه ریزی وزیــر نفت در گفت وگو با خبرنــگار مهر درباره 
اقدامات انجام شــده برای تأســیس صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله ETF پاالیشــی و زمان به ســرانجام رسیدن این 
اقدامات گفت: ارزیابی دقیقی برای زمان به ســرانجام رسیدن 
اقدامات نداریم، اما شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی را به عنوان نماینده وزارت نفت برای انجام اقدامات الزم 
جهت تأســیس صندوق معرفی کرده ایم.وی تصریح کرد: هر 
چند که فرآیند تأســیس صندوق زمان بر اســت، اما با توجه 
به انتظار عمومی، تالش می کنیم ســریع تر انجام شــود.وی 
تصریح کرد: طبق ســاز و کار موجود، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی باید در خواســت خود را به ســازمان 
بورس اوراق بهادار اعالم کند که امروز ۲۲ مرداد ســال جاری 
درخواست به سازمان بورس ارســال شده است؛ طبیعی است 
این سازمان مســتندات و فرم هایی را از شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتــی مطالبه می کند که با تالش همه 

جانبه سعی می کنیم هر چه سریع تر این اقدام عملیاتی شود.
دارادوم را بیشتر بشناسید

بر اســاس این گزارش، سرانجام پس از کش و قوس 
های فراوان بیــن وزارت اقتصاد و وزارت نفت، پای دارادوم 
به بازار ســرمایه باز خواهد شــد تا باقی مانده سهام دولت 
در چهار پاالیشــگاه نیز در بورس عرضه شود. صندوقی که 
ویژگی هایش تفریبا مشــابه دارایکم است و همه مردم می 
توانند خریدار آن باشــند. بر اســاس تبصره ۲ قانون بودجه 
ســال ۱۳۹۹ کل کشــور، به دولت اجازه داده شده است که 
باقیمانده سهام دولت در شرکت ها را به روش های معمول 
 )ETF( یا از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
عرضه و به فروش برســاند. متعاقب این ظرفیت قانونی، در 
ابتدای ســال جاری هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اجازه داد تا در قالب ســه صندوق سرمایه گذای قابل 
معامل )ETF( باقیمانده سهام  دولت  را واگذار کند. نخست 
صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله بانک و بیمه شــامل 

باقیمانده ســهام دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و 
شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین، دوم صندوق سرمایه 
گذاری قابل معامله پاالیشی شامل باقیمانده سهام دولت در 
پاالیشــگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز و سوم 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع خودرویی و فلزی 
شامل باقیمانده ســهام دولت در شرکت های ایران خودرو، 

سایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مس است.
ویژگی های دارایکم و دارادوم

در این راســتا، وزارت امور اقتصــادی و دارایی به 
عنوان دستگاه تخصصی بانک ها و بیمه ها در اردیبهشت 
مــاه جاری  صندوق دارایکم را تشــکیل و واحدهای آن 
صندوق را از  طریق پذیره نویســی به عموم مردم عرضه 
کــرد. ویژگی های دارایکم طبــق قانون و مصوبه هیات 
وزیران که مقرر شــده بود که  ه صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس )ETF( با اعمال تخفیف و از طریق 
پذیره نویســی عمومی تا سقف ۲۰ میلیون ریال برای هر 
شخص تشکیل شود، بهره  مندی کلیه ایرانیان از تخفیف 
۲۰ درصدی بود. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی 
)هر کد ملی(، ۲۰ میلیون ریال )دو میلیون تومان( تعیین 
شــده بود. پذیره  نویســی برای هر فــرد دارای کد ملی 
امکان پذیر بوده و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود 

نداشــت. اما آنچه که تا کنون درمورد دارادوم اعالم شده 
این است که این صندوق در اولین چهارشنبه شهریورماه 
عرضه خواهد شــد. همچنین همه مردم می توانند سهام 
دومین صندوق  ETF را خریداری کنند که ســقف خرید 
آن بــرای دارا یکم معادل ۲ میلیون تومان بوده و اما این 
سقف  برای دارا دوم با تصویب هیئت دولت به ۵ میلیون 
تومان افزایش می یابد. همچنین، در این معامله خریداران 
از تخفیف ۳۰ درصدی هم برخوردار می شــوند.البته هنوز 
مشخص نیســت افرادی که از تخفیف دارایکم بهره مند 
شــده اند از تخفیف دارادوم هم بهره مند خواهند شــد یا 

خیر.

معاون اول رئیس جمهوری: 
خوشبختانه با توافق وزیران 
محترم نفت و اقتصاد مشکل 

عرضه سهام صنایع پاالیشی و 
پتروشیمی و راه اندازی صندوق 

ETF دارا دوم در بورس 
برطرف شد، این توافق مورد 

حمایت قاطع دولت است و در 
روزهای آینده اجرایی می شود
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بهداشت و 
درمان

رییس بیمارستان امام خمینی) ره( آبادان : 

 ارائه خدمات درمانی در بیمارستان صنعت نفت آبادان 
دکتــر کهن : در طــی ۵ ماهه 
اخیر  ۷۲۳۳ نفر بیمار مشــکوک به 
کوویــد  ۱۹ مراجعه داشــتند  که از 
میان آنان تعــداد ۶۱۰ نفر آنان طی 
ایــن مدت در بخش های داخلی ۱ و 
داخلی ۲)کوویــد( و همچنین بخش 
ICU، بستری شده و خدمات درمانی 

و مراقبتی الزم را دریافت کرده اند.
دکتــر نســرین کهــن رییس 
بیمارســتان نفت آبادان با اشــاره به 
شیوع  بیماری کووید ۱۹ در منطقه، 
گفــت:در  ۵مــاه اخیر امســال ،در 
حدود ۱۰۱۷۲ بیمــار در بخش های 
مختلف درمانی و اورژانس های ۱ و 
امام خمینی ره بستری   ۲ بیمارستان 
شــدند که از این تعــداد  ۷۲۳۳ نفر 
بیماران مشــکوک به بیماری کووید 

۱۹ بودند.
وی افــزود :  از آن میان تعداد 
۶۱۰ نفــر طی این مــدت در بخش 
های داخلــی ۱ و داخلی ۲)کووید( و 
همچنین بخش ICU، بســتری شده 
و خدمــات درمانی و مراقبتی الزم را 

دریافت کردند.
آبادان  نفت  بیمارســتان  رییس 
تصریــح کرد:  در طی مدت شــیوع 
بیمــاری تنها بخش فعــال ، بخش 
زنان بیمارستان نفت بود که طی این 
مــدت ۲۳۸ بیمــار را پذیرش کرده،  
۱۶۱ مورد زایمان طبیعی و ۴۱ مورد 
ســزارین ، همین عملکرد شــاخص 
زایمان های طبیعی را ۲.۵ برابر کرد 
و لذا این شاخص بهداشتی رشد قابل 

توجهی داشته است.
دکتــر کهــن ادامــه داد : در 
آزمایشــگاه های اورژانس و مرکزی 
بیش از ۱۱۰۰۰ نفر پذیرش شدند که 
بیش از ۳۰۰ هزار تست آزمایشگاهی 
و CRP برای مراجعین انجام شــده 

است. 
وی اظهــار داشــت : در واحد 
توانبخشــی بیمارســتان بــا رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و اجرای 
دستورالعمل های سازمان، به ۱۱۰۰ 
نفر خدمات رســانی شــده،  در واحد 
اتــاق عمل نیز عمل هــای جراحی 
اورژانــس و ضروری انجام گرفته که 
۲ بیمــار کرونایی هم نیز مورد عمل 

جراحی قرار گرفته اند.
یک  جــذب  از  کهــن  دکتــر 
نیــروی متخصص رادیولوژیســت و 

یک متخصص و جراح چشــم، برای 
مراجعین خبر  افزایش رضایتمنــدی 
داد و گفــت :  با جذب این دو نیروی 
متخصص بویژه در بخش رادیولوژی 
عملکرد این واحد در ارائه خدمات به 

بیماران بهبود یافته است.
رییس بیمارستان نفت آبادان با 
اشــاره به نقش خطیر گروه پرستاری 
و پزشــکی گفت: بیشترین فشارهای 
کاری و روانــی را در طی این مدت 
همکاران پرســتار و پزشــک تحمل 
کرده و مهمترین بخش خدمات ما را 
به بیماران ارائه کردند،  آنها فداکارانه 
و جهادگرانــه در مواجهه و مبارزه با 
این بیماری مهلک، ایســتادگی کرده 
و بهترین خدمات خود را برای بهبود 
حــال بیمــاران از نیازمنــدی های 
فیزیولوژیک گرفته تا نجات جان آنان 

ارائه کرده اند.
رییس بیمارستان صنعت نفت آبادان 
: نجات جان دو بیمار با تالش تیم 

موفق بیمارستان 
: بــا اقدامات  دکتر کهن گفت 
درمانی فوری و عمل جراحی توسط 
نفت  بیمارســتان صنعت  پزشــکان 
آبادان ، دو بیمار از مرگ حتمی نجات 

یافتند. 
به گزارش واحد اطالع رســانی 
روابــط عمومی بهداشــت و درمان 
صنعــت نفت آبادان ، دکتر نســرین 
کهن رییس بیمارســتان صنعت نفت 
آبادان با اشــاره به مراجعه بیمار ۴۹ 
ساله غیرشــرکتی در تاریخ ۱۷ مرداد 
، با عالئم درد قفسه سینه  و بستری 
وی در بخــش مراقبت هــای ویژه 
قلبی و تحت نظر پزشک متخصص 
قلب گفــت : خانواده بیمار ۲ روز بعد 
از بســتری اصرار به ترخیص وی با 
میل شخصی داشتند اما همکاران در 
آزمایشــات  با دریافت   CCU بخش
متوجه افــت هموگلوبین بیمار از ۱۲ 
به ۵.۷ و خونریزی وســیع و ناگهانی 
دســتگاه گوارش )فوقانی و تحتانی(، 
ضعف و بیحالی بیمار و حالت شوک 
ناگهانی در اثر از دست دادن مایعات 

و خون برای بیمار شدند. 
وی افــزود :  بــا متقاعد کردن 
خانــواده بیمار ، درمان ادامه پیدا کرد 
و مشاوره های داخلی و سایر اقدامات 
برای وی صورت گرفت، که در ادامه 
دکتر مهدی ثالثی متخصص داخلی 
آندوسکپی  جهت  اعزام  درخواســت 

تشــخیصی درمانی کرد ، اما علیرغم 
همه تالش ها موفق به اخذ پذیرش 
از بیمارســتان امــام اهواز نشــد، با 
موافقت دکتر فرزام نیا جراح عمومی 
شاغل در بیمارســتان نفت آبادان و 
دکتــر احمدرضا غالمــی متخصص 
بیهوشی و اخذ رضایت ریسک باال از 
همراهان بیمار، بیمار در ساعت ۱:۱۵ 
دقیقه بامداد در حالی که در شــوک 

بود به اتاق عمل منتقل شد.
رییس بیمارســتان صنعت نفت 
آبــادان ادامــه داد :  تعــداد زیادی 
فرآورده های خونی)پکســل، اف اف 
پی وپالکت( به وی تزریق شد ،بیمار 
تحت عمل جراحــی الپاراتومی قرار 
گرفت و مشــاهده شد که بیمار زخم 
در  متعددی  دهنــده  های خونریزی 
ناحیه فوندوس معده و جســم معده 
دارد که دچار پرفوراسیون شده  و در 

حال خونریزی اند. 
دکتر کهن با ابراز خشــنودی از 
تشــخصیص و ارائه خدمات به موقع  
گفت : خوشــبختانه عمــل جراحی 
بیمار در ســاعت۳:۴۵  دقیقه بامداد 
با موفقیت به پایان رســید و بیمار در 
حال حاضر در بخش ICU بستری و 

تحت مراقبت  با حال عمومی مساعد 
است.

رییس بیمارســتان صنعت نفت 
آبادان اظهار داشت : در روز یکشنبه  
تاریخ ۱۹ مرداد ماه سالجاری  ساعت 
۱۳:۳۵ دقیقه بعدازظهر بیمار دیگری 
آقای ۶۰ ســاله و بازنشســته، که در 
با چاقوخوردگی و  نزاع خانوادگی  اثر 
زخم های متعــدد در نواحی کاروتید 
پرفوراسیون  چپ،  اینگوینال  گردنی، 
هــای متعدد روده ، در بخش جراحی 
بستری شد ، پس از انجام هماهنگی 
های الزم، در ســاعت ۱۵ بعدازظهر 
توسط دکتر فایز فرزام نیا متخصص 
جراحی به اتاق عمل منتقل شــد، در 
حین عمل، دکتر محمدعلی مشــایی 
نیز  اورولــوژی  جــراح و متخصص 
حضور داشــت که وضعیت حالب ها 
و مثانه بیمــار را از نظر وجود ضایعه 
و زخم های احتمالی بررســی کرده 
و وی را مورد معاینــه قرار داد. پس 
از ترمیم پارگی هاو زخم های ایجاد 
شــده در ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه با حال 
عمومــی رضایت بخش از اتاق عمل 
خارج شــد. بیمار در حــال حاضر در 

بخش جراحی تحت مراقبت است.

