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دکتر حبيب ا... سميع اقدامات و محورهای مبارزه با ويروس کرونا را در شش ماهه اخير تشريح کرد؛ 

اقدامات سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت برای کنترل و مهار کرونا
آزمايشگاه »پی سی آر« را در بيمارستان تهران و اهواز راه اندازی 
کرده ايم و در حال حاضر تست ها را در بيمارستان تهران و اهواز 
انجام می دهيم. در مرحله ی بعد هم برنامه داريم که در عسلويه و 
8و9جم اين آزمايشگاه را راه اندازی کنيم

شماره

734

 مهندس زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری و در آستانه آغاز هفته دولت تاکید کرد:

باید برای بعد از تحریم آماده باشیم
3اگر پتروشیمی نبود به زحمت می توانستیم از شرایط تحریم عبور کنیم                        بزرگترین تاسیسات فرآورش گازهای همراه نفت در آستانه بهره برداری است

تالش وزارت نفت برای حفظ جریان کار و اشتغال در اوج تحریم؛

۱3 قرارداد نفتی با ۱4 شرکت ایرانی امضا شد
2

مروري بر دستاوردهاي یك ساله شرکت ملي 
نفت ایران؛

افتخارآفریني »نفت« در 
حصار محدودیت ها

روایتی از تالش 7 ساله برای توسعه 
گازرسانی در کشور؛

محرومیت زدایی به سبك 
گازی ها

پاالیش و پخش 
در ادامه مسیر توسعه

نگاهي به موفقیت ها و 
دستاوردهاي شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب

عملكرد شرکت نفت 
مناطق مرکزي ایران و 
سهم قابل توجه آن در 

توسعه کشور
برنامه صنعت نفت براي 

توسعه سي ان جي و 
ایمنی جایگاههاي

 سي ان جي در کشور
تحقق اهداف و 

برنامه های راهبردی 
شرکت نفت و گاز اروندان 

در میادین غرب کارون

در این شماره به مناسبت هفته دولت می خوانید
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شنبه 1 شهریور ماه 1399 
 شماره 734

2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه نامه هفته دولت
تحلیل
گفتمان

تالش وزارت نفت برای حفظ جریان کار و اشتغال در اوج تحریم؛

۱3 قرارداد نفتی با ۱4 شرکت ایرانی امضا شد
۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید 
نفت با هدف حفظ جریان کار و اشــتغال در صنعت 
نفت، میان دو شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران و 

۱۴ شرکت ایرانی امضا شد.
۱۳ قرارداد طرح نگهداشــت و افزایش تولید 
نفت، صبح روز دوشنبه، ۲۷ مردادماه بین دو شرکت 
نفت فالت قاره ایران و ملی مناطق نفت خیز جنوب 
)کارفرما( با ۱۴ شــرکت ایرانی )پیمانکار( امضا شد. 
ارزش مجموع ایــن قراردادها بیش از یک میلیارد و 
۵۲۷ میلیون یورو اعالم شــده است و با اجرای این 
قراردادها، حدود ۱۸۵ هزار بشــکه به ظرفیت تولید 
نفت کشــور افزوده می شود.این ۱۳ قرارداد که حوزه 
اجرایی آن در پنج استان خوزستان، فارس، کهگیلویه 
و بویر احمد، بوشهر و هرمزگان خواهد بود، مشتمل 
بر ۱۱ قــرارداد به کارفرمایی شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و دو قرارداد به کارفرمایی شــرکت 
نفت فالت قاره ایران است و همه پیمانکاران طرف 
قرارداد مطابق روال جاری بسته های قراردادی طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت، شرکت های ایرانی 
هستند.بر این اســاس، قراردادهای پروژه زیالیی و 
پــروژه چلینگر و گرنگان، هر دو با شــرکت گلوبال 
پتروتک کیش، پروژه رامین با شرکت توسعه صنعت 
نفت و گاز پرشــیا، پروژه منصورآباد با شرکت توسعه 
پتروایران، پروژه سیاه مکان با شرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد، پروژه مارون ۲ و ۵ و پــروژه مارون ۶ با 
شــرکت تنکو، پروژه مارون ۱ و ۴ با شرکت حفاری 
شمال )هلدینگ انرژی گستر ســینا(، پروژه مارون 
۳ با شــرکت مهندسی و ســاخت تأسیسات دریایی 
ایران، پروژه باالرود با )مشارکت( ملی حفاری ایران و 
مهندسی و ساختمانی جهانپارس و پروژه اهواز ۱ و ۴ 
با )مشارکت( صنایع نفت و انرژی قشم و مارون کاران 
به امضا رســید. قرارداد پروژه رســالت شرکت نفت 
فالت قاره ایران نیز با )مشارکت( مهندسی و ساخت 
تأسیسات دریایی ایران و راهبردهای هوشمند و پروژه 
فروزان نیز با )مشارکت( پتروپارس و مبین سازه گستر 

امضا شد.
تعیین تکلیف بیش از دوسوم بسته های کاری 

طرح
پیش از این در مهرماه ســال ۹۷، نخســتین 
قرارداد طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت برای 
پروژه سیری )میدان های سیوند و اسفند( شرکت نفت 
فالت قاره ایران امضا شــد و چندی بعد در بهمن ماه 
همان ســال، ۹ قرارداد دیگر این طرح مشــتمل بر 
۶ بسته کاری شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
)پروژه های کبود، گچســاران خامی، اللی آسماری، 
نرگسی، منصوری آســماری و رامشیر( و سه بسته 
کاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران )پروژه های 
دانان، ســعادت آباد و نفت شهر( با شرکت های ایرانی 
امضا شــده بود.با در نظر گرفتــن ۱۳ قرارداد طرح 
نگهداشــت و افزایــش تولید نفت که امــروز )۲۷ 
مردادماه( امضا شــد و با احتساب ۱۰ قرارداد مرحله 
نخست این طرح که سال ۹۷ به امضا رسید، تاکنون 
در مجموع، تکلیف ۲۳ قرارداد یعنی بیش از دوسوم 
بســته های کاری این طرح مشــخص شده است. 
مجموع ارزش این ۲۳ قــرارداد بیش از ۲.۲ میلیارد 
یورو اســت و در مســیر اجرای این پروژه ها، برای 
حفاری ۱۶۵ حلقه چاه جدیــد، تعمیر ۷۱ حلقه چاه، 
تعمیر، توســعه یا احداث واحدهای ســطح االرضی 
مربوطه و نگهداشــت و افزایش ۲۸۰ هزار بشکه ای 

ظرفیت تولید نفت برنامه ریزی شده است.
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در یک 

نگاه
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در قالب 
۳۳ بسته کاری در گســتره فعالیت سه شرکت تابع 
شرکت ملی نفت ایران )شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایــران( در محدوده جغرافیایی هفت 
اســتان کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویر 
احمد، بوشــهر، فارس و هرمزگان تعریف شده است.
منابع مالی مورد نیاز این طرح با اتکا به درآمد حاصل 
از افزایش تولید نفت در بسته های کاری تعریف شده 
و از طریق انتشــار اوراق مشــارکت در بازار سرمایه 
تأمین می شــود.همگام با برنامه ریزی برای افزایش 
ظرفیت تولید نفت، هدف اصلی از تدوین و اجرای این 
طرح، حفظ جریان کار و اشتغال در میان پیمانکاران 
و سازندگان ایرانی صنعت نفت است و به این منظور، 
ضمن بهره مندی صــرف از توان پیمانکاران ایرانی، 
 فهرســتی از کاالهای پرمصرف طــرح که امکان 
ســاخت داخل آنها وجود دارد تهیه و در قراردادهای 
مربوطه گنجانده شــده اســت و پیمانکاران صرفًا 
ملزم به ســفارش  اقالم این فهرست به شرکت ها و 
کارخانه های داخلی هســتند. پیش بینی می شود در 
پایان اجرای تمامی بسته های کاری این طرح، سهم 
ساخت داخل بالغ بر ۸۰ درصد باشد.عمل به وظایف 
و مســئولیت های اجتماعی نیز از طریق اختصاص 
۴ درصــد از مبلغ هــر قرارداد به انجــام پروژه های 
عام المنفعه در محدوده اجرای هر پروژه لحاظ شــده 

است که اقدام های مربوطه در این زمینه با هماهنگی 
مقام های استانی انجام می شود.

قدرت در بازار نفت به مخازن نیست به ظرفیت 
تولید است

وزیر نفت بر ضرورت ظرفیت سازی برای تولید 
نفت در شــرایط تحریم تأکید کــرد و گفت: قدرت 
یک کشــور در بازار نفت به مخازن آن نیست، بلکه 
به ظرفیت تولید اســت.بیژن زنگنه روز دوشنبه، ۲۷ 
مردادماه در آیین امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت بــا قدردانی از همه افرادی که 
در این مســیر زحمت کشیدند و این کار دشوار را به 
سامان رســاندند، اظهار کرد: در صنعت جهانی نفت 
بر سر این مســئله اجماع است که رکن اصلی همه 
فعالیت های فنی در باالدســتی نفت افزایش ضریب 
بازیافت یا ضریب برداشــت نفت از میدان های نفتی 
متناســب با طبیعت و شــرایط هر مخزن است.وی 
افزود: بیشــینه کردن ضریب بازیافت نفت از مخزن 
مهم ترین مأموریت مهندسان نفت در بخش باالدست 
صنعت نفت اســت که در طول زمــان این ضریب 
بازیافت بهبود می یابد و امری تدریجی، مســتمر و 
دینامیک اســت که نیازمند کار نظام مند فناورانه در 
عالی ترین ســطح فناوری است.وزیر نفت با اشاره به 
اینکه افزایش بازیافت اگر نگوییم مهم تر از موضوع 
میدان های مشــترک است، هم سطح آن قابل توجه 
اســت، تصریح کرد: با یک درصــد افزایش ضریب 
بازیافت، بیش از ۷ میلیارد بشکه نفت بدون اکتشاف 
جدید در کشور اضافه می شــود که این یعنی حدود 

۳۰۰ میلیارد دالر ثروت در کشور.
رقابت نیازمند توسعه فناوری

زنگنــه با بیان اینکه توســعه بخش پژوهش 
به منظور افزایش ضریــب بازیافت نفت و مهم تر از 
آن بخش های عملیاتی در شــرکت های خدماتی و 
نفتی و شرکت های اکتشاف و تولید از ارکان توسعه 
فناوری و موتور محرکه این کار هستند، تصریح کرد: 
موتور محرکه اصلی انجام این کار رقابت است؛ همه 
پژوهش های واقعی و توسعه فناورانه با رقابت حاصل 

می شود و اگر رقابت نباشد هیچ اتفاقی نمی افتد.
 امضای قراردادهای پژوهشی جدید با 

دانشگاه ها؛ به زودی
زنگنه با اشاره به اینکه برای آغاز کار افزایش 
ضریب بازیافت در داخل کشور نخستین کار این بود 
که دانشــگاه ها در بخش نفت دانشجو داشته باشند، 
یادآوری کرد: در گذشته دانشگاه های ما مهندس نفت 
در بخش باالدستی تربیت نمی کردند، بنابراین الزم 
بود با دانشگاه ها کار می کردیم که قرارداد با آنها امضا 
شود. این کار در حد قابل قبولی آغاز شده و پیشرفت 
خوبی دارد، سامان گرفته اســت و امیدواریم از نظر 
کّمی و کیفی ادامه یابــد.وی از امضای قراردادهای 
جدیــدی با دانشــگاه ها برای ادامــه پژوهش ها در 
میدان های جدید نفتی کشور در هفته های آینده خبر 
داد و گفت: البته این موضوع کفایت نمی کند و باید 
شرکت های خدماتی نفتی و شرکت های اکتشاف و 

تولید )E&P( داخلی تقویت شوند.
ضرورت تثبیت شرکت های اکتشاف و تولید

به گفته وی، تثبیت شــرکت های اکتشــاف 
و تولید برای ما مهم اســت و نمی شــود یک کشور 
نفتی در سطح ایران با نزدیک ۱۱۰ سال سابقه نفتی، 
 E&P یک شــرکت نفتی به معنای اکتشاف و تولید
نداشته باشد و این موضوعی است که با الگوی جدید 

قراردادهای نفتی آغاز شد و ان شاءاهلل ادامه می یابد.
توسعه میدان های نفتی منحصر به یک روش 

قراردادی نیست
وزیــر نفت با تأکیــد بر اینکه برای توســعه 
میدان های نفتی تنها از یک روش قراردادی استفاده 
نمی کنیم، به قراردادهای EPC و EPD اشــاره کرد 
و با بیان اینکه در این قرارداد هیچ مسئولیتی از نظر 
عملکرد مخزن متوجه پیمانکار نیست، گفت: مسئولیت 
مخزن در این الگو از قرارداد متوجه کارفرماست، اما 
نکته مهم این قــرارداد یکپارچگی عملیات مخزن 
اســت، این روش البته می تواند با تأمین مالی همراه 
شــود.زنگنه به توان پیمانکاران بــرای تأمین مالی 
پروژه ها اشــاره کرد و با بیان اینکه برخی پیمانکاران 
برای گرفتن پــروژه قیمت های انتحاری می دهند تا 
برنده شوند و بعد دســت کارفرما را در پوست گردو 
می گذارند، تأکید کرد: اگر کســی قیمت بی ربط داد 

برکنارش می کنیم و نمی شود نگهش داریم.
ایران باید روزانه یک تا ۲ میلیون بشکه ظرفیت 

تولید مازاد داشته باشد
وزیر نفــت پیام امضــای ۱۳ قــرارداد طرح 
نگهداشت و افزایش تولید در شرایط کنونی را تداوم 
فعالیت و بقای صنعت نفت در شرایط تحریم و امید 
بــه آینده عنوان کرد و افزود: برخی به من می گویند 
که ظرفیت سازی برای تولید در شرایطی که ظرفیت 
مازاد دارید و به دلیــل تحریم نمی توانید از ظرفیت 
استفاده کنید چه ضرورتی دارد؟ من یک حرف دارم؛ 
تحریم و بانیانش رفتنی هســتند، امــا ایران و ملت 

ایران ماندنی. ما به طور حتم باید برای ظرفیت سازی 
کار کنیم. یک کشور زمانی در بازار نفت قدرت دارد 
که ظرفیت تولیدش باال باشــد.وی با تأکید بر اینکه 
ظرفیت تولید، قدرت ملی یک کشور در بخش نفت 
است و اگر بخواهیم حرفی هم داشته باشیم با ظرفیت 
تولیدمان است، نه با مخازنمان، تصریح کرد: ممکن 
اســت در مقطعی نتوانیم تولید داشته باشیم، اما این 
مدت کوتاه خواهد بود و دائمی نیست، ملت ما شرایط 
بدتر از این را هم گذرانده و زنده و مقتدر مانده است، 
بنابراین نخســتین کار این اســت که ما در شرایط 

تحریم ظرفیت تولیدمان را باال ببریم.
خارجی نامحرم است، می خواهد برادر ما باشد

وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه از مشــارکت، 
همکاری و سرمایه گذاری هر کشور و شرکت خارجی 
به غیر از رژیم صهیونیســتی در ایران برای توسعه 
صنعت نفت به ویژه بــرای بخش فناوری و افزایش 
ضریب بازیافت استقبال می کنم، تأکید کرد: اما هرگز 
منتظر خارجی ها نمی شــویم که بــه قولی اگر آنها 
نیامدند ما رو به قبله دراز بکشیم.وی ادامه داد: شرکت 
خارجی در هر صورت خارجی است. درست است که 
شرکت های خارجی  با هم فرق دارند و بعضی بهتر و 
بعضی ها بدتر هستند، اما خارجی خارجی است، بیگانه 
بیگانه است. هر کسی دنبال منافع خودش است و ما 
هم دنبال منافع خودمان هستیم. ما می خواهیم با آنها 
همکاری کنیم اما حدود را باید رعایت کنیم. نمی شود 
یک خارجی داشته باشیم که بگوییم هیچ حریمی با 
آن نداریم.زنگنه گفت: خارجی نامحرم است. برادر ما 
هم باشــد،  نامحرم است. می تواند این خارجی اهل 
کتاب باشــد یا نه. می تواند هر کسی باشد. نامحرم 
است، ما با این شرط نامحرمی با خارجی و برای منابع 

خودمان روابط برقرار می کنیم. 
در همه میدان های مشترک بزرگ نفت و گاز 

جلو هستیم
وزیر نفت همچنین به میدان های مشترک اشاره 
کرد و گفت: امروز الزم اســت به ملتمان که بعضی 
وقت ها برای مقدار برداشت ما از میدان های مشترک 
نگران هستند عنوان کنم که هم اکنون ظرفیت تولید 
ما در همه میدان های مشترک نفت و گاز بزرگ جلوتر 
از همســایگانمان است.زنگنه افزود: در دسته نخست 
قراردادهــای EPC و EPD که امضا و نافذ شــد، به 
دلیل تغییرهای پیش آمده در فضای کســب وکار که 
خــارج از اراده و پیش بینی کارفرما و پیمانکار بود و بر 
پروژه ها تحمیل شد، با مشکالتی روبه رو شدیم، اکنون 
ســعی کردیم با تجربه  به دســت آمده در تنظیم متن 
قراردادهای جدید این مشکالت را برطرف کنیم.وی 
تأکید کرد: البته الزم است زمان بندی آن قراردادها را 
روزآمد و مشــکالتی را که در اختیار ماست حل کنیم 
تا آن قراردادها هم ان شــاءاهلل پیشــرفت کنند، روند 
قراردادهایی که در دل مردم امید بسیاری ایجاد کرده 
است.وزیر نفت در پایان از همه عوامل این کار قدردانی 
کرد و گفت: کار مهم و دشــواری انجام شــده است، 
ان شاءاهلل با همین قدرت کارشان را جلو ببرند و برای 

همه آرزوی موفقیت دارم.
سهم ساخت داخل طرح نگهداشت و افزایش 

تولید نفت بیش از ۷۰ درصد است
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره 
به پیگیری و رصد مســتمر اجرای ۱۰ قرارداد طرح 
نگهداشــت و افزایش تولید نفت که در ســال ۹۷ 
امضا شــد، گفت: سهم ساخت داخل در اجرای این 
قراردادهــا تاکنون بیش از ۷۰ درصد اســت و این 
ســهم در پایان اجرای همه بسته های کاری طرح، 
به بیش از ۸۰ درصد می رسد.مســعود کرباسیان در 
آیین امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت گفت: تاکنون تکلیف ۲۳ قرارداد این طرح 
مشخص شــده و ۱۰ قرارداد باقیمانده طرح نیز تا 
پایان سال امضا می شود.وی گفت: مهندس زنگنه 
در سال ۹۵ ایده و ابتکار طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت را مطرح کرد و پیگیری آن در دستور کار 
شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و شورای اقتصاد 
در ســال ۹۷ این طرح را با ارزش ۶.۲ میلیارد دالر 

تصویب کرد.

تأمین منابع با انتشار اوراق مشارکت ادامه دارد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره تأمین 
منابع مالی این طرح گفت: منابع مالی بر اساس ماده 
۱۲ قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و از طریق 
اوراق مشارکت اسالمی تأمین می شود؛ یعنی نوعی 
سرمایه گذاری داخلی که با تضمین شرکت ملی نفت 
قابلیت اجرا پیدا می کند. امســال هم بقیه این منابع 
برای قراردادهای جدید طبق مقررات تأمین می شود 
و مشکل خاصی هم ندارد.وی در واکنش به بعضی از 
مشکالت پیش روی پیمانکاران گفت: وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت ایران همان گونه که نسبت به تأمین 
ارز متعهد شده اند و تاکنون نیز ارز مورد نیاز را تأمین 

کرده اند، این رویه را ادامه می دهند.
سهم ۸۰ درصدی نیروهای بومی

وی با اشــاره به ۱۰ قرارداد مرحله نخســت 
این طرح که در بهمن ۹۷ به امضا رســید، ارزش آن 
قراردادها را در مجمــوع ۷۴۰ میلیون یورو، هدف از 
اجرای آن را افزایش حدود ۷۵ هزار بشکه ای ظرفیت 
تولید نفت و پیشرفت متوسط آن را حدود ۲۵ درصد 
عنوان کرد و گفت: حــدود ۱۸ دکل حفاری در این 
پروژه ها مشغول فعالیت است و فعالیت های در دست 
اجرا در این ۱۰ قرارداد از طریق سامانه مدیریت پروژه 
شرکت ملی نفت ایران به طور مستمر رصد می شود.

به گفته کرباسیان، بالغ بر ۸۰ درصد نیروهای به کار 
گرفته شده در پروژه های این طرح نیز نیروهای بومی 

هستند.
اشتغال زایی؛ هدف اصلی طرح نگهداشت و 

افزایش تولید نفت
معاون توسعه و مهندســی شرکت ملی نفت 
ایران هم هدف اصلی از اجرای طرح نگهداشــت و 
افزایش توان تولید نفت را اشــتغال زایی مســتقیم و 
غیرمســتقیم برای ســازندگان و پیمانکاران ایرانی 
خواند و گفت: با اجرای ۱۳ قــرارداد این طرح ۱۸۵ 
هزار بشــکه بــه ظرفیت تولید نفت کشــور افزوده 
خواهد شــد. رضا دهقان در آیین امضای ۱۳ قرارداد 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت، اظهار کرد: 
ایده اولیه طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت در 
ســال ۹۵ و در دوران برجام مطــرح و این طرح در 
آذرماه ۹۶ در هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران 
تصویب و در خردادماه ســال ۹۷ در شورای اقتصاد 
مصوب شد. گاهی می شنویم که می گویند این طرح 
زمانی در دســتور کار قرار گرفت که برخی مذاکرات 
با شــرکت های بین المللی به نتیجه نرسید، در حالی 
که چنین نبوده اســت.وی در ادامه با بیان اینکه ۱۰ 
قرارداد مرحله اول این طرح که ســال ۹۷ امضا شد، 
به طور میانگین ۲۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و 
انتظــار داریم قراردادهای مرحله ســوم هم تا پایان 
ســال امضا شود، به توضیحاتی درباره ۱۳ پروژه این 
طرح پرداخت و افزود: ارزش هر یک از قراردادها بین 
۱۳۵ میلیون یورو تا ۱۸۹ میلیون یورو متغیر است و 
ارزش مجمــوع ۱۳ قرارداد حدود ۱۵۲۷ میلیون یورو 
اســت که دو قرارداد به کارفرمایی نفت فالت قاره 
ایران در استان های هرمزگان و بوشهر و ۱۱ قرارداد 
به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
مناطق خشکی اجرایی خواهند شد.دهقان گفت: زمان 
پیش بینی شده برای اکثر این قراردادها دو ساله است؛ 
به جــز دو قرارداد مارون ۳ و فروزان که ۲.۵ ســاله 
برآورد شــده اند. پیش بینی کرده ایم با اجرای این ۱۳ 
قرارداد، ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور 

افزوده شود.
صنعت نفت از فرصت استفاده از توان 

شرکت های داخلی بهره برده است
رئیــس کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی هم گفت: توجه به ظرفیــت داخل در این 
فضا راهگشا خواهد بود و وزارت نفت از این فرصت 
استفاده کرده است. فریدون عباسی، در آیین امضای 
قراردادهای طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت 
با بیان اینکه امروز در مراســمی شرکت می کنم که 
اســتفاده از ظرفیت های داخلی در آن نقش پررنگی 
دارد، گفــت: همان طور که امام خمینی )ره( فرمودند 
دانشــگاه مبدأ همه تحوالت است و همان طور که 

همه می دانیم و به نوعی فارغ التحصیل دانشگاه نیز 
هستیم عمده کارشناسان و تمامی مدیران کشور در 
دانشگاه ها رشد می کنند، پس اگر می خواهیم توسعه 
سریع تری داشته باشیم باید بیش از گذشته به نقش 
دانشــگاه توجه کنیم.وی افزود: وزارت نفت در این 
زمینه می تواند راهبر و پیشــتیان باشــد تا بتوانیم از 
مراحل سختی که پیش رو داریم و آن مرزهای دانش 

است زودتر عبور کنیم.
نفت با وجــود محدودیت ها برای تقویت توان 

داخل تالش کرده است
در همین حال، مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک 
کیش ضمن تشــریح پروژه های در حــال اجرای این 
شرکت در قالب طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، 
گفت: شرکت ملی نفت ایران باوجود همه محدودیت ها 
توانســته اقدام های مثبتی را برای تقویت توان داخل 
انجام دهد و امیدواریم این فرآیند در دولت های بعدی 
نیز ادامه داشــته باشد. احمد قلعه بانی در آیین امضای 
۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، اظهار 
کرد: از نقاط قوت این دســت قراردادهای شرکت ملی 
نفت ایران، عقد قرارداد به صورت ارزی است و حرکتی 
خواهد بود در جهت اشتغال، تولید و افزایش بهره وری.

وی افزود: در این میان باید به نقش اثرگذار شــرکت 
ملی نفت ایران به عنوان موتور محرکی برای توســعه 
کشور توجه کرد که با وجود همه محدودیت ها توانسته 
اقدام های مثبتی را در جهت تقویت توان داخل به انجام 
برساند و امیدواریم این فرآیند در دولت های بعدی نیز 
ادامه داشته باشــد.مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک 
کیش به تشریح پروژه های زیالیی، چلینگر و گرنگان 
که این شرکت در مناقصات آن برنده شده است، اشاره 
کرد و گفت: پروژه زیالیی در مسجد سلیمان قرار دارد 
که براســاس قرارداد منعقد شده این شرکت در هر دو 
بخش زیرسطحی و روسطحی فعالیت خواهد کرد. این 
پروژه دو سال به طول خواهد انجامید و عملیات حفاری 
و تکمیل چاه های تولیدی و توصیفی برای دو حلقه چاه 
انجام خواهد شــد که این شرکت به صورت EPC با 
پیمانکاران دیگر همکاری خواهد داشت. احداث جاده 
دسترسی، تأمین و نصب تاسیسات سرچاهی و خطوط 
انتقــال نفت برای دو حلقه چــاه، تأمین و نصب یک 
دســتگاه توربوپمپ جدید در واحد بهره برداری مارون 
یک، احداث تفکیک گر واحد بهره برداری هفت سنگان 
و... از مهم ترین اقدام هایی است که در این پروژه انجام 
می شود.قلعه بانی ادامه داد: پروژه چلینگر و گرنگان از 
میدان های نفتی اســت که در فاصله  ۳۰ کیلیومتری 
جنوب شرقی شهرستان گچساران در استان کهگیلویه 
و بویراحمد قرار دارد. برداشــت از مخزن خامی میدان 
چلینگر با هدف افزایش تقریبی تولید در پایان دو سال 
به میزان ۲ هزار بشــکه در روز نسبت به تولید کنونی 
میدان هدف گذاری شــده است. بسته های روسطحی 
شــامل تحویل مجموعه تفکیک گر سرچاهی چلینگر 
۳ به واحــد تفکیک گر، تأمین و نصــب الکتروپمپ 
با ظرفیت ۳۰ هزار بشــکه، احــداث واحد تفکیک گر 
و ایستگاه تقویت فشــار گاز بی بی حکیمه ۱، احداث 
خط انتقــال خط بی بی حکیمه  یک به بی بی حکیمه 
۲، تجهیزات کارگاه و تســهیالت کارفرمایی در چهار 
بسته مجزا،  تأمین و نصب تاسیسات سرچاهی و خط 
لوله جریانی انتقال نفت، عملیــات حفاری تولیدی و 
توصیفی چاه برای پنــج حلقه چاه از جمله اقدام هایی 
اســت که قرار است در پروژه چلینگر و گرنگان انجام 
شود.وی عنوان کرد: شرکت ها در نظر داشته باشند که 
پروژه ها سریع تر به سرانجام مطلوب برسد و همچنین 
الزم اســت ضمانت نامه دوباره از شرکت ها برای ادامه 
روند فعالیت ها گرفته نشــود، زیرا نه تنها هزینه بانکی 
به شــرکت ها تحمیل خواهد شد، بلکه پروسه اجرای 

پروژه ها نیز با وقفه روبه رو می شود.
تحریم ها را به فرصت بومی سازی تبدیل کردیم

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 
دریایی ایران هم اظهار کرد: این شرکت تحریم ها را 
به فرصت بومی ســازی و اتکا به توان داخل تبدیل 
کرده است. سعید وفاپور در آیین امضای ۱۳ قرارداد 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت گفت: شرکت 
مهندســی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به عنوان 
نخستین پیمانکار عمومی در توسعه بخش فراساحل 
کشور در ســال ۷۱ تأسیس شد تا عملیات، طراحی، 
ســاخت و نصب و اجرای سازه های ثابت و متحرک 
دریایــی و خطوط لوله مورد نیــاز صنعت نفت و گاز 
را منطبق با روش های بین المللی و اســتانداردهای 
فنی و زیســت محیطی انجام دهد که امروز به عنوان 
بازوی توانمند نفت و گاز برای کشور نقش مهمی در 
تولیــد ملی ایفا می کند.وی با تأکید بر اینکه  افزایش 
تحریم ها ســبب اتکای بیشــتر به توان داخل شده 
اســت، افزود: حوزه های اصلی فعالیت این شــرکت 
شامل مدیریت پروژه، مهندسی، خرید، ساخت، اجرا، 
بارگیری، حمل و نصب سازه های دریایی، لوله گذاری 
دریایی، تأمین و نگهداری از ســکوها و حفاری و ... 
است. این شــرکت در زمینه حفاری  با انجام حفاری 
فاز ۱۴ پارس جنوبی به این حوزه وارد شد و توانست 

به خوبی رضایت کارفرما را کسب کند. 

یادداشت اول

فروش اوراق سلف نفتي؛ نكات 
و ابهامات

احمد مددی
دولت دوازدهم در 
آخرین سال دوره دوم و 
با هدف پوشــش دادن 
کســري بودجه خویش 
گشــایش  رویکرد  با  و 
تصمیمي  در  اقتصادی، 
کــه مخالفان جدي اي 
هــم دارد تــالش مي 

کند فروش اوراق سلف نفتي را وارد فاز عملیاتی 
نماید. این در حالی اســت که بــه اعتقاد برخی 
کارشناسان، اوراق ســلف نفتی طرحي با هزینه 
ها و تبعات برای جامعه و دولت آینده خواهد بود.

بر این اســاس، دو ســال بعــد و هنگام 
سررســید این اوراق، دولت آینــده خواه اصالح 
طلب و خــواه اصولگرا باید ۱۹۰ هــزار میلیارد 
تومان را به ســرمایه گــذاران و خریداران اوراق 
ســلف نفتی بپردازد که با توجه به کسري شدید 
بودجه و شــرایط خاص کشور این امکان دور از 
ذهن خواهد بود. البته سواالت، نکات و ابهامات 
دیگري هم درباره فروش اوراق ســلف نفتی به 
مردم وجود دارد که از آن جمله مي توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
سوال اول؛ تا دو سال دیگر قیمت نفت چند 

دالر خواهد بود؟
ســوال دوم؛ آیا دولت بعدی، زیر بار تعهد 

دولت فعلی مي رود و تضمین آن چیست؟
سوال ســوم؛ با توجه به اینکه کسی نمی 
تواند بین دوره، اوراق را بفروشد، آیا از این اوراق 
استقبال مي شــود که اصوال گشایش اقتصادی 

شکل بگیرد؟
ســوال چهارم؛ اگر قیمت نفت در این دو 
سال روند افزایشي نداشــته و کاهشي باشد، آیا 
ســود رایج بانکی برای مردم جذابیت دارد و این 

نکته باعث سرخوردگي مردم نمي شود؟
ســوال پنجم؛ مالک قیمت گــذاری هر 
بشــکه نفت چگونه تعیین شده است؟ دولت در 
اوراق ســلف نفتی هر بشکه نفت را ۹۴۴ هزار و 
۶۲۲ تومان قیمت گذاری کرده اســت. این عدد 
یعنی کمی بیش از ۴۷ دالر در هر بشکه. این در 
حالی است که قیمت جهانی نفت در حال حاضر 
کمتر از ۴۵ دالر و قیمت رسمی نفت ایران کمتر 
از ۴۰ دالر در هر بشکه است که به دلیل تحریم، 
نفت ایران با قیمتهایی به مراتب کمتر به فروش 
می رسد. همین موضوع هم نشان می دهد دولت 
نفــت را گرانتر از قیمت جهانــی آن می خواهد 
به مردم بفروشــد که شاید با عدم استقبال مردم 

مواجه شود.
بر این اســاس به نظر می رســد که طرح 
اوراق سلف نفتی چندان منطقی نیست چه اینکه 
افراد عــادی و معمولی به دلیل آنکه نمی توانند 
در این شــرایط نفت صادر کننــد، طبیعتا نمی 
توانند خریدار این اوراق باشــند. شاید اگر دولت 
تمرکز خویش را بر روی منابع حاصل از فرارهای 
مالیاتی بگــذارد، نتایج بهتری حاصل شــده و 
کسری بودجه دولت در سال آخر خویش را بتواند 
تامین نماید. کارشناسان معتقدند؛ دولت می تواند 
تــا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ثروت های نامولد 
یا مالیات بر مجموع درآمد مالیات بگیرد و بدین 
ترتیب کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خویش 

را جبران نماید. 