اخبار

درصد اقالم دارویی تاریخ گذشته 
اصفهان در سال گذشته صفر بوده است 
رئیس امور دارویی بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان با اعالم این 
خبر گفت : درخواست اقالم دارویی بر اساس نیاز واقعی و با توجه به موجودی 

، میزان مصرف و نظارت دقیق بر سفارش ها انجام می گیرد. 
 به گزارش واحد روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 
، دکتــر الوی رئیــس امور دارویی این مجموعه با اشــاره به  نامه مدیریت 
سالمت سازمان به رؤسای مناطق ســازمان  در خصوص گزارش عملکرد 
واحد دارویی گفت :  میزان ریالی داروها و ملزومات پزشکی تاریخ گذشته در 
سه سال گذشته و درصد این میزان به کل خرید در سال گذشته در اصفهان 
صفر درصد بوده است.دکتر الوی  افزود : دلیل این موفقیت درخواست اقالم 
بر اساس نیاز واقعی و با توجه به موجودی ، میزان مصرف و نظارت دقیق بر 

سفارش ها بوده است.
 وی تصریــح کرد :  از طریق نرم افزار ســخن میزان مصرف داروی 
هر مرکز مشخص و درخواست ها بر اساس مصرف روزانه، ماهیانه و فصلی 
محاسبه و تدابیر الزم اتخاذ می شود تا هم از کمبود دارو و هم از مصرف بی 
رویه آن در داروخانه های مراکز جلوگیری شود. رئیس امور دارویی بهداشت و 
درمان صنعت نفت اصفهان  یکی دیگر از اقدامات امور دارویی در این زمینه 
را ســفارش خرید اقالم دارویی با تاریخ انقضای طوالنی مدت از شرکتهای 
دارویی عنوان کرد و  افزود : دقت الزم در چیدمان دارو در قفسه های دارویی 
بر اســاس تاریخ انقضای مصرف صورت می گیرد و مرتبا داروها از این نظر 
کنترل می شــود.دکتر الوی با تاکید بر نظارت مســتمر بر توزیع دارو ها به 
داروخانه های مراکز ســالمت خانواده و کار گفــت  : این داروخانه ها طبق 
برنامه زمانبندی توســط تیم دارویی بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان 
مورد بازدید قرار گرفته و درخواستها ، تاریخ مصرف و اقالم مازاد آنها کنترل 
می شود.وی ادامه داد : مسئولین داروخانه های مراکز موظف هستند تا اقالم  
دارویی با تاریخ کمتر از شش ماه را به امور دارویی اعالم تا با داروخانه های 
سایر مراکز مبادله صورت گیرد.رئیس امور دارویی بهداشت و درمان صنعت 
نفــت اصفهان  با اشــاره به  برنامه ریزی و خریــد داروهای خاص و خرید 
داروهای ســهمیه ای از شــرکت های دارویی عنوان کرد : در دوران کرونا 
این برنامه ریزی به خصوص در مورد داروی بیماران خاص از جمله ام اس ، 
بیماران خونی و کلیوی و ... به  طور جد پیگیری و انجام  شده استدکتر الوی 
در بخشی دیگر از گفتگو به اقدامات امور دارویی در شرایط کرونایی از جمله 
ساخت  ۳۰۰۰ لیتر مواد ضدعفونی کننده جهت کارکنان اشاره کرد و گفت: 
با تالش این امور و کمیته تجهیزات ، لوازم پزشکی حفاظتی مانند دستکش 
، ماســک و کیت های تشخیصی از طریق سازمان های دولتی و خصوصی 
جهت پشت سر گذاشتن این چالش با آسیب کمتر و رضایتمندی واحد های 
تحت پوشش تامین و توزیع شد به نحوی که نه تنها هیچ کمبودی نداشتیم 
بلکه به ســایر مناطق نیز که با کمبود مواجه بودند ارسال کردیم.وی از ثبت 
درخواستهای دارویی پزشکان به صورت دو ماهه برای بیماران پس از بررسی 
ســوابق داروئی  و کنترل آن توسط داروسازان برای کاهش تردد بیماران پر 
خطر به مراکز درمانی در شــرایط شیوع کووید ۱۹ خبر داد و گفت : آرزو می 
کنم با یاری خداوند متعال هر چه ســریعتر این بیماری پایان یابد و بیماران 

بستری در بیمارستان هر چه زودتر ترخیص شوند. 

سفیدپوشان آزمایشگاه پرچمداران خط 
مقدم تشخیص کرونا 

در این روزها که ترس از گرفتار شــدن به بیماری کووید ۱۹، تن همه 
را لرزانده و هر لحظه اش تداعی کننده یک مرگ تدریجی است، تالشگران 
واحد آزمایشگاه بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان حدود ۲۰۰ 
هزار تســت های آزمایشــگاهی و نزدیک به ۵ هزار تست CRP در منطقه 
فارس و هرمزگان انجام داده اند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشت و 
درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان، ویروس کرونا، این روزها یکه تاز میدان 
شده  و تمام معادالت علمی دنیا را نیز درگیر خود کرده است.بیماری که این 
روزها نگرانی گسترده ای در جهان موجب شده  است میهمان ناخوانده ای است 
که همه برای بیرون راندنش تالش می کنند، ویروسی که برخی خانواده ها را 
عزادار کرده و عده ای نیز در بســتر بیماری برای شکست آن مبارزه می کنند.
در این وانفســا، سخن از واحد آزمایشگاه، سخن از زحمات کسانی می باشد 
که با تشخیص به موقع عوامل بیماری زا سالمتی را به مردم هدیه می کنند، 
پرسنل آزمایشگاه در این روز ها از سربازان اصلی خط مقدم مبارزه با ویروس 
کرونا هستند و در حال حاضر نزدیک به پنج ماه است که این تالشگران در 
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان کاری را انجام می دهند که 
ستودنی و قابل تقدیر است.امروزه اهمیت و نقش ارزنده خدمات آزمایشگاهی 
در عرصه ســالمت بر همگان آشکار و مبرهن اســت و در این راستا، واحد 
آزمایشــگاه بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان نیز از ابتدای 
اسفند ۹۸ تاکنون و در این ایام کرونایی، از هیچ تالشی دریغ نکرده و در دو 

شیفت فعال است.
مسئول فنی آزمایشگاه بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 
در این باره گفت: از ابتدای اســفند ماه ســال ۹۸ تا به امروز واحد آزمایشگاه 
منطقه فارس و منطقه هرمزگان فعال می باشد و تعطیلی نداشته است.دکتر 
هومان روزبهی افزود: در مدت این ۵ ماه، بر روی۱۲ هزار نفر حدود ۱۲۰ هزار 
تست های آزمایشــگاهی شامِل قند، چربی، CBC و ... و نزدیک به ۴ هزار 
تســت CRP در منطقه فارس انجام شده است.وی در خصوص سایر بخش 
هــای فعال در این واحد اضافه کرد: در این ایام طبق روال گذشــته، بخش 
پاتولوژی و ســرولوژی هم مشغول به کار بوده و تعداد نزدیک به ۳۰۰ نمونه 
گرفته و جواب این نمونه ها نیز صادر شده است.روزبهی با بیان اینکِه در ایام 
مواجهه با بحران کرونا تنها با ۶ نیروی فنی فعال بوده ایم؛ ابراز کرد: با وجود 
این تعداد نیرو، عالوه بر موارد نامبرده،کشیک ها نیز صورت پذیرفته و پس از 
ایام نوروز، تست CRP و تست های طب صنعتی کارمندان ِ مناطق اقماری 
نیز توسط تیم اعزامی واحد آزمایشگاه این مرکز انجام گرفته است.مسئول فنی 
آزمایشگاه بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در ادامه خواستار 
شــد: در صورت امکان، تجهیزات پشتیبان برای آزمایشگاه تهیه و خریداری 
شود چرا که این امر به ارتقاء سیستم و عملکرد این واحد جهت تشخیص به 

موقع و بی نقص آزمایش ها کمک شایانی دارد.

رادیولوژیست ها، مجاهدان بی نام و نشان بحران کرونا / ۵ هزار مراجعه کننده در پاندمی کووید 19 خدمات رادیولوژی از منطقه فارس و هرمزگان دریافت کردند

در ایــن روزهای بــی رحم کرونایی، اســمی از 
پرتوکاران رادیولوژی آنچنان که باید و شــاید، به میان 
نیســت اما حقیقت چیز دیگری است و این فعاالن در 
خــط مقدم تشــخیص این پاندمــی، مظلومانه از جان 
خــود در مقابل ایــن خطر، مایه می گذارنــد و از آنجا 
که نخســتین اقدام برای مقابله با ویروس نوپدیدی که 
امروزه بی مهابا به سراسر جهان سفر می کند، تشخیص 
اســت و بدیعی اســت، نقش مهم جامعه رادیولوژیست 
ها در این میان، غیر قابل انکار اســت و در این راســتا، 
تیم رادیولوژی بهداشــت و درمان صنعت نفت فارس و 
هرمــزگان در دو ماهه اخیر، به ۵ هــزار مراجعه کننده 

خدمات ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت و درمان 
صنعت نفت فارس و هرمزگان، گروه رادیولوژی از جمله 
گروه های پزشکی هســتند که از ابتدای بیماری کووید 
۱۹ تا کنون بخــش بزرگی از خدمات را ارائه می دهند، 
این انجمــن از همان روز های نخســت پروتکل های 
ویژه ای را برای مراکز دولتی، خصوصی و مراکز مستقر 
در بیمارســتان ها تهیه و ابالغ کرد، در این پروتکل ها 
نحوه برخورد با مراجعان، بیمارها، راهکار های پیشگیری 
از انتقــال ویــروس و حفاظت از کادر هــای درمانی و 
همکاران رادیولوژیست تشریح شد و فعالیت این بخش 
ها در تمام مراکز درمانی از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون 

در جریان است.

مسئول بخش رادیولوژی بهداشت و درمان صنعت 
نفت منطقه فارس در خصــوص فعالیت های دو ماهه 
اخیــر این بخش عنوان کــرد: در تمام مدت ظهور این 
بیماری، تنها با ۸ نیرو شــامِل یک پزشک متخصص، 
۶ نفر کارشــناس رادیولوژیســت و یک نیروی خدمات 
در پلی کلینیک مرکزی و درمانگاه امام علی)ع( فعالیم.
سهیال درویشــی در این خصوص، افزود: در این 
مراکز انجام سی تی اسکن نداریم و عکس ها در قالب 
) chest x ray (؛ از طرف پزشکان و کلینیک ها برای 
ما ارســال شده و توسط کارشناسان این بخش پیگیری 
و در نهایت با نظارت متخصص این واحد، گزارش کار 

ارائه و موارد مشــکوک و مثبت نیز بــه ِمترون مرکز، 
منتقل می شود.

وی آمار مراجعه کنندگان دوران مواجهه با کرونا 
را اعــالم کرد و گفت: از ابتدای امــر کامال فعال بوده 
ایم و تنهــا در دو ماهه اخیر به تعــداد ۲ هزار مراجعه 
کننــده در پلی کلینیک مرکزی و ۲ هزار مراجعه کننده 
در مرکــز درمانی امام علی )ع( خدمــات ارائه کرده و 

پاسخگو بوده ایم.
درویشــی از پروتکل های مورد اســتفاده جهت 
ضدعفونی محیط و موارد مرتبط با مراجعه کنندگان در 
این بخش گفت و اظهار کرد: بخش رادیولوژی براساس 

پروتکل های ویــژه ای ضدعفونی می شــود و مراجعه 
کنندگان نیز با داشــتن تمهیدات حفاظتی می توانند به 
این مراکز مراجعه کنند، به طوری که  ماسک و دستکش  
همراه داشته و اگر چه مراکز تمامی نواحی مورد استفاده 
مراجعــان را در زمــان انجام خدمــت رادیولوژی ضد 
عفونی می کنند ولی چنانچه قرار اســت، سونوگرافی یا 
رادیو گرافی انجام دهند، ملحفه ای را همراه داشــته و بر 
روی ملحفه خود می خوابند و مراجعه کننده نیز می تواند 
ناحیه مدنظر را با اسپری یا افشانه الکلی ضدعفونی کند.
مســئول واحد رادیولوژی منطقه هرمزگان نیز در 
ادامه، گفت: همزمان با شیوع  ویروس منحوس کرونا، 
واحد رادیولوژی نیز همانند سایر  واحدهای درمانی  به 
طور ویژه  مشــغول خدمت رســانی به بیماران بوده و 

هستیم.
علیرضا احسانی در این باره افزود: تعداد مراجعین 
از ابتدای اســفند۹۸ تاکنون حدود ۵۰۰ مورد بوده است 
که  گرافی های درخواســتی از ســوی پزشــکان در 
کمترین زمان ممکن انجام و ســعی شــده مدت زمان 

ماندن شخص در  درمانگاه به حداقل برسد.
به گفتــه وی، تنها با دو نیروی فعــال در مرکز 
درمانــی امام رضا)ع( واقع در شــهرک مروارید منطقه 
هرمزگان پذیرای این تعــداد مراجعه کننده بوده ایم و 
فعالیت این واحد همچنــان در روزهای کرونایی ادامه 

دارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

ثبت رکورد خرید عرضه اولیه سهام پتروشیمی ارومیه؛

تقاضای ۵/۵ میلیونی خرید نماد »شاروم« و رکورد جدید بورس
روز عرضه  درنخستین  ارومیه  پتروشیمی 
اولیه خود توانســت رکورد عرضــه اولیه های 
بورس را تا این تاریخ به ثبت برساند و نزدیک 
به ۵.۵ میلیون کد معامالتی را ســهامدار خود 