ثبت تمام قراردادهای 
پژوهشی نفت خیز جنوب در 

سامانه ساتع
پژوهش  تحقیقاتی  قراردادهای  تمام 
و فناوری شــرکت ملی مناطــق نفت خیز 
جنوب در سامانه اجرایی عرضه و تقاضای 

پژوهشی )ساتع( ثبت شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب، ســید بهروز 
موسوی، رئیس امور پشــتیبانی پژوهش و 
فناوری این شرکت گفت: در راستای اجرای 
آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ قانون بودجه 
ســال ۹۷ درباره اختصاص بخشی از بودجه 
شــرکت ها و ســازمان های دولتی به انجام 
طرح های پژوهشی، ســامانه ساتع )سامانه 
اجرایی عرضه و تقاضای پژوهشی( طراحی 
و راه اندازی شد.وی اظهار کرد: شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب اولویت های پژوهشی 
هر ساله خود را در ســامانه ساتع بارگذاری 
کــرده و مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی 
می تواننــد با مراجعــه به ســایت مذکور، 
 پیشنهاد پروژه خود را از طریق این سامانه ا

رسال کنند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه نامه هفته دولت گفتمان

زنگنه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری و در آستانه آغاز هفته دولت تاکید کرد:

باید برای بعد از تحریم آماده باشیم
اگر پتروشیمی نبود به زحمت می توانستیم از شرایط تحریم عبور کنیم                                    بزرگترین تاسیسات فرآورش گازهای همراه نفت در آستانه بهره برداری است

وزیــر نفت با اشــاره به نقش پیشــرفت های فناورانــه در جایگزینی 
انرژی های نو و تجدیدپذیر در دنیا، تاکید کرد: شخصا فکر می کنم باید همه 
تالشــمان را برای تولید حداکثری نفت به کار گیریم؛ توسعه فناوری روز به 
روز بیشــتر می شود و ممکن است به نقطه ای برسیم که دیگر نفت نتواند با 

انرژی های نو رقابت کند.
بیژن زنگنه شــامگاه چهارشــنبه )۲۹ مردادماه( در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه ۲ ســیما که در آستانه هفته دولت برگزار شد، به پرسش 
مجری برنامه درباره سیاست بهینه در قبال تولید نفت و گاز در شرایطی که 
برخی پیش بینی های جهانــی از پایان دوران نفت در آینده ای نه چندان دور 
حکایت دارد، گفت: اندیشــمندی زمانی گفته بود عصر حجر )سنگ( زمانی 
تمام نشد که سنگ در دنیا تمام شد، بلکه پیشرفت فناوری سبب پایان یافتن 
عصر حجر شــد. عصر نفت هم زمانی تمام نمی شــود که نفت در دنیا تمام 
شــود، بلکه زمانی پایان می یابد که فناوری، جایگزین های اقتصادی با وضع 
زیست محیطی بهتر را به جای نفت به بازار عرضه کند.وی افزود: نظر خودم 
را می گویم زیرا هنوز کشور در این زمینه به نتیجه نرسیده است؛ ما باید همه 
تالش خود را به کار گیریم که نفت را با ســرعت بیشتری تولید کنیم؛ اما به 
این شــرط که پول آن را خرج بودجه نکنیم زیرا اگر قرار باشــد پول نفت را 
خــرج بودجه کنیم و در ازای آن هزینه درســت کنیم، حال چه عمرانی چه 
جاری، این یعنی بدبخت کردن مردم. باید نفت را تولید کنیم و درآمد آن را به 
صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم تا این صندوق از ذخایر خود برای توسعه 
طرح هایی مانند پتروشیمی ها، پتروپاالیشگاه ها و دیگر صنایع هزینه کند.وزیر 
نفت با بیان اینکه اگر امروز نفت تولید نکنیم، شاید روزی برسد که نیاز باشد 
برای فروش نفت اجازه بین المللی بگیریم )از نظر زیست محیطی(، ادامه داد: 
دربــاره گاز هم همین طور؛ گاز را هم باید به مقدار حداکثری تولید کنیم زیرا 
قرار نیســت نهادینه شدن انرژی های جایگزین صد سال طول بکشد.زنگنه 
توضیح داد: ببینید طی ۱۰ ســال اخیر، قیمت ســلول های خورشیدی چقدر 
کاهش یافته است، هم اکنون امارات قراردادی امضا کرده است که بر مبنای 
آن، هزینه تولید هر کیلووات ســاعت برق از انرژی خورشــیدی ۲.۵ سنت 
خواهد بود؛ یعنی تقریبا رایگان. توســعه فناوری روز به روز بیشتر می شود و 
ممکن اســت به نقطه ای برسیم که دیگر نفت نتواند با انرژی های نو رقابت 
کند.وی به این پرســش که پس به زعم شــما مدفون شدن نفت و گاز در 
بسیاری از کشــورهای نفت خیز محتمل است، پاسخ مثبت داد و گفت: فکر 
نکنیم نفت و گاز را هرچه دیرتر مصرف کنیم، گرانتر می شــود و بهتر است، 

هیچکس نمی تواند چنین حرفی بزند.
افزایش ظرفیت تولید میدان های مشترک نفتی

وزیر نفت در بخش دیگری از گفته های خود به تشــریح وضع تولید و 
توسعه در میدان های مشــترک نفت و گاز پرداخت و عنوان کرد: مهمترین 
میدان های مشــترک نفتی ما از نظر حجم و اهمیت ذخایر در غرب رودخانه 
کارون واقع شده اند. ظرفیت تولید روزانه ما در این میدان ها در سال ۹۲ حدود 
۷۰ هزار بشــکه بود که اکنون به حدود ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است؛ یعنی 
افزایش حدود ۶ برابری در هفت سال.زنگنه با بیان اینکه طی این مدت فقط 
در میدان آزادگان جنوبی حدود ۱۵۰ حلقه چاه حفاری شــده است، ادامه داد: 
ظرفیت تولید روزانه نفت میدان مشترک آذر هم به زودی به ۶۰ هزار بشکه 
می رســد و آن را به طور رســمی اعالم می کنیم، قرارداد توسعه میدان های 
آبان و پایدار غرب هم امضا شــده است، قرارداد میدان های فروزان و رسالت 
هم در روزهای اخیر در قالب EPC )طرح نگهداشــت و افزایش توان تولید 
نفت( امضا شــد.وی با ابراز امیدواری به اینکه در آینده، ظرفیت برداشــت 
روزانه نفت از میدان های غرب کارون به بیش از یک میلیون بشکه می رسد، 
گفــت: در این زمینه، ضریب بازیافت اهمیت زیادی دارد زیرا در این منطقه 
به دلیل موقعیت زمین شناسی خاص و نوع سیال، ضریب بازیافت پایین است 
و هم اکنون انستیتو نفت دانشــگاه تهران به طور اختصاصی در حال مطالعه 
میــدان آزادگان به منظور یافتن راهکارهای افزایش ضریب بازیافت نفت در 
این میدان اســت. نتایج بررسی های این مجموعه نشان می دهد افزایش ۱۰ 

درصدی ضریب بازیافت آزادگان امکان پذیر است.
حفاری نخستین چاه فاز ۱۱ در پاییز امسال

وزیر نفت در بخش گاز نیز به میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین 
میدان گازی مشترک جهان و ایران اشاره و تصریح کرد: ظرفیت تولید روزانه 
این میدان در سال ۹۲ حدود ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود که اکنون با افزایش 
حدود ۲.۵ برابری به نزدیک ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز رســیده اســت. 
در این مدت ۲۶ ســکوی بهره بــرداری، ۲۲۸ حلقه چاه، ۲۱۶۰ کیلومتر خط 
لوله دریایی و ۳۰ ردیف پاالیشــی ایجاد شده که این شاخص ها )نشان دادن 
جدول( در مقایسه با دوره های پیش افزایش قابل توجهی داشته است. همه 
این اقدام ها مدیون تالش همکاران ما در پارس جنوبی به همراه پیمانکاران 
و در مجموع حدود ۲۰ هزار کارگری اســت که در آن منطقه مشغول به کار 
بوده اند.زنگنه به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و با یادآوری کنار 
رفتن توتال فرانســه و سی ان پی سی آی چین )شاخه بین المللی شرکت ملی 
نفــت چین( از این طرح و واگذاری کل کار به شــرکت ایرانی طرف قرارداد 
یعنی پتروپارس، ادامه داد: پتروپارس قرار است در پاییز نخستین چاه را حفر 
کند و امیدواریم ظرف یکسال، گاز این فاز را به خشکی انتقال دهیم، قرارداد 

توسعه میدان گازی فرزاد هم امسال امضا می شود.
کرونا، جریان سوخت رسانی را متوقف نکرد

وزیــر نفت به ســختی کار در مناطق عملیاتی صنعــت نفت از جمله 
عسلویه به ویژه در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: تصور کنید یک جوشکار 
که لباسی مانند برزنت بر تن دارد و سرش را کامال با کاله پوشانده است و با 
ماسک آن هم در منطقه ای با آن حرارت باال در حال کار است، چه کار شاقی 
انجام می دهد. من باید از کارگران و کارکنان تشکر کنم.زنگنه تصریح کرد: 
به جز مدت زمان محدودی که بعضی از طرح ها به دلیل پیشگیری از شیوع 
ویروس همه گیر کرونا تعطیل شد، همکاران ما تمام مدت سرکار حاضر بودند 
تا جریان سوخت رسانی به کل کشــور با وقفه ای روبه رو نشود و باید از این 

حیث هم از آنان قدردانی کرد.
باید برای بعد از تحریم آماده باشیم

وزیر نفت در پاســخ به پرسشــی درباره احتمال مهاجرت ســیال در 

میدان های مشــترک، ایــن احتمال را رد نکرد و دو نکته را یادآور شــد: در 
بعضی از میدان های مشترک، گســتره ای از میدان که در طرف مقابل قرار 
دارد بسیار بیشتر از طرف ماست و گاه تنها بخش کوچکی از میدان در سمت 
ایران قرار دارد. ضمن اینکه باید توجه داشــت بــا وجود تحریم که در این 
شــرایط هیچکس حاضر نیست با ما کار کند، کارهای بزرگی در بخش های 
مختلف صنعت نفت انجام گرفته و ظرفیت های خوبی ایجاد شــده اســت.

زنگنه در پاسخ به پرسش دیگری درباره تمهیدات وزارت نفت برای صیانت 
از میدان هــا در زمان کاهش تولید تکلیفی، توضیــح داد: طی روزهای اخیر 
مجموعه قراردادهایی را به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو برای نگهداشت و افزایش 
تــوان تولید نفت از میدان های در حال بهره برداری امضا کردیم. پیش تر هم 
در همین زمینه به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون یورو قرارداد امضا کرده بودیم 
که هدف ما همین بوده اســت، اگر فکر کنیم تحریم دائمی است، نباید هیچ 
کاری انجــام دهیم و تنها باید به ظرفیت های موجود اکتفا کنیم اما اگر باور 
کنیم که تحریم مردنی اســت و ما ماندنی هستیم، باید خود را برای پس از 
تحریم آماده کنیم؛ همانگونه که دفعه پیش در کمتر از ســه ماه تولید را به 

ظرفیت حداکثری برگرداندیم.
همه برندگان مناقصه های توتال، شرکت های ایرانی بودند

وزیر نفت مزیت دیگر امضای قراردادهای طرح نگهداشــت و افزایش 
توان تولید نفت را ایجاد کار و اشــتغال و امید در صنعت نفت عنوان کرد و 
با بیان اینکه ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این قراردادها از داخل کشــور و 
با ســفارش به کارخانه های داخلی تامین می شود، ادامه داد: ۴۰۰ نفر به طور 
مستقیم روی یک دکل مشــغول به کار هستند؛ یعنی ۴۰ هزار نفر در ۱۰۰ 
دکل؛ یعنی ۲۰۰ هزار نفر با احتســاب خانواده هایشان. با تعطیلی طرح های 
توسعه ای، چطور باید معیشت این تعداد کارکنان تامین شود.زنگنه با اشاره به 
پیشرفت های قابل توجه صنعت نفت گفت: برگشت به عقبی در کار نیست. 
صنعت نفت چه در بخش مدیریت، چه خدمات و ساخت تجهیزات، با ۲۰ سال 
پیش قابل مقایسه نیست. آن زمان یک متر لوله گذاری دریایی نمی توانستیم 
انجام دهیم و هم اکنون می توانیم در یک روز یک کیلومتر در دریا لوله گذاری 
کنیم. امروز پیچیده ترین سکوهای نفتی را در کشور می توانیم بسازیم. وقتی 
توتال مناقصه های فاز ۱۱ را برگزار کرد، همه برندگان شــرکت های ایرانی 
بودند که به دلیل خباثت ترامپ، آن قراردادها با شرکت های ایرانی نافذ نشد.

بزرگترین تاسیسات فرآورش گازهای همراه نفت در آستانه 
بهره برداری

وزیر نفــت در بخش دیگری از صحبت های خــود، درباره طرح های 
جمــع آوری گازهای همراه نفت توضیح داد و عنوان کرد: عملیات راه اندازی 
بزرگترین تاسیســات جمع آوری و فــرآورش گازهای همراه نفت اســتان 
خوزســتان یعنی تاسیسات طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان 
آغاز شــده است. سه میلیارد دالر برای ســاخت این پاالیشگاه هزینه شده 
اســت و روزانه می تواند حدود ۲ میلیارد فوت مکعب گاز معادل ۲ فاز پارس 
جنوبی را دریافت، شیرین ســازی، تفکیک و به خوراک پتروشیمی ها تبدیل 
کند.به گفته زنگنه، گاز ان جی ال های ۱۲۰۰، ۱۳۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ به اضافه 
بخش عمده گازهای همراه نفت که در شــرق کارون در حال سوختن است، 
به این تاسیســات وارد می شود و بخش دیگری از گازهای شرق کارون نیز 
بر اساس قراردادی که با پتروشیمی کارون امضا شده است، به تاسیسات آن 
مجموعه می رود. در غرب کارون هم ان جی ال ۳۲۰۰ ســرانجام اوایل سال 
آینده عملیاتی می شــود که گازهای غرب کارون به تاسیسات این واحد و از 
آنجا به بندرامام می رود.وی افزود: ان جــی ال دیگر، واحد ۳۱۰۰ در دهلران 
اســت که خوراک پتروشیمی دهلران را تامین می کند و سال ۱۴۰۱ تکمیل 
می شــود، به جز خارک و مقدار کمی گاز که در مسجدسلیمان است و آن را 
هم به پتروپاالیشگاهی در خود مسجد سلیمان با تقاضای بخش خصوصی 
اختصاص دادیم، دیگر گاز در حال ســوختن نداریم. ســرمایه مجموعه این 

کارها حدود ۷ میلیارد دالر است.
بازار نفت و حکومت کرونا

وزیر نفت به پرسشــی درباره پیش بینی بازار نفت با توجه به ویروس 
کرونــا و رکود اقتصادی جهان هم توضیــح داد: وضع بازار نفت هنوز بهبود 
نیافته اســت، اما با اقدامی که اوپک )ســازمان کشورهای صادرکننده نفت( 
انجام داده است که به نظر من اقدام مهمی بود اکنون قیمت نفت خام برنت 
باالی ۴۵ دالر برای هر بشــکه است، قیمتی که در خطر هم نیست.زنگنه با 
اشاره به اینکه قیمت نفت هم اکنون نسبت به اردیبهشت ماه بیش از ۳۰ دالر 
افزایش یافته است و ادامه این روند بستگی به شرایط اقتصادی دارد، تصریح 
کرد: گزارش های اوپک حاکی از آن است که به جز چین رشد اقتصادی دیگر 
کشــورهای جهان منفی است و هنوز این پیش بینی با توجه به شرایط شیوع 
ویروس کرونا تغییر نکرده است، یعنی هنوز حکومت دست کروناست.وی به 
این پرسش که گفته می شود آمریکا می خواهد جلو همکاری صادرات فرآورده 
نفتی ما به ونزوئال را بگیرد و پیش تر نیز یک محموله را توقیف کرده بود با 

این شــرایط ما هنوز این همکاری را ادامه خواهیم داد؟ اظهار کرد: محموله 
مــا را توقیف نکرده بودند. محموله متعلق به ونزوئال بود، ما آن را به صورت 
فــوب فروخته بودیم.وزیر نفت افزود: آمریکا می خواســت با این خبر اعالم 
موفقیت کند و بگوید ما ضربه ای به ایران زدیم، گویا به آن خیلی نیاز دارند. 
به هرحال یک جنگ اســت و هر دو طرف علیه هم کار می کنند. و مکروا و 

مکر اهلَلّ واهلَلّ خیر الماکرین.
ایران؛ بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه است

زنگنه با اشــاره به اینکه ظرفیت تولیــد روزانه بنزین ایران از رقم ۵۶ 
میلیون لیتر در آغاز این دولت به رقم کنونی ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رسیده 
است، گفت: در ابتدای این دولت ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین 
و گازوئیــل بود و یکی از تهدیدهــای آمریکا این بود که از واردات بنزین به 
ایران جلوگیــری می کند؛ هم اکنون ایران هم بنزیــن و هم گازوئیل صادر 
می کند و شواهد نشان می دهد ایران بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه 

است.
جهش ۴ برابری صادرات فرآورده های نفتی

وزیر نفت به جهش ۴ برابری صادرات فرآورده های نفتی اشــاره کرد 
و افزود: مقدار صادرات ســاالنه فرآورده از حــدود ۵.۸ تا ۵.۹ میلیون تن در 
سال ۹۱ به نزدیک ۲۳ میلیون تن رسیده که افزایش ظرفیت پاالیشگاه ها و 
توســعه صنعت گاز و جایگزینی گاز به جای فرآورده از جمله اقدام های موثر 
در زمینه افزایش صادرات فرآورده بوده اســت.زنگنه با تأکید بر این نکته که 
جایگزینی گاز به جای فرآورده اثر زیست محیطی باالیی داشته است، تصریح 
کرد: هم اکنون عمده صنایع کشور به جای مازوت و سوخت های مایع از گاز 
طبیعی اســتفاده می کنند. حتی در شهرها نیز سی ان جی )گاز طبیعی فشرده( 
توســعه قابل توجه ای پیدا کرده و نسبت مصرف گاز به سوخت های مایع در 
نیروگاه ها به نزدیک ۹۰ درصد رســیده است در حالی که در گذشته این رقم 

بسیار پایین بود.
۹۴ درصد جمعیت ایران زیر پوشش گاز طبیعی

وزیر نفت با اشــاره به اینکــه در این دولت نزدیک ۱۷ هزار روســتا 
گازرسانی شــده اند در صورتی که این رقم در سال ۹۲، ۱۴ هزار روستا بود، 
ادامه داد: هم اکنون بیش از ۸۴ درصد جمعیت روستایی و ۹۹ درصد جمعیت 
شــهری از نعمت گاز برخوردار هســتد که در مجموع هم اکنون بیش از ۹۴ 
درصد جمعیت ایران از گاز طبیعی استفاده می کنند.زنگنه با بیان اینکه توسعه 
گازرســانی یک حرکت بزرگ زیست محیطی است که آثار آن در سال های 
آینده از نظر پوشش گیاهی و زیســت محیطی نمایان می شود، گفت: همه 
هزینه ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومانی این کار در ایران هزینه و از تجهیزات و 
نیروی انســانی به طور کامل ایرانی استفاده شده است. هماهنگی خوبی بین 
مجلس شــورای اسالمی و دولت در قالب بند »ق« یک تبصره بودجه سال 
۹۳ که پس از آن به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تغییر کرد، وجود داشت 

که با اجرای آن، شاهد رضایت مردم، اشتغالزایی و رشد اقتصادی بودیم.
ایجاد نهضت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور

وزیر نفت با اشــاره به اینکه فرآیند بهینه ســازی مصرف انرژی بسیار 
اشــتغالزا و اقتصادی اســت، تصریح کرد: باید با همکاری مجلس شورای 
اسالمی نهضتی برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعت 
ایجاد کنیم.زنگنه به تهیه اســناد سوخت و حمل و نقل کشور و مصرف گاز 
در وزارت نفت اشــاره کرد و گفت: در این اسناد اصل بر حداکثر بهینه سازی 
گذاشته شــده که به شورای عالی انرژی نیز ارســال شده است تا برای آن 
مصوبه دهیم. بخشــی از این موارد را در این دولت می توانیم انجام دهیم و 
بخشی نیز به دولت آینده منتقل می شود، ریل گذاری مستحکمی می کنیم تا 
تجربه هایی را که داریم جمع بندی کرده باشیم و به دولت بعدی منتقل کنیم 
تا بتواند از آن اســتفاده کند یا اگر اصالحی هم داشــت، انجام دهد؛ سندی 

معتبر و مستند با مدارک کارشناسی در اختیار دولت بعدی است.
اصالح فرآیند تهاتر قیر

وزیر نفت درباره اقتصاد سیاســی تهاتر قیر که یکی دوسال در بودجه 
نبود و همزمان با مجلس جدید در بودجه آمده اســت، پاسخ داد: نمایندگان 
مجلس هیچگاه نگفتند که این موضوع بد است و همیشه دنبال این موضوع 
بوده اند، فقط مجلس در اسفندماه پارسال هنگامی که شورای نگهبان اشکال 
قانون اساســی به آن گرفت و برگرداند، فرصت نداشــتند و این بند را حذف 
کردنــد که بودجه زودتر ابالغ شــود، دوباره با آغاز بــه کار مجلس یازدهم، 
پیشنهاد شد که هم اکنون به شــورای نگهبان رفته است.زنگنه در پاسخ به 
اینکه موضوع تهاتر قیر گویا موضوع جذابی اســت، تصریح کرد: کاری است 
که نمایندگان محترم مجلس فکر می کنند در روستاها و شهرهای کوچک در 
این شــرایط سبب جلب رضایت مردم می شود، البته نکاتی دارد که امیدوارم 

اصالحات آن به گونه ای باشد که فساد در آن نباشد.
آماده پاسخگویی هستم

وزیر نفت درباره پرسشــی مبنی بــر رابطه وزیر نفت با مجلس و نامه 

برخی نمایندگان به سران سه قوه توضیح داد: رابطه ما با مجلس باید خوب 
باشــد. برخی نمایندگان محترم مجلس طی نامه ای به ســران ســه قوه از 
عملکرد وزیر نفت شــکایت کرده اند که من هم امروز نامه ای خدمت رئیس 
جمهوری نوشــتم و خدمت سران ســه قوه اعالم آمادگی کردم که نکات و 
اشکال هایی که وارد کردند دقیق بررسی شود و من آماده پاسخگویی هستم 
که صحبت های دو طرف شــنیده و قضاوت شود. ممکن است بعضی از این 

نکات را آقایان، رسانه ای توضیح دهند، من هم تشریح می کنم.
دستگاه صاحب مال نقشی در خصوصی سازی ندارد

  ETF وزیر نفت در پاسخ به عرضه سهام پاالیشگاه ها در قالب صندوق
و تأثیــر آن بر بازار ســرمایه اظهار کرد: بازار ســرمایه به طور طبیعی باال و 
پایین دارد و نوســان بازار مرتبط به این موضوع نیســت. بحث این بود که 
به صورت صندوق ETF یا بلوکی عرضه کنند. مجلس اجازه داده اســت که 
صندوق ETF تأســیس کنیم و قانون اجبار نکرده که وزارت نفت موظف به 
انجام این کار اســت. وزارت نفت مســئول خصوصی سازی نیست و متولی 
خصوصی سازی مشخص است. دســتگاه صاحب مال تقریبا هیچ نقشی در 
خصوصی سازی ندارد و فقط باید براساس هر دستوری که داده می شود اسناد 
سهام را برای فروش در اختیار گذارد.زنگنه ادامه داد: پس از تصمیم گیری بر 
اینکه صندوق ETF تشکیل شود بنده دستور دادم و امیدوارم اول هفته آینده 

کار تمام و ایجاد شود و بقیه مسائل آن طبق زمانبندی پیش رود.
۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی تقاضا برای پتروپاالیشگاه ها

وی در پاســخ به اینکــه قانون و آیین نامه اجرایــی احداث طرح های 
پتروپاالیشگاهی تصویب شده اما آیا علت کندی روند کار، تأمین مالی است، 
گفت: نه. روند تأمین مالی کند نیســت، وزارت نفت حتی زودتر آیین نامه را 
به دولت داد و دولت هم با ســرعت تصویب کرد که ما هم پس از آن اعالم 
کردیم، تنفس خوراک در این قانون به عنوان یک امتیاز مهم دیده شده است 
به طوری که اگر کسی پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه را با مجوزی که طبق این 
قانون می گیرد، بســازد، پس از بهره برداری به مقدار همه هزینه های انجام 
شــده می تواند هزینه خوراک را پرداخت نکند و این پول بدهی ســازنده به 
صندوق توســعه ملی است که طی چند سال پرداخت می شود.زنگنه با اشاره 
به اینکه پس از اعالم و آگهی وزارت نفت، صالحیت شــرکت های متقاضی 
طبق آیین نامه بررسی شد، ادامه داد: هم اکنون نزدیک به ۱.۵ میلیون بشکه 
متقاضی برای پتروپاالیشــگاه ها وجود دارد که همه صالحیت ها را داشته اند 
و طرح های آن ها نیز توجیه فنی و اقتصادی داشــته اســت؛ یک میلیون و 
۲۲۰ هزار بشــکه مربوط به نفت خام و ۲۴۰ هزار بشکه مربوط به میعانات 
گازی است.وزیر نفت در پاسخ به اینکه می توانید زمانی برای اجرای این کار 
بدهید، توضیح داد: ما مسئله ای نداریم و کار ما تمام است. مسئله  موجود این 
موضوع است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی باید زمانبندی تعهدهایی 
که می تواند بپذیرد را طبق آیین نامه اجرایی به ما اعالم کند که ما بر مبنای 
آن مجوزها را ارائه دهیم؛ طرح پتروپاالیش الوان با ۱۲۰ هزار بشــکه نفت، 
سرمایه گذاری غدیر با ۳۰۰ هزار بشکه، شستان با ۳۰۰ هزار بشکه، پاالیش 
پارسیان تدبیر، مروارید مکران، بندر جاسک با ۳۰۰ هزار بشکه و یک بخش 

خصوصی هم با ۲۰۰ هزار بشکه از متقاضیان بوده اند.
افتخار صنایع گاز و پتروشیمی برای همیشه به نام جمهوری اسالمی 

است
وی درباره توســعه صنعت پتروشــیمی و گام های نو در این صنعت، 
تصریح کرد: پتروشــیمی از بخش های افتخارآمیز جمهوری اسالمی است، 
جمهوری اسالمی دو کار داشته است که مختص این نظام است و افتخار آن 
برای همیشه به نام جمهوری اسالمی است؛ صنعت گاز و صنعت پتروشیمی.
زنگنه با اشــاره به اینکه پیش از پیــروزی انقالب ما نامی به عنوان صنعت 
گاز نداشتیم. یک خط لوله گاز وجود داشت که گاز ایران را به روسیه منتقل 
می کرد و مقداری هم انشعاب گاز در کشور ایجاد شده بود، گفت: هم اکنون 
گاز ایران از نظر پوشش، تولید و سرعت توسعه در دنیا بی همتاست. اسفندماه 
پارسال به تولید هزار میلیون مترمکعب در روز رسیدیم که رکوردی تاریخی 

برای ایران بود.
اگر پتروشیمی نبود به زحمت می توانستیم از شرایط تحریم عبور 

کنیم
وزیر نفت با بیان اینکه براســاس فرآورده هایی که از پاالیشــگاه های 
گاز، گازهای همراه نفت و مقداری هم از پاالیشگاه ها دریافت می شود، یک 
صنعت پتروشــیمی جدید از سال ۷۶ بنیان گذاشته شد، ادامه داد: ارزش کل 
تولید پتروشیمی ایران پیش و پس از انقالب تا سال ۷۶ به یک میلیارد دالر 
در سال نمی رســید. این مقدار در سال ۹۲ به نزدیک ۱۱ میلیارد دالر رسید 
که در ســال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دالر و با خیز بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۳۷ 
میلیارد دالر می رســد.زنگنه با اشاره به اینکه اگر ما امروز صنعت پتروشیمی 
را نداشــتیم به زحمت می توانستیم از شرایط تحریم عبور کنیم، اظهار کرد: 
صنعت پتروشــیمی یکی از ارکان کارهای ما در شرایط تحریم برای تأمین 
ارز و نیازهای کشــور و یکی از مصادیق جلوگیری از خام فروشــی و ایجاد 
زنجیره ارزش اســت.وی به عرضه ۵.۸ میلیــارد دالر خوراک و محصول از 
سوی پتروشیمی ها به داخل کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع خیلی مهم 
اســت که این محصوالت به زنجیره های بعدی تبدیل می شــود و این روند 
می تواند توسعه یابد گرچه از نظر قانونی توسعه آن به عهده ما نیست و وظیفه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســت، امــا ما هم هرکاری بتوانیم 
برای توســعه این صنعت انجام می دهیم زیرا هم اکنــون تولیدکنندگان ما 
عالقه دارند محصوالتشان را به داخل عرضه کنند.زنگنه ادامه داد: هم اکنون 
پاالیشگاه های کشور نیز نزدیک ۵ میلیارد دالر خوراک به پایین دست تحویل 
می دهند که از نظر جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در کشور 

بسیار مهم است البته این فرآیند باید ادامه یابد و تکمیل شود.
منتقدان حرمت زحمات کارکنان صنعت نفت را نگه دارند

وزیر نفت با اشــاره به اینکه برای همه این کارهایی که انجام داده ایم 
هیچ منتی بر سر کســی نداریم بلکه منت دار مردم هم هستیم، تأکید کرد: 
اما همکاران من توقع ندارند که تحقیرشــان کنند و گفته شــود آنها کاری 
انجام نداده اند. به من می توانند بگویند، اما خواهش می کنم منتقدان، حرمت 

زحمات کارکنان صنعت نفت را نگه دارند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمانویژه نامه هفته دولت

مهندس قاسمي ده چشمه، معاون شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران و مدیر طرح »سي ان جي« در گفتگو با دانش نفت تشریح کرد: 

برنامه صنعت نفت براي توسعه سي ان جي و ایمنی 
جایگاه هاي سي ان جي در کشور

مهندس حمید قاسمي ده چشمه، معاون 
شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 
و مدیر طرح »ســي ان جي« این شــرکت در 
گفتگو بــا دانش نفت برنامه های صنعت نفت 
براي توسعه »سي ان جي« را تشریح کرد. در 
سوابق مهندس قاسمي ده چشمه، مدیر طرح 
های مهندســی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پــارس، مجری طرح DMC شــرکت 
نفت و گاز پارس، مجری و جانشــین مجری 
طرح های پشــتیبانی صنعتی شــرکت نفت و 
گاز پارس، مدیر اجرائی خط لوله مرکز کشــور 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجری طرح 
های استانی پتروشیمی شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، مدیر اجرائی پتروشیمی لردگان، 
مدیر مهندسی پتروشیمی لردگان، عضو گروه 
متخصصین و سرپرســت بخش بــرق و ابزار 
دقیــق مدیریت طرح های شــرکت مدیریت 
توسعه صنایع پتروشــیمی و سرپرست کارگاه 
برق و ابزار دقیق و مهندس نیروگاه پتروشیمی 
اصفهان به چشم می خورد. خواندن این گفتگو 
را به خوانندگان دانش نفت توصیه می کنیم. 