کند.
۱۵ مرداد ماه ۹۹ پس از هفته ها انتظار 
در نهایت پتروشیمی ارومیه با نماد »شاروم« 
توانست سهام خود را در بازار سرمایه ایران با 
رکوردی بی سابقه نســبت به سفارش خرید 
از سوی ســرمایه گذاران، عرضه کند. سهام 
پتروشــیمی ها همواره از متقاضیان خرید در 
بازار سرمایه به شمار می روند و عرضه سهام 
پتروشــیمی ارومیه نیز با این میزان مشارکت 
نشــان داد که بازار سهام پتروشــیمی ها از 
گزارش  اساس  برخوردارند.بر  مطلوبی  شرایط 
ارائه شــده از فرابورس، پتروشــیمی ارومیه 
توانســت با تقاضای خریــد ۵ میلیون و ۴۱۵ 
هــزار و ۵۸۴ کد معامالتــی از ۱۰۵ میلیون 
سهام قابل ارائه از سوی شرکت، عرضه شود. 
در ابتــدا با توجه به اســتقبال از خرید عرضه 
اولیــه قبلــی در فرابورس ) نیــروگاه گیالن 
بــا ۵.۲ میلیــون کد معامالتی( قــرار بود در 
عرضه اولیه پتروشــیمی ارومیه نیز ۴۰ سهم 
برای هر ســفارش خریدی تخصیص یابد اما 
با توجه به اســتقبال باال )۵.۴ میلیون کد( از 
نماد »شــاروم« به هر کد بورسی ۱۶ سهم و 
در ســقف قیمت ۶۳۰۰ ریال برای هر سهم 
اختصاص یافت.پتروشــیمی ارومیه در نهمین 
عرضه اولیه سال ۹۹ فرابورس ایران توانست 
از ۷۰۰ میلیون سهام کل شرکت، ۱۰۵ میلیون 
سهم معادل ۱۵ درصد از سهام را عرضه کند 
کــه از این تعــداد ۸۴ میلیون ســهم در روز 
عرضه اولیه و ۲۱ میلیون ســهم نیز در تاریخ 

۱۹ مرداد ۹۹ به صندوق های سرمایه گذاری 
اختصاص می یابد.تاریخ پذیرش پتروشــیمی 
ارومیه در ۲۷ اســفند ۹۸ و زمان درج نماد در 
۳۰ تیرماه ۹۹ با نماد »شــاروم« در فرابورس 
ایران صورت گرفت و شــرکت پتروشــیمی 
ارومیه صد و شصت و ششمین شرکت در بازار 
ســهام فرابورس ایران دادوستد شد.بر اساس 
گواهینامه پذیرش بازار سهام برای پتروشیمی 
ارومیه، در این عرضه اولیه، شرکت کارگزاری 
بانک توســعه صادرات به عنوان مدیرعرضه 
و شــرکت تامین ســرمایه تمدن بــه عنوان 
ارزشــگذار و مشاور پذیرش، همکاری کردند.
گفتنی اســت که ســهامدار اصلی پتروشیمی 
ارومیه شرکت سرمایه گذاری ایرانیان)پترول( 
با ۹۳.۶ درصد است و بقیه سهام آن متعلق به 
سهام عدالت بوده است. در این عرضه شرکت  
و مدیریت  اقتصــاد  مدبران  ســرمایه گذاری 

ایرانیان به  توسعه سرمایه  گروه پتروشــیمی 
ترتیب متعهــد خرید ۳۳.۳ و ۱۶.۶۷ درصد از 

سهام قابل عرضه در این عرضه شدند.
عملکرد پتروشیمی ارومیه از ابتدای سال 

تاکنون
کریستال  شــرکت،  اصلی  محصوالت 
مالمین با ظرفیت تولید ۴ هزار تن در ســال، 
سولفات آمونیوم با ظرفیت تولید ۴۶ هزار تن 
در سال و اسید سولفوریک با ظرفیت تولید ۵۰ 
هزار تن در ســال است.کریم دلجوان قدرتی 
مدیرعامل پتروشــیمی ارومیــه در روز ثبت 
سفارش سهام این شرکت در فرابورس درباره 
طرح توسعه پتروشیمی ارومیه به سهامداران 
نوید داد: ســولفات پتاســیم بــا ظرفیت ۴۰ 
هزار تن در ســال و محصول فرعی اســید 
کلریدریــک با ظرفیــت ۵۰ هزارتن از جمله 
است.دلجوان  ارومیه  پتروشیمی  توسعه  طرح 

با بیان اینکه واحد تولید ســولفات پتاسیم با 
ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن در ســال یکی از 
پروژه های شرکت است و هم اکنون در حال 
راه اندازی اســت، گفت: ایــن واحد به عنوان 
اولین و بزرگترین واحد تولید سولفات پتاسیم 
در کشــور محسوب می شود و طی یک تا دو 
ماه آینده وارد مدار تولید خواهد شــد تا بدین 
ترتیب شــاهد کاهش وابســتگی به واردات 
آن از کشــورهای خارجی باشیم.مدیرعامل 
پتروشــیمی ارومیه پروژه های آتی دیگر این 
شرکت را نیز راه اندازی پارک مالمین عنوان 
کرد و گفت: اواسط شــهریورماه کلنگ زنی 
این طرح کــه دارای ۶ پروژه اســت، آغاز 
می شــود و امیدواریم تا پایان سال با جذب 
ســرمایه گذاران داخلی کلید بخورد.همچنین 
دلجوان در زمینه عملکرد مالی شــرکت در 
سال ۹۸ گفت: پتروشــیمی ارومیه توانسته 

است در سال ۱۳۹۸ سود ۲۵۵ میلیارد ریالی 
کســب کند که این رقم معــادل ۳۶۴ ریال 
به ازای هر سهم اســت.بر اساس گزارشات 
منتشر شــده در کدال و اعالم صورت های 
مالی فروش در این سامانه از سوی شرکت، 
این طور به نظر می رســد که پتروشــیمی 
ارومیه توانسته اســت از ابتدای سال تا تیر 
ماه بیش از ۵۰ میلیــارد تومان فروش ثبت 
کند و این بدان معناســت که تقریبا هر ماه 
۱۴.۸ میلیــارد تومان فروش محقق شــده 
است.بر اساس اطالع رسانی صورت گرفته، 
»شــاروم« در فروردین ماه از فروش داخلی 
و خارجــی خــود ۱۴.۵۹۲ میلیــارد تومان، 
اردیبهشــت ۱۴.۸۰۵ میلیارد تومان، خرداد 
ماه یک میلیــارد تومان و تیرماه توانســته 
اســت ۱۴.۴۱۵ میلیارد تومان فروش داشته 
باشد. به اعتقاد تحلیلگران با این میزان روند 
ارومیه می توان محاسبه  فروش پتروشیمی 
کرد که تا پایان ســال میــزان فروش این 
شــرکت بین ۱۷۷ و یا ۲۰۰ میلیارد تومان را 
ثبت خواهد کرد.نکتــه حائز اهمیت در زمان 
عرضه اولیه این شــرکت نحوه قیمت گذاری 
آن بود. بســیاری از تحلیلگران از روند رو به 
رشــد این شرکت نسبت به طرح های توسعه 
ای، افزایش ســرمایه و میزان ثبت فروش هر 
ماهه و همچنیــن هدفگذاری تولید و فروش 
و P/E زیر ۱۰ انتظار داشــتند در زمان عرضه 
با قیمت هایی بیش از این ارقام مواجه شــوند 
زیرا به لحاظ ارزشگذاری سهام این شرکت از 
ارزش بیشتری در بازار برخوردار است و ارقام 
آن حداقل بیــن ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان برای 
هر ســهم قابل انتظار بــود اما تصمیم گیری 
در نحوه قیمت گــذاری به گونه دیگری رقم 

خــورد و این ســهم ۶۳۰ تومان قیمت 
گذاری شد.نکته حائز اهمیت دیگر، رشد قابل 
پیش بینی سهام این شرکت طی روزهای آتی 
بازار معامالت است و همان طور که گفته شد 
سهام پتروشــیمی ها به دلیل تقاضای باال از 
ارزندگی بازار برخوردار اســت و با وجودی که 
ماه ها از عرضه اولیه پتروشیمی آریا ساسول 
با نماد »آریا« می گذرد اما این نماد همچنان 
با صف خرید۳۰ تا۵۰ میلیونی ســهام مواجه 
اســت و تاکنون یک روزهم درشرایط عرضه 
و فروش قرار نگرفته است.بدین ترتیب، بازار 
سهام این طور نشان می دهد که شرکت های 
پتروشیمی در حال حاضر از شرایط سودآوری 
برخوردارند و از نمادهای جذاب بازار به شمار 
می روند و بــازار در انتظار عرضه اولیه دیگر 
سهام پتروشیمی هاست. پتروشیمی ارومیه نیز 
با اعالم رشــد و طرح توسعه و سودآوری در 
آینده می تواند از شرایط ثبات و رشد درگروه 

شیمیایی بورس برخوردار باشد.

عملیات اورهال واحد HD پتروشیمی ایالم آغاز شد

تعمیــرات  برنامه ریــزی  رئیــس 
برنامه  ایالم گفت:طبق  پتروشــیمی  شرکت 
زمان بندی شده عملیات اورهال واحد پلی اتیلن 
سنگین پتروشــیمی ایالم از پانزدهم مرداد 

آغاز و تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی 
ایالم، مهندس یونس رحمتی درباره اقداماتی 
که در زمان اورهال انجام خواهد شد، اظهار 
داشت: تمیز کاری رآکتورهای ۲۰۱ و ۲۲۱، 
تعمیر توربوکوپلنیگ سانتریفیوژA ، تعمیرات 
اساســی بلورهای ۲۰۱ و ۲۲۱، تمیزکاری و 
تعمیر تیوب های آسیب دیده مبدل های۷۰۴، 
و  درام ها  برج هــا،  تمیــزکاری   ،۲۰۱،۲۲۱
مبدل هایSec ۷۰۰، تعمیر پمپ های ۷۱۱ 
و ۸۵۳، بازرســی تجهیــزات ثابت و انجام 
PM تجهیــزات برقی و ابزار دقیقی از جمله 
اورهال است. برنامه ریزی شده در  اقدامات 

وی به تعیین برنامه زمان بندی اولیه اورهال 
بــا در نظر گرفتن تعمیر درایر۳۰۲ )مســیر 
بحرانی پروژه( به مدت ۲۱ روز اشــاره کرد 
و افزود: با ارائه روش تعمیر تایر و رولرهای 
درایر همزمــان با در ســرویس بودن این 
تجهیز توسط تعمیرات مکانیک، این بخش 
از برنامه اورهال حذف و قبل از اورهال آغاز 
شــد. رییس برنامه ریزی تعمیرات شــرکت 
اجرای  کرد:بــا  تصریح  ایالم  پتروشــیمی 
ایــن طرح مدت زمان تعمیرات اساســی از 
۲۱ روز بــه ۱۶ روز کاهــش یافت.رحمتی 
خاطر نشــان کرد:از سوی مدیریت مجتمع 
بر اهمیت و رعایت مســئله ایمنی تاکید و 
به کلیه بخش ها و پیمانکاران اعالم گردید 
که ایمنی اولویت اول کاری افراد باشــد و 
همه ملزم به رعایت دستور العمل های ایمنی 

مجتمع هستند.

پتروشیمی ارومیه در نهمین 
عرضه اولیه سال ۹۹ فرابورس 
ایران توانست از 7۰۰ میلیون 
سهام کل شرکت، 1۰۵ میلیون 
سهم معادل 1۵ درصد از سهام 
را عرضه کند که از این تعداد 

۸۴ میلیون سهم در روز 
عرضه اولیه و ۲1 میلیون سهم 
نیز در تاریخ 1۹ مرداد ۹۹ به 
صندوق های سرمایه گذاری 

اختصاص می یابد
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Oil

MOP Supports Domestic Manufacturing with 
Int’l Standards: Min.

Iranian Minister of 
Petroleum Bijan Zan-
geneh said his ministry 
would support domes-
tic manufacturing by 
observing international 
standards in the oil indus-
try.

Speaking on the 

sidelines of a ceremony 
to offer the first certificate 
of oil industry goods and 
equipment, Zangeneh told 
reporters on Monday that 
issuance of equipment 
quality certification is 
an important step for the 
development of national 

technology and support 
for domestic manufactur-
ing in accordance with 
international standards.
He said: “Today the first 
certificate of quality of 
goods and equipment 
of the oil industry was 
awarded to Iran Quality 

Certification Foundation. 
This will be an important 
step to develop domestic 
technology and support 
for domestic manufactur-
ing in accordance with in-
ternational standards.”The 
Iranian Minister of Petro-
leum said that the issu-

ance of quality certificates 
for equipment and goods 
will open the way for the 
use of Iranian equipment, 
adding: “Iranian compa-
nies had many problems 
to obtain equipment qual-
ity certificates after the 
sanctions were imposed.”

News

Iran Raises Crude Oil 
Output at North Yaran

The third generation of sucker-rod pump 
(SRP) was installed for the first time in West 
Karoun oil fields cluster at well No. 14 of 
North Yaran field and increased the oil pro-
duction capacity of this joint field by 500 b/d.

Mohammad Ali Ajdari, head of the 
North Yaran oil field development project 
at Petroleum Engineering and Development 
Company (PEDEC), told Shana: “After about 
a year of successful installation of the first 
downhole pump (ESP) in this joint field, this 
July, for the first time in the West Karoun oil 
fields cluster, the third generation of sucker-
rod pumps called SRP was installed in North 
Yaran Field.”He continued by stating that 
this pump was installed as a pilot and was 
launched on July 4, adding the performance 
of the pump was evaluated based on the 
manufacturer’s instruction and the production 
conditions of the well.According to Ajdari, 
simplicity of installation and removal, long 
life of the pump and high energy efficiency 
equipment for low depths and production 
flow, low maintenance costs and lower capital 
costs compared to other methods of overflow 
are the most important advantages of these 
pumps.He added that this domestically manu-
factured pump would increase productivity of 
the field by at least 500 barrels per day.North 
Yaran oil field is located 130 km southwest of 
Ahvaz along the Iran-Iraq border.