جنــاب آقای مهندس، در حال حاضر به طور  ��
متوسط مصرف سي ان جي کشور چند متر مکعب 
اســت و ایــن میزان معادل چــه میزان بنزین 
محسوب مي شــود؟ با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و بیماري کووید 19 چه تغییراتي در میزان 
مصرف سي ان جي در کشور ایجاد شده است؟

در خصوص مصارف CNG در ماههای 
گذشته باید عرض کنم که در آبان ماه ۱۳۹۸ 
مصرف ســی ان جی ما حدود بیست میلیون 
متر مکعب در روز بوده است که در آذرماه این 
عدد بــه ۲۴/۳ میلیــون، در دی ماه به ۲۴/۴ 
میلیــون، در بهمن ماه بــه ۲۴/۴۷ میلیون و 
در اســفند که شروع شــیوع کرونا بوده است، 
ما باز یک روند کاهشــی داشتیم و به ۲۰/۸۱ 
میلیون متر مکعب رســیدیم که می دانیم در 
این زمان مصرف بنزین هم به شــدت پایین 
آمــد و میانگین مصرف بنزین حتی به زیر ۵۱ 
میلیون لیتر در روز رســید و در همین زمان در 
فروردین ماه ما متوسط مصرف ۱۴/۸۸ میلیون 
متر مکعب در روز را داشته ایم. در اردیبهشت 
ماه مجددا رشــد خوبی داشــتیم و به بیست 
میلیون متر مکعب در روز رسیدیم و در خرداد 

به ۲۲ و در تیرماه امســال به ۲۲/۶۵ میلیون 
متر مکعب رســیدیم. این افزایش ها را اگر در 
معادل سال قبل بدون در نظر گرفتن کرونا در 
نظر بگیریم، ما در اردیبهشت ماه سال گذشته 
حدودا نوزده میلیون متر مکعب مصرف داشتیم 
و در نقطه ی مقابل آن یعنی امســال ۲۰/۵۰ 

یعنی حدودا افزایش چهاردرصدی را داشته ایم 
و در خــرداد ماه هم ۱۴ درصد و در تیرماه ۱۷ 
درصد افزایش مصرف را داریم. همان طور که 
عرض کردم ما در تغییرات، روند کاهشــی در 
اســفندماه و فروردین ماه داشتیم ولی مجددا 
در اردیبهشت و خرداد و تیر امسال مجددا این 
افزایــش مصرف را داریم و خوشــبختانه این 

اعداد رو به افزایش هستند.
برنامه صنعت نفت براي توسعه سي ان جي  ��

و جایگاههاي سي ان جي در کشور چیست و در 
حال حاضر چه تعداد جایگاه سي ان جي در کشور 
احداث شــده است؟ به طور کلي هزینه احداث 

هر جایگاه به چه میزاني است؟ 
برای توســعه جایگاه و صنعت جایگاهی 
باید عرض کنــم که همان طور که می دانید، 
اخیرا وزیر محترم دستوری صادر کردند که ما 
دوباره یک بازنگری در کلیه ی نقاط کشــور 
داشــته باشیم و بر اساس آن با چند روش این 
جایگاه ها را توســعه بدهیم. الویت اول توسعه 

جایگاه های موجود و افزایش ظرفیت اســت. 
دوم اســتفاده از همیــن جایگاههای موجود و 
در زمان های شــبانه برای پر کردن مخازن و 
اســتفاده از جایگاههای مادر دختری )ایستگاه 
ســوخت گاز طبیعی آن اصطالحــًا به مادر و 
خودروهای مخزن بر به دختر معروفند( و انتقال 
این مخازن به جایگاههایی که در دســترس 
مردم باشند و ایجاد سیستم توزیع به این روش 
است. همچنین جایگاههای کوچک مقیاس در 
نظر گرفته شده که بتوانیم با هزینه ی کمتر و 
زمین کمتر در شهرهای بزرگ، این جایگاهها 
را ایجاد کنیم و همچنیــن برای جایگاه های 
بزرگ مقیاس هم تمهیداتی دیده شــده است 
که ما همکاری بکنیم و در تمام موارد فوق می 
توانیم هزینه ها و قیمت تمام شده و کارمزدها 
را یک محاسبه ی مجددی برای آنهایی که در 
دســت احداث داریم، قرار بدهیم و به صورت 
پلکانی با این موضوع برخورد شــود و انشاءا... 
بتوانیم جایگاههای بیشتری را با این سیاست 

جدید وزارت خانه احداث کنیم.
در حــوزه ایمني جایگاههــا و جلوگیري از  ��

حوادث، چه الزامــات و تکالیفي براي صاحبان 
جایگاهها و خودروها تببین شده است؟ 

در خصوص جایگاه ها و الزام ایمنی 
جایگاهها، طرح هوشــمند سازی جایگاه 
ها، با اتصال به سامانه ی سیمفای وزارت 
کشــور پیش بینی شده اســت. این طرح 
این طوری عمل مــی کند که پالک هر 
خودروی ورودی به جایگاه را می خواند و 
اگر خودرو معاینات دوره ای و تأییدیه های 
الزم مخزن را داشته باشد، اجازه ورود به 
جایگاه را به این ماشــین می دهد و نازل 
های ما هم با این فرمان فعال خواهند شد 
و در نتیجه ایمنی خودرو که بیشتر ایمنی 
مخزن اســت که شــامل گذراندن همین 
معاینات فنی و ادواری اســت، توسط این 
پالک قرائت می شــود و با این روش می 
توانیــم از ورود خودروهایی که به صورت 

ادواری معاینات فنی را انجام نداده اند، به 
جایگاهها جلوگیری کنیم.

براي توسعه و گازســوز کردن خودروهاي  ��
عمومــي و گســترش کارگاههــاي تبدیــل 
خودروهاي بنزین ســوز به گازسوز چه تدابیري 
در دستور کار دارید و تاکنون چه اقداماتي صورت 

گرفته است؟ 
برای گازســوز کردن خودروها باید این 
را عــرض کنم که همان طــرح یک میلیون 
و چهارصد و شــصت و چهار هزار هم اکنون 
در دست اقدام اســت. از مجموع صدو هشت 
هزار خودرو، افرادی که در ســامانه ی ما ثبت 
نام کرده اند هم اکنون ســی و ســه هزار نفر 
مشــمول این طرح رایگان شده اند و در دست 
تبدیل هستند. خوشبختانه دوازده هزار مورد، تا 
االن تبدیل شده و تا انتهای ماه هم بقیه نوبت 
ها بر اساس درخواســت خود مردم، تبدیل در 
حال انجام است و انشاءا... با این طرح امیدوار 
هستیم در سال ۱۴۰۱ تمامی خودروهای بار و 

مسافر به CNG تبدیل شده باشند.
 خودروهاي دیزلي نقشي مخرب در آلودگي  ��

محیــط زیســت دارند. براي گازســوز کردن 
خودروهاي دیزلي چه اقداماتي در دســتور کار 

دارید؟ 
برای خودروهای دیزلــی، طرح هم زمانی 
ســوخت در نظر گرفته شده است. این طرح روی 
نمونه هایی در داخل کشــور پیاده شد. سه مورد 
از آنها در آزمایشهای اســتاندارد و زیر نظر یکی 
از سازندگان خودروهای سنگین در حال پیگیری 
است و برای دویست و پنجاه مورد هم مجوز صادر 
شده که انشــاء ا... در صورتی که همه ی تست 
های استاندارد را رعایت کرده و پاس کنند طرح 
به پیش خواهد رفت. ایــن مرحله را که تاکنون 
سه مورد اول جوابهای خوبی را گرفته اند انشاءا... 
ادامه خواهیم داد و این موضوع دوگانه سوز کردن 
در دســتور کار قرار خواهد گرفت. همچنین برای 
اتوبوس های درون شهری هم عملیات تهاتر در 
حال پیگیری است که انشاءا... اتوبوس های گاز 
سوز و موتور گاز سوز استفاده شود. برای ون ها با 
ایران خودرو دیزل برای گازسوز کردن خط تولید 
چهارده هزار ون در حال انعقاد قرار داد هســتیم 
و این قرارداد در صورت نهایی شــدن، بزرگترین 
قرارداد ماشین های گازسوز ون در کشور خواهد 
بود و هم دانش فنی و هم کلیه ی نقشــه های 
تولید این ون به ایران منتقل خواهد شد. انشاءا... 
این قرارداد با ایران خودرو دیزل و شریک خارجی 
آن منعقد خواهد شد که از سال آینده نمونه های 
تولیدی این ماشــین کامال گاز سوز که موتورش 
پایه گاز سوز است و مخزن ها در زیر این خودرو 
قــرار گرفته اند و طرح اولیه تقریبا نهایی شــده 
اســت، هم تولید شود و در زمینه ی ون هم یک 
اتفاق خوبی که هست این است که خودروی پایه 

سوز استفاده می شود.
اســتفاده از ســي ان جي یا ال پي جي در  ��

خودروها به محلي براي بحث و بعضا اختالف نظر 
کارشناسان مبدل شده است. برخي معتقدند ال 
پي جي ســوخت بهتري نســبت به سي ان جي 
است و برخي نیز سي ان جي را سوخت برتر مي 
دانند. این اختالف نظر از کجا نشــات مي گیرد و 
ارزیابي و تحلیل جنابعالي به عنوان کارشــناس 

در این حوزه چیست؟
 CNG و LPG در خصوص مقایســه ی
باید بگویم که زیرساخت های موجود کشور چه 
هستند و توان تولید کشــور چقدر هست؟ باید 
ببینیم که قیمت تمام شــده ی LPG در کشور 
چقدر اســت و مقایسه ی آن با CNG و همان 
طور که می دانیم LPG گازی است که قابلیت 
صادرات دارد و خریدارهــای جهانی دارد و به 
هر نقطه از دنیا توســط کشتی های مخصوص 
 LPG قابل انتقال است و همچنین قیمت LPG
در مقایســه با بنزین حدود قیمت بنزین است. 
اگر بخواهیم توسعه ی LPG را در کشور رواج 
بدهیم، باید در ابتدا جایگاه سازی کنیم. متعادل 
با آن و همچنین قیمــت آن هم باید در حدود 
قیمت بنزین باشــد و حتی بحث بدون سوبسید 
آن هم از قیمت بنزینی باالتر اســت و من فکر 
می کنم در آن صورت کســی حاضر نیست از 

LPG به عنوان سوخت استفاده کند.

در خصوص جایگاه ها و 
الزام ایمنی جایگاهها، 
طرح هوشمند سازی 
جایگاه ها، با اتصال 
به سامانه ی سیمفای 

وزارت کشور پیش بینی 
شده است
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5
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه نامه هفته دولت گزارش

مروري بر دستاوردهاي یك ساله شرکت ملي نفت ایران؛

افتخارآفریني »نفت« در حصار محدودیت ها
صنعت نفت طي یک سال گذشــته روزهاي پرفراز و 
نشیبي را از سر گذرانده است؛ اعمال تحریم هاي غرب و به 
دنبال آن شرایط خاص اقتصادي و سیاسي از یک سو و وقوع 
بالیاي طبیعي همچون سیل و کرونا از سوي دیگر، باعث شد تا 
حرکت قطار صنعت نفت بر روي ریل توسعه با دشواري هاي 
فراواني همراه باشد؛ با این وجود تالشگران خستگي ناپذیر و 
کارکنان همیشه در صحنه این صنعت بنیادین، با عزمي راسخ 
و اراده اي پوالدین، محدودیت ها را به جان خریدند و در مسیر 
دستیابي به اهداف توسعه اي صنعت نفت، از هیچ مجاهدتي 

دریغ نکردند.
نتیجه این تالش ها و مجاهدت ها آن شــد که صنعت 
نفت و در راس آن شــرکت ملي نفت ایران -به عنوان بازوي 
اصلي توسعه صنعت نفت کشــورمان- طي یک سال گذشته 
دســتاوردهاي قابل توجهي را در کارنامه فعالیت حرفه اي خود 
ثبت کرده و با برنامه ریزي اســتراتژیک و رویکرد اتخاذ شده 
در مدیریت بحران توانســته است تا به اولویت هاي توسعه اي 
صنعت نفت کشورمان صورت واقعیت ببخشد.با تعیین تکلیف 
فــاز ۱۱ و اتمام بخش فراســاحل فازهاي ۱۳ و ۱۴ در ســال 
گذشته، روند توسعه فازهاي ۲۸ گانه پارس جنوبي انجام و راه 
براي دستیابي به ظرفیت تولید روزانه یکهزار میلیون مترمکعب 
گاز در کشور هموار شــد. در عین حال با آغاز رسمي عملیات 
احداث خط لوله انتقال نفت گوره به جاســک و همچنین آغاز 
عملیات احداث پایانه صادراتی نفت خام در منطقه مکران که در 
راستاي تبدیل جاسک به پایانه مهم صادراتي در کشور صورت 
گرفت، راه براي توســعه همه جانبه میادین نفتي مشترک در 
غرب کارون باز شد.در حوزه اکتشاف نیز طي همین مدت شاهد 
دستاوردهاي قابل توجهي بوده ایم؛ کشف میدان بزرگ گازي 
ارم با ذخیره ۵۴۰ میلیارد مترمکعب گاز درجا در تابســتان ۹۸ و 
میدان بزرگ نفتي نام آوران؛ با ذخیره ۵۳.۳ میلیارد بشکه نفت 
درجا در پاییز ۹۸ از جمله فعالیت هاي اکتشــافي شرکت ملي 
نفت ایران بوده اســت که عاملي مهم در تحقق بیش از ۱۳۰ 
درصدي تعهدات اکتشاف نفت و ۱۷۰ درصدي تعهدات اکتشاف 
گاز، در نیمه نخســت برنامه پنجساله اکتشاف کشور به شمار 
مي رود.طي پنج ماهه ابتدایي امسال نیز قرارداد تکمیل توسعه 
میدان آزادگان جنوبي و قرارداد ساخت بزرگترین واحد فرآورشي 
نفت و گاز کشور )CTEP( امضا شد که در کنار امضاي قرارداد 
توســعه اي میدان یاران و همچنین ۱۳ قرارداد مربوط به طرح 
هاي نگهداشت و افزایش توان تولید نفت که با بهره گیري از 
توان شرکت هاي داخلي محقق خواهد شد، نویدبخش روزهایي 
روشن در آینده صنعت نفت کشورمان است. آنچه در ادامه مي 
آید، گزیده اي از مهمترین دستاوردهاي شرکت ملي نفت ایران 

است که از تابستان ۹۸ تا به امروز حاصل شده است.
پایان کار توسعه پارس جنوبي و ایجاد ظرفیت تولید 

روزانه هزار میلیون مترمکعب گاز
پــارس جنوبي، به عنوان مهمتریــن و بزرگترین پروژه 
تاریخ صنعت نفت ایران، ماحصل بیش از دو دهه تالش شبانه 
روزي در ســنگر نفت اســت و امروز که به مدد همین تالش 
هــا، تکمیل طرح هاي مربوط به فازهــاي ۲۸گانه این میدان 
مشترک در ایســتگاه پایاني قرار گرفته است، گام هاي عملي 
در مسیر ایجاد ظرفیت تولید روزانه هزار میلیون مترمکعب گاز 
در کشــور طي آینده اي نزدیک برداشته شده است.بنابر برنامه 
ریزي انجام شده، با توسعه کامل فازهای تعریف شده در پارس 
جنوبی، ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک به بیش از ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی افزون بر یک میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید. این موضوع در راستای انجام تکالیف 
افزایش تولید نفت و گاز خواهد بود که از محورهای تخصصی 
اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز به شــمار مي رود.در عین 
حال شرکت ملي نفت ایران موفق شده است تا با بهره برداري 
از زنجیره نخست فازهاي ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي و بخش 
فراســاحل فازهاي ۱۳ و ۱۴ طي ســال گذشــته، فازهاي ۲۸ 
گانه پارس جنوبي را به ســرانجام برساند و بدین ترتیب توسعه 
بزرگترین میدان مشترک گازي کشور به خط پایان نزدیک شده 
اســت.تا پایان سال گذشته همچنین بهره برداري نهایي از ۳۹ 
سکوي تولیدي این میدان مشترک محقق شد که گام بلندي در 
مسیر دستیابي به اهداف تولید گاز در کشورمان به شمار مي آید.

اکتشاف نفت و گاز، جلوتر از برنامه
شــرکت ملي نفت ایران در مســیر تحقق برنامه هاي 
اکتشــافي خود به عنوان پله نخست فعالیت هاي صنعت نفت 
کشورمان در حوزه باالدستي نیز به دستاوردهاي قابل توجهي 
دست یافته است و در نتیجه آن بیش از ۱۳۰ درصد از تعهدات 
اکتشــاف نفت و ۱۷۰ درصد از تعهدات اکتشــاف گاز، در نیمه 
نخست برنامه پنجســاله اکتشاف براي صنعت نفت کشورمان 
حاصل شده است.از جمله این دستاوردها، کشف مخزن بزرگ 
نفتي »نام آوران« در آبان ماه گذشــته اســت که با ۵۳ میلیارد 
بشــکه ذخیره نفت درجا، دومین مخزن بزرگ کشف  شده در 
ایران به شــمار مي رود.کشف میدان گازي ارم در فاصله ۲۰۰ 
کیلومتری جنوب شیراز که از ذخایري معادل ۱۹ میلیارد فوت 
مکعب )معادل یک فاز پارس جنوبي( گاز درجا برخوردار اســت 
و بهــره بــرداري از آن مي تواند ۴۰ میلیــارد دالر درآمد عاید 
کشورمان کند نیز دستاورد دیگري است که درکارنامه اکتشافي 

شرکت ملي نفت ایران ثبت شده است.
احداث خط لوله گوره- جاسک و پایانه صادراتي مکران؛ 

یک تیر و چند نشان
یکي از مهمترین طرح هاي در دســت اقدام شــرکت 

ملي نفت ایران در مســیر توسعه همه جانبه صنعت نفت، طرح 
اســتراتژیک و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت 
پایانه صادراتي بندرجاســک است که از مدت ها پیش با هدف 
توسعه میدان هاي مشترک غرب کارون و تعریف شاهراه جدید 
صادراتي نفت ایران در دســتور کار قرار گرفته اســت.عملیات 
اجرایي این طــرح پراهمیت که با هــدف انتقال یک میلیون 
بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک 
خط لوله با طول تقریبی هزار کیلومتر و با ســاخت تلمبه خانه 
هاي بین راهی و ایســتگاه هاي توپکرانی به همراه پست ها 
و خطوط انتقال برق،  طرح ریزي شــده است، تیرماه امسال با 
دستور رئیس جمهوری رسما آغاز شد.این پروژه که هم اکنون 
به عنوان استراتژیک ترین طرح مجموعه صنعت نفت کشورمان 
مطرح اســت و به دلیل حجم باالي پیمانکاران ایراني حاضر 
در آن، از آن بــه عنــوان ایراني ترین طرح صنعت نفت نیز یاد 
مي شود، ضمن توانمندسازي پیمانکاران و سازندگان داخلي، از 
خروج روزانه ۲۰۰ میلیون دالر ارز از کشــور نیز جلوگیري مي 
کند.اجراي این راهبرد در ســطح شرکت ملي نفت ایران باعث 
شده تا ساخت بسیاري از تجهیزات مرتبط با صنعت نفت براي 
نخســتین بار در کشور انجام شــود؛  به عنوان نمونه، در ایجاد 
زنجیره تولید لوله NACE متناسب با نفت اسیدی، تبدیل تختال 
به ورق و ســپس لوله که برای نخستین بار اتفاق افتاده است، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت فوالد اکسین خوزستان، 
لوله سازی اهواز و ایران آروین، لوله سازی ماهشهر و لوله سازی 
صفا فعالیــت می کنند.احداث خطوط ۴۲ اینچ انتقال نفت خام 
از تلمبــه خانه گوره به پایانه جاســک به طول تقریبی یکهزار 
کیلومتر نیز از طرف ۶ پیمانکار خصوصی در حال انجام است. 
مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر 
است که پس از عبور از استان های بوشهر، فارس و هرمزگان 
از ۶۰ کیلومتری غرب شــهر جاســک به ترمینال و تأسیسات 
دریایی صادرات و واردات که احداث آن برنامه ریزی شده است، 
متصل می شــود. در محل اراضی غرب جاسک نیز احداث ۲ 
پاالیشگاه و ســه مجتمع پتروشیمی در دستور کار است که از 
سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود و در کنار 
احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام که از سوی یک پیمانکار 
ایراني و در قالب یک پروژه B.O.T در حال انجام است، اعتبار 
قابل توجهي را براي صنعت نفت کشورمان حاصل مي کند.به 
دنبال تجربه این موفقیت ها،  ســاخت و تأمین۵۰ الکتروموتور 
غول آسا و بزرگ به دست سه شرکت پمپ ساز ایرانی )پمپیران، 
پمپ های صنعتی ایران و شرکت پتکو( نیز رکورد جدیدی است 
که در اجرای طرح ملی و استراتژیک انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک به ثبت می رسد. بر اساس قرارداد منعقد شده، شرکت 
پمپیران و شــرکت پمپ های صنعتی ایران هر کدام تولید ۲۰ 
عدد پمپ ۲.۶ مگاواتی را با اعتبار ۱۹ میلیون یورو در دســتور 
کار دارند. شــرکت پتکو نیز موظف به تولید ۱۰ پمپ با همین 
توان و با اعتبار ۱۰ میلیون یورویی اســت. به گفته وزیر نفت، 
افزون بر ســاخت، کار بهره برداری از این پمپ ها به مدت پنج 
سال به عهده شرکت های ایرانی است تا تضمینی برای کیفیت 
تولید این الکتروموتورها باشد.پیش بینی می شود با هدف تشویق 
شرکت های سازنده تجهیزات داخلی در حوزه های مختلف، این 
سیاست جدید یعنی مدیریت بهره برداری از تجهیزات به مدت 
محدود به سازندگان دیگر تجهیزات صننعت نفت تسری پیدا 
کنــد.در کنار تمامي این فعالیت هاي توســعه اي، اتصال خط 
انتقال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشــکه ای میعانات گازی پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس به خط نفت، ابتکاري است که امکان صدور 
میعانات گازی را از طریق پایانه جاســک میســر مي سازد. با 
ساخت پایانه جدید صادراتي در منطقه مکران، جاسک به بندر 
جدید صادراتي نفت ایران بدل مي شــود که عالوه بر اهمیت 
سوق الجیشي، امکان اشــتغالزایي گسترده در مناطق محروم 

جنوب کشور را فراهم مي سازد. بندری که با اجرای پروژه های 
نفتی، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سنگین 
از منطقه گوره به جاسک در استان هرمزگان، امکان پهلوگیری 
کشتی های بسیار بزرگ با ظرفیت ۲ میلیون تن و ذخیره سازی 
۱۰ میلیون بشــکه نفت خام را پیدا خواهد کرد.انتقال نفت خام 
از گوره به جاسک با بیش از ۱.۸ میلیارد دالر سرمایه به نوعی 
تمرکززادیی از پایانه های صادراتی و متنوع ســازی این روند و 

کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را در پی خواهد داشت.
توسعه صنعت نفت با تکیه بر توان داخلي

شرکت ملي نفت ایران در مسیر توانمندسازي پیمانکاران 
و ســازندگان ایراني صنعت نفت، در گام اول اتکا و اطمینان به 
توان داخلي را در دســتور کار قرار داده و تالش کرده است تا با 
ســرمایه گذاري بر پتانسیل هاي بومي، طرح ها و پروژه هاي 
صنعت نفت را به پیش برد.امضاي قرارداد تکمیل توسعه میدان 
آزادگان جنوبي با شــرکت پتروپارس با هدف تولید روزانه ۳۲۰ 
هزار بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، به همراه 
امضاي قرارداد ســاخت بزرگترین واحد فرآورشــي نفت و گاز 
کشور )CTEP( که با هدف ایجاد ظرفیت پاالیشي روزانه ۳۲۰ 
هزار بشــکه نفت در روز انجام مي شود، بخشي از قراردادهایي 
است که با تکیه بر توان شرکت هاي ایراني عملیاتي شده است.

در عین حال با امضاي قرارداد توســعه میدان یاران به عنوان 
ششــمین قرارداد IPC نفت نیز که در تیرماه امسال نهایي شد، 
شرکت توســعه صنعت نفت و گاز پرشیا متعهد شد تا طی ۱۰ 
ســال، تولید تجمعی نفت این میدان را به ۳۹.۵ میلیون بشکه 
برساند که حدود ۲ میلیارد دالر درآمدزایي براي کشورمان در بر 
خواهد داشت.امضاي قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید 
و بهره برداري از میادین پرنج و پارسي نیز امکان افزایش تولید 
۳۳ هزار بشــکه نفت در روز و ایجاد درآمد روزانه ۱.۶۵ میلیون 
دالر با احتســاب نفت ۵۰ دالري را فراهم کرده است و در کنار 
قرارداد توســعه اي میدان گازی بالل که با هدف ایجاد امکان 
برداشــت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ۱۵ هزار 
بشــکه میعانات گازی از این میدان به امضا رسیده است، گام 
بلند دیگري در مســیر خودکفایي در صنعت نفت کشورمان به 
شمار مي رود.طي سال گذشته همچنین هشت قرارداد اکتشافي 
در مناطق مختلف نفتي و گازي کشور منعقد شده که با هدف 
دستیابي به توسعه همه جانبه در سطح شرکت ملي نفت ایران 
منعقد شده و وارد فاز اجرایي شده است.این قراردادها که بدون 
شــک ضامني بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشــور با 
رویکرد حمایت حداکثري از تولید داخلي و توانمندسازي شرکت 
هاي داخلي است، در نهایت به بهره مندي از توان متخصصان 
و ســرمایه هاي انساني و بومي، ایجاد اشتغال گسترده به ویژه 
در سطح نیروهاي بومي و در نهایت حفظ سرمایه ملي خواهد 
انجامید که از اهداف مهم در افق توســعه اقتصادي کشورمان 

است.
امضاي ۱۳ قرارداد ۱.۵ میلیارد یورویي با شرکت هاي 

داخلي 
شــرکت ملي نفت ایران در دوره پسا برجام و به موازات 
پیگیری انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز کشور در 
قالب مدل جدید قراردادهای باالدستی)IPC(، طرح نگهداشت و 
افزایش تولید نفت را نیز با هدف ایجاد اشتغال برای پیمانکاران 
و سازندگان داخلی و نیز حفظ و افزایش میزان تولید از میادین 
نفتي در دست بهره برداري کشــور در دستور کار قرار داد.این 
طرح بنیادین مشتمل بر ۳۳ پروژه، شامل ۲۹ پروژه در بخش 
خشــکي و چهار پروژه فراساحلی اســت که با سرمایه گذاري 
۶.۲ میلیارد دالري )با احتســاب هزینه هاي تامین مالي، ارقام 
بازپرداخت در تعهد دولت به ۷.۲ میلیارد دالر بالغ خواهد شــد( 
اجرایي خواهد شد.پیش بیني مي شود با اجراي پروژه هاي این 
طرح که در محدوده جغرافیایي هفت اســتان نفت خیز کشور 

شامل استان هاي کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویر 
احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان  قرار گرفته است، تولید نفت 
خام کشور به طور متوسط حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش 
یابد. در عین حال پیش بینی می شود در پایان اجرای این طرح، 
سهم ساخت داخل در صنعت نفت به ۸۰ درصد برسد که رقم 
قابل توجهي است.شــرکت ملي نفت ایران در مرحله نخست 
واگــذاري این پروژه ها و پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع 
ذیربط، نسبت به تهیه و انتشار اسناد و برگزاري مناقصات ۱۰ 
پروژه از مجموعه پروژه هاي این طرح اقدام کرد که به انتخاب 
هشــت شــرکت  اکتشــاف و تولید و حفاري ایراني به عنوان 
پیمانکار این پروژه ها و انعقاد ۱۰ قرارداد مهندسي، تأمین کاال 
 )EPC-EPD( و تجهیزات، ساختمان و نصب و اجراي حفاري
به ارزش حدود ۷۴۰ میلیون یورو در بهمن ماه سال ۹۷ انجامید. 
این پروژه ها که از ابتدای ســال گذشته شروع به کار کرده اند، 
پس از طي فازهاي مهندسي و خرید کاال به تدریج وارد مراحل 
اجرایي شده اند. به موازات اجرای پروژه های مرحله اول طرح، 
برگزاری مناقصات ۱۳ پروژه مرحله دوم به ارزش قراردادی بالغ 
بر ۱.۵ میلیارد یورو در اولویت کاري شرکت ملي نفت ایران قرار 
گرفت که اخیرا با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشــخص 
شدن برندگان آن ها،  به ۱۱ شرکت یا مشارکت واگذار شده اند. 
این در حالي اســت که مجموع ارزش قراردادهای واگذار شده 
این طرح در مراحل اول و دوم بالغ بر ۲.۲ میلیارد یورو می شود 
که در مجموع دو مرحله، حفاری ۱۶۵ حلقه چاه جدید و تعمیر 
۷۱ حلقه چاه موجود را شامل خواهد شد. در عین حال برگزاری 
مناقصات مربوط به ۱۰ پروژه مرحله سوم این طرح نیز در حال 
انجام است که به زودی این پروژه ها نیز به پیمانکاران منتخب 

واگذار خواهند شد.
قراردادهاي امضا شده مرحله دوم طرح نگهداشت و 

افزایش تولید نفت
پیمانکار منتخبپروژه شرکت مجري

ملي مناطق 
نفتخیز جنوب

شرکت حفاری شمال )هلدینگ مارون ۱و۴
انرژی گستر سینا(

شرکت گلوبال پتروتک کیشزیالیی
شرکت گسترش انرژی پاسارگادسیاهمکان

شرکت توسعه صنعت نفت و رامین
گاز پرشیا

مشارکت صنایع نفت و انرژی قشم اهواز ۱و۴
و مارون کاران

شرکت توسعه انرژی و نفت نگین مارون ۲و۵
آفاق کیش )تنکو(

شرکت توسعه پترو ایرانمنصورآباد
چلینگر و 
شرکت گلوبال پتروتک کیشگرنگان

شرکت توسعه انرژی و نفت نگین مارون ۶
آفاق کیش )تنکو(

مشارکت شرکت ملي حفاري ایران باالرود
و مهندسي ساختماني جهانپارس

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات مارون ۳
دریایی ایران

نفت فالت قاره 
ایران

مشارکت پتروپارس و مبین سازه فروزان
گستر )ایزویکو(

رسالت
مشارکت مهندسی و ساخت 

تاسیسات دریایی ایران و راهبردهای 
هوشمند

مجموع 
ارزش تقریبی 
قراردادهاي 
مرحله دوم

۱۵۰۰ میلیون یورو

مسئولیت هاي اجتماعي  و مشارکت صنعت نفت در 
ارتقاي رفاه همگاني

شــرکت ملي نفت ایران در مسیر پیشبرد اهداف توسعه 
اي خود، توسعه و عمران مناطق محروم را نیز در اولویت هاي 
کاري خــود قرار داده و ضمن برنامه ریــزي براي انجام ۸۰۵ 
پروژه مختلف آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، خدماتي، ورزشي و 
راهسازي، نقش موثري در رونق و شکوفایي اجتماعي و فرهنگي 
مردم این مناطق داشته است.در مسیر تحقق این پروژه ها که از 
اعتباري بالغ بر ۲۳.۵ میلیون میلیون ریال برخوردار است، مقرر 
شده است تا ۲۹۰ پروژه در سال ۹۹ به سرانجام برسد که تاکنون 
نیمي از آن ها عملیاتي شــده و بخش هاي دیگر نیز به تدریج 
تا پایان سال اجرایي مي شود.در میان اقدامات مربوط به انجام 
مسئولیت هاي اجتماعي صنعت نفت در شرکت ملي نفت ایران 
همچنین تعداد ۴۱۶ پروژه مربوط به مناطق سیل زده تعریف و 
مقرر شــد تا جبران بخشي از آسیب هاي وارد شده به ساکنان 
مناطق ســیل زده طي یک برنامه جامع پنج ساله و با اعتباري 
بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال انجام پذیرد.بر همین اساس در سال 
گذشــته، ضمن تحویل اسناد واگذاری ۳۳۳۳ حواله آهن آالت 
مورد نیاز برای بازســازی مناطق سیل زده اهواز، کارون، باوی، 
حمیدیه، دشت آزادگان، شــادگان و هویزه، ۵۱ میلیارد تومان 
اعتبار نیز براي تکمیل ۵۰۰ واحد نیمه تمام در مناطق زلزله زده 
مسجد سلیمان و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه فاضالب 
جدید این شــهر اختصاص یافته و مراحل اجرایي بخشي از آن 
ها نیز به پایان رسیده است.در عین حال امسال نیز ۱۳.۲ میلیارد 
تومان اعتبار از سوي شرکت ملي نفت ایران براي اجراي طرح 
انتقال آب به غیزانیه پرداخت شده و مبالغ قابل توجهي نیز براي 
انجام مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در مقابله با کرونا هزینه 
شده است.شرکت ملي نفت ایران در مسیر انجام وظایف خطیر 
خود در حوزه مســئولیت هاي اجتماعي همچنین چهار درصد 
از مبلغ هر قرارداد در انجام ۳۳ پروژه مربوط به نگهداشــت و 
توان تولید نفت را به این امر اختصاص داده اســت که در کنار 
دیگر اعتبارات قانوني، ضامني براي توســعه متوازن اقلیمي در 