Continued European Demand for Iran Petchems

South Pars Phase 22-24 Gas Recovery up 200 mcf

The CEO of Nirouchlor Compa-
ny said that the company’s exports 
to Europe, despite the restrictions 
caused by the coronavirus in the 
world, reached about 5,000 tons.

According to Tamin Petroleum 
& Petrochemical Investment Co. 
(TAPPICO), Vahid Namnik said: 
“Although the world is affected 
by the Coronavirus pandemic, we 
have managed to export a new 
1,000-ton shipment of chlorine to 
Europe.”Since March, the com-
pany has exported 4,800 tons of 
petrochemical, he said.Emphasiz-
ing the existence of strong rivals in 
Europe and West Asia, he said: “The 
competitive quality of Nirouchlor 
products due to the use of high-tech 
production lines along with the new 
approach of the business unit in the 
development of overseas markets, 
are the two main factors to achieve 
this success.”Referring to the plan 
to increase production capacity in 

Nirouchlor, Namnik said: “Despite 
all the pressures due to sanctions, 

we were able to complete the proj-
ect to increase product capacity in 

2018 and use it to more than double 
the production capacity of items.”

The head of the offshore section 
of South Pars 22-24 phases develop-
ment project said 3 new wells had 
become operational in the project 
which added 200 mcf to the phases’ 
gas output.

According to Pars Oil and 
Gas Company (POGC), Mehrdad 
Kazemi, referring to the operation 
of the SPD22 platform of South 
Pars Phases 22 to 24 in January 
2019, said: “By observing safety 
requirements, hook-up activities 

and launching three wells in the 
SPD22 platform, the number of 
wells in the production operation of 
this platform increased.”Regarding 
the measures taken to fully exploit 
and complete the capacity of the 
South Pars SPD22 platform, he said 
with planning and round-the-clock 
efforts, all hook-up activities of 
casting, equalization and flowline 
of wellhead for three wells were 
completed within 10 days by relying 
on local forces.

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

نشانی اینترنتی:
www.daneshenaft.ir 
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گزارش

همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان
 صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

موضوع این تفاهم نامه همکاری، در خصوص همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای است

همکاري در برگزاری دوره های 
و  مدیــران  بــرای    Post-DBA
کارشناســان SME هــا با همکاری 
دانشــگاه های آلمانــی، طراحــی و 
اجرای کانون هــای ارزیابی، طراحی 
و برگــزاری دوره های آموزشــی و 
تورهــای صنعتی با توجه به نیازهای 
صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی 
شــرکت  مشــارکت  با  و  صنعتــی 
از  اســتان ها  صنعتی  شــهرک های 
نامه  این تفاهم  موضوعات همکاری 

است
تفاهم نامه همکاری همه جانبه 
میان ســازمان مدیریــت صنعتی و 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک 
های صنعتی ایــران، همزمان با روز 
حمایت از صنایــع کوچک در محل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد 

شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل 
مدیریت  روابط عمومی ســازمان  از 
صنعتی، در این مراســم که در محل 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت با 
حضور محســن صالحی نیــا، معاون 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت و 
کوچک  ســازمان صنایع  مدیرعامل 
و شــهرک های صنعتی ایران برگزار 
شد، ابوالفضل کیانی بختیاری »مدیر 

عامل ســازمان مدیریت صنعتی« و 
اصغر مصاحب معاون »صنایع کوچک 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران« تفاهم نامه همکاری را 
امضا کردند.موضــوع این تفاهم نامه 
همــکاری، در خصــوص همکاری 
در زمینه های آموزشــی، پژوهشــی 
در  اســت.همکاري  مشــاوره ای  و 
  Post-DBA برگــزاری دوره هــای
  SME برای مدیران و کارشناســان
ها با همکاری دانشــگاه های آلمانی، 
طراحی و اجرای کانون های ارزیابی، 
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی 
و تورهای صنعتی با توجه به نیازهای 
صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی 
شــرکت  مشــارکت  با  و  صنعتــی 
از  اســتان ها  صنعتی  شــهرک های 
تفاهم  ایــن  همکاری  موضوعــات 
این  موضوعات  دیگر  اســت.از  نامه 
تفاهم نامــه  می توان به همکاری در 
زمینه برگزاری رویدادهای استارتاپی، 
زمینه سازی و کمک به تجاری سازی 
ایده های برتر رویدادها، همکاری در 
نیاز  زمینه تعریف موضوعــات مورد 
SME ها در قالب طــرح حمایت از 
تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه هــای 
و ترویج آن در مراکز دانشــگاهی و 

پژوهشی، اشاره کرد.

از سوی هیات داوران نهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه؛

  پروژه     SRU ایالم برترین پروژه بزرگ کشور در مدیریت پروژه شد

با معرفی برگزیــدگان نهمین دوره جایزه 
ملی مدیریت پروژه، شــرکت مدیریت توســعه 
پتروشــیمی، مجری پروژه بــزرگ   SRUایالم 
به  عنوان برتریــن و تنها برگزیده این بخش در 
بین شرکت های بزرگ کشور در مدیریت پروژه 

انتخاب و معرفی شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشیمی، مراسم اعطای جوایزه 
نهمیــن دوره جایزه ملی مدیریــت پروژه  که به 
دلیل شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به صورت جداگانه در شــرکت های 

برگزیده اجرا می شــود، در  هلدینگ خلیج فارس 
برگزار شد. در این آیین مجید فراهانی، رییس دور 
نهــم کمیته جایزه ملی با اشــاره به ویژگی های 
پروژه    SRUپتروشیمی ایالم که از سوی شرکت 
 مدیریت توســعه پتروشیمی اجرا شد، اعالم کرد 
که در بخش پروژه های بزرگ، هیات داوران تنها 
یک پروژه را  به عنوان پروژه  برتر انتخاب کردند 
و آن پروژه    SRUپتروشــیمی ایالم اســت. در 
این مراســم همچنین نشــان برنز این جایزه به 
مهنــدس بابایــی مدیرعامل شــرکت مدیریت 
توســعه پتروشــیمی به عنوان مجری طرح  این 

پروژه بزرگ ملی اهدا شد.  در همین حال، روابط 
عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 
ضمن تبریک و تهنیت بمناسبت عید سعید غدیر 
در پیامی به مناسبت کسب این موفقیت نوشت: 
موفقیت کســب صنعت برتر به امگا پروژه ملی 
کشــور پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس و 
موفقیت کســب تندیس رتبه برترین پروژه های 
 SRU  بزرگ کشــور بــه پروژه گوگــرد زدایی
پتروشــیمی ایالم در نهمیــن دوره جایزه ملی 
انجمن مدیریت پروژه ایران، افتخار و برگ زرین 
دیگری بر افتخارات شــرکت مدیریت توســعه 

صنایــع پتروشــیمی بعنــوان بزرگترین مجری 
پروژه های صنعت نفت و پتروشــیمی است که 
طی حضور مدت ۵ سال در پروژه های مذکور با 
تالش شــبانه روزی و همت و همدلی و انسجام 
کار تیمــی کارکنان پر تالش این شــرکت و با 
لطف و مرحمت خداوند متعــال حاصل گردیده 
اســت. در ادامه این پیام آمده است: کسب این 
موفقیــت های بزرگ را به آقای مهندس بابایی، 
مدیر عامل محترم و اعضای هیات مدیره محترم 
و مدیران و کارکنان شــرکت مدیریت توســعه 

تبریک عرض می نماییم. 

با معرفی برگزیدگان نهمین 
دوره جایزه ملی مدیریت 

پروژه، شرکت مدیریت توسعه 
پتروشیمی، مجری پروژه 

بزرگ   SRUایالم به  عنوان 
برترین و تنها برگزیده این 
بخش در بین شرکت های 
بزرگ کشور در مدیریت 

پروژه انتخاب و معرفی شد

نشان برنز این جایزه 
به مهندس بابایی، 
مدیرعامل شرکت 

مدیریت توسعه 
پتروشیمی به عنوان 

مجری طرح  این پروژه 
بزرگ ملی  اهدا شد
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گزارش

فراز و فرود توسعه میدان نفتی آزادگان
 CNPC ۹ اردیبهشــت ۹۳ شرکت
خلــع یــد و کار توســعه آزادگان بــه 
متخصصان داخلی ســپرده شد. چینی ها 
در ایــن دوران ۱۲ چاه بــدون تکمیل 
حفاری کردند و کار حفاری ۴ حلقه چاه 
نیمه کاره مانــد، هیچ چاه جدیدی نیز در 

زمان CNPC به تولید اضافه نشد.
سعید ساویز، کارشناس حوزه انرژی 
در گفت وگو با ایلنا به تشریح فراز و فرود 
توسعه میدان نفتی آزادگان پرداخته است 

که مشروح آن در ادامه می آید:
میــدان آزادگان در جایــی بیــن 
سوسنگرد و اهواز در مجاورت مرز عراق 
واقع شده است. مساحت این میدان حدوداً 
۹۰۰ کیلومتر مربع اســت و تاکنون چهار 
الیه سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان با 
چهار نفت متفاوت در آن شناســایی شده 
اســت. ضریب بازیافــت از مخازن این 
میدان خصوصًا سروک چندان باال نیست 
و توســعه آن در آینده نیازمند استفاده از 
فرازآوری مصنوعــی و روش های ازدیاد 
برداشــت اســت. این میدان برای اولین 
بار در ســال ۱۳۵۵ با یک چاه اکتشافی 
کشف و در سال ۱۳۷۸ با حفر دومین چاه 
به عنوان یک چاه توصیفی ابعاد مختلف 
ســیاالت در مخازن آن شناسایی شد.در 
سال ۱۳۸۲ و در پی سفر رئیس جمهوری 
ایران بــه ژاپن، قــراردادی با شــرکت 
INPEX در بهمن ماه به امضا رســید که 
طی آن با ســهم ۷۵ درصد برای شریک 
 NICO ژاپنی و ۲۵ درصد برای شــرکت
طرح توسعه آزادگان کلید خورد. از ابتدای 
امضــای این قــرارداد و شــروع به کار 
شــرکت ژاپنی، فشارهای زیادی از سوی 
دولت آمریکا برای فراری دادن ژاپنی ها از 
توسعه این میدان آغاز شد. به دلیل همین 
 Azadegan فشارها در مرداد ۸۴ شرکت
Petroleum Development یــا همان 
APD در زیرمجموعه INPEX تأســیس 
شد و سهام ژاپنی ها به این شرکت انتقال 
یافت. ژاپنی ها در طول دو سال مطالعات 

پایه ای بســیار دقیقــی در آزادگان انجام 
دادند که بعدها زیرســاخت مدل توسعه 
ادامه  این میدان توســط دیگران شد.در 
فشــارهای خارجی به دولــت ژاپن، در 
مهر ۸۵ حدود ۶۵ درصد سهام APD به 
شــرکت NICO واگذار و به این ترتیب با 
افزایش سهم ایرانی به ۹۰ درصد و سهم 
ژاپنی به ۱۰ درصد، مقدمات خروج از این 
پروژه توسعه ای آغاز شــد. در پی توقف 
توســعه  اول  فاز  بین المللی،  فعالیت های 
آزادگان جنوبی با حفــر ۲۱ حلقه چاه از 
سوی پترو ایران به مناطق نفت خیز جنوب 
واگذار شــد و با توجه به کاالهای موجود 
در انبارهای مناطق، توســعه انجام شده و 
فاز اول با ظرفیت ۴۵ هزار بشکه به تولید 
رسید.توســعه فاز ۲ با داشتن چالش هایی 
چون نیاز به ســرمایه قابل توجه، نیاز به 
اســتفاده از تکنولــوژی جدیدتر خصوصًا 
در واحــد بهره بــرداری و سیســتم های 
اندازه گیری، همچنین ضرورت اســتفاده 
از روش فــرازآوری مصنوعــی و ازدیاد 
برداشــت در آینده، سبب شــد پیشنهاد 

چینی ها در سال ۸۸ مورد قبول قرار گیرد 
و ۷۰ درصد ســهام NICO به شــرکت 
CNPCI چینی منتقل شــد. CNPCI تا 
پیش از این درگیر قرارداد توسعه آزادگان 
 Capex شمالی شده بود که قرارداد آن با
و Non capex دو میلیارد و ۸۰۵ میلیون 
 Jul دالر در تاریــخ ۱۵ تیــر ۸۸ یا همان
۲۰۰۹ ابالغ و مؤثر شــده بــود.در آبان 
۱۳۸۹ الحاقیه شماره ۲ با CNPCI امضا 
شد که طی آن چینی ها ضمن جمع آوری 
اطالعات، در طرح توسعه جامع، بازنگری 
و به اصطــالح RMDP را تهیه و تنظیم 
کردند. برخی معتقدنــد ژاپنی ها به دلیل 
کمبود اطالعات کافی انتظار تولید با نرخ 
باال از چاه های این میدان را داشــتند که 
 Over بعدها ثابت شــد این تصور با یک
estimate همراه اســت و طرح توسعه 
بازنگری شده چینی ها بسیار کاربردی تر از 
نمونه ژاپنی آن بود.در شهریور ۹۱ قرارداد 
توسعه CNPCI تنفیذ شد؛ شرکت چینی 
از همان ابتدا در قبوالندن برخی شــروط 
فنی به کارفرمای پروژه یعنی مهندســی 