کشورمان خواهد بود. 
کارنامه پربار نفت در بحبوحه محدودیت ها

در مروري بر دیگر دستاوردهاي یکساله شرکت ملي نفت 
ایران مي توان از اقداماتي که در مسیر دستیابي به ظرفیت تولید 
۱۴۰ هزار بشــکه اي نفت در میــدان آزادگان جنوبي و ظرفیت 
۴۰۰ هزار بشکه اي تولید نفت در میادین مشترک غرب کارون تا 
پایان سال ۹۹ انجام شده است، یاد کرد.براین اساس ضمن آغاز 
عملیات احداث کارخانه جمع آوری و فرآورش گازهای مشــعل 
در منطقه غرب کارون، افزایش تولید نفت در میدان نفتی یاران 
شــمالی با نصب پمپ درون چاهی، استقرار نخستین تفکیک گر 
ســیار در میدان مشــترک یاران جنوبی و حفاري نخستین چاه 
جهت دار در میدان مشترک آزادگان جنوبی در دستور کار شرکت 
ملي نفــت ایران قرار گرفت تا اهداف تولیــدي در حوزه میدان 
هاي مشترک نفتي غرب کارون با رعایت الزامات زیست محیطي 
را محقق ســازد.در ادامه، با توجه به اینکه هم اکنون بخشي از 
افزایــش تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی با اســتفاده از 
دســتگاه فرآورش ســیار )Skid Mounted( به میزان ۴۰ تا ۵۰ 
هزار بشکه در روز انجام مي شود و با توجه به کارآمدي این شیوه 
تولید، طي قراردادي که میان شــرکت مهندسي و توسه نفت با 
جهاد دانشگاهي امضا شد، مقرر شد تا نمونه داخلي این دستگاه 
با توان داخلي طراحي و ســاخته شود. این تأسیسات که کارکرد 
واحدهای فرآورشــی کامل را دارند، برای نخستین بار در میدان 
نفتي آزادگان جنوبی به کار گرفته شد، مي تواند به عنوان الگویي 
در دیگر میدان هاي نفتي نیز مورد اســتفاده قرار گیرد. در ضمن 
فرآیند ســاخت بزرگترین واحد فرآورش باالدستی صنعت نفت 
کشور به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشــکه در روز در حال اجراست که 
پیش بیني مي شود فرآورش تمام نفت تولیدی برنامه ریزی شده 
در آزادگان جنوبی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام شود.عالوه بر آن با 
افتتاح رسمی فاز نخست زنجیره انتقال نفت میادین غرب کارون 
مشــتمل بر انتقال بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام به مبادي 
صادراتي و واگذاري عملیات راهبری تلمبه خانه غرب کارون به 
شــرکت نفت و گاز اروندان طي مردادماه امسال، گام دیگري در 

مسیر پیشبرد اهداف شرکت ملي نفت ایران برداشته شده است.
در کنار این دســتاوردها، اواخر مردادماه امسال، سامانه 
مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران که با هدف پایش، کنترل 
عملکرد و مدیریت بهینه  و یکپارچه پروژه های »طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت« و همین طور همه پروژه ها و پورتفولیوی 
این شرکت و شــرکت های تابع طراحی شده است، به صورت 
رسمي مورد بهره برداري قرار گرفت.قرار است تا از این سامانه 
که قریب به یک سال است برای پروژه های مرحله نخست طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت مورد استفاده قرار گرفته، برای 
پروژه های مراحــل بعدی این طرح و همچنین پروژه های آتی 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه استفاده شود.اجراي 
این پروژه ها در کنار هزاران طرح و پروژه دیگر، کارنامه عملکرد 
قابل دفاعي را براي شــرکت ملي نفــت ایران به ارمغان آورده 
است و تنها با نگاهي گذرا به عملکرد یک ساله این شرکت، مي 
توان این نکته را دریافت که دومین شرکت بزرگ نفت دنیا، با 
وجود تمامي محدودیت هایي که طي یک ســال گذشته با آن 
دست به گریبان بوده اســت، توانسته است به عنوان عضوي 
اثرگذار در تمامي ارکان اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي 
ایفاي نقش کند و سهم خود در رونق و شکوفایي ایران عزیز را 

به بهترین شکل ممکن ادا کند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارشویژه نامه هفته دولت

روایتی از تالش 7 ساله برای توسعه گازرسانی در کشور؛

محرومیت زدایی به سبك گازی ها
گازرســانی به مناطق مختلف کشــور به 
ویژه در مناطق روســتایی ، ایــن روزها به یکی 
از نمادهــای محرومیت زدایی و عدالت اجتماعی 
کــه از جمله سیاســت هــای کالن جمهوری 
اسالمی ایران اســت تبدیل شده و این سوخت 
پاک با ورود به هر منطقه با خود رفاه، آســایش، 
آبادانی،اشتغال زایی، توسعه اجتماعی و اقتصادی 

و... همراه ساخته است.
در طول ســال های گذشــته بخش قابل 
توجهی از مناطق شــهری، روســتایی و صنعتی 
کشــور به شبکه سراســری گاز متصل شده و تا 
دو سال آینده شاهد بسته شدن پرونده گازرسانی 
به روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور خواهیم بود 
و درصد بیشــتري از خانوار روستایی کشور تحت 
پوشش شــبکه گاز قرار خواهند گرفت. با بررسي 
آمار و ارقام منتشر شــده از مراجع رسمي کشور، 
مي توان پیشرفت هاي حاصل شده در حوزه گاز 
را به خوبي درک کرد؛ به طوري که شــرکت ملی 
گاز ایران توانســته اســت در این سال ها جایگاه 
خود را در این حوزه نه تنها در داخل کشــور بلکه 
در منطقــه و دنیا ارتقا دهد بــه گونه اي که هم 
اکنون مجموع خطوط انتقال گاز کشــور به حدود 
۳۸ هــزار کیلومتر افزایش یافته و ایران چهارمین 
شــبکه انتقال گاز جهان و نخستین شبکه انتقال 
گاز خاورمیانــه را در اختیار دارد.از ســوی دیگر 
تاکنون ۱۱۹۴ شــهر و ۳۱۳۹۲ روستا و ۱۰۵ هزار 
واحد صنعتی کشــور به شبکه گاز متصل شده اما 
پیشرفت هاي صورت گرفته فقط به افزایش دامنه 
گازرساني محدود نمي شود و در حوزه های دیگر 

نیز شاهد ثبت رکوردهایی جدید هستیم.
۷ سال به اندازه ۴۸ سال پروژه اجرا شد

با نگاهي کوتاه به آمار گازرســاني در حوزه 
روســتایي، به نکته اي قابل تامــل پي مي بریم. 
از ابتدای تاسیس شــرکت ملی گاز ایران در سال 
۴۴ تــا آغاز به کار دولت یازدهم در مجموع به ۱۴ 
هزار روستا گازرسانی شده و این در حالی است که 
تنهــا در طول فعالیت هــای دولت های یازدهم و 
دوازدهم به حدود ۱۷ هزار روســتا گازرسانی شده 
که این رقم نشــان از عملکرد بی نظیر این شرکت 
در طول این هفت سال دارد. افزون بر گازرسانی به 
روســتاها، در طول ۷ سال گذشته به ۲۱۹ شهر نیز 
گازرسانی شــده است.گازرسانی به روستاها افزون 
بر افزایش مهاجرت معکوس از شــهرها به مناطق 
روســتایی، توسعه زیرســاخت های اشتغال زایی، 
کاهش تخریب منابع طبیعی، حفظ محیط زیست، 
افزایش امید به زندگی و... را نیز فراهم کرده است.

بند »ق« و آغاز ماجرا
اگر بخواهیــم به دالیــل موفقیت و ثبت 

رکوردهای بی نظیر در توســعه زیرســاخت های 
گازرســانی در کشــور بپردازیم، قطعــا تامین و 
انضبــاط مالی در ردیف نخســت قرار می گیرد و 
زمینه اجرای طرح های گازرســانی را از ســوی 
مردان و زنان صنعت گاز فراهم کرده اســت. در 
این میان، بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه ســال 
۹۳ و در ادامــه، قانــون رفع موانــع تولید را باید 
یکی از مهم ترین قوانین برای توســعه زیرساخت 
های گازرســانی بدون بهره گیری از منابع دولتی 
برشــمرد.در قالب این طرح که با ابتکار وزیر نفت 
و از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم اجرایی شد، 
صنعت نفــت اجازه یافت تا ســقف ۱۰۰ میلیارد 
دالر بــرای اجرای طرح های نفــت و گاز، بهینه 
ســازی، کاهش مصرف انرژی و... در بخش های 
مختلف صنعت با رعایت سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساســی با متقاضیان و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی و عمومی با اولویت اســتفاده از 
تجهیزات ســاخت داخل قرارداد امضا کند. براین 
اساس هزینه گازرسانی به بخش های مختلف از 
محل جایگزینی به جای ســوخت مایع تامین شد 
کــه افزون بر کاهش هزینه هــای دولتی و ورود 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی، حجم صادرات 

فرآورده های نفتــی را نیز افزایش داد که موجب 
ارزآوری برای کشور در اوج تحریم ها شد.

توسعه گاز و خداحافظی با کپسول و دبه نفت
بــا ورود گاز به هر منطقــه به ویژه مناطق 
روستایی شــاهد تغییر ســبک زندگی اهالی آن 
خواهیم بود. تــا پیش از این روســتاهایی که از 
نعمت گاز بی بهره بودند، از سوخت مایع، کپسول 
هــای گاز LPG و در برخی مــوارد از هیزم برای 
نیازهای گرمایشــی خود استفاده می کردند که با 
ورود گاز، مــردم آن منطقه با کپســول های گاز، 
دبه های نفت و هیــزم خداحافظی کردند. تصور 
کنید در منطقه ای سردســیر بــرای گرمایش از 
بخاری های نفتی اســتفاده می شد که عالوه بر 
خطرات جانی و بهداشــتی، برای تامین و انتقال 
این نفت چه مشــقت هایی را متحمل می شدند؛ 
این در حالی اســت که با ورود گاز، دیگر دغدغه 
ای بــرای گرمایش وجود ندارد و ســوخت در هر 
لحظه از شــبانه روز بدون سختی در اختیار مردم 
قرار دارد.براســاس آمارها، پیش از این روزانه ۲۵ 
میلیون لیتر نفت سفید در بخش روستایي مصرف 
مي شــد و این درحالي اســت که این میزان هم 
اکنــون به کمتر از ۲ میلیون لیتر در روز رســیده 

است که نشان دهنده توسعه گازرسانی در مناطق 
روستایی اســت و مردم مناطق روستایی به ویژه 
در مناطق کوهستانی و سردسیر، این روزها شاهد 
توســعه گازرسانی در شهرها و روستاهایی هستند 
که همواره پوشیده از برف است، اما دل شان قرص 
می شــود وقتی می دانند با آمــدن گاز دیگر وزن 
کپسول گاز بر دوش شان ســنگینی نخواهد کرد 
و بوی نفت در خانه هاشان نخواهد پیچید.از سوی 
دیگر، افزون بر شــاخص های رفاهی، ورود گاز 
به مناطق روستایی ســبب افزایش شاخص های 

بهداشتی نیز شده است.
گاز؛ حامي درختان

یکي دیگر از بزرگترین دستاوردها در اجراي 
پروژه گازرساني به روستاها، کمک به حفظ مراتع 
و جنگل هاســت، زیرا با وجود گاز، قطع درخت، 
بوته هــا و مراتع، دیگر توجیــه اقتصادي ندارد. 
شــواهد حاکی از قطع درختان، تبدیل به هیزم و 
استفاده از آن برای مصارف انرژی در روستاهاست. 
جایگاه ویژه و خاص درختان به عنوان اکوسیستم 
حیاتبخــش و نقش آن در چرخه حیات و حفاظت 
از تنوع زیستی کره زمین بر کسی پوشیده نیست. 
در نگاه اول قطع درختــان منجر به نابودی گونه 

های گیاهی و جانواری می شــود؛ گونه هایی که 
هریک در چرخه زیستی نقشی اثرگذار دارند و در 
ادامه با افزایش تولید دی اکسید کربن، حیات کره 
زمیــن به خطر می افتد! جنــگل ها ۱۸ درصد از 
دی اکسیدکربن را در خود جای داده اند و وظیفه 
تولید اکســیژن کره زمین را به عهده دارند با این 
حال اهالی مناطقی که سوختی ارزان در دسترس 
ندارند ، مجبور هســتند به درخت به عنوان منبعی 
برای تولید انرژی گرمایشــی نگاه کنند. متاسفانه 
براساس آخرین بررسی های انجام شده، ۱ میلیون 
و ۴۰۰ هزار هکتار از وســیع ترین رویشگاه گونه 
های مختلف بلوط به دالیلی از جمله خشکسالی، 
قطــع و تهیه هیــزم برای تامین ســوخت و... از 
بین رفته اند و احیای آن تقریبا غیرممکن اســت. 
نگاهی به این تغییرات زیست محیطی جایگاه گاز 
به عنوانی ســوختی ارزان و پاک که در دسترس 

قرار گرفته را بیش از پیش با اهمیت می سازد. 
گازرسانی مناطق مرزی 

روســتاهای مرزی و دورافتاده نیز از جمله 
مناطقی به شمار می آیند که تا پیش از این برای 
تهیه ســوخت با چالش های زیادی مواجه بودند.
بدون اغراق شاید گازرســانی به روستاها یکی از 

مهم ترین اقدامات جمهوری اسالمی ایران برای 
تحقق سیاست های عدالت اجتماعی و محرومیت 
زدایی اســت تا جایی که برای گازرســانی هیچ 
تفاوتــی میان مرکز و مناطــق دورافتاده مرزی و 
روســتایی وجود ندارد؛ چه بسا به دلیل دور افتاده 
بودن از مرکز و صعب العبور بودن مناطق روستایی 
و مرزی، اعتبار بیشتری برای هر اشتراک گاز باید 
هزینه شود با این حال هم اکنون شاهد گازرسانی 
به مناطق مرزی در اســتان های مختلف هستیم.
هم اکنون حتی شــهرها و روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار مــرزی که فاصله زیادی با مرکز اســتان 
دارند گازرســانی شده یا عملیات گازرسانی در آن 

در جریان است. 
گازرسانی به دیار مهربانی و پایان انتظارها

از دیگر اقدامات شــاخصی که در طول سال 
های گذشــته در حوزه گازرســانی شاهد آن بودیم، 
گازرسانی به آخرین مرکز استان فاقد گاز بود.پروژه 
گازرســاني به زاهدان، به عنوان آخرین مرکز استان 
فاقــد گاز کــه از جمله قول هــاي رئیس دولت به 
مردم این دیار به شــمار مي آید، با هدف محرومیت 
زدایي از مناطق کمتر توســعه یافته در دســتور کار 
شــرکت ملي گاز ایران قرار گرفت و ۱۰ اســفندماه 
۹۵ بــا حضور رئیس جمهــور در میدان گاز زاهدان 
به طور رســمي افتتاح شد. سال ها، احداث خط لوله 
انتقال گاز زاهدان متوقف شده بود و سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي نتوانســته بودند آن را اجرا کنند اما 
با همت ویژه در دولــت یازدهم، این خط لوله اجرا 
و گاز را به زاهدان رســاندیم.در ادامه، گازرسانی به 
دیگر مناطق اســتان سیســتان و بلوچستان نیز در 
دســتور کار قرار گرفت و هم اکنون عملیات اجرایی 
گازرسانی در مناطق شهری و روستایی سطح استان 
در جریان است.با هدف شتاب در روند گازرسانی به 
استان سیستان و بلوچستان، طرح ضربتی در دستور 
کار شــرکت ملی گاز ایران قــرار گرفت و افزون بر 
شــرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، از ظرفیت 
چند شرکت گاز استانی دیگر نیز بهره گرفته شد که 
تاثیری قابل توجه در ســرعت بخشیدن به عملیات 
گازرسانی به این اســتان محروم داشت و تا کنون 
بیش از ۵۲ هزار مشــترک در سطح استان از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شــده اند.افزون بر سیستان و 
بلوچســتان، این روزها شــاهد گازرسانی به شهرها 
و مناطق دیگری نیز در دیگر اســتان ها هســتیم، 
که با پایان گازرســانی به آنها، شاهد تحقق بیشتر 
پویش ســبز گازرسانی در کشــور خواهیم بود.ارائه 
رقم ســرمایه گذاری در صنعت گاز طی سال های 
گذشته نشــان از حجم فعالیت های کالن شرکت 
ملی گاز ایــران دارد.در مجموع از ســال ۱۳۹۲ تا 
۱۴۰۰، بیــش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان در صنعت 
گاز ایران ســرمایه گذاری شــده است که این رقم 
عمدتــا از محل منابع جدید ناشــي از صرفه جویي 
در مصرف ســوخت هاي مایع تامین شده است. اما 
نکته قابل توجه اینجاســت کــه تقریبا همه لوازم و 
تجهیزات شبکه هاي توزیع گاز در داخل کشور تولید 
مي شود و در عمل بیش از چند هزار میلیارد تومان 
کار تنها از سوي شرکت ملي گاز ایران به پیمانکاران 
و ســازندگان ایراني ارجاع شده است و این موضوع 
گامي موثر در مسیر تحقق شعار تولید ملي و اقتصاد 
مقاومتي اســت که شــرکت ملي گاز ایران توانسته 
اســت آن را عملیاتي کند.توسعه در صنعت گاز گویا 
پایانی ندارد و همزمان با هفته دولت امســال پروژه 
گازرســانی به ۹۰۰ روستا در ســطح کشور به بهره 
برداری می رسد. همچنین تا پایان سال در دو نوبت 
نیز شاهد گازرسانی به ۲ هزار روستای دیگر خواهیم 
بود. ســال ها پیش و پس از حفر نخستین چاه نفت 
در مسجد ســلیمان، هیچکس حتي تصور نمي کرد 
گازي بد بو که به همراه نفت از چاه خارج و سوزانده 
مي شــود، روزي بــه یکي از ســوختهاي حیاتي و 
مهم سبد انرژي دنیا بدل شــود.گاز از جمله ذخایر 
ارزشمندي است که درکنار دیگر منابع غني موجود 
در کشــور توانسته است رونق و تحول روزافزوني را 
رقم بزند. این منبع با ارزش وغني، امروز به صنعتي 
با ریشه قطور تبدیل و نقش محوري آن موجب شده 
است تا گام هاي مهمي درجهت توسعه و پیشرفت 
کشور برداشته شود. گازرســانی به مناطق شهری، 
روســتایی و صنایع و بهره مندی حدود ۹۴ درصدی 
مردم از گاز گویاي این نقش مهم و محوري است.

همزمان با توســعه کمی در بخــش های مختلف، 
افزایش کیفی اجراي طرح هاي داخلي، برنامه ریزي 
براي حضور موثر در بازار جهاني نیز در دســتور کار 
قرار گرفته و با تالش کارکنان شرکت ملي گاز ایران 
نهالی که در سال ۴۴ کاشته شد هم اینک به درختی 
تنومند تبدیل شــده که یکي از ۱۰ شــرکت بزرگ 
خاورمیانه به شمار مي آید و در سال های آینده نیز 

شاهد رشد و ترقی بیش از پیش آن خواهیم بود.
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7
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه نامه هفته دولت گزارش

اخبار

توصیه مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به سهامداران:
غیر از کسانی که واقعا به پول نیاز دارند، کسی 

سهم نفروشد
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس با ارزش بازار

 ۴۱۲ هزار میلیارد تومان بار دیگر رتبه نخست خود در بازار سرمایه 
را پس گرفت

صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با نماد فارس با ارزش بازار ۴۱۲ 
هزار میلیارد تومان بار دیگر رتبه نخســت خود در بازار ســرمایه را پس 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
جعفــر  ربیعی دربــاره وضعیت این روزهای بورس گفــت: یکی از وظایف 
هلدینگ ها حمایت از سهامشــان در شرایط احساســی است. ما حتما این 
وظیفه را انجام می دهیم. اما به هر حال همه بازیگران بازار هم باید در این 
مورد کمک کنند. هماهنگی هایی شــده، حداکثر تالش خود را می کنیم 
که از طریق صندوق بازار گردانی هلدینگ، ســهام فارس را کنترل کنیم.

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در گفت وگو با بورس 
۲۴، اظهار داشــت: بحث اصلی این اســت که به خصوص دارندگان سهام 
عدالت، ســهام خود را احساسی نفروشــند. چنین کاری باعث می شود که 
آن ها ضرر کنند. به صورت تاریخی نشــان داده شــده، هر کسی در این 
شــرایط سهم می فروشد، ضرر خواهد کرد.وی تصریح کرد: توصیه می کنم 
ســهامداران با تدبیر و فکر و بررسی عمل کنند. غیر از کسانی که واقعا به 
پول نیاز دارند، کسی ســهم نفروشد.او درباره فعالیت های صندوق توسعه 
بازار گفت: صندوق توســعه بازار هم با شرکت های بزرگ در ارتباط است؛ 
چه در روزهای مثبت و چه منفی، نقش صندوق توســعه بازار مهم است و 
ما هم همکاری خواهیم داشــت.ربیعی در پایان گفت: در مورد بازار امروز 
نمی توان پیش بینی دقیقی داشت، اما باز هم تکرار می کنم، کسانی که در 
صف فروش ایســتادند غیر از افرادی که واقعا پول ضروری الزم دارند، اگر 

به حرف ما اعتماد دارند از صف فروش خارج شوند.
نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران در 

پتروشیمی مهاباد راه اندازی شد
مجتمع پتروشیمی مهاباد با تکیه بر توان و دانش پژوهشگران خود 
موفق شد نخستین نیروگاه خورشیدی شناور کشور را وارد مدار تولید کند.

به گزارش دانش نفت به نقل از پتروشــیمی مهاباد، این شرکت پس 
از ۶ مــاه تحقیق موفق شــد این ایده را عملی کنــد. ظرفیت این نیروگاه 
روزانه ۲۰۰ کیلووات ســاعت اســت که در صورت تکمیل طرح و اجرای 
فاز دوم، این ظرفیت به نیم مگاوات برق هم می رســد و تا چند هفته آینده 
این نیروگاه به شبکه سراسری برق متصل می شود.۸۰ درصد امکانات این 
نیروگاه بومی شده و برای نخستین بار روی استخر ذخیره آب های سطحی 
مجموعه پنل های شناور به کار گرفته شد و در کنار جلوگیری از تبخیر آب، 
کارآیی نیروگاه با خنک کاری در ســطح آب های سطحی ۱۳ تا ۱۵ درصد 
افزایش یافته اســت.یکی از مزیت های مهم این طرح جلوگیری از تبخیر 
آب و اســتفاده از آب شیرن کن ها برای مناطقی است که از شبکه سراسری 
برق دورند و از نظر زیرســاخت های انرژی و نیرو دچار مشکل هستند. این 
طرح در کنار مزیت های عمرانی از نظر اقتصادی هم برای ســرمایه گذار به 
صرفه اســت.هزینه برآوردشده برای این طرح ۸۵۰ میلیون تومان است که 
زمان بازگشت سرمایه در این طرح با حمایت دولت کمتر از پنج سال است، 
همچنین قرار اســت این نیروگاه خورشیدی در فاز دوم برق مورد نیاز ۴۰۰ 
خانوار روســتایی را تأمین کند.ساخت این نیروگاه هم زمان می توان انرژی 
الزم از نظر نیرو )برق( برای اســتقرار جوامع و در ادامه آب شــیرین مورد 

نیاز مردم را فراهم کند.
بهره برداری از پتروشیمی لردگان مصداق 

اقتصاد مقاومتی و خودباوری
نماینده لــردگان در مجلس بــا بیان این که حمایــت از صنعت 
پتروشــیمی باید اولویت سیاســت های توســعه اقتصادی کشور باشد، 
گفت: بهره برداری از پتروشــیمی لردگان مصداقی از اقتصاد مقاومتی و 

خودباوری است.
حسین بامیری نماینده لردگان و خانمیرزاد در مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با خبرنگار نیپنا،  به بهره برداری رسمی پتروشیمی لردگان در آینده 
نزدیک  اشــاره کرد و گفت: مجتمع پتروشــیمی لردگان از چند جهت حائز 
اهمیت است. نخســت اینکه این پروژه در منطقه کمتر توسعه یافته احداث 
شده است که با راه اندازی کامل آن تحولی عظیم در منطقه ایجاد خواهد شد، 
دوم این که با جذب و اســتخدام نیروهای بومی گام بسیار مهمی در جهت 
کاهش نرخ بیکاری خواهد داشــت.وی با تاکید بر این که وجود منابع غنی 
نفت و گاز در کشور گســترش صنعت پتروشیمی را در اولویت  سیاست های 
توسعه اقتصادی قرار داده است، افزود: بسیاری از پتروشیمی ها در ماهشهر و 
عسلویه قرار دارند و کمتر طرحی وجود دارد که در مناطق کمتر توسعه یافته 
و محروم همچون لردگان احداث شــده اند، اما طراحی و ساخت پتروشیمی 
در منطقه لردگان یکی از سیاســت ها و اقدام های خوب دولت است.بامیری 
مهمترین اولویت سیاســت های راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی کشور در 
مســیر تحقق جهش های دوم و ســوم این صنعت را افزایش ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی دانست و گفت: با تکیه بر توان داخلی نیروی انسانی 
توانمند و کارآمد ایرانی مســیر توسعه پتروشیمی را هموار می کند و باید به 
این نکته اشــاره کرد که بهره برداری از پتروشیمی لردگان به این دلیل حائز 
اهمیت اســت که این  راه اندازی بدون حضور کارشناسان خارجی با همت و 

تالش غیورمردان صنعت پتروشیمی راه اندازی شده است.

پاالیش و پخش در ادامه مسیر توسعه
شــرکت ملــي پاالیــش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران به عنوان یکي از 
چهارشــرکت اصلي وزارت نفت راهبري و 
نظارت بر فعالیت شرکت هاي فرعي شامل 
شــرکت ملي پخش فــرآورده هاي نفتي 
ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، شرکت پاالیش نفت آبادان،  شرکت 
امام خمیني)ره( شــازند،  نفــت  پاالیش 
شرکت مهندسي و ســاختمان نفت ایران 
را برعهــده دارد. ماموریت شــرکت ملي 
پاالیش و پخش به سه بخش تولید، انتقال 
و توزیع )به عنوان حلقه هاي زنجیره ارزش 
فعالیت هاي پایین دستي( تقسیم مي شود 
که عالوه بر سه بخش ذکر شده مسأولیت 
ارائه خدمــات مهندســي و مخابرات به 
شرکت هاي زنجیره تامین را برعهده دارد. 
این شــرکت بــا اجراي طــرح هاي 
متمادي از ســال هاي گذشته تاکنون نقش 
موثري در بخش پایین دســتي صنعت نفت 
ایفا کــرده و در مقاطع مختلــف از احیاي 
ارزآوري در بخش صــادرات فرآورده هاي 
نفتي گرفته تا تامین و توزیع سوخت در بازار 
مصرف و همچنیــن تامین خوراک مجتمع 
هاي پتروشــیمي و... تمام توان و ظرفیت 
هاي بالفعل و بالقوه خود را بکارگرفته است.

ظرفیت پاالیش کشــور با استناد 
به عملکرد ۹ پاالیشــگاه نفتي و یک 
پاالیشــگاه میعانــات گازي از جایگاه 
تثبیت شــده اي برخوردار شــده است. 
با نگاهي بــه امار مي توان دریافت که 
اجراي طرح های افزایش تولید از سال 
۱۳۹۲ تا ســال تاکنون در پاالیشــگاه 
هاي کشــور ظرفیت پاالیش را از ۱.۷ 
میلیون بشــکه در روز بــه ۲.۳ میلیون 
بشکه افزایش داده که این عدد بیانگر 
رشــد ۴۳ درصدی ظرفیت پاالیشــی 

ایران است. 
درحــال حاضر با راه انــدازي و بهره 
برداري از واحدهاي ارتقاي کیفیت فرآورده 
هاي نفتي از سوي شرکت پاالیش و پخش 
ظرفیت تولید بنزین به از ۵۶ میلیون لیتر به 
۱۱۵ میلیون لیتــر و گازوئیل از ۹۴ میلیون 
لیتر به ۱۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. 
همچنین ظرفیت تولید بنزین با اســتاندارد 
یورو۴ به ۷۹ میلیون لیتر و گازوئیل با همین 
اســتاندارد به ۵۴ میلیون لیتر در روز رسیده 
اســت که با بهره بــرداري از طرح تصفیه 

هیدرو ژني نفت گاز در پاالیشــگاه اصفهان 
۲۰ میلیون لیتر دیگــر به آن اضافه خواهد 

شد. 
شــایان ذکر است؛ میزان تولید بنزین 
با استانداردهاي زیســت محیطي یورو۴ از 
سوي این شــرکت، روزانه ۹۱ میلیون لیتر 

است. 
پاالیش مصارف انرژي در پاالیشگاه ها

رصــد، پایش و نظارت بــر میزان و 
چگونگی اســتفاده از انرژی در پاالیشــگاه 
هــای ده گانه کشــور امری ضــروری به 
نظر می رســد که برای محقق ساختن آن، 
مجموعه اقدامات زنجیرواری صورت گرفته 
که در نهایــت منجر به افزایش بهره وری، 
انرژی در  وبهینه ســازی مصــرف  کاهش 
بخش هاي مختلف این صنعت شده است.

از جمله اقداماتــی که برای اولین بار 
در سطح کشــور اتفاق افتاده، اندازه گیري 
و ســنجش روزانه معیارهاي مصرف انرژی 
در پاالیشــگاه ها بوده اســت به گونه اي 
که درحــال حاضر ۸ پاالیشــگاه موفق به 
استقرار سیســتم مدیریت انرژی بر مبناي 
ایزو ۵۰۰۰۱ از شــرکت های معتبر شده اند 
و براي دو پاالیشگاه دیگر نیز برنامه ریزي 

الزم صورت گرفته است.
ارسال خوراک به مجتمع هاي پتروشیمي 
براساس این گزارش، پاالیشگاه ها با 

افزایش ارسال محموله هاي خوراک اعم از 
پروپیلن، نفتا، بوتان، اتــان و ... به مجتمع 
هاي پتروشــیمي اقدامــات الزم را در این 
زمینه اجرایي کرده اند. درحال حاضر روزانه 
۷ هزار مترمکعب خوراک مایع از پاالیشگاه 
ها به مقصد واحد هاي پتروشــیمي ارسال 

مي شود. 
درآمدزایي ارزي با عرضه فرآورده ها در 

بورس انرژي
رونق بازار فروش فرآورده ها نیز یکي 
دیگر از اولویت هایي بوده اســت که براي 
محقق ساختن آن شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هاي نفتــي همکاري قابل توجهي 
را با بورس انرژي آغاز کرده است؛ به گونه 
اي که با ایجاد یک تعامل دوســویه با این 
شــرکت عرضه فرآورده ها بیش از پیش در 

بورس انرژي رونق گرفت.
تثبیت جایگاه سهم سي ان جي در سبد 

سوخت به عنوان سوخت ملي 
یکــي دیگر از اقدامات این شــرکت 
توسعه سهم ســي ان جي در سبد سوخت 
خودروهاســت که به نوعــي هم به اهداف 
زیســت محیطي کمک کرده و هم از نظر 
اقتصادي دســتاوردهایي را در سطح کالن 
براي کشــور رقم زده است که با باز شدن 
پاي شــورای اقتصاد جهش دوم این طرح 

سرعت باالیي گرفت.

بــا تصویب شــوراي اقتصــاد طرح 
»حمایــت از تولید و تبدیــل کارخانه ای و 
کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دســتگاه 
خودروی تاکســی، ون )تاکســی(، وانت و 
مسافربر شــخصی بنزینی به دوگانه سوز« 
به صورت رایگان در دستور کار این شرکت 

قرار گرفت. 
احداث خطوط لوله نفت و فرآورده هاي 

نفتي در کشور 
انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
از میادین به پاالیشگاه ها و از پاالیشگاه ها 
به مقاصد مختلف در ۱۲ منطقه عملیاتي از 
طریق بیش از ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله ۴ 
اینچ تا ۳۲ اینچ، در اقصي نقاط کشور انجام 
مي شــود؛ این درحالي است که ۱۱۰ مرکز 
انتقال، ۵۶ تاسیسات و ۹ ایستگاه فشارشکن 
در جاي جاِي این مناطق تعبیه شــده اند. با 
بهــره برداري از ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط لوله 
در دو سال اخیر این روند در کشور تسهیل 
و منجر به افزایش ضریب ایمني و سهولت 
انتقال،  کاهش حوادث و هزینه هاي صورت 

گرفته در این بخش شده است. 
گفتني اســت؛ خــط لولــه ۲۰ اینچ 
فرآورده هاي نفتي نائین- کاشــان- ري به 
طول ۴۳۰ کیلومترو تأسیسات مربوط، خط 
لوله ۱۶ اینچي شــازند-ري به طول ۲۶۴ 
کیلومتر، خط لوله ۱۴ اینچي تبریز-خوي-

ارومیه به طول ۱۶۹ کیلومتر و خط لوله ۲۶ 
اینچــي آبادان-اهواز به طول ۱۳۵ کیلومتر 
بــا آمدن به روي مدار بهــره برداري طول 
خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده ها را 
به بیش از ۱۵ هزار کیلومتر رسانیده است. 