و توســعه نفت دچار مشکل شد، اوج این 
داستان اختالف بر ســر روش فرازآوری 
مصنوعی بــود. با توجه بــه وجود لوپ 
 Gas کمپرســور و برنامه برای استفاده از
lift در آزادگان شمالی مدیریت مهندسی 
نفــت در متن معتقد بود که باید از همین 
روش برای آزادگان جنوبی اســتفاده شود 
و با توجه به تعداد بــاالی چاه ها، هزینه 
این روش بســیار پایین آمده و به صرفه 
خواهد بود، اما گویا چینی ها بر اســتفاده 
از پمــپ الکتریکــی درون چاهی اصرار 
داشتند که ســرانجام  استفاده از پمپ را 
در دستور کار توسعه گنجاندند.مدتی بعد 
یعنی در مهر ۱۳۹۱ الحاقیه شماره ۳ موثر 
شد که طی آن چینی ها مجاز بودند برای 
 Fast track ۱۰۰ حلقه چاه بــه صورت
یعنی ترک مناقصه با استفاده از دکل های 
چینی و ابزار و کاال به انتخاب خودشــان 
اقدام کنند. برخی اخبار تایید نشده حاکی 
از آن بــود که پیمانکار چینی پس از آنکه 
توانست میخ الحاقیه شماره ۳ و پمپ های 
درون چاهــی را بکوبد، به دنبال افزایش 

Capex پروژه از ۶ میلیارد دالر به حدود 
۱۰ میلیــارد دالر به بهانه تحریم ها رفت 
و از ایــن رو حداقل عملیــات حفاری با 
اســتفاده از دو دکل ملی حفاری و ســه 
دکل چینــی در دســتور کار قرار گرفت.
تعلل چینی ها باعث شد تا دو بار از سوی 
شرکت ملی نفت اخطار کم کاری دریافت 
کند و درســت پس از اخطار دوم به نظر 
می رســد پیمانکار خطر اخراج را احساس 
کرد. عده ای معتقدنــد از این پس کارها 
مناقصات سطح االرض  گرفت،  ســرعت 
برگزار و ۷ دکل چینی دیگر آماده حرکت 
شــد، همچنین به گوش می رسد که گویا 
کاالهای پروژه نیز آماده ارسال به ایران 
شــده بود. البته برای توضیحاتی که پس 
از اخطار دوم ارائه شــد مــدرک چندانی 
وجود ندارد، اما عینًا از کارشناســان مطلع 
نقل شــده است. گویا در این دوران رفتار 
کارفرما در جلســات کاماًل بــا پیمانکار 
تغییر کرده بود.ســرانجام ۹ اردیبهشــت 
۹۳ شــرکت CNPC خلــع یــد و کار 
توســعه آزادگان به متخصصان داخلی 
سپرده شــد. چینی ها در این دوران ۱۲ 
چــاه بدون تکمیل حفاری کردند و کار 
حفــاری چهار حلقه چاه نیمه کاره ماند، 
هیــچ چاه جدیدی در زمان CNPC به 
تولید اضافه نشــد.در هر حال شرکت 
ملی نفت ایران دســت بــه کار و خود 
مســتقیمًا وارد عمل شــد و با کمک 
صندوق توسعه ملی کار توسعه آزادگان 
را به پیش برد. این مدل توسعه اگرچه 
چندان منظم نبــود و نقدهای فنی به 
آن وارد اســت، اما تالش شبانه روزی 
مجریان و تیم توسعه طرح را به عنوان 
یک دیپلم افتخــار و مجاهدت به یاد 
ماندنی در دل خود نهفته دارد. آزادگان 
جنوبی تا ســال ۹۷ به حداکثر ظرفیت 
تولید خود یعنی ۱۴۰ هزار بشکه رسید. 
به ایــن ترتیب قصه توســعه آزادگان 
جنوبــی، از تیره روزی بــه بهروزی در 

آینده ادامه یافت.

اخبار

قدردانی دفتر رئیس جمهوری از وزارت نفت 
برای تولید و توزیع سوخت باکیفیت

رئیس دفتر رئیس جمهوری و سرپرســت نهاد ریاست جمهوری 
طی نامه ای از اقدام های وزارت نفــت در زمینه تولید و توزیع بنزین و 
گازوئیل یورو ۴ و گســترش مراکز توزیع در سال ۹۸ تشکر و قدردانی 

کرد.
محمود واعظی با ارســال نامــه ای از اقدام های وزارت نفت در 
زمینه تولید بنزین و گازوئیل یورو ۴ و گسترش مراکز توزیع طی سال 
۹۸ قدردانی کرد.ظرفیت تولید بنزین یورو ۴ کشور در سال ۹۷ روزانه 
۴۰ میلیون لیتر بود که این رقم از ابتدای امسال به روزانه ۷۹ میلیون 
لیتر رسید، همچنین در ســال ۹۷ به طور میانگین روزانه ۳۶ میلیون 
لیتر گازوئیل یورو ۴ در کشــور تولید می شــد که این رقم در پایان 
ســال ۹۸ به روزانه ۵۰ میلیون لیتر و در ابتدای امسال به روزانه ۵۴ 
میلیون لیتر افزایش یافت.بر پایه گزارش های دریافتی از شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان تولیدکننده و توزیع کننده 
بنزین، در سال ۹۷ بنزین یورو ۴ تنها در کالنشهرها توزیع می شد، اما 
هم اکنون در بیشــتر نقاط کشور بنزین با کیفیت یورو توزیع می شود.

هم اکنــون تعداد جایگاه های عرضه کننده نفــت گاز یورو نیز از ۱۶۶ 
باب به ۵۰۰ باب در ســطح کشور افزایش یافته است، همچنین این 
شرکت به منظور ذخیره سازی مناسب فرآورده و نیز توزیع مناسب آن، 
در چند ســال اخیر نسبت به افزایش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده از 
طریــق احداث انبارهای جدید نفت از جمله انبار نفت ارومیه و مالیر 

اقدام کرده است.
تازه ترین اخبار از تغییر نحوه 

سهمیه بندی بنزین
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی به تازگی از 
تهیه طرحی در مجلس به منظور تغییر در شیوه سهمیه بندی بنزین خبر 
داد که طبق اعالم شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی تا کنون این 

طرح مصوب و ابالغ نشده است.
در طرحی که مجلس طراحی کرده اســت، پیشــنهاد شده که 
ســهمیه بنزین به جای خودروها به افــراد خانواده ها تخصیص داده 
شــود. در این طرح پیش بینی شــده به هر فرد از جامعه ماهیانه ۲۰ 
لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش بینی شــده که سامانه ای برای 
فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شــود. از سوی دیگر در 
این طرح دیده شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو 
هســتند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شــارژ 
کند تا آنها بتوانند کاال خریداری کنند که طبق گفته مالک شــریعتی 
نیاســر، سخنگوی  کمسیون مجلس این طرح اکنون در نوبت اعالم 
وصول قرار دارد؛ چراکه بر اساس شیوه سهمیه بندی جدید حدود ۵۰ 
درصد خانواده ها که خودرو ندارند از یارانه انرژی نیز بی بهره اند و در 
واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادالنه است و الزم است که اصالح 
شود.در این راستا فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی به ایســنا گفت: در حال حاضر شــرایط تخصیص سهمیه 
بنزین همچون گذشته اســت و اگر هیات دولت تصمیم جدیدی در 
این رابطه اتخاذ کند پس از تصویب، ملزم به اجرای آن هســتیم.وی 
افزود: تا کنون مصوبه ای ابالغ نشده و باید جزییات و روند پیشرفت 

این طرح را از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی جویا شد.
تولید روزانه 7 میلیون لیتر بنزین پاک در پاالیشگاه نفت پایتخت؛

پروژه جایگزینی برق نیروگاه شمالی 
پاالیشگاه تهران به بهره برداری رسید

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تهــران از بهره برداری پروژه 
جایگزینی برق نیروگاه شــمالی پاالیشــگاه تهران خبر داد و گفت: 
هم اکنــون به طــور میانگین روزانــه ۷ میلیون لیتــر بنزین پاک در 
 ccr پاالیشــگاه نفت پایتخت تولید می شــود که با راه اندازی واحد

پاالیشگاه به روزانه ۸.۵ میلیون لیتر بنزین یورو تبدیل خواهد شد.
حامد آرمان فر در نشســت خبری که با حضور جمعی از مدیران 
این شــرکت و اصحاب رســانه در محل این پاالیشگاه برگزار شد، 
افزود: راه اندازی پروژه جایگزینی برق نیروگاه شمالی پاالیشگاه نفت 
تهــران از STG )مولد برق با بخــار آب( به GTG )مولد برق با گاز 
طبیعی( افزایش ۹ درصدی راندمان واحد توربین های گازی، کاهش 
حــدود یک درصدی مصرف انرژی، کاهــش ۲۲ میلیون کیلوگرمی 
گازهای آالینده و گلخانه ای و صرفه جویی مســتقیم و غیرمســتقیم 
۲۱۰ میلیارد ریالی در ســال را برای این پاالیشگاه به همراه خواهد 
داشت.وی تأکید کرد: این پروژه بخشــی از پروژه بزرگ جایگزینی 
برق واحدهای قدیمی شــرکت از STG به GTG با برق پشــتیبان 
شــهری اســت که بهره برداری کامل از آن، افزون بر دستاوردهای 
زیســت محیطی، کاهش ۸.۵ درصدی مصرف انرژی پاالیشگاه نفت 
تهران را به همراه خواهد داشــت.مدیرعامل پاالیشــگاه نفت تهران 
همچنین درباره تولید بنزین این پاالیشــگاه گفت: هم اکنون به طور 
میانگیــن روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین پاک در این پاالیشــگاه تولید 
می شود که با راه اندازی واحد CCR پاالیشگاه در قالب طرح توسعه، 
کیفیت آن به یورو ۵ تبدیل می شــود و مقدار تولید آن نیز به روزانه 
۸.۵ میلیون لیتر افزایش می یابد.آرمان فر با اشــاره به اینکه هم اکنون 
به طور میانگین روزانه ۸ میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو در این 
پاالیشگاه تولید می شــود، گفت: پاالیشگاه تهران گازوئیل مورد نیاز 
استان تهران، اســتان البرز و بخشی از استان خراسان رضوی را نیز 
تأمین می کند.وی افزود: احداث واحد ccr نیازمند حدود ۲۰۰ میلیون 
یورو ســرمایه گذاری است که با راه اندازی این واحد، کیفیت و کمیت 
محصوالت تولیدی در پاالیشگاه به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران گفت: این پاالیشگاه به عنوان 
یکی از پاالیشگاه های پیشــرو در کشور موفق شد به تازگی عملیات 
تعمیر و نگهداری پاالیشــگاه را در شــرایط حساس کرونا با رعایت 

دستورعمل های بهداشتی با موفقیت به اتمام برساند. 

انتشار ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی نفت و میعانات گازی؛

مشارکت »تملت« در انتشار اوراق نفتی
با توجه بــه اقبال عامه مردم 
به سرمایه گذاری در بورس،  فرصت 
شرکتها  مالی  تامین  برای  مناسبی 
از طریق بورس فراهم شده است.

تا  در حال حاضر روزانــه بین ۲۵ 
۳۳ هزار میلیــارد تومان در بورس 
اوراق بهــادار و فرابــورس ایران 
انجام می شود  داد و ستد ســهام 
کــه اگر فقط ۱۰ درصــد این رقم 
و  رونق  می تواند  تولید شود،  جذب 
اشتغال در اقتصاد کشور ایجاد کند.

کارشناســان می گویند،  شرکتهای 
حاضــر در بورس و فــرا بورس با 
انتشــار اوراق مختلــف مثل اوراق 
موازی  مرابحه، سلف  سهام،  اجاره 
و انــواع اوراق و افزایش ســهام 
شــناور در بورس، می توانند نسبت 
به جمع آوری نقدینگی از بازار اقدام 

و به رونق تولید کمک کنند. 
مشارکت »تملت« در انتشار 

اوراق نفتی
از  بانک ملت  تامین سرمایه 
پذیرش، تعهد خرید و بازارگردانی 
اســتاندارد  موازی  ســلف  اوراق 
میعانات گازی و نفت خام سنگین 
صادراتی دو شرکت به ارزش ۲۵ 
هــزار میلیارد ریال خبــر داد .در 
حالی مشــاور پذیرش، تعهد خرید 
بازارگردانی  اولیــه و  در عرضــه 
اوراق سلف موازی استاندارد نفت 
خام سنگین صادراتی برای شرکت 
»توســعه نفت و گاز صبا اروند« و 

اســتاندارد  موازی  ســلف  اوراق 
»توسعه  شــرکت  گازی  میعانات 
نفــت و گاز صبای کنــگان« بر 
عهده تامین ســرمایه بانک ملت 
قرار داده شــده که کل این اوراق 
از ارزشــی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد 
ریال برخوردار اســت.در این راستا 
اله حسینی مقدم، مدیرعامل  روح 
ملت  بانک  سرمایه  تامین  شرکت 
گفت: امروز دوشــنبه ۲۰مردادماه 
۱۳۹۹ ، ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق 
میعانات  اســتاندارد  موازی  سلف 
گازی توســط شرکت توسعه نفت 
و گاز صبــای کنــگان ، در بازار 
مشــتقه بورس انــرژی ایران در 
خواهد  عرضه  »سمیعا۰۰۱«  نماد 
شــد.وی ادامه داد: این اوراق در 
مجموع یک میلیون و ۲۱ هزار و 
۹۴۵ قرارداد سلف موازی استاندارد 
میعانات گازی شرکت توسعه نفت 

و گاز صبــای کنگان بــوده که با 
هــدف تامین مالی طرح توســعه 
جامع و تکمیل فازهای ۱۱ تا ۲۴ 
پارس جنوبــی و به قیمت عرضه 
۹ میلیون و ۷۸۵هزار و ۲۶۰ ریال 
برای هر قرارداد، واگذار می شــود.
حســینی مقدم در ادامه با اشــاره 
به اینکــه عرضه مزبــور تنها در 
یــک روز کاری خواهد بود، گفت: 
در همین راســتا تامین ســرمایه 
بانک ملت، تعهد خرید، مشــاوره 
میلیارد  بازارگردانــی ۱۵هــزار  و 
ریال اوراق سلف موازی استاندارد 
نفت خام سنگین صادراتی شرکت 
»توسعه نفت و گاز صبا اروند« را 
ادامه  نیز برعهده گرفته است.وی 
امروز ۲۰مرداد  نیز  اوراق  این  داد: 
ماه ۱۳۹۹ از بســتر بورس انرژی 
عرضــه خواهد شــد. حجم اوراق 
مزبور بالــغ بــر در مجموع یک 
میلیون و ۴۹۱هزار و ۵۶۲ قرارداد 
سلف موازی بوده که به قیمت ۱۰ 
میلیون و ۵۶ هزار و ۵۷۰ریال در 
هر قرارداد واگذار خواهد شــد.به 
گفته مدیرعامل »تملت«، شرکت 
هــدف از ایــن عرضــه را تامین 
مالــی طرح احداث خطــوط لوله 
نفت خــام و پایانه های صادراتی 
بنادر بهرگان و جاسک عنوان  در 
کرده اســت. این دو اوراق توسط 
عرضه  ملــت  بانک  کارگــزاری 

خواهند شد. 