ذخیره سازي فرآورده هاي اصلي با 
ظرفیت بیش از ۱۳ میلیارد لیتر

توزیع روزانه بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر 
انواع فرآورده هاي نفتی اصلي در سراســر 
کشور یکي از وظایف شرکت ملي پاالیش و 
پخش محسوب مي شوئد. هم اکنون دراین 
مجموعه ذخیره سازی فرآورده های اصلي 
با ظرفیت بیش از ۱۳میلیارد لیتر انجام مي 

شود. 
باید گفت: تاسیســاتي بالغ بر ۳۹۹۰ 
۲۴۹۳جایگاه  بنزیــن،  عرضــه ی  جایگاه 
عرضه ی ســی ان جی، ۵۰ مرکز سوخت 

گیری هواپیمایی در کشور استقرار دارند.
تعداد جایــگاه هاي  درحال حاضــر 
عرضه کننده نفــت گاز یورو۴ از ۱۶۶ باب 
در ســال ۹۷ به ۵۰۰ باب در ســطح کشور 
افزایش یافته است. همچنین بنزین یورو ۴ 
در اقصي نقاط کشــور توزیع مي شود؛ این 
درحالي است که از ۸ کالنشهر در سال ۹۷  
هم اکنون حدود بیش از ۸۰ درصد شهرهاي 
کشور تحت پوشش بنزین با استانداردهاي 

زیست محیطي یورو ۴ قرار دارند. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایرانپرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه نامه هفته دولتویژه نامه هفته دولت گفتمان گفتمان

دکتر حبیب ا... سمیع اقدامات و محورهای مبارزه با ویروس کرونا را در شش ماهه اخیر تشریح کرد؛ 

اقدامات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای کنترل و مهار کرونا
آزمایشگاه »پی سی آر« را در بیمارستان تهران و اهواز راه اندازی کرده ایم و در حال حاضر تست ها را در بیمارستان تهران و اهواز انجام می دهیم. در مرحله ی بعد هم برنامه داریم که در عسلویه و جم این آزمایشگاه را راه اندازی کنیم

با آنها گرفته است، جزء موارد مشکوک یا محتمل یا مبتال به 
بیماری بودند که می توانســت فاجعه به بار بیاورد. در همین 
حال، بیش از ۴۰۰۰ نفر را قرنطینه خانگی داشتیم که فالو و 

پیگیری می کردیم. 
پیش بینی شما از آینده این بیماری مهلک چیست؟ ��

ما باید یک پیش بینی برای آینده داشــته باشیم. بنابر 
آن چیزی که اپیدمیولوژیست ها پیش بینی می کنند احتمال 
هســت ماههای آبــان و آذر ماه آینده، پیــک دیگری را از 
بیماری را شــاهد باشــیم و حتی بعضا عنوان شده است این 
پیک ممکن است که شدیدتر از پیک های اول و دوم باشد. 
بنابراین ســازمان باید آمادگی خــودش را حفظ کند و پیش 
بینــی هایی هم برای این موارد دیده ایم که همین امروز در 
کمیته اضطرار سطح سه شرکت ملی نفت ایران که در همین 
جــا، در همین اتاق و همین مکان برگزار شــد، ما روی این 
محور بحث کردیم. بر این اســاس، ما یک مقدار دپوی دارو 
می خواهیم. دپوی تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه ای 
می خواهیم که داریم مهیا می کنیم. خوشبختانه با داروهای 
جدیدی که به بازار آمد و ایران هم توانست اینها را تولید کند 
ما به میزان کافی توانســتیم برای بیمارانمان در بیمارستان 
نفــت چه در تهــران و چه در اهــواز دارو بگیریم و و نتایج 
خوبــی هم از آن دیدیم. این داروها تأثیرش خیلی خوب بود 
و خیلی از بیماران آی ســی یو ما را واقعا نجات داد. ما باید 
پیش بینی دارو داشــته باشیم برای فصل پاییز و پیش بینی 
امکانات پزشــکی و بخش های بستری و فضاهای بستری 
را باید توســعه بدهیم که سریع بتوانیم نقاهت گاههایی را به 
خصوص در مناطق عملیاتی ابتدا خوزســتان و بوشهر و بعد 
هم البته در تهران آماده کنیم که در تهران باشگاههای یک، 
دو و سه مورد نظر است که آماده سازی اولیه برای آنها انجام 
شود و در نهایت تهیه واکسن. ما پیش بینی کردیم و تا حاال 
دوبار هم با وزارت بهداشــت مکاتبه شده است که ما در ابتدا 
واکسن آنفوالنزا را به میزان ۴۸۰ هزار دوز برای کل جمعیت 
تحت پوشش مان خریداری کنیم و تقاضا کردیم که وزارت 
بهداشــت این ســهمیه را به ما اختصاص دهد. این واکسن، 
واکســن کرونا نیست. واکسن آنفوالنزاست. چون پیش بینی 
می شــود که در پاییز امســال اپیدمی آنفوالنــزا و کرونا با 
همدیگر همزمان شود و هم افزایی این دو تا ویروس ممکن 
است که میزان کشــندگی بیماری و میزان موارد بستری را 
افزایش دهد. امســال پیش بینی این اســت که تقاضا برای 
واکسن آنفوالنزا چه در کشور ما و چه در سطح جهان خیلی 
خیلی بیشتر از سالهای گذشــته خواهد بود. وزارت بهداشت 
هــم دارد دنبال می کند و پیگیری مــی کند که این خرید 
واکسن انجام شود. ما هم داریم رایزنی و هماهنگی می کنیم 
که ســهمیه ی مناسب را بگیریم. بعضی از اخبار در ارتباط با 
واکســن کرونا در فضای مجازی، ناصحیح است. آن چیزی 

که از رســانه و صدا و ســیما پخش می شود اخبار صحیح و 
درست است که عنوان شده است و همه ی مردم شنیده اند 
و فعال دو کشــور روسیه و چین واکســنی را به ثبت رسانده 
اند ولی هنوز هیچکدام مجوز توزیع عمومی این واکســن را 
برای مردم پیدا نکرده اند و باید تاییدیه ها و اســتانداردهای 
دیگری را هم اخذ کنند که امکان توزیع عمومی را داشــته 
باشد. همان طور که وزارت بهداشت اعالم کرد اگر واکسنی 
که روسیه برای کرونا ساخته است تاییدیه ها را بگیرد، قطعا 
وزارت بهداشــت هم واکسن کرونا را خریداری خواهد کرد و 
ما هم مثل داروها و مثل ســایر امکانات، سهمیه مناسب را 
از همکارانمان در وزارت بهداشــت خواهیم گرفت. همکاران 
ما، همکاران پزشــک، پرستار، همکاران ستادی، پشتیبانی و 
عملیاتی تالش های موثری انجــام دادند. من نمی خواهم 
خیلی وارد اعداد و ارقام بشــوم ولی بخش های رادیولوژی 
و ســی تی اســکن ها فوق العاده عمل کردند. بخش های 
سی تی اسکن ما در بیمارستان های تهران و اهواز و همین 
طور آزمایشــگاه ما با ظرفیت پنج تا ده برابر کار می کردند. 
ما تا قبل از کرونا روزانه در اهواز شــاید ده تا سی تی اسکن 
انجام می شــد اما در اپیدمی کرونا شبانه روز تا صد سی تی 
اســکن انجام شد. ببینید چه فشــاری روی پرسنل است. در 
یک مقطعی در بیمارســتان تهران شصت نفر از پرستارهای 
ما مبتال به کرونا بودند و یا اینکه حســاب کنید پوشیدن این 
لباس های ایزوله و یکســره و هشــت ساعت کار کردن در 
این لباس ها که امکان نوشیدن، خوردن و امکان استفاده از 

سرویس وجود ندارد، چه قدر سخت است. 
آقــای دکتر، فکر می کنم خیلی جامع و کامل توضیح دادید.  ��

واقعا اتفاقاتی که در این چند وقت رقم خورده است نشان می 
دهد که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت توانسته است 
بیماری ســخت کووید 19 را کنترل کند. شاید اگر بخواهند در 
سازمان های مرتبط با دولت نمره بدهند، فکر می کنم سازمان 
بهداشت و درمان نمره بسیار خوبی بگیرد و از این بابت من به 
شــما و مجموعه مدیران و کارکنان سازمان تبریک می گویم. 
برویم سراغ سوال بعدی که در هفته ی گذشته خبری در فضای 
مجازی پیچید دال بر اینکه ســازمان بهداشــت و درمان به 
بیماران کرونایی واقع در بیمارستان ماهشهر خدمات ارائه نمی 
دهد. من می خواهم از زبان جنابعالی که متولی بهداشــت در 
صنت نفت هســتید واقعیت این موضوع را بدانم که بتوانیم به 

نحو شایسته افکار عمومی را تنویر بکنیم؟
البته بیماران کرونا نبود. بیماران پتروشیمی ها بود. آن 
هــم برای ماهشــهر نبود و بــرای خارج از ماهشــهر بود. 
بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر همیشه پذیرای بیماران 
شرکتی، پتروشــیمی و بومی بوده است و خواهد بود و برای 
لحظه ای خدمات متوقف نشــده اســت. من سعی می کنم 

کوتاه و مختصــر بگویم. همه ی شــرکتها اعم از دولتی و 
خصوصی چهارده درصــد حقوق و مزایای ثابت را به عنوان 
سرانه بهداشت و درمان به سازمان بهداشت درمان پرداخت 
مــی کننــد و در ازای آن دفترچه بهداشــت و درمان برای 
اســتفاده از خدمات پزشکی در بیمارســتان های ما در کل 
کشور، مراکز درمانی، مراکز سالمت کار، درمانگاهها، مراکز 
خانواده و همین طور ۱۵۰۰ مرکز طرف قرار داد سازمان می 
گیرند. یک ســرانه ی ۱۴ درصد به ما می دهند. تقریبا بیش 
از پنجاه و پنج شــرکت واگذار شده که عبارتند از پتروشیمی 
ها به اضافه هفت پاالیشگاه واگذار شده هم همین قرارداد را 
با ســازمان دارند. آنها هم همین ۱۴ درصد را به ما می دهند 
و در ازای آن خدمات می گیرند و ما با تک تک اینها قرارداد 
داریم و در قرارداد هم قید شــده است که این قرارداد سالیانه 
اســت ولی اول هر ماه باید یک دوازدهم آن را به ســازمان 
پرداخت کنند، چون ســازمان بودجه ی جداگانه ای ندارد و 
بودجه ما از محل همین سرانه شرکتهای دولتی و خصوصی 
است و درآمد دیگری نداریم. با صندوق بازنشستگی هم که 
داریم به صورت »فی فور ســرویس« کار می کنیم وآخر ماه 
بــه آنها خدماتی را که ارائه می کنیم، آنها هم پولش را به ما 
می دهند. ولی برای شــاغلین اعم از دولتی و خصوصی قرار 
داد ما ســرانه ای اســت و ما با همین سرانه دارو می خریم، 
ماسک و امکانات دیگر برای مراکز درمانی مان می خریم و 
در این شرایط کرونا، درآمدهای ما تقریبا یک سوم شده است 
زیرا اعمال جراحــی تقریبا تعطیل بوده اســت و واحدهای 
دندانپزشــکی هم تعطیل بوده است و کال قسمت هایی که 
درآمد زا بوده شــامل آنژیو گرافی و آندوســکوپی و خیلی از 
مراکز ما تعطیل بوده است و یا اینکه فقط به موارد اورژانس 
پاسخگو بوده اند. فقط اعمال جراحی اورژانس در اسفند ماه 
و فرودین ماه انجام شــد. االن هم که کم کم دارد شروع به 
کار می کنند، هنوز هم مردم مالحظه می کنند و باز هم اگر 
بیماری، مثال عمل آب مروارید چشــم دارد، اگر می تواند دو 
ماه دیگر انجام بدهد سعی می کند باز هم به تعویق بیندازد. 
در نتیجه درآمدهای ما پایین آمده است و در خوشبینانه ترین 
حالت باید بگوییم بیســت درصد هم هزینه های ما باال رفته 
اســت. ما تقریبا هر دو هفته داریم یک میلیون ماســک می 
خریم. قبال ما اصال این خرج ها را نداشتیم. بیمارستان نفت 
تهران فقط روزی ۱۲۰ دست لباس ایزوله مصرف دارد. این 
هزینه ها هیچکدام قبال نبوده است. در این شرایط ما انتظار 
داریم که صنعت ما را بیشتر حمایت کند و انصافا آقای دکتر 
کرباسیان و آقای دکتر علیخانی، حمایت کردند و به سازمان 
کمک کردند و ما خیلی از مطالبات نگرفته خود را از حفاری 
بابت همین سرانه دریافت کردیم و ما با کمک آنها توانستیم 
تجهیزات را بخریم. پس بنابراین شرکتها موظفند اول هر ماه 
و به ماخذ یک دوازدهم این ســرانه را به ســازمان پرداخت 
کنند. پتروشــیمی های منطقه ی ماهشهر با توجه به اینکه 
بیمارســتان صنایع پتروشیمی ماهشــهر متعلق به خودشان 
اســت و مالکیتش مال آنهاست و ما بنا بر این داشته ایم که 
بیمارســتان را کم کم به خودشان واگذار کرده و اداره اش را 
هم به خودشان واگذار کنیم. در مرحله ی اول پنج پیمان به 
شرکتی به نام شرکت طب و صنعت ماهشهر که سهامدارانش 
همان ۱۳ پتروشیمی منطقه ی ماهشهر هستند، منتقل شد و 
قرار شد پتروشیمی ها سرانه شان را به شرکت طب و صنعت 
بدهند و این شــرکت از این قراردادی که با ما داشت، هفتاد 
درصد آن را طب و صنعت در ماهشهر برای مراکز درمانی و 
بیمارستان های ماهشهر برای حقوق پرسنل و مخارج دیگر 
هزینه کند و سی درصد آن را به سازمان بابت خدمات خارج 
از ماهشهر بدهد. چون با ارزیابی هایی که سازمان انجام داد 
مشخص شد که سی درصد پرسنل آن ۱۳ شرکت پتروشیمی 
خارج از ماهشهر ساکن هستند. این قرارداد سال گذشته بعد 
از کش و قوس های زیاد در تیرماه ۹۸ نهایی شــد اما تا آذر 
ماه ۹۸ و در حالی که نه ماه از ســال گذشته بود، این شرکت 
یک ریال هم به سازمان پرداخت نکرد و علی رغم مکاتبات 
و نامه نگاری واخطارهای متعددی که سازمان داد، اما سرانه 
پرداخت نشــد، یعنی حدود ماهی چهارده میلیارد تومان و ما 
همین طور داشــتیم هزینه می کردیم. پرســنل محترم ۱۳ 
شرکت پتروشیمی مســتقر در ماهشهر به تهران، اصفهان و 
شیراز اعزام می شدند و از جیب سازمان سرویس می گرفتند. 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت نهایتــا آذرماه ۹۸ 
خدماتش را قطع کرد و اینها مجبور شــدند که بخشــی از 
مطالبات ســازمان را بدهند. دوباره خدمات و ســرویس ها 
برقرار شــد و دوباره سرانه پرداخت نشد و با تهدید و ابالغ و 
اخطار، دوباره مبالغ دیگری را تا پایان ســال از آنها گرفتیم. 
رسیدیم به ســال ۹۹، گفتیم که شما موظفید قبل از شروع 
ســال ۹۹ بیایید قراردادتان را نهایی کنید اما نشد. ما معموال 
با همه ی پتروشــیمی ها دوساله قرارداد می بندیم ولی اینها 
خودشان گفتند ما یک ساله می بندیم. سال ۹۹ گفتیم بیاید 
تمدید کنید. گفتند بررســی می کنیم. ما دفترچه ها را تمدید 

کردیم و گفتیم کارکنان آنها بیایند از خدمات استفاده بکنند 
امــا دیدیدم نمی آیند قرارداد ببندنــد. نهایتا اینها در دهم تا 
پانزدهم تیرماه آمدند قرارداد بستند اما باز هم پول ندادند. سه 
ماه و نیم از ســال گذشته بود و قرارداد امضا شده بود اما باز 
هــم پول ندادند تا ما خدمات را قطــع کردیم تا دوباره پول 
دادند. خدمات را قطع کردیم منظور این نیست که ما خدمات 
ماهشــهر را قطع کردیم، خدمات خارج از ماهشــهر را قطع 
کردیم. یعنی کارکنان این ۱۳ شرکت پتروشیمی کماکان از 
بیمارستان ماهشهر و امکانات شهر ماهشهر استفاده می کنند 
ولی اگر پرســنل شــان با دفترچــه بهداشــت و درمان به 
بیمارستان تهران یا بیمارســتان اهواز مراجعه می کردند، با 
تعرفه ی آزاد پذیرش می شــدند نه اینکه آنها را راه ندهند. 
چون سرانه نداده اند باید آزاد پذیرش شوند. این اتفاقی بوده 
که افتاده است. منتها در این اثنی یک اتفاق دیگر هم افتاد. 
چند نفر از کارمندان ما در ماهشــهر رفته بودند یک شکایت 
داده بودند به دیوان عدالت اداری که این بیمارســتان دولتی 
است و دارند آن را خصوصی می کنند. دیوان ابتدا رای توقف 
داد و تقریبا همزمان با قطع خدمات ما، رای دیوان هم ابالغ 
شــد مبنی بر اینکه این بیمارســتان باید برگردد به سازمان. 
البته رای دیوان رای بدوی اســت و قابل تجدیدنظر خواهی 
است و فعال الزم االجرا نیســت ولی شرکت طب و صنعت 
همیــن را بهانه کرد و گفت که ما نمی خواهیم خالف قانون 
رفتــار کنیم و با بیمارســتان هم کاری نداریــم و همه ی 
خدماتش را با بیمارستان قطع کرد و گفت ما ریالی پول نمی 
دهیم و حتی اســکان پزشکان متخصص ما را هم قطع کرد. 
پزشکان پروازی ســازمان که هفته پیش به ماهشهر رفتند، 
اسکان به آنها داده نشد و رئیس منطقه ماهشهر به من زنگ 
زد گفت چه کار بکنم؟ گفتم پزشــکان برگردند تهران. مگر 
پزشک متخصص می رود ماهشهر برای من می رود یا برای 
تو دارد می آید؟ برای خود شما و خانواده های شما دارد می 
آید. حاال ببینید من یکی دو تا توضیح کنار این قضیه، کوتاه 
و در دو ســه جمله می دهم. آیا پتروشیمی بندر امام حاضر 
اســت تولیداتش را ۹ ماه به من بدهد و من ۹ ماه هیچ پولی 
به این پتروشــیمی ندهــم و ۹ ماه بعد پــول آن را بدهم؟ 
تولیدات سازمان هم خدمات اســت. ما هم به خانواده های 
اینها دارو می دهیم که ۹ ماه ســال ۹۸ به ما پول نداده اند، 
بعد اینها اسمش را می گذارند اختالف در مطالبات. اختالف 
روی پنج درصد و یا ده درصد اســت نه اینکه شما نه ماه از 
ســال برود و یک ریال پرداخت نمی کنید. سوال دوم: شما 
ماشــینتان را بیمه نمی کنید و دو ماه بعد می روید در خیابان 
تصادف مــی کنید. می روید یقه ی بیمه را می گیرید و می 
گویید خسارت من را بدهید؟! شما پول سازمان را نداده ای و 

انتظار داری ســازمان از شما حمایت و پشتیبانی کند؟ آن 
بیمه پولش را یکســال یکجا اول می گیرد. شما بیمه ات را 
پرداخت نکرده ای آن وقت می آیی پرســنلتان را رو درروی 
سازمان قرار می دهی. ببینید ما یک جمله ی طالیی داریم. 
این جمله را باید بگویم که راوی آن چه کســی بوده است و 
یادی از او بکنیم. جناب آقای موحد زاده، مدیرمالی شــرکت 
ملی نفت ایران. ایشــان می گفت: »ســرانه ی بهداشت و 
درمان، حقوق غیر نقدی پرســنل اســت«. من آخر ماه که 
حقوق می دهم آیتم دومم سرانه ی بهداشت و درمان است. 
نــه کاری با پروژه دارم. نــه کاری با اینکه چه چیزی معوقه 
است و چه چیزی روی زمین مانده است و باید این دو تا آیتم 
داده شــود. این حقوق غیر نقدی پرسنل است. همانطور که 
من موظفم آخر ماه حقوق بدهم، این را هم باید به بهداشت 
و درمان بدهم. چون این حق پرســنل نفت است که بروند از 
خدمات بهداشت و درمان اســتفاده بکنند، چون پرسنل نیاز 
دارد. سوال بعد این اســت که آیا اگر پرسنل پتروشیمی ها، 
مدیرعامل و مدیر منابع انســانی و مدیر مالی شان خدماتی 

نیاز دارند، باید به فکر باشند یا سازمان باید به فکر باشد؟ آنها 
باید حق و حقوق و ســرانه را بپردازند و خدمات هم بگیرند و 
چنانچه ســرانه را پرداخت کنند، هیچ مشکلی وجود ندارد. و 
اما نکته ی آخر که می خواهم بگویم این اســت که سازمان 
تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین ســازمان بیمه گر کشور 
که بیش از چهل و دو میلیون نفر تحت پوشــش خود دارد، 
یک ســامانه آنالین درست کرده است که من پزشک طرف 
قــرارداد تأمین اجتماعــی و یا داروخانه طرف قــرارداد و یا 
بیمارســتان طرف قرارداد، فرد بیمار که بــا دفترچه تأمین 
اجتماعی آنجا مــی آید کاری با تاریخ اعتبــار در داخل آن 
دفترچه ندارد و در سامانه می بیند که این بیمار سرانه اش را 
داده و تحت پوشــش هست یا نیســت؟ اگر تحت پوشش 
هست، داروخانه می گوید بیا من داروی تو را با بیمه حساب 
می کنم و اینقدر ســهم بیمه و اینقدر هم سهم خودت. اگر 
نیســت می گوید دفترچه دستت هست که باشد اما تو سرانه 
ات را ندادی. یعنی اگر یک روز شما سرانه تأمین اجتماعی را 
نداده باشی به شما خدماتی ارائه نمی شود. ما نه ماه خدمات 
را بدون پرداخت سرانه دادیم و این حسن نیت سازمان است. 
در ســال ۹۹ چهارماه جلو رفتیم امــا ریالی دریافت نکردیم. 
خوب! ظاهرا در شورای راهبردی ماهشهر تصمیم گیری شده 
اســت و هنوز تا این لحظه تصمیمات آنها به سازمان ابالغ 
نشده اســت ولی من به آنها اعالم کردم که موظفند حقوق 
پیمانــکاری ها و قراردادی هــا را بپردازند و این تأکید آقای 
کرباسیان است که باید حقوق پرسنل پیمانکاری و قراردادی 
پرداخت شــود و خدشه ای در آن نباشــد تا کم کم سازمان 
خودش با توجه به اینکه آنها اعالم کرده اند ما بیمارســتان 
ماهشــهر را دیگر حمایت مالی نمی کنیم، مدیریت آن را به 
عهده بگیرد و دوباره پیمانها را به مناقصه بدهیم و ســازمان 
دوباره متولی پرســنل غیر رســمی آنجا شــود. اما کماکان 
خدمات در خارج از ماهشــهر برای پرســنل ۱۳ پتروشیمی 
منطقه ی ماهشــهر تا این لحظه کماکان قطع است و منوط 

به پرداخت آن سی درصد است.
عددش را می توانید بگویید که چقدر بدهی دارند؟  ��

پارت پارت پرداخت کرده اند و االن چیزی حدود پنجاه 
تا شصت میلیارد تومان طلب داریم.

پس این اصل موضوع است؟ ��
بله. این اصل ماجراســت که منجر به این قضیه شده 
اســت، بنده روی این مسائل حساسیت دارم. یک زمانی بود 
که مناطق ما به بیمارســتان ها و مراکز داروئی کشور بدهی 
های کالن داشــتند. االن با افتخار و با اقتدار می گویم که 
بدهی های ما به شــرکتهای داروئی و شرکتهای پیمانکاری 
صفر اســت و ما با همه ی آنها تسویه هستیم و این به دلیل 
این اســت که من اصرار دارم این ســرانه ها به موقع گرفته 
شــود و برای اینکه بتوانم ســازمان را اداره بکنم و پاسخگو 
باشــم وگرنه ما با این شــرایط نمی توانیم این تجهیزات را 
بخریم. االن شرایط در کشور سخت شده است. ما االن می 
رویم از شرکت تجهیزات پزشکی همین ماسک را که هر دو 
هفته یک میلیون ماســک می خریم، اول پول یک میلیون 
ماســک را می ریزیم به حساب ستاد اجرایی و دویست هزار 
تا ســیصد هزار تــا به ما تحویل می دهنــد و تا پول ندهی 
جوابت را نمــی دهند. اول باید پول بریزی به حســاب بعد 
خدمات بگیری. شــرکتهای تجهیزات پزشکی چک روز را از 
ما قبول نمی کنند و مــی گویند بیا اینجا کارت بکش. فردا 
اگر من ســرم نداشته باشم، آنژوکت و دستکش نداشته باشم 

چه کسی پاسخگوست؟
بنابراین و بر اســاس اظهارات جنابعالی، برای بیمارستان  ��

ماهشهر، سازمان هیچ خدمتی را قطع نکرده است؟
خیر. چه برای پتروشــیمی ها و چه برای مردم بومی و 
چه برای کسانی که در ماهشهر ساکن هستند، هیچ خدمتی 

قطع نشده است.
در آســتانه روز پزشک هســتیم. پیام جنابعالی به جامعه  ��

پزشکان و کادر درمان سازمان چیست؟
بله. در آستانه ی اول شهریور ماه روز پزشک هستیم. 
روز تولد پزشک و فیلسوف ایرانی بوعلی سینا که به نام روز 
پزشــک نامگذاری شده اســت و از این فرصت استفاده می 
کنیــم و این روز را به همه ی پزشــکان متعهد، پرتالش و 
فرهیخته ســازمان بهداشت و درمان تبریک و تهنیت عرض 
می کنم. انشــاءا... که همیشه ســالم و تندرست و موفق و 
پرتالش باشــند و بتوانند در خدمت خانواده ی صنعت نفت 
در زمینه ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی ایفای نقش کنند. 
در ادامه آن ما روز پنجم شهریور روز داروساز را داریم و روز 
تولد دانشمند ایرانی زکریای رازی است به نام روز داروساز و 
فکر می کنم روز چهارم شهریور روز کارمند است و این روز 
را هم به همه ی داروســازان و کارمندان سازمان و همه ی 
گروههای پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری تبریک عرض می 
کنم. انصافا کادر درمان ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت در طول این شــش ماه زحمات طاقت فرســایی را به 
ویژه در تعطیالت نوروز گذشــته کشــیدند و بــه بیماران و 
مراجعین خدمت کردند. خداقوت و خســته نباشید به همه ی 
این بزرگواران عرض می کنم و برای آنها آرزوی ســالمتی 
و تندرســتی دارم. هفته ی دولت را هــم پیش رو داریم که 
به همه دولتمردان تبریک عرض می کنم. انشــاءا... در سال 
باقیمانده از دولت فعلی توفیقات زیادی را داشــته باشــیم و 
بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشــیم و بتوانیم از درد و 
رنج مسائل و مشــکالت مالی و معیشتی آنها حتی االمکان 
بکاهیم و همه با هم کمک بکنیم که رفاه اجتماعی مردم را 

باال برده و افزایش بدهیم.  
جنــاب دکتر از وقتی که در اختیــار دانش نفت قرار دادید  ��

تشکر می کنم. 

گفتگو: احمد مددی
ویروس منحوس کرونا به کابوســی برای مردم جهان 
تبدیل شده اســت. کلیه فعالیتهای عادی و روزمره و کسب 
و کارها تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته و رفتارهای این 
ویروس اثبــات کرده که یک غفلت کوچــک می تواند آثار 
مخرب فراوانی را بر جای بگذارد. اهمیت رعایت دستورعمل 
ها و شیوه نامه های بهداشــتی و آمادگی و پیش بینی های 
الزم برای مواجهه با این ویروس ناشــناخته و مهلک، بیش 
از پیش ضرورت یافته است. کسب این آمادگی ها در تولید 
محصوالتی که ارتباط مســتقیم با اقتصاد کشور دارد، بسیار 
حیاتی تر است و بر این مبنا حمایت و حفظ سالمت سرمایه 
های انسانی صنعت نفت به عنوان ستون خیمه اقتصاد کشور 
اهمیتی بس مهم و راهبردی دارد. بر این اســاس، سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت به عنوان متولی ســالمت 
و بهداشت در این صنعت ریشــه دار، در شش ماه گذشته 
اقدامات موثری بر ضد کرونا انجــام داد که این اقدامات و 
تمهیدات تا حدود بســیار زیادی توانســت »زهر کرونا« را 
در صنعت نفت خنثی نماید. اثربخشــی اقدام های نفت در 
مواجهه با کرونا چنان امید بخش بود که خوشبختانه کمترین 
میزان ابتال و موارد فوتی را در صنعت نفت شاهد بوده ایم که 
این مهم نشــان دهنده مدیریت درست و اعمال پیشگیرانه 
صحیح در کنترل این بیماری اســت. نکته بارز در این مهم 
این است که با وجود شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح 
کشــور، فعالیت های تولید نفت و گاز هیچگاه متوقف نشده 
که این مسئله مهر تایید دیگری بر عملکرد درست سازمان 
بهداشــت و درمان صنعــت نفت دارد. اما ایــن پایان کار 
نیست. دکتر حبیب ا... سمیع، مدیر عامل سازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفت می گوید: ما باید یک پیش بینی برای 
آینده داشته باشــیم. بنابر آن چیزی که اپیدمیولوژیست ها 
پیــش بینی می کنند این احتمال هســت که ماههای آبان و 
آذر ماه آینده پیک دیگری را از بیماری شــاهد باشیم و حتی 
بعضا عنوان شده است این پیک ممکن است که شدیدتر از 
پیک های اول و دوم باشد. برای آگاهی از آخرین اقدامات و 
فعالیتهای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مبارزه 
با ویروس کرونا، پای صحبت های دکتر ســمیع، مدیر عامل 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نشستیم. خواندن این 

گفتگو را به خوانندگان عزیز توصیه می کنیم. 
جناب آقای دکتر ســمیع، دوباره فرصتی شد ما توفیق پیدا  ��

کنیم خدمت شما برسیم و عرض سالم و ادب و احترامی دوباره 
داشــته باشــیم. خوب در ایامی حضور داریم که ویروس کرونا 
مرزها را در نوردیده و به یک پاندمی جهانی مبدل شده است و 
کشــور ما هم متاثر از همین شــرایط است. به عنوان سوال اول 
بفرمائید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به عنوان متولی 
بحث ســالمت این صنعت صد و یازده ســاله چه اقداماتی را در 
خصوص بیماری کووید 19 انجام داده اســت و بفرمائید همین 
امروز که ما خدمت شــما هستیم یعنی 99/05/29 مجموعه ی 
این اقدامات منتج به چه نتایج ویژه ای برای این صنعت شــده 

است؟
بله! بنده هم عرض ســالم دارم و تشــکر می کنم از 
جنابعالی که با حساســیت خاصی اخبار ســازمان را رصد می 
فرمائید و با دقت زیاد منتشــر می کنید. شما جزء رسانه هایی 
هســتید که من اخبار شــما را که مطالعه می کنم، حداقل در 
رابطه با ســازمان بهداشت و درمان، بیشترین امانتداری را در 
آن می بینم و کمترین انتقاد را نســبت به مجموعه ی شــما 
دارم. خوشبختانه اخبار دقیقا به همان شکلی که هست انتشار 
پیدا می کند و به همین دلیل از شما و همکارانتان جای تقدیر 
و تشکر دارد. خوب همانطور که اشاره کردید »کووید ۱۹« به 
هرحال یک بیماری اســت که از اواخر بهمن ماه سال گذشته 
گریبانگیر جامعه ی جهانی شــده است و ما با توجه به شروع 
این بیماری از ووهان چین از همان بیست و ششم بهمن ماه 
۹۸ و قبل از اعالم رســمی در کشور، واحد EOC سازمان را 
در مناطق فعال کردیم و کلیه مناطق ســازمان در کشــور در 
حالت آماده باش بودند و آمادگی الزم را داشــتند برای اینکه 
اقدامــات اولیه برای مهار این بیماری و کنترل موارد احتمالی 
را شــروع کنیم. در اســفندماه یک دفعه کشور غافلگیر شد و 
شاهد افزایش روز افزون موارد ابتال در سطح کشور و در سطح 
صنعت نفت بودیم که ابتدا ما در بیمارستان تهران این شرایط 
را داشــتیم و مالحظه کردید در پیک دوم بیشــتر منطقه ی 
خوزســتان و در نهایت مجدد پیک دومی را در تهران داشتیم. 
خوشــبختانه با برنامه ریزی و هماهنگی که ایجاد شده بود، 
ســازمان غافلگیر نشــد و من اگر بخواهم تقسیم بندی کلی 

بکنم، اقدامات سازمان را در سه محور تشریح می کنم. 
محور اول خدمات پیشــگیرانه در حوزه ی صنعت و در 
حوزه ی مراکز درمانی مان است. الزمه این کار این بود که ما 
این واحدهای فعالمان را همگام و پیگیر با سیاست های کلی 
کشــور و ســتاد ملی کرونا نماییم و از همکارانمان در وزارت 
بهداشت بتوانیم دستورالعمل های الزم را بگیریم و بعضا اینها 
را با شــرایط نفت تطبیق بدهیم و اگر احیانا نیاز هســت که 
تغییراتی پیدا بکند، اصالحاتی روی اینها انجام شود. نتیجه ی 
این سیاست بیش از پنجاه و چهار دستورالعمل بود که هم به 
شــرکتها ابالغ کتبی شد و هم در سایت سازمان موجود است 
و در فضای مجازی هم اطالع رســانی کافی صورت گرفت. 
در این اطالع رســانی، روابط عمومی های شرکت ملی نفت، 
وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکتهای دیگر کمک کردند و 
همین طور دستور العمل های آقای وزیر را هم داشتیم که اگر 
مالحظه ای داشــته باشید و حتما مطالعه کردید، ایشان تأکید 
دارند بر رعایت همین دســتورالعمل های سازمان بهداشت و 
درمــان. این خیلی مهم بود که ما اول باید جلوی اشــاعه ی 

بیماری کووید ۱۹ را بگیریم. 
در راستای همین پیشــگیری، اقدام بعدی سازمان راه 
اندازی ســامانه »نوکرونا« بود که این ســامانه بعد از عید راه 
اندازی شد. البته پیش از راه اندازی این سامانه، ما در سازمان 
طی یکی دو جلســه جلسات کمیته اضطرار سطح سه شرکت 
ملــی نفت ایران را به شــکل مجازی با حضــور آقای دکتر 
کرباســیان برگزار کردیم و در این جلســات، مدیران منطقه 
عسلویه و مدیران عامل هرکدام از مناطق، بحث های مفصلی 
مطرح کردند. رســیدیم حتی به اینکه در روی کاغذ A۴ یک 
فــرم خود اظهاری تهیه بکنیم که کارکنــان قبل از اعزام به 
محــل خدمت این فرم را پر کننــد. بعد دیدیدم که خوب این 
فرم را به چه کســی تحویل بدهند؟ به چه شــکلی می شود؟ 
چه کســی آن را امضا می کند؟ پزشک کجا بنشیند؟ دیدیم 
که با این شرایط اپیدمی بیماری، بهترین کار این است که از 
ظرفیت فضای مجازی اســتفاده کنیم و بر این اساس، سریع 
ما این موضوع را ســامانه ای کردیــم که در فضای مجازی، 
کارکنان صنعت نفت بر اســاس خود اظهــاری بتوانند از این 
سامانه »نوکرونا« استفاده و این فرم را پر کنند. همان چیزی 
که االن می دانید شرکت کنندگان در کنکور هم اول این کار 
را می کنند. کسی که ســوپر مارکتش را می خواهد باز کند، 
اول باید برود آن سامانه خاص خودش و فرم خوداظهاری پر 
نماید. این نیاز جدی بود که سازمان حس کرد و سعی کرد در 
ســریع ترین زمان ممکن جامه ی عمل به آن بپوشاند و این 
ســامانه را راه اندزی بکند که برای عمدتا کارکنان عملیاتی 
و اقماری راه اندازی شــده است. سواالت سامانه نوکرونا هم 
متناسب با شــرایط صنعت نفت طراحی و تبیین شده است و 
نسبت به سامانه جامعه ی کشــوری، تفاوتهایی دارد. در این 
ســامانه با توجه به اینکه ما باید شــرایط ویژه نفت را در نظر 
 WHO می گرفتیم و همین طور بایستی از دستور العمل های
هم استفاده کردیم، یک مقدار سواالتمان را کامل تر کردیم. 
کارکنان عملیاتی و اقماری براســاس آن خوداظهاری پاسخ 
می دادند و آنهایی که احیانا در سالمتشــان تشکیک می شد 
و جواب هایی که مــی دادند حاکی از این بود که ممکن بود 
سالمتشان کامل نباشد، آن وقت ما سیصد نفر کارشناس زبده 
در سراسر کشور داشتیم که اینها بالفاصله ظرف کمتر از ۲۴ 
ســاعت تماس می گرفتند و کار آنها پیگیری می شد. در این 
تماس ها و بعد از تماس تلفنی و مشــاوره پزشــکی به این 
نتیجه می رسیدند که سالم هستند و مشکل خاصی نیست یا 
اینکه نیاز به ارجاع به پزشــک می شد و بعد منجر به مراجعه 
به پزشک می شــد و احیانا دستورات دارویی، قرنطیه خانگی 
و یا احیانا بســتری اتفاق می افتاد و از طریق همین سامانه به 
مدت چهارده روز و یا کمتر بســته بــه نوع بیماری، اینها فالو 

و پیگیری می شدند. اقدامات دیگر در حوزه پیشگیری 
که از همان ابتدا ســازمان فعال بود، تأمین و توزیع ماسک و 
مواد ضد عفونی کننده کف و سطوح و همین طور راه اندازی 
تب سنجی در واحدهای ستادی و عملیاتی در کل کشور بود. 
در همه مناطق ما این اقدام را انجام دادیم. جلســات مکرر و 
منظم کمیته اضطرار سطح سه شرکت ملی نفت ایران برگزار 
شــد که بعضی از جلسات با حضور شخص آقای کرباسیان و 
اکثرا با حضور آقای علیخانی، معاونت محترم تولید برگزار شد 
که انصافا ایشان زحمات زیادی را کشیدند و حمایتهای بسیار 
قابل توجهی را از ســازمان داشــتند که جای تقدیر و تشکر 
دارد. از جناب آقای دکتر کرباســیان و جناب آقای وزیر که با 
دستورالعمل های به موقع شان کمک کردند ما بتوانیم جلوی 
شیوع گسترده ی این بیماری را در صنعت نفت و در واحدهای 

تولیدی و عملیاتی بگیریم، نهایت تشکر را دارم. 
در حال حاضر، چیزی حدود شــش ماه از شــیوع این 
بیماری می گذرد اما در طول شــش ماه گذشــته هیچ گاه ما 
وقفه ای در تولید نفت و گاز در کشــور نداشــتیم. اینها همه 

ناشــی از این بود که یک مدیریت منســجم و هماهنگ بین 
مدیران عامل شرکتهای صنعتی و عملیاتی و سازمان بهداشت 
و درمان وجود داشته است، به خصوص واحد های HSE این 
شرکتها که در واقع حلقه ی اتصال ما با شرکتها هستند. یعنی 
هر جا که ما با HSE هماهنگ تر هستیم، مسائل و مشکالت 
آن شــرکت در حوزه بهداشــت و درمان کمتر است. بر این 
اساس، با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح کشور، 
اما هیچگاه شاهد توقف فعالیت های تولید نفت و گاز در کشور 
نبودیم که این مســئله نشــان از آن دارد که دستورعمل ها و 
اقدام های پیشــگیرانه صنعــت نفت برای مقابلــه با بحران 
ویروس کرونا توانســته موفق عمل کنــد و تولید بدون وقفه 

ادامه داشته باشد.
بنابراین بر اساس این ســه محور ما توانستیم سیاست 
های پیشــگیرانه را اجرایی کنیم. به میزان کافی الکل، مواد 
ضد عفونی کننده ســطوح و کف از طریق خود پتروشــیمی 
هــا تأمیــن و در نهایت در مناطــق مختلف توزیع شــد و 
همین طور ماســک، بخشــی از این تجهیزات مصرفی برای 
حوزه بیمارســتان ها بود. ما قطعا بیشــتر از آن چیزی که در 
صنعت، اقالم پزشــکی را توزیع می کردیم، دارو و تجهیزات 
بیمارســتانی را برای بیمارســتانها تامین کردیم. خودمان در 
بیمارســتانها مصرف ماسک و الکل و مواد ضد عفونی کننده 
به اضافه یک سری موارد دیگر شامل گان و لباسهای ایزوله، 
شیلد و سایر وسایل حفاظتی داشتیم که مورد استفاده قرار می 
گیرد. بخش دیگر جوزه کاری ما تجهیزات اســت. تجهیزات 
پزشکی سرمایه ای اســت و ما باید در این حوزه هم فعالیت 
های مهمی را انجام می دادیم. با توجه به شیوع و نوع خاص 
این بیماری، ما باید فضاهایی را برای بستری آماده می کردیم 
و الزم بود این فضاها ایزوله شــود. یعنی همه ی بیمارستان 
های ما باید دو تا اورژانس داشته باشد. یک اورژانس کرونا یا 
خاکستری و یک اورژانس معمولی و این اورژانس باید شرایط 
خاصی داشته باشــد. همین طور اتاق های بستری باید فشار 
منفی داشته باشــد. اینها باید تهویه ی مناسب داشته باشد و 
هوا به سرعت در این اتاق ها جریان داشته باشد و تخلیه شود 
و در نهایت بایســتی فضای بستری را در بخش های بستری 
مان و تخت های ویژه »آی ســی یو« که به شدت در سطح 
کشور کمبود اســت و مورد نیاز این بیماران است، فراهم می 
کردیــم. با اقدامات موثر، مفید و به موقعی که انجام شــد، ما 
خوشبختانه در سطح سازمان بیماران معطل تخت بستری در 
بخش آی ســی یو و یا عادی چــه در پیک اول، چه در پیک 
دوم، چه در تهران، چه در خوزســتان و چه در عسلویه و جم 
نداشــتیم و همیشه فضای خالی برای پذیرش بیماران کووید 
۱۹ وجود داشت و این نیاز به هماهنگی و مدیریت داشت که 
به خوبی انجام شــد و از همه ی روســای مناطق و مسئولین 
مناطق که در این حوزه زحمت کشــیدند، جای تقدیر و تشکر 
دارد. ما در تهران حدود ۷۵ تا ۸۰ تخت بســتری ویژه کرونا 
مهیا کردیم. دو تا تخت در بخش ســی تخته و تقریبا بخش 
۶۰ تخت عادی و ۱۵ تخت آی ســی یو »یک« و آی سی یو 
»دو«. ما در ســازمان، آی سی یو »دو« نداشتیم. در واقع آی 
ســی یو »دو« بخش دیالیز ما بود. بخش دیالیز را در اســفند 
ماه به پلی کلینک آزادی منتقل کردیم. همه ی این اقدامات 
را همکاران ما با فعالیت های شــبانه روزی در تعطیالت عید 
انجام دادند که بخش همودیالیزم به پلی کلینک آزادی منتقل 
شــد و فضای آنجا اختصاص پیدا کرد به آی ســی یو شماره 
دو. در اهــواز هم همین طور. اهــواز هم بعد از اینکه بیماری 
در اردیبهشت ماه پیک زد و در خوزستان شیوع پیدا کرد. می 
دانیــد که هفته های متوالی خوزســتان قرمز بود و ما مواجه 
بودیم با شیوع شــدید بیماری. نهایتا آنجا ما حدود نود تخت 
بستری مهیا کردیم و همین طور کل فضای آی سی یو را به 
آی سی یو کرونا اختصاص دادیم و بخش پست آنژیو آنجا را 
هم داریم آماده می کنیم برای آی سی یو بعدی مان که احیانا 
ما یک پیش بینی هم داشــته باشــیم برای آینده. تجهیزات 
پزشــکی خوبی هم خریداری شــد و هنوز هم در حال خرید 
هســتیم. ما بیش از پنجاه دستگاه ونتیالتور را خریداری کرده 
ایم که جزء الزامات و جزء دستگاههای جدی مورد نیاز است 
و الزمه ی بخش آی سی یو است. درواقع ونتیالتور که داشته 
باشید یعنی به ازای هر دستگاه ونتیالتور ما یک تخت آی سی 
یــو در کنار آن داریم و در کنار آن می توان ســایر تجهیزات 
تخت آی ســی یو را بــه راحتی مهیا کرد. همــه ی اینها به 
صورت ترک تشــریفات و فورس ماژور صورت گرفته است. 
بیست دستگاه ونتیالتور را روز ۲۹ اسفندماه سال گذشته و با 
مجوزی که آقای دکتر کرباســیان به ما دادند، تحویل رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی اهواز به صورت امانی دادیم که برای 
بیماران شــهر استفاده کنند. در ارتباط با سایر تجهیزات، یکی 
از مشــکالت جدی مان بحث تامین اکسیژن است، چون این 
بیماران معموال مشــکل تنفسی دارند و نیاز به اکسیژن دارند 
و دســتگاه های اکسیژن ساز بیمارستان ها پاسخگوی تأمین 
اکســیژن نیست. ما از سه منبع اکســیژن را تأمین می کنیم. 

یکی دســتگاه اکسیژن ساز سانترال اســت که بیمارستان ها 
دارند که در این شرایط پوشش الزم را نمی دهد. این ها برای 
مواردی اســت که معموال ده درصد تخت ها نیاز به اکسیژن 
دارند و وقتی تعداد باالتری مریض اکسیژن می گیرند، عمال 
این دســتگاه دیگر نمی تواند پاسخگوی نیاز بیماران باشد. ما 
در این مدت در کنار آن از اکســیژن کپسولی استفاده کردیم. 
کپسول های سیار اکسیژن که مرتب رفتند پر شدند و تعویض 
شدند و در کنار اکسیژن سانترال استفاده شده است. تجهیزی 
که امروزه مورد نظر اســت و به صورت وسیعی دارد در اروپا 
استفاده می شــود، »مخازن اکسیژن مایع« است که ما برای 
اهواز و تهــران تقاضا کردیم و این تجهیــز را نیز خریداری 
خواهیم کرد. این مخازن اکســیژن مایع می تواند بیست روز 
بیمارســتان ما را اکسیژن بدهد. معموال بیمارستان ها باید هر 
ســه تا الین را داشته باشند و بســته به شرایط ممکن است 
هرکدام از آنها نیاز بشود که وجود یکی از آنها نیاز به دیگری 
را مرتفع نمی کند. تجهیزات دیگری هم خریداری شده است. 
بیش از ۵۰۰ دســتگاه تب سنج خریدیم که در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی و مناطق ســتادی و عملیاتی توزیع شــده و  
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. برای مراکز درمانی بیش از 
۲۰۰ دستگاه پالس اکســیمتری برای سنجش اکسیژن خون 
خریدیم. آزمایشگاه »پی ســی آر« را در بیمارستان تهران و 
اهواز راه اندازی کردیم که خودمان بتوانیم آزمایش تخصصی 
»پی سی آر« را انجام دهیم. البته خود ایجاد آزمایشگاه »پی 
ســی آر«  یک پروسه ی بســیار تخصصی و سنگین است و 
ملزومــات زیادی را می خواهد. هودهــای خاص، اتاق پره و 
پســت و اتاق انجام تســت نیاز دارد. چیزی حدود هشتاد متر 
فضای فیزیکی نیاز دارد که باید آماده شود. پرسنل کارآزموده 
می خواهد و این افراد بایســتی آموزشهای خاص را ببینند و 
دســتگاهها و تجهیزات خاص دیگــری از یخچال منفی ۷۰ 
درجه گرفته تا امکانات دیگری که برای راه اندازی این بخش 
الزم است که خوشــبختانه ما توانستیم با یک شرایط فورس 
ماژور اینها را تهیه کنیم  و االن تســت ها را در بیمارســتان 
تهــران و اهواز خودمان انجام می دهیم. در مرحله ی بعد هم 
برنامه داریم که در عسلویه و جم این آزمایشگاه را راه اندازی 
کنیم. این مهم بنابر الزامات ســازمان پدافند غیر عامل است 
کــه ما باید برای مقابله با تهدیــدات بیولوژیک و ویروس ها 
اصوال سیســتم های پی سی آر و آزمایشگاه پی سی آر را در 

این مناطق داشته باشیم. 
جنــاب دکتر، لطفا آماری از تعداد بیماران کرونایی از ابتدای  ��

شیوع تاکنون در صنعت نفت ارائه بفرمایید؟
مجموعا این آماری را که خدمت شــما عرض می کنم 
بســتری صرفا کرونا تا پایان ۹۹/۰۵/۲۸ اســت. تا این تاریخ 
بیش از ۳۵۸۳ مورد بســتری در بیمارســتان های ۹ گانه ی 

صنعت نفت داشته ایم. این فقط آمار کرونا است. خوشبختانه 
از این تعداد ۳۱۳۷ مورد ترخیص شده اند و از این تعداد ۱۱۹۱ 
نفر بومی بوده اند و اصال شــرکت نفتی نیســتند به خصوص 
در جنوب کشــور و عمده ی آنها در منطقه ی ماهشهر بوده 
اند. اینها در بیمارســتان های ما بســتری شــدند و خدمات 
رایگان گرفتند. بیمارســتان صنایع پتروشیمی در ماهشهر به 
عنوان بیمارســتان معین کرونای شهر بوده است، یعنی حتی 
اگر مریض کرونا به بیمارســتان های وزارت بهداشت در این 
منطقه مراجعه می کرده است، به بیمارستان صنایع پتروشیمی 
ماهشــهر ارجاع می دادند و در آنجا همه مریض های کرونا 
بستری می شدند. از این تعداد ۱۶۰۱ مورد بازنشسته بودند و 
تقریبا حدود ۶۸۰ نفر شاغلین و خانواده های آنها بودند. ۱۱۵ 
نفر هم نیروهای پیمانکاری و قراردادی بودند که در مراکز ما 
بستری شــدند. البته حدود ۵۴۵ مورد بستری کارکنان نفت و 
بازنشســتگان نفت هم در بیمارستان های معین و بیمارستان 
های خارج از نفت داشتیم که اگر بخواهیم کل جمعیت نفتی 
که با این بیماری درگیر بودند را به آن اشــاره داشــته باشیم، 
این آمار هم بخشــی از موارد بستری بوده است. خوشبختانه 
االن بیماری کووید ۱۹ چه در خوزستان و چه در تهران رو به 
کاهش اســت. االن مجموعه ی تعداد کل بستری هایمان در 
بیمارســتان های نه گانه سازمان ۷۷ نفر هستند که تقریبا ۱۱ 
نفر در بخش های آی سی یو و ۶۶ نفر در بخش های عادی 
هستند که از این تعداد ۳۷ نفر بازنشسته ، ۲۲ نفر بومی و ۱۷ 

نفر شرکتی هستند.
خدای نکرده موارد فوتی هم داشته ایم؟ ��

بلــه! بالطبع ما موارد فوتی هم داشــتیم. مجموعا ۳۶۹ 
مورد فوتی در مراکز شرکتی داشــتیم. ۷۷  نفر هم در مراکز 
معین مان بوده که جمع کل ۴۴۶ مورد ما فوتی داشــتیم که 

میانگین سنی فوت شدگان ۶۷ سال بوده است.
این موارد فوتی همه در صنعت نفت بوده است یا موارد بومی  ��

هم فوت داشته اید؟
۱۳۲ مورد فوتی از بومی ها بودند که در بیمارستان های 
ما بســتری بوده اند، بنابراین جمع شرکتی فوت شده شاغل و 
بازنشسته ۳۱۳ مورده بوده اســت که ۶ نفر از این افراد کادر 
بهداشــت و درمان بوده اند. تقریبا چیزی حدود هفتاد درصد 

فوت شدگان بیماری زمینه ای داشتند. 
بر این اساس، تا به اکنون حدود ۱۲۰ هزار نفر در سامانه 
خود اظهاری نوکرونا پرســش ها را پر کــرده اند و ما اصرار 
داریم همــه کارکنان به خصوص اقماری هــا قبل از هر بار 
رفتــن به منطقه حتما در ســامانه ثبت نام بکنند. بر اســاس 
ســامانه ی نوکرونا حدود ۱۲۰۰ مورد را شناســایی و مانع از 
بوک شــدن و پرواز آنها به مناطق عملیاتی شــدیم. به لحاظ 
اینکه براساس خوداظهاری سامانه و تماسی که کارشناس ما 

تا به اکنون حدود ۱20 هزار 
نفر در سامانه خود اظهاری 
»نوکرونا« پرسش ها را پر 
کرده اند و ما اصرار داریم 
همه کارکنان به خصوص 

اقماری ها قبل از هر بار رفتن 
به منطقه عملیاتی حتما در 

سامانه ثبت نام بكنند

در طول شش ماه گذشته هیچ 
گاه ما وقفه ای در تولید نفت 

و گاز در کشور نداشتیم و اینها 
همه ناشی از این بود که یك 

مدیریت منسجم و هماهنگ بین 
مدیران عامل شرکتهای صنعتی 
و عملیاتی و سازمان بهداشت و 

درمان وجود داشته است

اده
ودز

حم
ی م

هد
س: م

عکا



شنبه 1 شهریور ماه 1399 
 شماره 734

10
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گزارشویژه نامه هفته دولت

پتروشیمي بندر امام )ره( در جایگاه نخست ظرفیت تولید
 و تنوع محصوالت پتروشیمي در کشور

امام  بندر  پتروشــیمي  شرکت ســهامي 
)B.I.P.C( در زمیني به مســاحت ۲۷۱ هکتار در 
ساحل شــمال غربي خلیج فارس به فاصله ۱۰۵ 
کیلومتري جنوب شــرقي اهواز و ۸۴ کیلومتري 
شــرق آبادان واقع شده اســت. ظرفیت تولید 
اسمي مجتمع ٦/۹ میلیون تن در سال مي باشد. 
این شــرکت به لحاظ حجم ظرفیت تولید و تنوع 
محصول جایگاه نخســت را در شــرکت صنایع 

پتروشیمي خلیج فارس دارا مي باشد.
طراحــي ایــن شــرکت بــه گونــه اي 
اســت که قابلیت تولیــد حدود۳۰ نــوع فراورده 
شیمیایي،پتروشیمیایي و پلیمري با کیفیتو در سطح 
استاندارد هاي جهاني را دارا مي باشد. پتروشیمي 
بنــدر امام در اســتراتژي خود احــداث واحدهاي 
جدید،افزایــش ظرفیت واحدهاي تولیدي و به روز 
ســازي سیســتم هاي بهره برداري، ابزار دقیق و 
دیگر زیر ســاخت هاي فني و پشتیباني مرتبط را 
مد نظر قــرار داده که احداث واحدهایي نظیر پلي 
وینیل کلراید، ام تي بــي اي، پارازایلین، بازیافت 
اتان و پروپان و واحد سوم تفکیک میعانات گازي 
و نیز طرح هاي افزایــش ظرفیت واحد هاي پلي 
اتیلن ســنگین و الفین گواهي بر این مدعاســت. 
محصوالت تولیدی ابن شرکت عبارت اند از: اتان 
، پروپان ،بوتان ، پنتان ، پلی اتیلن سبک و سنگین 
، پلی وینل کلراید ،ماده افزودنی بنزین )ام تی بی 
ای( کاستیک، بنزین پیرولیز، وینیل کلراید ،اتیلن 
دی کلراید، رافینت و محصوالت آروماتیکی مانند 

بنرن ، پارازایلین می باشد.
موقعیت اســتراتژیک این شــرکت از جنله 
مجاورت با منابع تامین خوراک، ســوخت و مواد 
اولیه ، دسترســی به آب های آزاد ، شــبکه حمل 
و نقل ریلی و سیستم حمل و نقل ریلی و سیستم 
حمل و نقل جاده ای از جملخ عواملی اســت که 
پتروشیمی بندر امام را در جایگاهی منحصر بفرد و 

متمایز قرار داده است.
به طــور کلــی چهــار نــوع خوراکی در 
پتروشیمی بندرامام استفاده می شود که عبارتانداز 
۱-گازمایــع)NGL( از مناطق نفــت خیز ۲-نفتا 
ارسالی از پاالیشــگاه ۳-متانول از پتروشیمی فن 
آوران ۴-اســتایرن از پتروشیمی پارس بطور کلی 
عمده خوراک پتروشیمی بندر امام که اقتصاد این 
شــرکت را تنظیم می کند خوراک NGL دریافتی 
از مناطق نفت خیز جنوب اســت که وابســتگی 
مســتقیمی به تولید نفت خــام دارد و در صورت 
مناسب بودن وضعیت تولید نفت ، پتروشیمی بند 
امام هم در بخش جذب خوراک وضعیت مناسبی 
خواهد داشــت و به همین ترتیب از نظر اقتصادی 

هم شرایط خوبی میدا خواهد 

باتوجه به مطالعات انجام گرفته در خصوص 
تامین منابع خوراک، برنامه پــروژه های افزایش 
یافته ظرفیت تولید و بروز ســازی سیســتم های 
فرآیندی در دستور کار شرکت قرار داردکه به شرح 

زیر است :
- افزودن یک واحد الفین جدید به شرکت با 

ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال
-افــزودن یک واحد منو اتلیــن گلیکول با 

ظرفیت ۵۰۰هزار تن در سال
-اجرای پروژه تغییر فرآیند واحد کلر آلکالی 
و حذف جیوه از سیستم و تغییر فرآیند به ممبر این
-احداث واحد تصفیه خانه مرکزی به منظور 
کاهش آالینده ها و بازیافت آ صنعتی با ظرفیت ۴۰ 

هزار متر مکعب در روز

شرکتهای تابعه:
شرکت فرآورش بندر امام:

این شــرکت شــامل واحد های تفکیک 
الیفن)OL(،تســهیالت   ،)NF(گازی مایعــات 
و  )A R ( تیــک ما و ر آ ، )C F ( می عمو
محصــوالت  و  باشــد  پارازایلین)PX(،مــی 
تولیدی آن عبارتنــد از:اتان،پروپان،بوتان،پنتان 
بــاال  بــه  ،هگزان،هپتان،پنتــان  بــاال  بــه 
چهار  هــای  الفیــن  ،اتیلن،پروپیلن،مخلــوط 
پیرولیز،بنزین،مخلوط  کوره،بنزیــن  کربنه،نفت 
زایلین ها،آروماتیک های ســنگین و پارازایلین.

این شــرکت تامین کننده خــوراک اصلی بقیه 
واحدهای مجتمع می باشد.

تلفن تماس :۰۶۱۵۲۲۵۲۳۳۸

شرکت بسپاران بندر امام:
این شــرکت شــامل واحد های پلی اتیلن 
سنگین ) HDPE( ، پلی اتیلن سبک )LDPE( ، پلی 
BD/(بوتادین و الستیک مصنوعی ، )pp( پروپیلن

SR( و پلــی وینیل کلراید )PVC( می باشــد و 
محصوالت تولیدی آن عبارتند از : پلی اتیلن سبک 
، پلی اتیلن سنگین ، پلی وینیل کلراید ، الستیک 

مصنوعی .   تلفن تماس:۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۰
شرکت کیمیا بندر امام:

این شرکت شــامل واحدهای بازیابی نمک 
از آب دریــا، کلر آلکانــی )CA( ،اتیلن دی کلراید 
)EDC( ،وینیــل کلرایــد منومــر )VCM( ،ماده 
افزودنی بنزین بدون ســرب )MTBE(می باشد و 
محصوالت آن عبارتند از : نمک طعام، ســود سوز 

آور، گاز کلر، اسید کلریدریک، آب ژاول، اتیلن دی 
    )MTBE( کلراید ،وینیل کلراید و منومر و

تلفن تماس : ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۹۸
شرکت آب نیروی بندر امام :

این شرکت شامل واحدهای پشتیبانی است و 
مسئولیت تامین سرویس های کورد نیاز واحدهای 
مجتمع را به عهده دارد که شامل واحدهای نیروگاه 
،تامین بخار، تصفیه آب و تامین آب بدون امالح، 
تهویه هوا ،تهیه ازت و تاسیســات تامین سوخت 

می باشد . 
تلفن تماس :۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۵

شرکت خوارزمی بندر امام : 
این شــرکت کلیه امــور پشــتیبانی فنی، 
تعمیراتی ،پروژه های ساختمانی و نیز امور خدماتی 
و مجتمــع را زیر نظــر خــود داردمدیریت های 

زیرمجموعه مختلفی دارد که به شرح زیر است : 
مدیریت های تعمیرات، پروژه ها و خدمات

مدیریت تعمیرات : کلیه سرویس های تعمیراتی، 
کارگاه مرکــزی، کارگاه بــرق و تهویــه ،ابــزار دقیق 

،مخابرات و ماشین آالت حساس را شامل می گردد .
 مدیریت پروژه ها عهده دار نظارت و اجرایی 
پروژه های غیر صنعتی بوده و متشــکل از پروژه 
های عمرانی تاسیســات دفتر فنــی برنامه ریزی 
کنترل می باشد  مدیریت خدمات خدمات اجتماعی 
خدمات اداری خدمات مســتغالت اســت تامین 

مسکن و امکانات رفاهی کارکنان
 دفتر مرکزی : تهران خیابان کارگر شمالی, 

خیابان شكراهلل, پالک ۱22
کارخانه : خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی بندرامام، صندوق 
پستی، : 3۱4 ماهشهر _ ایران

تلفن : 02۱88022994_5 و 02۱87700994 و 
06۱52252300

نمابر : 02۱88004۱95 و 06۱522523۱۱
  Info@bipc.org.ir
www.bipc.org.ir     

بازديد جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی از مجتمع پتروشيمی بندرامام

نمایندگان کمیســیون صنایع مجلس شورای اسالمی و اعضای 
انجمن صنفی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از مجتمع پتروشیمی 

بندرامام بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشیمی بندرامام روز دوشنبه 
۲۷ مردادماه جمعی از نمایندگان کمیته پتروشــیمی کمیسیون صنایع 
مجلس شــورای اســالمی ، اعضای انجمن صنفی شرکت ملی صنایع 

پتروشــیمی و همچنین مدیرعامل ســازمان منطقه ویــژه اقتصادی از 
مجتمع پتروشــیمی بندرامام بازدید و  با مدیران این شــرکت دیدار و 
گفتگو کردند.در این بازدید ، اعضای کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع 
مجلس آقایان علی جدی ، حجت اله فیروزی ، ســیدجواد حسینی کیا 
، علیرضا ســلیمی ، عبدالناصر درخشان ، الهویردی دهقانی ، علی اکبر 
کریمی ، فرهاد طهماســبی ، امیرحسین اســماعیلی ، اعضای انجمن 

صنفی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی آقایان ، احمد مهدوی ، پرویز 
صحاف زاده ، محمدحســین عســکری و همچنین ســید شهیدی نیا 
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی حضور داشــتند.پس از بازید 
از واحــد های تولیدی و عملیاتی مجتمع ، جلســه ای با حضور هیات 
بازدیــد کننده و حمیدرضا رســتمی مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام و 
دیگر مدیران ارشــد این شرکت برگزار شــد.طی این جلسه حمیدرضا 

رستمی مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام ضمن خیرمقدم به افراد حاضر 
در جلســه گزارشــی از تولید و اقدامات موثر صورت گرفته در افزایش 
تولیــد انواع محصــوالت ، ارز آوری و پروژه هــاي افزایش خوراک ، 
ساخت داخل و بومی سازی قطعات ونیز تامین قطعات از داخل کشور و 
 همچنین اقدامات انجام شــده در راستای حفاظت از محیط زیست ارایه

 نمود.

ظرفیت تولید اسمي 
مجتمع 6/9 میلیون تن 
در سال مي باشد. این 
شرکت به لحاظ حجم 
ظرفیت تولید و تنوع 

محصول جایگاه نخست 
را در شرکت صنایع 

پتروشیمي خلیج فارس 
دارا مي باشد

طراحي این شرکت 
به گونه اي است که 

قابلیت تولید حدود30 
نوع فرآورده شیمیایي، 
پتروشیمیایي و پلیمري 

با کیفیت و در سطح 
استاندارد هاي جهاني را 

دارا مي باشد
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ویژه نامه هفته دولت گفتمان

مهندس جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان تشریح کرد: 

 تحقق اهداف و برنامه های راهبردی شرکت نفت و گاز اروندان 
در میادین غرب کارون

مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره شــرکت نفت و گاز 
اروندان از تحقق اهداف و برنامه های راهبردی این شرکت در 
 سال ۱۳۹۸ در میادین تحت سرپرستی در غرب کارون خبر داد. 
مهندس  جهانگیر پورهنگ با عرض تســلیت به مناسبت فرا 
رسیدن ماه محرم و ایام ســوگواری اباعبداهلل الحسین علیه 
السالم و یاران با وفای آن حضرت و گرامیداشت هفته دولت ، 
ضمن تجلیل از مقام واالی شهیدان رجایی و باهنر در تشریح 
عملکرد یک ساله ، اهداف و  برنامه های پیش رو این شرکت 
گفت:از اهداف مهم شرکت نفت و گاز اروندان در سال ۱۳۹۸، 
تولید نفت و گاز از میادین تحت سرپرستی به صورت پایدار، 
حرکت به ســمت بهینه سازي هزینه های تولید، بهره برداري 
سریع تر از میادین نفتی مشــترک و سایر میادین نفتي حوزه 
غرب کارون، حداکثر استفاده از امکانات و نیروهای متخصص 
بخش خصوصی، رسیدن به شــرایط ایمن و بدون حادثه در 
عملیات و بهبود منابع انسانی متخصص بوده است که در این 
راستا اهداف تعیین شده به نسبت قابل قبولی محقق گردیدند.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان 
در ادامه تصریح کرد: این شــرکت به همراه شــرکت مهندسی و 
توســعه نفت مطابق با برنامه های ابالغی شرکت ملی نفت ایران 
با شاخص بسیار خوب در حال تولید نفت  و گاز، فرآورش و ارسال 
نفت به مبادی صادراتی و پاالیشگاههای داخلی، از میادین  نفتی 
حوزه غرب رودخانه کارون شامل دارخوین، آزادگان، جفیر، یادآوران 

و یاران می باشد. 
مهندس جهانگیــر پورهنگ در ادامــه در خصوص انجام 
مسئولیت های اجتماعی افزود: در 
بحران سیالب و آبگرفتگی سال 
۹۸ در راستای انجام مسئولیت 
هــای اجتماعــی، کمــک 
های موثر و مســتمری در 
شهرستانهای  حوزه  سطح 
خرمشهر، شادگان، دارخوین 
انجام شد،  آزادگان  و دشت 
به نحوی که در جشــنواره 
شرکت  عنوان  به  اســتانی 
شد.  برگزیده  منتخب،  معین 
همچنین در حــوزه عملیاتی 
کارون خصوصًا  رودخانه  غرب 

در میدان نفتی آزادگان جنوبی مشکالت مرتبط با سیالب مذکور با 
حداقل کاهش تولید مدیریت گردید.