تامین سرمایه بانک ملت 
از پذیرش، تعهد خرید 
و بازارگردانی اوراق 

سلف موازی استاندارد 
میعانات گازی و نفت 
خام سنگین صادراتی 
دو شرکت به ارزش 

۲۵ هزار میلیارد ریال 
خبر داد
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بین امللل

سقوط سود سعودی آرامکو در 3 ماه دوم ۲۰۲۰
نفت سعودی  دولتی  سود شــرکت 
آرامکو سقوط کرد، با این حال این شرکت 

به بهبود بازار نفت خوش بین است.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز از 
دوبی، سود شرکت بزرگ نفتی سعودی 
آرامکو در ســه مــاه دوم ســال جاری 
میالدی ۷۳ درصد کاهــش یافت، زیرا 
ســقوط تقاضای انــرژی و قیمت ها به 
دلیل بحران ویــروس کرونا در فروش 
بزرگ ترین صادرکننــده نفت جهان اثر 
منفی گذاشــت.این در حالی اســت که 
آرامکو مجبــور به اجرای برنامه ای برای 
پرداخت ۷۵ میلیارد دالر ســود ســهام 
در ســال جاری میالدی اســت و امین 
این شــرکت معتقد  ناصــر، مدیرعامل 
اســت تقاضای جهانی نفت رو به بهبود 
 می رود.شــرکت های بزرگ نفتی جهان 
در ســه ماه دوم ســال گذشته میالدی 
متضرر شــده اند، زیرا کاهش  سفرها به 
اقدام های  از  ناشی  دلیل محدودیت های 
پیشگیرانه برای مهار ویروس کرونا سبب 
افت مصــرف نفت و کاهــش قیمت ها 
به ســطحی شــد که در حدود دو دهه 
بی ســابقه بود. آرامکو که پارسال برای 
نخستین بار سهام خود را با رقم بی سابقه 
۲۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر در ریاض 
ثبت کــرده بود، اعالم کرد: گســترش 
سریع کرونا در سطح جهان سبب کاهش 
چشمگیر تقاضای نفت خام، گاز طبیعی 
و فرآورده های نفتی شــده اســت.ناصر 
در جمع خبرنــگاران اعالم کرد که روند 
جزئــی بهبود را در بازار انرژی و افزایش 
تقاضا شاهد هستیم، زیرا اقتصادها پس 
از کاهــش محدودیت های اعمال شــده 
برای مهار ویروس کرونا به تدریج بهبود 

می یابند.وی افزود: چین را ببینید، مقدار 
تقاضــای بنزین و گازوئیل آنها تقریبًا به 
سطح پیش از شیوع کرونا رسیده است. 
شــاهد بهبود بازار آسیا و بازارهای دیگر 
هســتیم.مدیرعامل آرامکو تصریح کرد: 
انتظار داریم بــا کاهش محدودیت های 
اعمال شده برای مهار کرونا در کشورهای 

مختلف، تقاضا افزایش یابد.
دکل های  شــمار  تاریخی  کاهش 

آمریکا برای چهاردهمین هفته پیاپی
در همیــن حال، شــرکت خدمات 
حفاری بیکرهیوز از تداوم کاهش شــمار 
دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا برای 
چهاردهمیــن هفته پیاپی خبــر داد. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، شــرکت های 
انــرژی ایاالت متحده شــمار دکل های 

نفــت و گاز طبیعی را برای چهاردهمین 
هفته پیاپی به طور بی ســابقه ای کاهش 
دادند، این در حالی اســت که با افزایش 
قیمت نفت، بعضی تولیدکنندگان دوباره 
حفــاری را آغــاز کرده اند.بیکرهیوز در 
گزارش روز جمعــه )۱۷ مردادماه( خود 
آورده اســت که با کاهش چهار دستگاه، 
مجمــوع دکل های حفــاری آمریکا در 
هفته منتهی به هفتــم اوت )جمعه، ۱۷ 
مردادماه( به ۲۴۷ دستگاه، یعنی کمترین 
تعداد ثبت شــده در میــان داده های این 
شرکت )مربوط به ســال ۱۹۴۰( رسید.
تعداد کل دکل هــای نفتی فعال در این 
هفته، نسبت به هفته مشابه آن در سال 
گذشته میالدی که ۶۸۷ دستگاه بود، ۷۴ 
درصد کاهش یافــت. تعداد کل دکل ها 

از مــاه مارس یا کاهــش یافته، یا ثابت 
مانده است.مجموع دکل های نفتی فعال 
آمریــکا در این هفته، با چهار دســتگاه 
افزایش به ۱۷۶ دستگاه رسید و کمترین 
تعداد از ژوئیه ســال ۲۰۰۵ را ثبت کرد، 
این در حالی اســت که شمار دکل های 
گازی با ۶۹ دســتگاه تغییــری نکرد و 
ثابت ماند.بیش از نیمی از کل دکل های 
نفتی ایاالت متحده در حوضه پرمین در 
غرب تگزاس و شــرق نیومکزیکو قرار 
دارند که در هفته جاری با کاهش ســه 
دستگاه، شمار دکل های فعال این منطقه 
به ۱۲۱ مورد و کمترین تعداد ثبت شــده 
در میان داده های این شرکت )مربوط به 
ســال ۲۰۱۱( رسید. شمار دکل های گاز 
این منطقه نیز با افزایش یک دســتگاه 

به ۱۲۲ مورد رســید.در حالی که قیمت 
نفت ایاالت متحده از آغاز سال جاری به 
دلیل تضعیف تقاضا در پی شیوع ویروس 
کرونا حــدود ۳۲ درصــد کاهش یافته 
اســت، قیمت نفت خــام ایاالت متحده 
بــا افزایش ۱۱۹ درصــدی در چهار ماه 
گذشته و با امید به بهبود اقتصاد جهانی 
با کاهــش محدودیت های اعمال شــده 
برای مهار ویــروس کرونا، روز جمعه به 
حدود ۴۱ دالر برای هر بشــکه رســید.
تحلیلگران اعــالم کردند افزایش قیمت 
نفت شرکت های انرژی را ترغیب خواهد 
کــرد روند کاهش تعداد دکل ها را کندتر 
کننــد و احتمال دارد اواخر امســال چند 
دســتگاه به شــمار دکل ها اضافه شود.

شــمار دکل های حفاری نفت در آمریکا 
تولید  پیش بینی  برای  به عنوان شاخصی 
نفت این کشــور در آینده مــورد توجه 

فعاالن بازار نفت است.

درسی که باید از حادثه انفجار بندر بیروت آموخت

احسان اسدی پور
کارشناس حوزه انرژی و بین الملل

درس مهمی کــه می توانیم از 
انفجار بندر بیروت بیاموزیم و به کار 
ببندیم، توجه جدی تــر و عملی تر به 

رعایت الزامات پدافند غیرعامل به ویژه در امکان ســنجی 
و مکان یابی پروژه های حســاس و حیاتی کشور در حوزه 
نفت،  گاز و پتروشــیمی اســت.انفجار  مهیب بندر بیروت 
که سرتاســر این شهر زیبا در ساحل دریای مدیترانه را در 
نوردید، در کنار خسارات عظیمی که چه از بُعد مادی و چه 
از بُعد تلفات انســانی به جا گذاشــت ، مایه بهت و حیرت 
جهانیان نیز شد.اینکه ۲۷۰۰ ُتن ماده شیمیایی قابل انفجار 
نیترات آمونیوم از اکتبــر ۲۰۱۳ تا زمان انفجار به مدت ۷ 
سال به صورت متروکه و در شرایط ناایمن در انبار گمرک 
این بندر نگهداری می شــد و علیرغــم خطرات واضح آن 
تعیین تکلیفی در کار نبود.از ســوی دیگر ســیلوی اصلی 
گندم لبنان و به عبارتی تنها سیلوی گندم بیروت به عنوان 

ذخیره کننده مهمترین منبــع غذایی، در کنار همین محل 
دپوی مواد شــیمیایی قابل انفجار بــوده و در این انفجار 
منهدم و تخریب شــد.همچنین منطقه دیپلماتیک و مراکز 
حساس بیروت در فاصله بسیار کمی از محل نگهداری غیر 
اصولی مواد مذکور قرار داشته تا حدی که همسر سفیر هلند 
در بیروت در این حادثه کشته شد و همسر و فرزند نخست 
وزیر لبنان در میان زخمی ها هستند.در واقع، علل مختلفی 
دست به دست هم داده اند تا این حادثه تلخ روی دهد و یا 
آثار مخرب آن به صورت چند وجهی و مضاعف نمود پیدا 
کند که به مرور ابعاد و زوایای آن مشخص خواهد شد اما 
تاریخ پرفراز و نشــیب لبنان نشان داده که این ملت مقاوم 
از این آزمون ســخت نیز ســربلند بیرون می آید و رنگ و 
بوی نشاط و زندگی مجددا در این شهر جاری خواهد شد، 
چه اینکه این فاجعه با همه ابعادش برای لبنان از استعمار 
فرانســه، حمله رژیــم صهیونیســتی و جنگ های داخلی 
سهمگین تر نیست، اما درسی از درس های مهم این حادثه 
که مــا می توانیم بیاموزیم و به کار ببندیم توجه جدی تر و 

عملی تــر به رعایت الزامات پدافنــد غیرعامل خصوصا در 
امکان ســنجی و مکان یابی پروژه های حســاس و حیاتی 
کشــور اســت.الزاماتی که در کنار طرح آمایش سرزمین 
می تواننــد حال و آینده یک پروژه عظیم خصوصا در حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی را تضمین کند و آســیب های هر 
گونه حادثه احتمالی آتی را به حداقل برساند.کارشناسان و 
دلسوزان در خصوص تحت تاثیر البی های سیاسی استانی 
و شهرستانی که اکثرا هم دلسوزانه و جهت حل مشکالت 
آن مناطق به خصوص موضوع اشــتغال، صورت می گیرد، 
اما الزامات پدافند غیرعامل، رعایت طرح آمایش سرزمین 
و خصوصا الزامات زیست محیطی مناطق مذکور را لحاظ و 
رعایت نمی کنند، دغدغه مند هستند که توجه ویژه متولیان 
امــر را می طلبد.این رویه در ادوار مختلف وجود داشــته و 
دادن وعده اجرایی پروژه پیش از امکان سنجی آن منطبق 
بر الزامات ذکر شــده، کم و بیش در همــه دوره ها دیده 
می شــود که با هدف حل مشــکالت یک منطقه، بدون 
بررســی دقیق، پروژه ای اجرا شــده و مشکالت دیگری 

را بــرای آن مناطق به بار آورده اســت.احداث پروژه  های 
عظیــم آب بَر در مناطــق کم آب، احــداث صنایع دارای 
مقادیر متفاوت آالیندگی در مناطق بکر محیط زیســتی یا 
دارای کشــاورزی غنی، عدم احــداث طرح ها در مناطقی 
که ظرفیت های الزم جهت اجــرای پروژه های نفت، گاز 
و پتروشــیمی را دارند اما تاسیسات خاصی در آنها احداث 
نشــده و از همه مهمتر ، احداث مناطق ویژه پتروشیمی و 
انرژی مشــتمل بر ده ها مجتمع عظیم و مخازن نگهداری 
مواد شــیمیایی و ســوختی در نزدیکی شــهرها و مناطق 
مسکونی، که می توان برای تک تک آنها به نام مصادیقی 
را ذکر کرد، همگی رهاورد عدم توجه به الزاماتی است که 
می بایســت مقدم بر وعده ها باشند، تا در کنار تالش برای 
حل یک مشکل مثل اشتغال، مشــکالت امنیتی ، ایمنی، 
اجتماعی، زیســت محیطی، بهداشتی و ... گریبانگیر کشور 
نشــود و شــاهد کلنگ زنی طرح هایی که یا هیچگاه اجرا 
نخواهند شد و یا در صورت اجرا ضرر آنها به مراتب بیشتر 

از منفعت آنها خواهد بود، نباشیم.