وی با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز اروندان بدلیل تزریق 
بخشــی از گازهای همراه در مخازن نفتی، یکی از شرکتهای کم 
آالینده زیست محیطی قلمداد مي شود، تاکید کرد: در شرکت نفت 
و گاز اروندان هیچگونه آتش سوزی صنعتی مهم و یا حادثه منجر 
به فوت در سال ۹۸ نداشته است. مهندس جهانگیر پورهنگ شروع 
احداث حوضچه بتني دفن کنده هاي حفاري در منطقه دارخوین، 
پیگیری خرید و نصب سیستم پساب بهداشتی در واحدهای بهره 
برداری دارخوین و غرب کارون و شروع عملیات احداث تاسیسات 
جمع آوری ۵۰ میلیون فوت مکعب در روز از گازهاي مشعل واحد 
بهره برداري غرب کارون در قالب طرح های فروش گاز را از اهم 
فعالیتها در حوزه زیست محیطی این شرکت دانست. وی اقدامات 
شرکت نفت و گاز اروندان در حوزه مدیریت بهینه انرژي را برشمرد 

و گفت: در راستاي مدیریت بهینه انرژي در سال ۱۳۹۸ با شرکت 
مشاور برای اخذ گواهی مدیریت انرژی ISO۵۰۰۰۱ قرارداد منعقد 

گردیده که هم اکنون در حال اجرا می باشد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان 
دربــاره تعمیرات اساســی واحدهای عملیاتی نیــز تصریح کرد: 

تعمیرات اساسي تاسیسات و تجهیزات واحدهاي 
عملیاتي در ســال گذشــته پیگیــری گردید 
که طی آن تعمیر اساســی ردیــف یک بهره 
برداری و نمکزدایــی واحد دارخوین و تعدادی 
از تجهیزات در واحد فــرآورش غرب کارون و 
همچنین تعمیرات اساسی برخی ماشین آالت از 
قبیل کمپرسورتزریق گاز، دیزل ژنراتور، پمپ، 
الکتروموتور و ترانس های برق انجام شدند. وی 
در خصوص منابع انسانی شرکت گفت: در حوزه 

منابع انساني شــرکت نفت و گاز اروندان اکثریت شاغلین دارای 
مدارک تحصیلی کارشناســی و باالتر هستند که با توجه به سطح 
تحصیالت و تجربه و تعداد کم کارکنان، شرکت نفت و گاز اروندان 
شرکت دانشی به شــمار می رود و نیروی جوان و پرانگیزه را دارا 

می باشد. 
مهندس پورهنگ اهم فعالیتهای  شرکت در راستای نیل به 

اهداف پیش رو درسال ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعالم کرد:
 تحویــل و تحول میدان 

نفتی آزادگان جنوبی
 کلنــگ زنــی  احداث 
تأسیسات جمع آوری پروژه فروش 

گازهای مشعل واحد غرب کارون
فعالیتهــای  شــروع   
سپهرو  نفتی  میادین  توســعه 

IPC جفیر در قالب طرحهای
 انجــام اقدامات اولیه مربــوط به تحویل و تحول تلمبه 

خانه غرب کارون
 تحویل و تحول خط لوله ارســال گاز به NGL ۳۲۰۰ و 

نیروگاه غرب کارون )“۱۶ و “۳۶(
 پیگیــری طرح های توســعه میادین نفتی ســهراب ، 

سوسنگرد و اروند 
 ادامه اجراي قرارداد حفاري و تکمیل ۳ حلقه چاه جدید 
و تعمیر و تکمیل ۹ حلقه چاه موجود در میادین تحت حوزه فعالیت 

شرکت 
 پیگیری های تکمیلی برای تعیین تکلیف و خاتمه پروژه 

های ناتمام 
 ارتقاء مستمر سازمان، متناسب با فعالیت هاي توسعه اي/

تولیدي شرکت
 انجام فعالیت  هاي شــرکت بدون وقوع حادثه منجر به 

فوت، جرح و ... در حد استانداردهاي بین المللي
وی در پایان به طرح ها و برنامه ها براي نیل به اهداف میان 
مدت و بلند مدت شرکت اشاره و اهم آنها را به شرح زیر اعالم کرد:

 ادامه فرآیند تحویل و تحول فازهاي اول میادین آزادگان 
جنوبي و یاران جنوبي )تحویل و تحول چاههایی که حفاری و راه 

اندازی می شوند. 
  طرح توسعه میادین نفتی سهراب ، سپهر، سوسنگرد و 

 IPC اروند در قالب طرحهای
 طرح توســعه فاز ســوم میدان نفتی دارخوین در قالب 

IPC طرحهای
 ادامه عملیات پروژه فروش گازهای مشعل منطقه غرب 

کارون
 تکمیل فرآیند تحویل و تحول تلمبه خانه غرب کارون .

 تحویل گیری چاهها و تاسیســات فرآورشــی آزادگان 
شمالی )فاز اول(

 برنامه طرح مطالعه امکان سنجي تولید زودهنگام میدان 
مینو 

 تعمیــر ۴ حلقه چاه نفتی و تکمیل یک حلقع چاه برای 
تزریق پساب در میدان نفتی دارخوین 

 ساخت انبار های مرکزی مناطق عملیاتی غرب کارون

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
شرکت نفت و گاز اروندان از تحقق 
اهداف و برنامه های راهبردی این 
شرکت در سال ۱۳۹۸ در میادین 
کارون  غرب  در  تحت سرپرستی 

خبر داد. 
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گزارشویژه نامه هفته دولت

شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب بــه عنوان بزرگ 
ترین شــرکت تولیدکننده نفت خام کشور، جایگاه ویژه اي در 
تامین انرژي و گردش اقتصاد کشــور دارد.وجود صدها پروژه 
فعال در این شــرکت عالوه بر ایجاد فرصت هاي کسب و کار 
و رونق اقتصادي اســتان هاي حوزه نفــت خیز واقع در حوزه 
فعالیت، نقــش مهمي در تحقق اهداف عالــي نظام در زمینه 
پیشرفت و تعالي کشور و دستیابي به اهداف برنامه هاي توسعه 
دارد.مروري بر موفقیت ها و دستاوردهاي شرکت ملي مناطق 
نفــت خیز جنوب از ابتداي ســال ۱۳۹۸ تا هفته دولت ۱۳۹۹ 
نشان دهنده عزم و اراده و همت و پشتکار مجموعه مدیریت و 
کارکنان این شــرکت براي افزایش و استمرار تولید و دستیابي 
به اهداف و برنامه هاي از پیش تعیین شــده منطبق با برنامه 
ابالغي از سوي شرکت ملي نفت ایران و مبتني بر رونق تولید، 
حمایت از ساخت داخل و بومي سازي نیازمندي ها است.برخي 
از مهمترین دســتاوردها و موفقیت هاي این شــرکت به این 

شرح است:
تعیین تکلیف ۱۹ بسته قراردادي طرح توسعه ۲۸ مخزن

  طرح توسعه ۲۸ مخزن داراي ۲۷ بسته قراردادي است 
که تا هفته دولت ۱۳۹۹ تکلیف ۱۹ بســته آن مشــخص شد. 
پیمانکاران ۶ بسته قراردادی شامل منصوری آسماری، رامشیر، 
گچساران خامی، اللی آسماری، کبود و نرگسی مشخص شده 
بود که عملیات اجرای این قراردادها از ابتدای ســال ۱۳۹۸ در 
جریان اســت.پیمانکاران ۱۱ بسته قراردادی نیز مشخص شده 
که شامل اهواز ۱۴، مارون ۳، ۶، ۱۴ و ۲۵، رامین، منصور آباد، 
ســیاهمکان، زیالیی، چلینگر، گرنگان و باالرود است و شروع 
بــه کار آنها پس از امضای قرارداد با حضور وزیر محترم، ابالغ 
خواهد شــد. برای دو بسته دیگر شامل اهواز ۲۳۵ و پازنان نیز 
یک شرکت و یک کنسرسیوم آمادگی خود را برای اجرا و تامین 
منابع مالی مورد نیاز طرح اعالم داشته اند که بر اساس مقررات 
و پس از صدور مجوز از مراجع ذیصالح واگذاری بســته های 
قراردادی انجام خواهد شــد.از باقی بسته های قراردادی طرح 
توسعه ۲۸ مخزن ۶ بسته شامل سوالبدر، بینک، گلخاری، بی 
بی حکیمه، گچســاران۳۴ و اللی بنگســتان در حال برگزاری 
فرآیند مناقصه اســت.مناقصه بسته گچساران۱۲ نیز به زودی 
آغاز شده و فرآیند گرفتن مصوبه شورای اقتصاد مربوط به بسته 

»قلعه نار« هم در حال طی شدن است.
افزایش ۱۰ هزار بشکه اي ظرفیت تولید در مناطق نفت 

خیز جنوب
توان تولید نفت خام در این شرکت در ابتداي اردیبهشت 
امسال نســبت به ابتداي ســال۱۳۹۸، ۱۰ هزار بشکه در روز 
افزایش یافته اســت.این افزایش ظرفیت عالوه بر نگهداشت 
توان تولید مطابق برنامه مصوب شرکت ملي نفت ایران  است 
که در شــرایط ســخت تحریم ها و با وجود مشــکالت جدي 
براي تأمین برخــي کاالها و نیز مشــکالت در تأمین بودجه 
با حداکثر صرفه جویي با حداکثر ســازي اقدامات چاه محور و 
نیز با راه اندازي چاههاي توســعه اي و انجام اقدامات ترمیمي و 

تعمیري روي چاه ها طي سال ۹۸حاصل شده است.
ارســال نفت سنتزي به پاالیشگاه ها از طریق تأسیسات 

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
 طرح مدیریت یکپارچــه میعانات گازی پارس جنوبی و 
ارسال نفت سنتزي به پاالیشگاه ها از طریق تأسیسات مناطق 
نفتخیز جنوب اجرا شد.مدیریت یکپارچه میعانات گازی پارس 
جنوبی به منظور پایداری تولید گاز و تحقق تعهدات شــرکت 
ملــی نفت ایران بــه اجرا درآمده اســت.میعانات گازی پارس 
جنوبی برای مصرف پاالیشــگاه های داخلی و پتروشیمی ها 
توزیع می شود ولی با توجه به حجم تولیدات آنها مازاد میعانات 
را بایــد مدیریت می کردیم که یکــی از گزینه ها ترکیب آن 
با نفت خام و تولید نفت ســنتزی برای خوراک پاالیشــگاه ها 

باالخص پاالیشگاه اصفهان بود.
 )PIMS(استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله  

 سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله یا  PIMS و شروع 
به کار معاونت برنامه ریزي، هماهنگي و نظارت بر نظام انسجام 
خطوط لولــه در مجموعه مدیریت تولید مناطق نفتخیز جنوب 
براي اولین در ســطح شرکت ملي نفت ایران اجرا شد.سازمان 
اجرایي این ســاختار متشــکل از ۱۶ نفر از کارکنان ستادي و 
۲۰ نفر از کارکنان شــرکت هاي بهره بردار است که بر اساس 
محورهاي هفتگانه نظامنامه جدید، در ســه ســطح بازرسي، 
تعمیرات و تدوین اهداف فعالیت خواهند کرد.بیش از ۳۰ هزار 
کیلومتر خطوط لوله مناطق نفتخیز جنوب که روزانه سه و نیم 
میلیون بشکه ســیاالت را به صورت یک شبکه منسجم براي 
صادرات، خوراک پاالیشــگاهي و پتروشیمي در سراسر کشور 
انتقال مي دهند، مهمترین ســرمایه فیزیکي ســازمان پس از 

مخازن و چاه ها به شمار مي آیند و ایجاد یک ساختار نظام مند 
و مطابق با اســتانداردهاي بین المللي که بتواند این مجموعه 
بزرگ را بهصورت یکپارچه راهبري کند، همواره از دغدغه هاي 

مدیران صنعت نفت بوده است.
اولین چاه تکمیل شده از طرح ۲۸ مخزن، در میدان کبود 

تولیدي شد
اولین چاه حفاري شده در طرح نگهداشت و افزایش توان 
تولید موســوم به  ۲۸ مخزن در ســال ۱۳۹۹ تولیدي شد.چاه 
شــماره۶، اولین حلقه از چاه هاي برنامه شــده در طرح میدان 
کبود است که طبق زمانبندي مشخص شده، ۲۰فروردین سال 
جــاري با دبي تقریبي بیش از ۱۰۰۰ بشــکه در روز در مخزن 
بنگســتان، تولیدي شده است.کسب حداکثري اطالعات جدید  
از گســتره و ابعاد مخزني میدان کبود، بررســي پتانسیل تولید 
سازند  ایالم مخزن بنگستان این میدان، رعایت الزامات زیست 
محیطي و مدیریت پســماند، انتقال تجربیات و دانش شرکت 
ملي مناطــق نفتخیز جنوب به بدنــه خصوصي صنعت نفت، 

مهمترین دستاورد حفاري موفق این حلقه چاه  است.
امضاي قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و 

بهره برداری از میادین پارسی و پرنج  
قرارداد طرح بهبــود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری از 
میادین پارسی و پرنج میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به 
نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران و شرکت مپنا امضا شد. این 
قرارداد به منظور اجرای عملیات توسعه و بهره برداری یکپارچه دو 
میدان نفتی پارســی و پرنج برای دوره ۱۰ ساله منعقد شد.هدف از 
این قرارداد دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۸۵ هزار بشکه و تولید 
تجمعی اضافی حدود ۱۲۱ میلیون بشــکه طی ۱۰ ســال آینده با 
برآورد هزینه های ســرمایه ای مستقیم معادل ۸۷۶.۵ هزینه های 
غیر مســتقیم معادل ۲۳۵.۳ میلیون دالر می باشــد. شرح کار این 
قرارداد در حوزه سطح االرض شامل بهینه سازی و افزایش ظرفیت 
تاسیســات موجود، احداث واحدهای جمع آوری و تقویت فشار گاز 

به ظرفیت ۱۴۰ میلیون فوت مکعب در روز، احداث واحد نمکزدایی 
مســتقل به ظرفیت ۱۶۵ هزار بشــکه در روز، احداث خطوط لوله 
انتقــال نفت و گاز تزریق روزانــه ۲۸۰ میلیون فوت مکعب گاز در 
میــدان پارســی و ۲۴ میلیون فوت مکعب در میــدان پرنج جهت 
نگهداشت فشار ستون نفت است.عملیات تحت االرض نیز شامل 
حفاری ۲۹ حلقه چاه جدید )۲۶ حلقه چاه تولیدی نفت ۳ حلقه چاه 
تزریق پســاب(، تعمیر ۸ حلقه چاه موجــود، اجرای  عملیات الیه 
شــکافی، فرازآوری مصنوعی با گاز و اجرای پمپ درون چاهی در 

۴۵ حلقه چاه می باشد.
 بومي سازي قطعات کلیدي توربین هاي گازي 

 به همت کارشناســان شــرکت ملی مناطــق نفت خیز 
جنوب در راســتاي حمایت از ساخت داخل و همکاري شرکت 
هاي دانش بنیان داخلی، در ســال جهش تولید بخشــي دیگر 
از قطعات کلیدي و حســاس توربین هاي گازي بومی ســازی 
شــد.این قطعات شامل دیســک های ۱۵گانه کمپرسور هوای 
توربین و بدنه اصلی نگهدارنــده و هدایت کننده گازهای داغ 
تولیدی در محفظه های احتراق توربین است که تمامًا از سوپر 
آلیاژهای مقاوم در مقابل حرارت و فشــار و با دقت بسیار باال 
ساخته شده اند.قطعات ساخته شده از مهمترین قطعات، نوعي 
از توربین های پرکاربرد در مناطق نفتخیز به شمار مي آیند که با 
تواني افزون بر ۱۴مگاوات، نیروی محرکه پمپ های فرایندی 

وکمپرسورهای تزریق گاز را تأمین مي کنند.
   راه اندازی دفتر پژوهشی مناطق نفت خیز جنوب در 

دانشگاه شیراز و در دانشکده نفت اهواز
 دفتر پژوهشــی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
دانشــگاه شــیراز و در دانشــکده نفت اهواز راه اندازي شد.پیرو 
نامگذاری امسال به نام ســال جهش تولید از سوی مقام معظم 
رهبــری و با هدف کاهــش موانع ارتباط صنعت با دانشــگاه و 
مراکز علمی، تالش در جهت حل مشــکالت صنعت با استفاده 
از توانمندیهای داخلی و از طرفی بیان مشکالت صنعت به زبان 

پژوهش از اهداف راه اندازی این دفتر اســت.این دفتر حرکت به 
ســمت اجرا کردن برنامه های مدون و تعریف شده و باالبردن 

سرعت فعالیت ها و پاسخ دهی را در دستور کار خواهد داشت.
  تعویض تاج چاه ۸۰  پازنان  بدون حضور دکل 

 با تالش کارشناســان اداره مهندسي تولید شرکت بهره 
برداري نفت و گاز آغاجاري تاج چاه شــماره-۸۰ پازنان بدون 
حضور دکل تعویض شــد. با محاســبات فنــي، برنامه ریزي 
دقیــق و انجــام هماهنگي هاي الزم و نظــارت همکاران در 
اداره مهندســي بهره برداري شــرکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري و ستاد، توسط گروه خدمات فني سرچاهي با همکاري 
شرکت ملي حفاري، تاج چاه شــماره-۸۰ پازنان بدون حضور 
دکل تعویض گردید.  این چاه به دلیل نشــت از شیرآالت تاج 
چاه و نا ایمن بودن از مدار تولید خارج و در برنامه ایمن سازي 

و تعویض شیرآالت قرار گرفته بود.
  ساخت مخزن گل حفاري دکلهاي تعمیراتي در مدیریت 

تعمیر، تکمیل و خدمات فني چاه ها
 مخــزن گل حفاري با اســتفاده از امکانات و تجهیزات 
مازاد مناطق نفت خیز جنوب توســط کارکنان مدیریت تعمیر، 
تکمیل و خدمات فني چاه ها ســاخته شد.برآورد هزینه ساخت 
این مخزن توسط شرکت هاي مخزن ساز با توجه به تجهیزات 
آن و لوازم جانبي مربوطه هزینه اي بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال در 
برداشــت.تمامي آهن آالت این مخزن شامل آهن آالت شاسي 
کــف مخزن، دیوارهاي بدنه و ســتون هاي مقاوم کننده آن به 
صــورت کاماًل نو از باقیمانده پروژه هاي تکمیل شــده، تأمین 
شــد و دیگر تجهیزات جانبي آن شــامل دستگاه هاي میکسر، 
شــیرهاي پروانــه اي و اتصاالت الزم از انبــار قطعات موجود 

استفاده گردید.
  افزایش ۳۰۰۰ بشکه اي خوراک ارسالي به پتروشیمي 

بندر امام )ره(
 مدیرتولید شــرکت ملــي مناطق نفت خیــز جنوب از 

افزایش ۳۰۰۰ بشــکه اي مایعات گازي در کارخانه گاز و گاز 
مایع)NGL(-۶۰۰ به طرف پتروشــیمي بندر امام )ره( خبر داد.

ایــن افزایش ظرفیت با انجام یــک اصالحیه فرآیندي در این 
واحد محقق شده است.این اصالحیه توسط کارشناسان مناطق 
نفت خیــز جنوب و با هدف افزایش خوراک پتروشــیمي بندر 
امام)ره( انجام شده است.محصول تولیدي این کارخانه عالوه 
بر گازمایع، گاز ســبک مي باشد که جهت استحصال C۲+ به 

پتروشیمي مارون تحویل داده مي شود.
 بازسازی  موفقیت آمیزکمپرسور هوای  بزرگترین ایستگاه 

تزریق گاز خاورمیانه
کمپرسورهواي ردیف B  ایســتگاه تزریق گاز آغاجاري 
تعمیر و بازســازي شــد. هواي مورد نیاز ایســتگاه تزریق گاز 
آغاجاري از بدو احداث و راه اندازي توسط دو دستگاه کمپرسور 
هوای  ۲۵۰ کیلو واتی  تامین مي شــد که اســتفاده مداوم و 
کمبود قطعات، باعث فرســودگی و کاهش کارایي آنها گردیده 
بود.با توجه به اینکه سیســتم نشت بندي کمپرسورهاي گازي 
ایستگاه تزریق گاز آغاجاري با اســتفاده از گاز نیتروژن انجام 
مي شــود، عدم تامین هواي فشرده با ظرفیت و فشار مناسب 
عمال راهبري ایستگاه را با مشکل مواجه می کند که  در همین 
راستا تعمیر و بازسازي کمپرسور هاي هوا  با استفاده از ظرفیت 
کارشناسان شرکت و سازندگان داخلي در دستور کار قرار گرفت 
و بــا همت و تالش مهندســان توانمند این بخش و همکاری 
بخش خصوصی، تعمیرات اساسی و بازسازی کمپرسور مذکور 
با موفقیت انجام گردید و کمپرســور با شرایط مطلوب در مدار 

عملیات قرارگرفت.
تجهیز ۱۴ ساختمان اداري مناطق نفت خیز جنوب به 

سامانه مانیتورینگ آنالین مصرف انرژي 
 با هدف بهینه سازي مصرف انرژي، ۱۴ ساختمان اداري 
در این شــرکت به ســامانه مانیتورینگ آنالین مصرف انرژي 
الکتریکي مجهز شــد.این سامانه با هدف کاهش مصرف برق 
و مدیریــت بار همزمــان و کاهش هزینههــاي پرداختي و 
شناسایي پتانسیلهاي بهبود عملکرد انرژي در این شرکت اجرا 
شــده است.بر این اســاس معاونت بهینهسازي مصرف انرژي 
مدیریــت تولید شــرکت ملي مناطق نفت خیــز جنوب پس از 
بررســي و مطالعه روش هاي گوناگون و دســتگاه هاي اندازه 
گیري مختلف با توجه به ســاختار شــبکه توزیع، سامانه برق 
ساختمانها و زیرساخت هاي ارتباطي موجود، پروژه نصب و 
راه اندازي سامانه مانیتورینگ آنالین مصرف انرژي الکتریکي 
را اجرا نموده اســت. این سامانه به همراه سامانه جمع آوري و 
گزارش گیري اطالعات اندازه گیري شده به صورت آزمایشي 
در ســاختمان هاي منتخب اداري این شرکت در اهواز و امیدیه 
نصب شــده است و پس از بررسي عملکرد و کسب نتایج مورد 

انتظار، در همه ساختمان ها نصب و راه اندازي خواهد شد.
 صرفه جویي ۳۰۲ میلیارد ریالي با بهینه سازي مصرف مواد 

تعلیق شکن 
 با بهینه ســازي مصرف مواد تعلیق شکن، بیش از ۳۰۲ 
میلیارد ریال در هزینه هاي سال ۱۳۹۸ صرفه جویي شد.انجام 
 اصالحیه هاي فرآیندي، رفع اشکاالت عملیاتی و پایش دقیق 
و منظم مصرف این نوع مواد، موجب شد در سال گذشته نسبت 
به سال مبناي مقایســه)۱۳۹۶( حدود ۴۳۲۷بشکه در مصرف 
مواد تعلیق شــکن صرفه جویی حاصل شــود که تأثیري قابل 
توجه در کاهش هزینه هاي جاري داشــته است.تعلیق شکن ها 
عمده ترین مواد شیمیایی مورد مصرف در فرآیند تولید به شمار 
مي روند کــه در واحدهاي بهره بــرداری و نمک زدایی براي 

جداسازی آب و نمک از نفت خام استفاده مي شوند.
MOT و MOS ثبت رکورد استحصال نفت با استفاده از

 با استفاده از دســتگاه هاي فرآورش و تفکیک گر سیار 
از هدر رفت بیش از ۲۱۱هزار بشــکه نفت خام در سال ۱۳۹۸ 
در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري جلوگیري به عمل 
آمد.این اقدام در راســتاي رعایت الزامات زیســت محیطي و 
جلوگیري از ســوزاندن نفت حاصــل از فرآیند تعمیر و احیاي 
چاه هــاي نیازمند تعمیر، با اســتفاده از ۳ دســتگاه MOS و 
۱دستگاه MOT  محقق شده است که این مقدار در مقایسه با 

آمار گذشته یک رکورد محسوب مي شود.
تعمیرات اساسی ۲۰ واحد NGL و تقویت فشار گاز در 

سال ۱۳۹۸
۱۶۱ تجهیــز و مخــزن در واحدهای بهــره برداری و 
نمکزدایــی ، ۸ کارخانه گاز و گاز مایع )NGL( و ۱۲ مجموعه 
صنعتی تقویت فشــار در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
ســال ۹۸، تعمیر اساسي شد.در این مدت، ۸۳ درصد از دستور 
کارهای تعمیرات اساسی واگذار شــده، تا پایان اسفند به پایان 
رســید و ۱۷ درصد مابقی نیز که عمدتا به دلیل شرایط کاری 

نگاهي به موفقیت ها و دستاوردهاي 
شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

از سال ۱398 تا هفته دولت ۱399
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ویژه نامه هفته دولت گزارش

ناشــی از شیوع کرونا به ســال جدید منتقل شده بود، به  اتمام 
رسیده یا در دســت اجراست.در بخش تاسیســات فرآورشی، 
تعمیرات اساســی ۱۱ واحد فرآورشــی در مجمــوع قریب ۲ 
ماه زودتر از زمان پیش بینی شــده به پایان رســید.همچنین 
دو کارخانــه NGL نیــز در بازه زمانی کمتــر از ۲۰ روز تعمیر 
و تحویــل گردید کــه در نوع خود حدنصــاب زمانی جدیدی 
محسوب می شود.در این مدت، ۶۶ دستگاه ماشین دوار باالی 
۴۰۰۰ اسب بخار مربوط به تاسیسات ۵ شرکت  بهره بردار نفت 

و گاز نیز تعمیر اساسی شد.
صرفه جویي ۳۰۰ میلیارد ریالي حاصل از بازسازي 

شیرآالت و تجهیزات سر چاهي و درون چاهي
  در ســال ۱۳۹۸ با تالش و کوشــش کارشناســان و 
متخصصــان مدیریــت تعمیر، تکمیل و خدمــات فني چاهها 
تعــداد ۱۲۴۲ عدد انواع شــیرآالت و تجهیزات ســر چاهي و 
درون چاهي تعمیر، بازســازي و احیا گردید.این کار تخصصي 
و ارزشــمند تمامًا با بهره گیري از ظرفیتهاي داخلي شرکت به 
ثمر رســیده که عالوه بر تحقق برنامــه هاي پدافند غیرعامل 
در حـــوزه تخصصي حفاري و تولیــد نفت و ممانعت از توقف 
تعــداد زیادي از چاه هاي تولیدي، صرفه جویي اقتصادي قابل 
توجهي به میزان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال بدنبال داشته است.

این تجهیزات شــامل انواع شــیرآالت در اندازه هاي مختلف 
)۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ پام( و همچنین شیرهاي ایمني درون 
چاهي )۳SV( و دیگر تجهیزات سرچاهي مورد نیاز دکل هاي 
حفاري/ تعمیراتي و چاه هاي تولیدي شرکت هاي بهره برداري 
بــوده که در کارگاه هاي عملیاتــي این مدیریت به طور کامل 
تعمیر و بازســازي گردیده و پس از انجام موفقیت آمیز تست 
هاي اســتاندارد ســازي، مجدداً در چاه هاي مختلف عملیاتي 

مورد استفاده قرار گرفتند.
استحصال بیش از ۱۹۱ هزار بشکه نفت در سال ۹۸ در 

شرکت مارون
 در ســال ۹۸ ،  ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ بشــکه نفت توســط 
دســتگاه هاي MOS  و MOT در شرکت بهره برداري نفت و 
 )MOT(گاز و مارون استحصال شد.دستگاه فراورش سیار نفت
با ۴۳۵۳ ساعت کار روي ۶۹ حلقه چاه، ۱۵۶ هزار و ۹۰ بشکه و 
دستگاه تفکیک گر سیار نفت)MOS( با ۱۲۳۸ ساعت کار روي 
۵۰ حلقه چاه، ۳۵ هزار و ۳۱۰ بشــکه نفت خام را اســتحصال 

کردند.
طراحي و ساخت  قطعه ي باالنس پیستون کمپرسورهاي 

گازي 
 کارشناســان و متخصصان شــرکت بهره برداري نفت 
وگاز آغاجاري موفق به طراحي و ســاخت باالنس پیســتون 
کمپرســورهاي گازي بورسینگ مدل GC/۸/۳۵۵ در ایستگاه 
تزریق گاز۶۰۰ کرنج شــدند.باالنس پیستون از جمله قطعات 
بسیارحســاس، با تکنولوژی باال و متالوژی خاص است که در 
 ۸/۳۵۵/GC کمپرسورهاي گازی گریز از مرکز بورسیگ مدل
مورد استفاده مي باشــد.با توجه به اهمیت ایستگاه تزریق گاز 
مذکور در تولید صیانتی نفت و عواقب ناشي از توقف تجهیزات 
مذکور، در راســتاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و حمایت از 
ســازندگان توانمند داخلي، اداره نگهداري و تعمیرات شرکت 
آغاجاري نسبت به بومي سازي ساخت باالنس پیستون   برنامه 

ریزی و اقدام نمود.
 بازسازي و تعمیر اساسي دکل ۱۰۲ شرکت ملي مناطق 

نفت خیز جنوب
 عملیات بازســازي و تعمیرات اساسي دکل تعمیراتي ۱۰۲ 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب به همــت مدیریت تعمیر، 
تکمیــل و خدمات فني چاه هاي این شــرکت بازســازي و تعمیر 
اساســي شد.عملیات بازسازي و تعمیر اساسي این دکل با استفاده 
از توان متخصصــان این مدیریت و بهره گیــري از ظرفیت هاي 
داخل کشور انجام شد و ضمن صدها هزار دالر صرفه جویي ارزي، 
زمینه بومي ســازي اینگونه خدمات دانش محور و ارزشمند را در 
داخل کشــور و مناطق نفت خیز جنوب فراهم نموده است.عملیات 
بازسازي و تعمیر اساســي دکل تعمیراتي ۱۰۲ که  در مدت ۱۱۰ 
روز تالش بي وقفه به پایان رســیده اســت برگ زرین دیگري از 
مجموعه افتخارات درخشــان مدیریت تعمیــر، تکمیل و خدمات 
فني چاه ها و ادامه دهنده مســیري پرثمر براي صنعت حفاري در 

مجموعه صنایع باالدستي نفت و گاز کشور مي باشد.
افتتاح۳ طرح مجتمع آموزش فنون مناطق نفت خیز جنوب 
 سه طرح اســتخر امداد و نجات، رهایی ازبالگرد ساقط 
در آب )HUET( و زمین آتش مجتمع آموزش فنون شــرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب افتتاح و به نام شهید سپهبد قاسم 
سلیماني مزین شد.استخر امداد و نجات در فضایی ۱۲۵۰ متر 
مربعی و کاســه استخر اســتاندارد ۳۱۲.۵ متر مربعی با عمق 
چهــار متر جهت انجام آموزش امداد و نجات احداث شــد و با 
ایجاد یک اتاق هیدرولیک، تجهیزات شبیه ساز شرایط دریایی 
جهــت ارائه آموزش های HUET در آن قرار دارد که آن را به 
اولین مرکز آموزشــی کامال مکانیزه این دوره در کشــور بدل 
کرده است.زمین آتش نیز در راستای ارتقاء سطح آمادگی آتش 
نشــانان در زمینی به مســاحت ۴ هزار متر مربع و استفاده از 
ســامانه های تمام اتوماتیک شبیه ساز آتش و مهار آن احداث 

شده است.
تعویض شیرآالت تحت االرضی چاه ۳۱۲ ژوراسیک 

مسجدسلیمان بدون استفاده از دکل 
 با تــالش کارکنان مدیریت تعمیــر، تکمیل و خدمات 
فنی چاه ها شــیرآالت تحــت االرضی )۳SV(  چاه شــماره 
۳۱۲ ژوراســیک مسجد سلیمان بدون استفاده از دکل تعویض 
شد.عملیات تعویض شیرآالت این چاه با استفاده از دستگاه لوله 
مغزی ســیار و گروه هاي خدمات فني چاه ها انجام شد و چاه 

مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.
 از چــاه هاي ژوراســیک مسجدســلیمان گاز مورد نیاز 
شــرکت های پتروشــیمی استخراج  می شــود که تعمیر آنها 
بدون اســتفاده از دکل موجب مي شود چاه به سرعت در مدار 
تولیــد قرار گیرد و از این لحاظ باعث اســتمرار تامین خوراک 

پتروشیمي ها و سودآوري براي کشور مي شود.
 راه اندازی چاه ۱۴۵ رگ سفید- ۱ نفت و گاز آغاجاری با 

فرازآوری طبیعی
 چاه شــماره ۱۴۵ میدان رگ سفید-۱ با انجام عملیات 
مشــبک کاری و شــلیک یک گلوله در ناحیه گازی به روش 
فــرازآوری طبیعی در مدار تولید قــرار گرفت.حفاری چاه ۱۴۵ 
میدان رگ ســفید-۱  با هدف توســعه و تولیــد نفت از دامنه 
جنوبــی مخزن بنگســتان آغاز و با حفــاری انحرافی و افقی 
انجام شــد.در ابتدا چندین مرحله اقدام اصالحی از قبیل ســه 
مرحله اســید کاری با دســتگاه لوله مغزی سیار و یک مرحله 
اسیدکاری گسترده در حجم باال انجام شد که علی رغم تالش 
فراوان، به دلیل افت فشــار ســرچاهی ناشی از کاهش شدید 
فشــار تحتانی راه اندازی چاه میسر نشــد.با توجه به موفقیت 
آمیز بودن فــرازآوری طبیعی با گاز در چنــد حلقه چاه از این 
میدان، بررسی هایی برروی این چاه توسط کارشناسان این امور  
صورت گرفت که نتایــج آن درصد موفقیت باالی اجرای این 
روش در چاه فوق را نشــان می داد.یک گلوله در عمق ۲۰۷۹ 
متر حفار شــلیک و جهت برقراری ارتباط شبکه ها با کالهک 
گازی مخزن، نســبت به جریان دادن چاه به ســمت مجموعه 
تفکیک اقدام شد که در نهایت چاه با دبی ۲۰۰۰ بشکه در روز 

در مدار تولید قرار گرفت.
صرفه جویي ۳۰۰ میلیارد ریالي با بازسازي و راه اندازي 

توربین رستون 
 با تالش کارشناســان شــرکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري توربین رســتون ۱۷۵۰ واحد بهره برداري شــماره ۳ 
آغاجاري تعمیر، بازســازي و راه اندازي شــد. با توجه به نیاز 
عملیاتي و در راســتاي جلوگیري از توقــف و یا کاهش تولید 
در واحد بهره برداري شــماره ۳ آغاجاري توربین رستون واحد 
مذکــور که از ســال ۱۳۹۰  به دلیل ایــرادات فني امکان راه 
اندازي نداشــت، پس از یکســال کار و تالش کارشناســان و 
متخصصان این شــرکت، تعمیر و بازســازي گردید و پس از 
مقاوم سازي فونداسیون و رفع اشکال از امکانات جانبي، زمینه 
نصب توربین ، پمپ و انجام اتصاالت به شکل مطلوب فراهم 
شد.با توجه به مشکالت موجود در زمینه تامین این دستگاه ها 
و قطعــات آنها با تالش جمعي همــکاران و انجام هماهنگي 
هاي الزم و اســتفاده تجهیز مذکور، فرآیند تعمیر و بازسازي، 
نصب و راه اندازي آن با موفقیت انجام شــد. با راه اندازي این 
توربوپمــپ بیش از ۳۰۰ میلیارد ریــال صرفه جویي اقتصادي 

صورت گرفته است.
 رونمایی ۱۱ کاالی ساخت داخل در یازدهمین نمایشگاه 

صنعت نفت خوزستان 
 در نخستین روز از برپایی یازدهمین نمایشگاه تخصصی 
ســاخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزســتان ۱۱ 

کاالی ساخت داخل رونمایی شد.این تجهیزات مرتبط با انواع 
توربین، ابــزار دقیق، تجهیزات درون چاهی و ماشــین آالت 
فرآیندي اســت که با حمایت شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، توسط شرکت های سازنده داخلی بومی سازی شده اند.