اخبار

تشدید موج ورشکستگی شرکت های انرژی در آمریکا

کاهش بیش از حد انتظار عرضه نفت آمریکا 
در ۲۰۲۰ 

اداره اطالعات انرژی آمریــکا )EIA( اعالم کرد کاهش تولید نفت 
خام ایــاالت متحده آمریکا در ۲۰۲۰ بیش از برآورد پیشــین این نهاد 

خواهد بود.
بــه گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، اداره اطالعات انرژی 
ایاالت متحده )EIA( پیش بینی کرد که تولید نفت خام ایاالت متحده 
آمریکا امسال ۹۹۰ هزار بشکه در روز کاهش می یابد و به ۱۱ میلیون 
و ۲۶۰ هزار بشــکه در روز می رســد. این در حالی است که در برآورد 
پیشین این نهاد مقدار کاهش تولید ۶۰۰ هزار بشکه  در روز پیش بینی 
شــده بود.این اداره همچنیــن انتظار دارد که مصــرف نفت و دیگر 
سوخت های مایع ایاالت متحده در سال ۲۰۲۰، روزانه ۲ میلیون بشکه 
کاهش یابد و به ۱۸ میلیون و ۴۶۰ هزار بشــکه در روز برســد، رقم 
کاهش مصرف در برآورد پیشــین ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز 
بود.اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده اعالم کرد که تقاضای جهانی 
نفت و سوخت های مایع به طور میانگین در ماه ژوئیه حدود ۹۳ میلیون 
و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز بوده است.این نهاد افزود: تقاضا نسبت به 
پارسال ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته، اما در مقایسه 
با میانگین تقاضا در ســه ماه دوم امسال که ۸۵ میلیون بشکه در روز 
بود، افزایش یافته اســت.این نهاد پیش بینــی کرد که تولید نفت خام 
ایاالت متحده در ســال ۲۰۲۱ ، ۱۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد و 
به ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز برسد. در برآورد پیشین مقدار 
کاهش تولید ۶۲۰ هزار بشکه در روز پیش بینی شده بود. براساس این 
برآورد، تقاضای نفت ایاالت متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱، یک میلیون 
و ۵۷۰ هزار بشــکه در روز کاهش می یابد و به ۲۰ میلیون و ۳۰ هزار 
بشکه در روز می رسد. رقم کاهش تقاضا در برآورد پیشین یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود.
تشدید موج ورشکستگی شرکت های انرژی در آمریکا

در همیــن حال، کاهش قیمت نفت ســبب تشــدید موج 
ورشکستگی شــرکت های انرژی در ایاالت متحده آمریکا شده 
اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت حقوقی هاینس  اند 
بون در آخرین گزارش خود اعالم کرد: ۱۶ شــرکت انرژی دیگر 
ایــاالت متحده آمریکا اعالم ورشکســتگی کرده اند که نشــان 
می دهد قیمت نفت خام پایین تر از سطحی است که برای بسیاری 
از شرکت ها سودآور باشــد.بیش از ۵۰ شرکت نفت و گاز آمریکا 
از زمان ســقوط قیمت نفت در ماه مارس، اعالم ورشکســتگی 
کرده اند. این روند اعالم ورشکســتگی ها با اعالم ورشکســتگی 
۲۹ شــرکت اکتشــاف و تولید آغاز شــد. داده های این مؤسسه 
حقوقی نشــان می دهد بدهی این شــرکت ها، ۴۹ میلیارد و ۶۹۰ 
میلیون دالر و تقریبًا دو برابر مجموع بدهی پارســال شرکت های 
ورشکسته انرژی است.قیمت نفت از زمان آغاز تضعیف تقاضای 
ســوخت در پی همه گیری ویروس کرونا در ابتدای ســال جاری 
میالدی تقریبًا یک ســوم کاهش یافته است. پیش از همه گیری 
این ویروس قیمت نفت حدود ۶۰ دالر برای هر بشکه بود. قیمت 
نفت در ماه آوریل برای مدت کوتاهی منفی شــد. شــرکت های 
انرژی امســال ســعی کردند با اخراج کارکنــان، کاهش حقوق 
کارکنان اجرایی و کاهش حفاری هزینه های خود را کاهش دهند، 
اما تولیدکنندگان نفت در سه ماه دوم امسال زیان های بزرگی را 
متحمل شدند.حدود ۲۱ شرکت خدمات میدان های نفتی از زمان 

آغاز رکود قیمت نفت اعالم ورشکستگی کرده اند.

خط لوله گاز نورد استریم-۲ تکمیل می شود
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که خط لوله گاز نورد استریم - ۲ 

تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مســکو، سرگئی الوروف تصریح 
کــرد که خط لوله گاز نورد اســتریم -۲ که مقصــد نهایی آن آلمان 
اســت در آینده نزدیک تکمیل می شــود.پس از آنکــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری ایاالت متحده آمریکا در ماه دســامبر خط لوله نورد 
اســتریم- ۲ را تحریم کرد، روند اجرایی پروژه ســاخت این خط لوله 
به حال تعلیق درآمد.به گزارش شــانا، دولت ترامپ مدت هاست تالش 
می کنــد این پروژه را متوقف کند. یکی از ایــن اقدام ها، تالش برای 
متقاعد کردن آلمان به کمتر کردن وابســتگی خود به روســیه بود که 
موفق نبود. اقدام بعدی آمریکا تهدید به تحریم کشتی هایی بود که در 
ساخت این خط لوله دخیل باشند و سبب توقف این پروژه برای مدتی 
شــد. اگرچه این اقدام آمریکا آغاز به  کار این خــط لوله را به تعویق 
انداخت، روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.تکمیل خط لوله 
یادشــده، طرح های آمریکا برای افزایش عرضه گاز طبیعی مایع شده 
)ال ان جی( به اروپا را به چالش می کشــد. براساس برآورد مووسه وود 
مکنزی، افزایش واردات گاز از روسیه به زیان صادرکنندگان ال ان جی 

آمریکا خواهد بود.

سود شرکت بزرگ نفتی 
سعودی آرامکو در سه 

ماه دوم سال جاری 
میالدی 73 درصد 
کاهش یافت، زیرا 

سقوط تقاضای انرژی و 
قیمت ها به دلیل بحران 
ویروس کرونا در فروش 
بزرگ ترین صادرکننده 

نفت جهان اثر منفی 
گذاشت



هفته نامه رسارسی

 صاحب امتياز،  مد  ير مسوول  و سرد  بير: 
احمد   مد  د  ي طائمه

)madadi.ahmad1@gmail.com(

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

  مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شکيب

    نشاني: تهران- خيابان فاطمي-   خيابان يکم- كوچه سمند  ر - پالك 7 - واحد   سوم
     صند  وق پستي: 15875-3398   

    تلفن:88982228-88965531      فاكس: 88965408 
     چاپ: نشر چاپ اميد   ايرانيان

نشانی اینترنتی:
www.daneshenaft.ir 

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

دانش نفت از نشست »سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی غرب کارون« گزارش می دهد؛

جذب نیروهای بومی؛ 
اولویت طرح های توسعه ای غرب کارون

توســعه ای  طرح های  مجریان 
کارون  غرب  عملیاتی  منطقه  در  نفت 
به کارگیری  و  آمــوزش  کردند  تأکید 
نیروهای بومی در اجرای این طرح ها 
همواره در اولویت قرار داشته است و 

این سیاست همچنان دنبال می شود.
اجتماعی  مســئولیت  موضوع 
طرح های نفتی در غرب کارون روز 
در نشست  مردادماه  سه شــنبه، ۲۱ 
ایفای  »سیاست ها و نظام نامه نحوه 
مســئولیت های اجتماعــی غــرب 
کارون« مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت.نصرالــه زارعی، سرپرســت 
طرح توســعه میدان آزادگان جنوبی 
در این نشست با اشاره به اقدام های 
نفت  وزارت  از ســوی  انجام شــده 
اجتماعی  مســئولیت های  حوزه  در 
غــرب کارون، گفــت: آمــوزش و 
به کارگیــری نیروهــای بومی را در 
اولویت قــرار داده ایــم که آموزش 
۲۵۰ نفر از نیروهای بومی منطقه از 
جمله اقدام های انجام شــده به شمار 
به کارگیری  ممنوعیــت  می رود.وی 
و  آزادگان  در  اقمــاری  نیروهــای 
ضرورت اســتفاده از نیروهای بومی 
را تصمیــم مؤثــر دیگــری در این 
حوزه عنوان کرد و گفت: مسئوالن 
اســتانی نیز باید بیش از پیش نفت 
را در این زمینــه یاری دهند.محمد 
توسعه  اژدری، سرپرست طرح  علی 
میدان نفتی یاران شمالی در شرکت 
مهندسی و توسعه نفت نیز به سهم 
۷۰ درصدی نیروی انسانی بومی در 
به سرانجام رسیدن این طرح توسعه 
استفاده  اشاره کرد و گفت: سیاست 
از توانمنــدی پیمانــکاران بومــی 
همچنان دنبال می شــود.محمدرضا 
توســعه  محمــدزاده، مجری طرح 
میدان های سپهر و جفیر در شرکت 
مهندسی و توســعه نفت نیز در این 
نشســت به ضرورت توســعه پایدار 
اشــاره کرد و گفت: توســعه پایدار 
به معنای رشــد اقتصــادی، امنیت 
و ایجاد رضایت و ثبــات در جامعه 
اســت و این رویکــرد را در میدان 

سپهر و جفیر دنبال می کنیم.مهدیه 
پورشاد، مدیر مسئولیت اجتماعی در 
به  پاسارگاد  انرژی  شرکت گسترش 
ارائه مطالعات انجام شده این شرکت 
در زمینــه مســئولیت اجتماعی در 
میدان های ســپهر و جفیر پرداخت 
و گفت: در مرحله نخســت، مطالعه 
تطبیقی با در نظر گرفتن فعالیت های 
اجتماعی شــرکت های  مســئولیت 
بزرگ نفتی دنیا انجام شد که نتیجه 
آن، استخراج راهبردها و نیازسنجی 
بود. در گام بعــد همه گزارش های 
ملــی و محلی را بررســی و پس از 
راهبردی  نقشــه  میدانی،  ارزیابــی 
تدوین کردیم.به گفته وی، بررسی ها 

بسیار  موازی کاری های  نشان دهنده 
در ارائه خدمات انجام شــده و بعضًا 
برخی کم توجهی ها به منابع طبیعی 
در ســال های گذشــته بوده، ضمن 
آنکه فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
گاهی بدون در نظر گرفتن نیازهای 

واقعی منطقه انجام شده است.
دغدغه وزارت نفت رفع محرومیت 

است
و  آزادگان  دشــت  نماینــده 
محرومیت  رفــع  مجلس  در  هویزه 
را یکــی از دغدغه های وزارت نفت 
در مناطق نفت خیز برشمرد و گفت: 
در ایــن زمینه مطالعــات خوبی با 
دانشگاه  استادان  از ظرفیت  استفاده 
و افراد صاحب نظــر در بخش امور 
اجتماعــی وزارت نفت انجام شــده 
اســت. قاسم ســاعدی، در نشست 
سیاســت ها و نظام نامه نحوه ایفای 
مســئولیت های اجتماعــی غــرب 
کارون کــه در محــل وزارت نفت 
برگزار شد، گفت: از همه مجریان و 
کارون  در غرب  شرکت های مستقر 
قدردانی و تشــکر می کنم، زیرا آنها 
مشــکالت هوای گرم و محرومیت 
منطقه را می داننــد و نیروهای آنها 

با این مشکالت روبه رو هستند. نیز 
وی افزود: از شــرکت های نفتی که 
اجتماعی  مســئولیت های  زمینه  در 
فعالیــت می کنند می خواهــم تا به 
مردم منطقه به چشــم افراد نیازمند 
نگاه نکنند، زیــرا آنها با محرومیتی 
که دارند مردمی والیت مدار و مرزدار 
در طول تاریخ به شمار می روند.عضو 
شورای  مجلس  انرژی  کمیســیون 
اســالمی با بیان اینکه ما براساس 
قانــون مطالبــه می کنیــم و دنبال 
حق و حقوق شــهروندی هســتیم، 
مســئولیت های  وقتی  کرد:  تصریح 
اجتماعــی به صورت قانون نوشــته 
شده است، باید همه ملزم به اجرای 
آن در چارچوب قانون باشند.نماینده 
دشــت آزادگان و هویزه در مجلس 
شورای اســالمی از شرکت نفت و 
گاز پاســارگاد بابت مطالعات میدانی 
در زمینه نیازمندی های مردم منطقه 
دشــت آزادگان و هویزه تشکر کرد 
و گفــت: زمانــی که شــرکت های 
نفتی با مردم بومی منطقه در زمینه 
به  می کنند  صحبت  مشکالتشــان 
نوعی اعتماد به شــرکت های نفتی 
میان آنها ایجاد می شود.ســاعدی از 

از  خواســت  منطقــه  مجریــان 
توانمندی بومی های منطقه همســو 

با مسئولیت اجتماعی استفاده شود.
توجه به توسعه پایدار در غرب 

کارون ضروری است
مشــاور اجتماعــی وزیر نفت 
گفت: توجــه به توســعه پایدار در 
منطقــه عملیاتــی غــرب کارون، 
ضمــن تحقــق هدفگذاری هــای 
صنعــت نفت، به تأمیــن منافع این 
منطقه نیز کمک می کند. ســیدامیر 
طالبیان در این نشســت اظهار کرد: 
مســئولیت اجتماعی به عنوان یکی 
وزارت  و  اولویت هــای صنعــت  از 
نفت موضوعی اســت که وزیر نفت 
بر اجرای بهینــه آن تأکید دارد.وی 
با بیان اینکه شــرکت های نفتی در 
اقدام های  کارون،  غــرب  منطقــه 
مســئولیت اجتماعی را مدنظر دارد، 
ادامه داد: توجه به توســعه پایدار در 
منطقه عملیاتی غرب کارون، ضمن 
تحقق هدفگذاری های صنعت نفت، 
به تأمین منافع این منطقه نیز کمک 
می کند. شرکت ها فارغ از اینکه چه 
مدت برای اجــرای پروژه در منطقه 
فعالیت دارند، باید وظایف خود را در 
انجام  اجتماعی  حوزه مسئولیت های 
و راهکارهــای خود را برای بهبود و 
دهند.مشاور  ارائه  نیز  منطقه  رشــد 
بــر ضرورت  اجتماعــی وزیر نفت 
کارآفرینی و حفــظ نیروهای بومی 
در اجــرای پروژه ها نیــز تأکید کرد 
و گفت: توســعه اجتماعی در غرب 
باید به شــکل هدفمندتری  کارون 

دنبال شود.

یادداشت

مقایسه تطبیقي سه پتروشیمي
 مارون، جم و امیرکبیر

مهندس سیدحسین میرافضلی 
ســه شــرکت پتروشــیمي مارون، جم و امیرکبیر اشتراکات 
متعددي دارند از جمله اینکه عمر هر ســه شرکت حدودا یکسان و 
حدود ۱۲ ســال است هر سه در حاشیه خلیج فارس مستقر هستند. 
نوع مواد اولیه مصرفي هر سه شرکت یکسان است . نوع محصوالت 

تولیدي هر سه شرکت مشابه است.
ظرفیت تولیدي سه شرکت به ترتیب زیر مي باشند:

پتروشیمي مارون
واحد الفین ظرفیت تولید ســالیانه یک میلیون و یکصــد هزار تن اتیلن و ۲۰۰،۰۰۰ 
تــن پروپیلن گرید پلیمری و محصوالت جانبي بنزین پیرولیز دارد.  واحداتیلن گالیکول با 
ظرفیت ۴۴۳  کیلوتن در ســال تحت لیسانس Shell  می باشد. محصوالت این واحد منو 
اتیلن گالیکول )MEG(، دی اتیلن گالیکول )DEG(، تری اتیلن گالیکول )TEG( و دی 

اکسید کربن )CO۲( می باشد. 
واحــد پلي پروپیلن: واحد پلی پروپیلن شــرکت پتروشــیمی مــارون ظرفیت تولید 
۳۰۰.۰۰۰ تن در سال  انواع گریدهای پلی پروپیلن را دارد. اما در حال حاضر حداکثر ۲۰۰ 

هزار تن در سال توان تامین خوراک براي آن وجود دارد.
واحد پلی اتیلن سنگین )HDPE( برای تولید سالیانه ۳۰۰،۰۰۰ تن پلی اتیلن سنگین 

)HDPE( طراحی شده است .
پتروشــیمي مارون داراي واحد اتان زدایي مي باشــد و خــوراک اتان را دراین واحد 
جداســازي نموده و براي واحد الفین ارســال مي کند. حدود ۴۰ درصد ســهام پتروشیمي 
بوشهر و ۷ درصد سهام پتروشیمي ایالم را دارد. حدود ۶۴ درصد سهام شرکت پتروشیمي 

الله با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلي اتیلن متعلق به پتروشیمي مارون است.
پتروشیمي جم

واحد الفین پتروشــیمي جــم ظرفیت تولید ۱.۳۲ میلیون تــن اتیلن و ۳۰۰ هزار تن 
پروپیلــن و ۳۰۰ هزارتن بنزین پیرولیز و ۱۱۰ هزار تن ۳-۱ بوتادین دارد. واحد پلي اتیلن 
ســنگین و پلي اتیلن سبک خطي این شرکت هر کدام ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن و واحد 
پلي پروپیلن تحت لواي شرکت پلي پروپیلن جم ظرفیت تولید ۳۰۰  هزار تن پلي پروپیلن 
را دارد. واحد بوتادیــن با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن و واحد بوتن۱ ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن 
محصول را دارند.پروژه  ABS/Rubber با پیشرفت حدود ۸۰ درصد ظرفیت تولید ۴۰ هزار 
تن Rubber  و ۲۰۰ هزار تن ABS را دارد. پروژه PDH/PP این شرکت با ظرفیت تولید 

۶۰۰ هزار تن پلي پروپیلن نیز از سال ۹۸  غیر فعال مي باشد.
پتروشیمي امیرکبیر

واحد الفین این شرکت توان تولید ۵۲۰ هزار تن اتیلن و ۱۵۴ هزار تن پروپیلن و و ۵۱ 
هــزار تن ۳-۱ بوتادین را دارد)البته در واحد بوتادین ۳-۱ بوتادین از ترکیبات ۴ کربنه جدا 
مي شــود(، این شرکت داراي سه واحد پلي اتیلن با ظرفیت هاي ۱۴۰هزار تن HD و ۲۶۰ 
هزار تن LLDPE  و ۳۰۰ هزار تن LDPEمي باشــد همچنین واحد بوتن۱ با ظرفیت ۲۰ 
هزار تن و واحد بوتادین با ظرفیت ۵۰ هزار تن از دیگر واحدهاي تولیدي این شــرکت مي 
باشــند. واحد پلي پروپیلن این شرکت تحت مدیریت شرکت نوید زرشیمي است و پروپیلن 
تولیدي امیرکبیر به این شرکت فروخته مي شود.واحدهاي الفین و پلي اتیلن سنگین و پلي 
پروپیلن سبک خطي این شرکت قابلیت افزایش ظرفیت تا بیش از ۲۰ درصد را نیز دارند.

مزیت هاي سه شرکت:
پتروشــیمي مارون داراي واحد اتان زدایي مي باشــد و در شرایط کمبود اتان نگراني 
بابــت تامین اتان مورد نیاز خود ندارد. همچنین واحد اتیلن گالیکول در برخي ســالها که 
قیمت محصوالتش افزایش زیادي داشــته از سودآوري بسیار مناسبي برخوردار بوده است.
پتروشــیمي جم بیشترین قابلیت تولید اتیلن را دارد. تعداد و ظرفیت تولید واحد هاي پائین 
دســتي آن بیش از دو شرکت دیگر است.پتروشــیمي امیرکبیر داراي ظرفیت هاي پنهان 
زیادتري نســبت به دو شرکت دیگر مي باشد. بزودي خوراک اتان مورد نیاز این شرکت از 
طریق پاالیشــگاه  بیدبلند تامین مي شود چنانچه واحد الفین این شرکت افزایش ظرفیت 
داده شــود با توجه به ظرفیت هاي تامین خوراک اتان مورد نیاز از بیدبلند ۲ و عســلویه، 
احتمــاال بتواند تا حدود ۷۰۰ هزار تن اتیلن نیز تولیــد نماید. از طرفي این مجتمع به خط 
اتیلن غرب متصل اســت و مي تواند در برخي مواقع ســال از اتیلن مازاد این خط استفاده 
کند امکان تامین اتان و اتیلن مورد نیاز این شرکت از طریق کشتي نیز وجود دارد.ظرفیت 
تولید پلي اتیلن این شرکت بیش از جم و مارون است و دو واحد پائین دستي آن نیز قابلیت 
افزایش ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ درصدي دارند.ظرفیت تولید اتیلن جم ۲۰ درصد بیشتر از مارون 
و ۲.۵ برابر امیرکبیر اســت.ظرفیت تولید پلي اتیلن امیرکبیر  حدود ۲۰ درصد بیش از جم 
و ۵۰درصد بیش از مارون اســت. میزان تولید پروپیلن مارون و امیرکبیر برابر است اما جم 
حدود ۵۰ درصد بیش از این دو شــرکت پروپیلن تولید مي کند.با توجه ظرفیت هاي نصب 
شــرکت و قابلیت هاي ســه شرکت ذکر شده پتروشــیمي  مارون بیش با سرمایه گذاري 
هاي جدید خصوصا خرید ۴۰درصد ســهام پتروشیمي بوشهر و حدود ۷ درصد پتروشیمي 
ایالم، موفق تر از جم و امیرکبیر عمل نموده است . جدا از مالکیت ۴۰و ۷درصد شرکتهاي 
پتروشــیمي بوشــهر و ایالم توسط مارون؛ دو شــرکت مارون و جم از نظر حجم سرمایه 
گذاري، درون مجتمعي ظرفیت هاي تولید و جمیع مزیت ها در یک حد و اندازه هستند. با 
وجود اینکه پتروشــیمي امیرکبیر ظرفیتهاي تولید کمتري از مارون و جم دارد اما با اجراي 
پروژه هاي اصالحي مورد نیاز و مدیریت تخصصي و توسعه گرا این شرکت مي تواند طي 
چند ســال، فاصله خود با جم و مارون را کاهش داده و تنه به تنه این شرکتها بزند. جم و 
امیرکبیر زیر مجموعه وزارت رفاه مي باشند و از استراتژي پایدار بلند مدتي برخوردار نبوده 
اند در حالي که پتروشــیمي مارون از استراتژي پایدار و روند رشد مستمري برخوردار بوده 
است. نداشتن استراتژی پایدار و برنامه تعهد آور کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای 
شــرکتهای بزرگ منجر به فراز و فرودهای پی در پی در شــرکتها مي گردد که برآیند آن 
افول و ســقوط شرکتها  طی ۵  تا ده سال خواهد شد۔ بزرگترین خسارتهایی که به اقتصاد 
ملی و شــرکتهای بزرگ وارد می شود ناشی از حیف نمودن منابع و فرصت ها بوده و می 
باشــد۔ طبق تحلیل های مربوط به اقتصاد شرکتها، وقتی شرکتی با لحاط نمودن فرصت 
ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در ناحیه مشخصی قرار می گیرد باید سرمایه گذاری 
های منطقی پایداری انجام دهد وگرنه شــرکت در مسیر افول و سقوط قرار خواهد گرفت 
اگر اســتراتزی و برنامه های پایداری در شــرکتهای بزرگ خصوصا پتروشــیمی ها وجود 
نداشــته باشــد و با تغییر مدیرعامل، وریر، مدیر عامل صندوق یا هلدینگ استراتزی ها و 
برنامه ها دســتخوش تغییر زیاد یا توقف شوند در واقع ده ها یا صدها میلیون دالر سرمایه 
گذاری نا تمام به هدر رفته یا ارزش اقتصادی خود را از دســت می دهند و این به مفهوم 
حیف منابع و فرصت هاســت۔ آنچه در سالهای گذشــته اقتصاد کشور را به پائین کشیده 
حیف نمودن میلیاردها یورو منابع و فرصت های کشــور بوده و خسارت هاي حیف نمودن 
فرصــت و منابع هزاران برابر میل ها بوده و مي باشــد. لذا ضرورت دارد به هر دو مطلب 

توجه ویژه اي اعمال گردد. 

مشاور اجتماعی وزیر 

نفت: توجه به توسعه 

پایدار در منطقه عملیاتی 

غرب کارون، ضمن تحقق 

هدفگذاری های صنعت 

نفت، به تأمین منافع این 

منطقه نیز کمک می کند.

محمدرضا محمدزاده، 
مجری طرح توسعه 

میدان های سپهر و جفیر: 
توسعه پایدار به معنای 

رشد اقتصادی، امنیت و 
ایجاد رضایت و ثبات در 

جامعه است و این رویکرد 
را در میدان سپهر و جفیر 

دنبال می کنیم

آناالیزر آب قابل حمل 
ساخت شرکت دانش بنیان 

پویش تدبیر کرانه
حمل ســاخت  قابل  آب  آناالیزر 
شــرکت دانش بنیــان پویش تدبیر 
کرانه )فیزتک( ، دستگاهی برای آنالیز 
بیش از ۷۵ پارامتر مختلف آب، پساب 
طبق  مایعات  و  و شــیمیایی  صنعتی 
روشهای اســتاندارد متداول و مشابه 
دستگاه های اروپایی و امریکایی نظیر 
-DR  مدل Hach دســتگاه امریکایی

۲۸۰۰ و بــا قیمتی کامــال رقابتی در 
حدود یک چهــارم قیمت خارجی می 

باشد.
از سبک ترین  این دستگاه یکی 
اسپکتروفتومترهای  ترین  اقتصادی  و 
قابل حمل ایرانی اســت که می تواند 
بدون نیاز به برق تا حداکثر ۶ ساعت 
سنجش مداوم داشته باشد و به همین 
دلیل عالوه بر محیط های آزمایشگاهی 
برای اســتفاده در میادیــن عملیاتی 
به  مجهز  دستگاه  این  است.  مناسب 
یک نرم افزار اختصاصی جهت اتصال 

به رایانه اســت که بــا نمایش طیف 
کامل جذب، رسم منحنی کالیبراسیون 
و محاســبه غلظت، نیازهای گوناگون 
دستگاه  سازد.  می  مرتفع  را  کاربران 
دارای کاربری آسان، سنجش سریع 
و نتایج دقیق اســت. از دیگر قابلیت 
های این دســتگاه قابلیت کارکرد با 
انواع معرف های ساخت داخل و خارج  
بدون هیچ گونه محدودیتی می باشد. 
دســتگاه دارای ۳ سال گارانتی و ۱۰ 
است  فروش  از  ســال خدمات پس 
اقساطی  امکان خرید  .این شــرکت 
بدون دریافت کارمزد را برای شرکت 
ها و موسسات پژوهشی فراهم نموده 

است .
کرانه،  تدبیــر  پویش  شــرکت 
دادمان،  بلوار  انتهای  شــهرک غرب 
رویش،  نیرو، ســاختمان  پژوهشگاه 

طبقه منفی ۱ واحد ۰۰۲
تلفکس : ۰۲۱۸۸۳۶۴۶۱۴