از جمله این تجهیزات توپک درون چاهي متورم شــونده قابل 
نصب و برداشــت، کوادرانت توربین رستون، سیستم جرقه زن 
توربین های رولزرویس، استاتور کمپرسورهاي گازي و محفظه 

احتراق توربین گازي سوالر است.
فهرست ۷۵۰۰ قلم کاالي مورد نیاز صنعت نفت به 

سازندگان داخلي معرفي شد
 در نخســتین روز برپایي یازدهمین نمایشــگاه ساخت 
تجهیزات صنعت نفت خوزستان و هفدهمین نمایشگاه ساخت 
تجهیزات صنعت حفاري، از ســوي شــرکت ملي مناطق نفت 
خیز جنوب فهرســت ۷۵۰۰ قلــم کاالي مــورد نیاز صنعت 
نفت به ســازندگان داخلي معرفي شــد. این اقالم در ۴ گروه 
کاالیي ماشــین آالت فرایندي)پمپ ها، کمپرسورها و توربین 
ها(، شــیمیایي و عمومي)شیرآالت، فلنج ها و لوله ها(، برق و 
ابزاردقیق و اقالم حفاري است که براي نخستین بار در کشور 

ساخته خواهند شد.
 بهره برداري از پروژه زیست محیطي جمع آوري پساب 

٦۰۰ NGL کارخانه
 با اتصال مسیر بخارات واحد احیاي گالیکل به حوضچه 
جمع آوری پســاب، پروژه زیســت محیطي جمع آوري پساب 
کارخانه گاز و گاز مایع NGL(۶۰۰( به اتمام رســید.این پروژه 
شــامل احداث حوضچه تبخیر، حوضچــه روغن گیري، کانال 
هاي جمع آوري پساب،لوله های زیر زمیني پلي اتیلن،حوضچه 
هاي بازدید، و حوضچه ضد اســید است.با اجراي این پروژه از 
تخلیه پســاب به محیط جلوگیری شده و تمامی پساب صنعتی 

کارخانه جمع آوري و مدیریت مي شود.
ایمن سازي و تعمیر تاج چاه اهواز-۲٦۹ با استفاده از پکر/

پالگ قابل بازیافت ساخت داخل 
 براي اولین بار در شــرکت ملــي مناطق نفت خیز 
جنوب، ایمن ســازي و تعمیر تاج یــک حلقه چاه نفتي با 
اســتفاده از پکر/پالگ قابل بازیافت ســاخت داخل انجام 
شــد.با این اقدام ابتکاري، از تعمیر چاه با دکل و هرزروي 
سیال درون ســازند و نهایتًا از تحمیل زمان و هزینه هاي 
اضافي به شــرکت جلوگیري به عمل آمد.در این عملیات 
عالوه بر صرفه جویی حــدود ۱۰ میلیارد تومان در هزینه 
تعمیــر چاه، زمان تعمیر و راه اندازی چاه از حدود ۶ ماه به 
۱۰ روز کاهش یافت. طراحي و ســاخت ابزار درون چاهي 
توپک قابل نصب/برداشــت با همکاري و نظارت مستمر 
کارشناسان اداره مهندســي بهره برداري ستاد برای اولین 
بار در کشور توسط دانشگاه صنعتي شریف و تحت عنوان 

طرح پژوهشي »طراحي و ساخت ابزار درون چاهي توپک 
قابل نصب/برداشــت« اداره ساخت کاال انجام و اجرا شده 

است.
 راه اندازی سامانه بهسوزی مشعل بدون دود واحد 

بهره برداری شماره ۲ اهواز 
 ســامانه بهسوزی مشــعل بدون دود واحد بهره برداری 
شــماره ۲ اهواز با هدف کاهش آالینده های محیط زیست راه 
اندازی شد. با راه اندازی این سامانه ضمن کاهش آالینده های 
زیست محیطی در مجاورت کالنشهر اهواز از سوزاندن روزانه 
۱۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت نیز جلوگیری می شود. 
برای ســاخت و راه اندازی این سامانه ۱۵ میلیارد ریال هزینه 
شده است.با توجه به کاهش گازسوزی، همه هزینه های صرف 

شده برای این سامانه در مدت ۳ ماه جبران می شود.
 احداث ۲ پل بتني بزرگ در ورودي شهرستان مسجد 

سلیمان
 شــرکت بهره برداري نفت و گاز مســجد سلیمان، در 
راستاي عمل به مســئولیتهاي اجتماعي  خود، عملیات احداث 
۲ دســتگاه پل بزرگ بتنی جهت تعریض و ایمن بخشی جاده 
ورودی شهرستان مسجدســلیمان را در سال ۱۳۹۸ آغاز کرد. 
برای تعریض و ایمن سازی باقیمانده جاده ورودی از سه راهی 
اللی تا دو راهی امام زاده پیربتولی نیاز به احداث ۲ دستگاه پل 
می باشــد که قرار اســت این ۲ پل با طول ۹۷ و ۵۵ و عرض 
۱۲.۵ متــر، در مدت ۱۲ ماه و هزینه ۱۲۷ میلیارد ریال احداث 
گردیــده تا اجرای عملیات تعریــض و ۴ بانده کردن باقیمانده 

مسیر  نیز میسر گردد.
واگذاری تعمیرات اساسی ۹ کارخانه مناطق نفتخیز جنوب 

به پتروشیمی بندر امام )ره( 
  تعمیرات اساســی ۹ کارخانــه مناطق نفتخیز جنوب به 
پتروشــیمی بندر امام واگذار شــد. با انجام تعمیرات اساسی ۹ 
کارخانه  شامل ایستگاه های تقویت فشار گاز و گاز و گاز مایع 
توسط پتروشــیمی بندر امام، تولید مایعات و میعانات ارزشمند 
گازی که  خوراک اصلی مجتمع های پتروشیمی است، همچون 
گذشــته تدوام و از نظر کمی و کیفی ارتقاء خواهد یافت.  قرار 
است هر یک از ۹ کارخانه مذکور تنها در ۲۰ روز مورد تعمیرات 

قرار گیرد که  این مهم تاثیر شگرفی بر پایداری تولید دارد . 
  چاه مشاهده اي شماره ۳۰ آغاجاري از سازند پابده 

تولیدي شد
چاه شماره۳۰ آغاجاري با انجام اقدامات اصالحي مناسب 
مخزني و درون چاهي، اجراي اصالحیه هاي استانداردســازي 
ادوات و اتصاالت سر چاهي با همت کارشناسان اداره مهندسي 
تولید شــرکت بهره برداري نفــت و گاز آغاجاري با دبي ۵۰۰ 
بشکه در روز  راه اندازي و در مدار تولید قرار گرفت.این چاه در 
ســال ۱۳۳۵  با هدف تولید نفت از گروه بنگستان، حفاري که 

بدلیل عدم پتانسیل تولید از این گروه با انجام اقدامات اصالحي 
تا سال ۱۳۴۹ از سازند آسماري تولید داشته و از آن سال بدلیل 
تولید گاز اضافي و غیر صیانتي بودن برداشت، بسته و به عنوان 
چاه مشــاهده اي گاز نفت مورد اســتفاده قرار گرفت.مجددا 
در ســال ۱۳۵۱ با هدف بررســي امکان تولید از سازند پابده 
چاه تعمیر که بدلیل افت فشــار درون چاهي تولید از آن میسر 
نگردید.با توجه به اهمیت تولید از ســازند پابده مجددا بررسي 
هاي الزم جهت تولیدي شــدن چاه صورت گرفت و در سال 
۱۳۹۶ تحت تعمیر با دکل قرار گرفت.متعاقب خاتمه تعمیر چاه، 
با توجه به نوع تاج چاه و عدم امکان تزریق گاز فرازآوري و در 
راستاي ایمن سازي و بهینه سازي تولید، تعویض تاج با استفاده 
از توان و امکانات داخلي در دستور کار قرار گرفت که با برنامه 
ریزي دقیق و نظارت کارشناسان مهندسي تولید و تالش شبانه 
روزي ادارات ذیربــط در کمتر از ۳ روز تعمیرات تاج چاه بدون 

صرف هزینه حضور مجدد دکل انجام شد.
 بهره برداری از طرح مدیریت پسماند حفاري به روش 

بیولوژیک)کمپوستینگ( در مناطق نفت خیز جنوب
 برای نخستین بار در کشور طرح مدیریت پسماند حفاري 
به روش بیولوژیک)کمپوســتینگ( در شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب با موفقیت اجرا شــد و به بهره برداری رســید.این 
طرح که در راســتاي حفظ و صیانت از منابع طبیعي و محیط 
زیســت به طور آزمایشــی در حفاری یکی از چاه های میدان 
نفت ســفید و در منطقه حفاظت شده زیســتی به اجرا در آمد، 
نتایج موفقیت آمیزی داشــته است. اجرای این طرح در کاهش 
آلودگي هاي ناشي از پسماند حفاري و صرفه حاصل از بازیافت 
خاک، آب و مواد مورد اســتفاده در حفاري به طور چشــمگیر 
موثــر بوده و می توان این روش را در حفاری های آینده بویژه 
در سایر مناطق حفاظت شــده مورد استفاده قرار داد.در روش 
مدیریت پسماند حفاري به روش بیولوژیک)کمپوستینگ(، این 
پسماندها جداگانه مدیریت می گردند؛ جامدات به روش زیستی 
)کمپوست ســازی( و مایعات بسته به کیفیت اولیه خود به سه 
روش شــیمیایی، جاذب های زیستی و تبخیر- میعان، بازیافت 

می شوند.
  تعمیر روتور مدل  ۳M۱۰  برای نخستین بار در مناطق 

نفت خیز جنوب
روتــور کمپرســور گازی کالرک مــدل ۳M۱۰  برای 
نخستین بار در کارگاه مرکزي اهواز تعمیر و بازسازي شد.روتور 
کمپرســور گازی کالرک مدل ۳M۱۰  به دلیل مشکالتی که 
داشــت از مدار خارج شــده بود و بنا به شرایط تحریم ها مورد 
بررســی کارشناســان قرار گرفت و مقدمات تعمیر آن توسط 
متخصصین این کارگاه با موفقیت انجام شــد.از این رو اجزای 
روتور کمپرسور پس از تهیه طرح اولیه )sketch(و تهیه نقشه 
مونتاژي توســط بازرســي فني و تهیه دانش فني و نحوه قرار 
گیري قطعات درون کمپرســور، اجزاءروتور توســط تیم فني 
کارگاه مرکزي ) بازرسي/ مهندسي تعمیرات( کامال جداسازي 
گردید و محور روتور جهت بازســازی و ســاخت قسمت های 

مختلف آن آماده سازی شد.
 صرفه جویي ۳۰۰ میلیارد ریالي با بازسازي و راه اندازي 

توربین رستون 
 با تالش کارشناســان شــرکت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري توربین رســتون ۱۷۵۰ واحد بهره برداري شــماره ۳ 
آغاجــاري تعمیر، بازســازي و راه اندازي شــد.با توجه به نیاز 
عملیاتي و در راســتاي جلوگیري از توقــف و یا کاهش تولید 
در واحد بهره برداري شــماره ۳ آغاجاري توربین رستون واحد 
مذکــور که از ســال ۱۳۹۰  به دلیل ایــرادات فني امکان راه 
اندازي نداشــت، پس از یکســال کار و تالش کارشناســان و 
متخصصان این شــرکت، تعمیر و بازســازي گردید و پس از 
مقاوم سازي فونداسیون و رفع اشکال از امکانات جانبي، زمینه 
نصب توربین ، پمپ و انجام اتصاالت به شکل مطلوب فراهم 
شد.با راه اندازي این توربوپمپ بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال صرفه 

جویي اقتصادي صورت گرفته است.
 خدمات مناطق نفت خیز جنوب به آبرساني غیزانیه

مناطق نفت خیز جنوب بــراي کمک به احداث مجتمع 
آبرســاني غیزانیه ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و کمک به احداث 
خط انتقال آب غیزانیه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار اختصاص 
داد.همچنیــن با افزایش تعداد تانکرهاي مناطق نفتخیز جنوب 
در منطقه غیزانیه به ۱۱ دســتگاه، توزیع آب آشامیدني توسط 

این شرکت به ۳۰۰ هزار لیتر در روز رسید.
 بهسازی جاده روستاهای منطقه سلیران بخش عنبر 

 به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
عملیات بهســازی و ایمن ســازی بخشــی قســمتی از جاده 
روستاهای منطقه ســلیران بخش عنبر انجام شد.  این پروژه 
در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی،  ایمن سازی و 
تســهیل در تردد روستاییان مجاور چاه های نفت این منطقه و 
با نظارت مدیریت مهندســی و ساختمان این شرکت در مدت 
زمان ۶ ماه و با صرف اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون 
ریال انجام شــد. با این اقدام بخش هایی از این مســیر که در 
بارندگی های سال های قبل دچار آسیب شده و موجب بخطر 
افتادن جان شــهروندان شده بود با همت شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان ایمن ســازی و تردد روستاییان و 

ساکنین مجاور چاه های نفتی این منطقه تسهیل گردید.
مشارکت مناطق نفت خیز جنوب در رفع آبگرفتگی هاي 

اهواز و کارون
 در پی بارندگی روز دوشــنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ تعدادی 
از مناطق شــهرهای اهواز و شهرســتان کارون دچار آبگرفتی 
شد که با درخواست ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان 
امکانات و تجهیزات شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب و 
شــرکت ملی حفاری ایران برای رفع آبگرفتگی ها به خدمت 
درآمد و گروه های عملیاتی و ماشین آالت  شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در ۷ نقطه شــهر اهواز و یک نقطه شهر کوت 
عبداهلل مســتقر شدند و ماشین آالت شرکت ملی حفاری ایران 

نیز در کوت عبداهلل استقرار یافت. 



شنبه 1 شهریور ماه 1399 
 شماره 734

14
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارشویژه نامه هفته دولت

عملكرد شرکت نفت مناطق مرکزي ایران
 و سهم قابل توجه آن در توسعه کشور

مهندس رامین حاتمی
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی

هفته دولت که به نام شــهیدان گران قدر رجایی و 
باهنر مزین اســت، فرصت مغتنمي براي بررســی مسیر 
پرفرازونشــیب طی یک سال گذشــته و برنامه های آتی 
خدمات دولت و وزارت نفت در خدمتگزاری به مردم شریف 
میهن اســالمي است. سال هایی که در آن دشمنان نظام 
به طور پیوسته برای سرکوب سیر تعالی و شکوفایی کشور 
از هیچ تالشــی دریغ نکرده اند. به طوری که تحریم های 
ظالمانه بخشــی از ایــن کینه و عدوات آن هاســت؛ اما 
پایمردی مردان وزنان این ســرزمین در راســتای تحقق 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ضمانت 

خودکفایی، استقالل و آزادگی را نوید می دهد.
صنعت نفت در تاریخ پرافتخار خود توانسته به عنوان 
موتور محرک و پیشــران توســعه همه جانبه کشور نقش 
بی بدیلی ایفا نماید. شــرکت نفــت مناطق مرکزی ایران 
یکی از شرکت های تولیدی نفت و گاز در ساختار شرکت 
ملی نفت ایران با ســه شــرکت زیرمجموعه شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبي، شــرق و غرب 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده اســتراتژیک گاز مناطق 
خشکی کشــور به شــمار می آید که مســئولیت تولید، 
فــراورش و انتقال نفت و گاز بالغ بــر ۸۴ میدان گازی و 
نفتی شناخته شــده که ۲۸ میدان آن فعال است در بخش 
اعظمی از مناطق خشکی کشور را بر عهده دارد. عملکرد 
این شرکت تأثیر بسزایی در چرخه اقتصاد و تأمین انرژی 
پایدار به خصوص در مقطع ویژه کنونی با حفظ و صیانت 

از منابع ملی دارد.
شــرکت نفت مناطق مرکزي ایران، از ابتدای سال 
۹۸ تا پایان تیرماه ســال جاري درمجموع رقم قابل توجه 
۸۹ میلیــارد و ۸۷۶ میلیون مترمکعب گاز و ۵۵ میلیون و 

۸۶۵ هزار بشکه نفت تولید نموده است.
به منظور اســتمرار و افزایش تولید در سال گذشته 
اقدام بــه حفاري و تکمیل ۹حلقه چــاه جدید و ۷ حلقه 
چاه تعمیــري و درمجموع ۲۷هزار متر عملیات حفاري با 
استفاده از هشت دکل نموده است، با رویکرد صرفه جویی 
در مصرف مواد گل و ســیمان و کاالهاي حفاري تنها در 
دو سال گذشته می توان به صرفه جویي۷۵۱ میلیارد ریال 

و حدود ۱۵۰هزار یورو صرفه جویی اشاره کرد.
در ســال گذشــته به منظور تأمین پایدار ســوخت 
زمســتاني هم وطنان در فصول سرد سال در شش استان 
شمال شرق و شمال کشــور و همچنین به منظور تغذیه 
 D خط سراســري گاز ، به مخازن ذخیره ســازی شورجه
و ســراجه درمجموع دو میلیارد و ۳۱۸ میلیون مترمکعب 
گاز تزریق  و دو میلیارد و ۶۲۲ میلیون مترمکعب بازتولید 
نموده که به ترتیب ۴۳و ۱۷ درصد نسبت به سال قبل از 

آن رشد داشته است.
سال گذشته همچنین شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران سه پروژه پژوهشی را واگذار نموده  و دو پروژه دیگر 
نیز در مرحله انعقاد قرارداد و واگذاری اســت. این شرکت 
همچنین سال گذشــته مطالعات جامع میدان های گازي 
تابناک، شــانول، وراوي و آغار و داالن و نیز میدان های 
نفتي نفت شــهر، سروستان و ســعادت آباد در قالب پنج 
بســته مطالعاتی باهدف تعیین مشخصات مخزن، ساخت 
مدل هــای تحت االرضــی و ســطح االرضي، پیش بینی 
عملکرد میدان، محاسبات اقتصادی و ارائه برنامه توسعه 
و ازدیاد برداشــت با برگزاری مناقصه واگذار نمود که سه 
بسته آن نهایی و واگذارشده و دو بسته دیگر نیز طی یک 

ماه آینده واگذار می شود.
جهت توسعه میدان های نفتی و گازی، برنامه ریزی 
افزایش تولید و ضریب بازیافت نهائی ۱۱ میدان گازی و 
۱۱ میدان نفتی را با تدوین بسته سرمایه گذاری حدود ۵.۵ 

میلیارد دالر در دستور کار خود دارد.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با رعایت ضوابط 

و دستورالعمل های حرفه ای HSE در صنعت مخاطره آمیز 
نفت با پشــت ســر گذاشــتن چالش های فنی عملیاتی 
توانســته طي پنج ســال متوالی رکورد ۱۳۲ میلیون نفر 
ســاعت کار بدون حادثه منجر به فوت را به ثبت برساند، 
همچنین ضریب شــدت حوادث پرسنلی بر اساس مدل 
OGP در شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران پایین تر 
از معیارهــای این مدل بوده و همیــن موضوع خود گواه 
ظرفیت های باالي تخصصي و اهتمام کارکنان به رعایت 
موارد ایمني در حفظ ســالمتي خود و تأسیسات به عنوان 

سرمایه های ملي است.
از مهم ترین طرح های در دست اجرای این شرکت 
طی سال گذشته و امسال می توان به اجرای بزرگ ترین و 

پیچیده ترین عملیات لرزه نگاری دوبعدی و ســه بعدی در 
منطقه تنگ بیجار ، طرح افزایش و نگهداشــت تولید از 
سه میدان نفتی دانان، ســعادت آباد و نفت شهر در قالب 
قراردادهای EPC/EPD  و دهلران، طرح توســعه میدان 
نفتی خشت، احداث ایســتگاه های تقویت فشار و تزریق 
گاز پایدار غرب، چشمه خوش، نار و کنگان هما ، وراوی، 
جمع آوری گازهای همراه دهلران /دانان، ذخیره سازی گاز 
در میدان شوریجهD ، توســعه فاز دوم پاالیشگاه داالن 
)فراشــبند( و توســعه فاز دوم میــدان گازی تنگ بیجار 
اشاره کرد. این شــرکت همچنین طرح افزایش تولید از 
میدان هــای نفتــی آبان ، پایدار غرب ، چشــمه خوش ، 
دالپری و پایدار شرق را از طریق قرارداد IPC در دست اجرا 

دارد. الزم به ذکر اســت که شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، همکاری و حمایت از شرکت ها و سازندگان داخلی 
و مبحث اشتغال نیروهای بومی در پروژه های منطقه ای را 
به عنوان اولویت کاری خود قرار داده است. به عنوان شاهد 
مثال جهت اجرای پروژه لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی 
میدان تنگ بیجار بیش از ۵۵۰ نفر و در طرح توسعه سه 
میدان نفت شــهر، دانان و ســعادت آباد نیز حدود ۲۶۳۰ 

نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.
شــرکت نفــت مناطق مرکــزی ایــران به منظور 
جلوگیری از ســوزاندن گازهای همــراه، باهدف کاهش 
اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آن و ایجاد ارزش افزوده 
از این منابع و همچنین ایجاد فرصت ســرمایه گذاری و 

کســب وکار برای نخســتین بار در دو منطقه نفت شهر 
و سروســتان و ســعادت آباد جمــع آوری گازهای همراه 
درمجموع به میزان ۲۶.۱ میلیون فوت مکعب گاز همراه 
در روز در دست اقدام دارد. عالوه بر این برای جمع آوری 
گازهاي مشــعل واحدهای بهره برداری چشــمه خوش و 
دهلران اقدام به تجدید فراخوان آگهی مزایده نموده است 
و بــا اخذ مجوز از هیات مدیره شــرکت ملی نفت ایران 
فروش گازهای مشعل میدان خشت نیز از طریق فراخوان 
آگهی مزایده منتشرشــده و فرآیند برگزاری مزایده آن در 

حال انجام است.
شــرکت نفت مناطــق مرکزی ایران در راســتای 
حمایت از ساخت داخل و توانمندسازی شرکت های ایرانی 
جهت بومی ســازی تجهیزات موردنیاز صنعت نفت  همه 
تالش خود را به کار بسته است. در این خصوص مواردی 
همچون ســاخت دوربین  درون چاهی و شکستن انحصار 
شــرکت های خارجي به دســت کارشناسان این شرکت، 
بومی ســازی تعمیر کنترل کننده هــوای ورودی توربین 
زیمنس اس ۴۰۰، ســاخت کامیون چاه پیمایی، ساخت 
انواع لوله های جداری)CASING(، دســتگاه لوله خم کن 
))Bending و ساخت انواع مته حفاری را به عنوان بخشي 
از توانمندي این شــرکت در ســاخت و تعمیر تجهیزات 

صنعت نفت به انجام رسانده است.
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران به عنوان یک 
شــرکت پیشــرو در بحث مدیریت انرژی ، در یک سال 
گذشته موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی 
ISO۵۰۰۰۱ در ســاختمان های ســتاد خود شده و اخذ 
گواهینامه در ساختمان های ستادی و تأسیسات عملیاتی 
شرکت های تولیدی تابعه و منطقه عملیاتی سراجه قم را 

نیز در دستور کار قرار دارد.
در حوزه مســئولیت های اجتماعی، شــرکت نفت 
مناطق مرکــزی ایران بــا توجه به گســتردگي حوزه 
عملیاتي آن از شــمال شــرق، جنوب و غرب کشور بر 
اســاس قوانین و ضوابــط وزارت نفــت و بودجه های 
تخصیص یافته، نسبت به شناسایی نیازمندی های مراکز 
شــهری و روستایی اطراف تأسیسات نفتی و گازی خود 
پرداخته و حسب اولویت فعالیت های مهم عام المنفعه ای 
چــون احداث  جاده، پل، ســالن های ورزشــی و مراکز 
فرهنگی و آموزشي، بازسازی و نوسازی مدارس، تأمین 
تجهیزات بیمارســتانی، توســعه فضای ســبز و احداث 
بوســتان در بیش از ۱۳۱ شهر و روســتای استان های 
خراسان رضوی، ایالم، کرمانشــاه، فارس، هرمزگان و 
بوشــهر اجرا نموده است. در بالیاي طبیعي سیل شمال 
شــرق، جنوب و به عنــوان پایگاه معین غرب کشــور 
به منظور کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل خدماتي 
از قبیــل اعزام نیروهاي داوطلــب، تخصیص تجهیزات 
و ماشــین آالت، تأمین بســته های غذایي جهت نجات 
هم وطنان آســیب دیده جوامع پیراموني مناطق عملیاتي 
انجــام داده اســت و هم زمان با اعالن شــیوع فراگیر 
بیماری کرونا، مجموعه مدیریــت و کارکنان با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی، باهمت و اراده خلل ناپذیر 
ضمن تــالش در جهت حفظ ســالمتي، بدون وقفه به 
تولید ادامه داده و عالوه بر توزیع بســته های بهداشتی 
بیــن بیش از ۱۱ هــزار نفر از کارکنان کــه در بیش از 
۱۰۰ شهر ساکن هســتند و همین این امر برنامه ریزی 
و مدیریت بحــران براي جلوگیري از بیماري یادشــده 
را دشــوار و ویژه نموده که با لطــف و عنایت خداوند و 
رعایت اصول بهداشــتي و مراقبتي از ســوي کارکنان 
خوشــبختانه کمترین میزان آمار ابتال به این بیماري را 
نسبت به جمعیت شــرکت شاهد هستیم و همچنین در 
راســتای انجام فریضه معنوي و خیرخواهانه کمک های 
مؤمنانه اقالم و بســته های خوراکي و بهداشــتی نیز در 
مناطق محروم هم جوار آن توزیع و روند خدمت رسانی به 

هم وطنان همچنان تداوم دارد.
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ویژه نامه هفته دولت گزارش

صدیقی زاده: در نظر داریم که به انتخاب اول صنعت پلی یورتان در افق ۱400 تبدیل شویم

رونمایی از گرید استراتژیك) KLM100B(L از زنجیره پلی یورتان 
در پتروشیمی کارون

گریــد)KLM۱۰۰B)L در راســتای تکمیل زنجیره 
ارزش محصوالت پلی یورتان با ظرفیت تولید بین ۲۵۰۰ 
تا ۵ هزار تن بر اساس تقاضای بازار در پتروشیمی کارون 

رونمایی شد.
صبــح روز چهارشــنبه ۲۹مــرداد مــاه از گریــد 
ارزش  زنجیــره  تکمیــل  راســتای  )KLM۱۰۰B)Lدر 
محصــوالت پلی یورتان با ظرفیت تولیــد بین ۲۵۰۰ تا 
۵ هزار تن بر اســاس تقاضای بازار در پتروشیمی کارون 
رونمایی شد.بر اســاس این گزارش، این محصول برای 
اولین بار در خاورمیانه بــه منظور رفع نیاز تولیدکنندگان 
میان دستی و پایین دستی صنعت پلی یورتان کشور تولید 
می شود و ارزش افزوده چندبرابری برای پتروشیمی کارون 
و بی نیازی برای کشور به همراه خواهد داشت. مشخصات 
بارز آن شــامل مایع بودن در دمــای محیط، عدم نیاز به 

عملیات ذوب پیش از مصرف، ســهولت در حمل و نقل 
و اســتفاده ، عدم نیاز به انبارش سرد برای مدت طوالنی 
و بهبــود خواص فیزیکی و مکانیکی محصول نهایی پلی 
یورتان است.علیرضا صدیقی زاده، مدیرعامل پتروشیمی 
کارون در مراسم رونمایی از گرید )KLM۱۰۰B)L( مقدار 
حدودی واردات این محصول در ســال ۹۸ را ۵ هزار تن 
عنوان کرد و در مورد ظرفیت تولید گفت: ظرفیت اسمی 

تولید ســالیانه گرید )KLM۱۰۰B)L ســالیانه ۵۴۰۰ تن 
اســت و جزو یکی از گریدهــای حیاتی برای تولید پیش 
پلیمرهای مورد مصرف در زیره کفش و فوم ســرد قالبی 
صندلی خودرو، صندلی اداری و مبلمان است. مدیرعامل 
پتروشــیمی کارون این گرید را اســتراتژیک عنوان کرد 
و گفــت: پیش از این محصول از کشــورهای چین، کره 
جنوبی، ترکیــه، آلمان و امریکا وارد می شــد و ارزبری 

زیادی برای کشــور داشــت در حال حاضر این گرید از 
طریق واکنش کاتالیســتی مایع کــردن متیل دی فنیل 
دی ایزوســیانات خالص)Pure MDI( و ایجاد گروههای 
 KLM۱۰۰B)L(کربودی ایمید در دو نــوع کم رنگ گرید
و پر رنگ)KLM۱۰۰B)L تولید می شود. وی خاطرنشان 
کرد: این محصول در راســتای تحقق شــعار سال یعنی 
جهش تولید با اســتفاده از توان دانشــی داخلی عملیاتی 

و شده اســت. و در تولید مستقیم انواع درزگیرها 
االستومرها از جمله در کاربری تولید فیلتر هوای خودرو، 
انواع چســب ها مانند چسب لمینت مورد مصرف در تولید 
فیلم های چندالیه بسته بندی و چاپ محصوالت غذایی 
و در حوزه محصوالت پزشــکی برای تولید باند ارتوپدی 
مورد مصرف قرار می گیرد. صدیقی زاده چشم انداز آینده 
پتروشــیمی کارون و راهبردهای کالن را تشریح کرد و 
گفت: در نظر داریم که به انتخاب اول صنعت پلی یورتان 
در افــق ۱۴۰۰ تبدیل شــویم . راهبردهای کالن ما نیز 
شامل تولید سبز، ایمن و پایدار، توسعه بازاریابی و پیشبرد 
فروش، نوآوری در سبد محصوالت و کاهش بهای تمام 
شــده است. وی در پایان بر ایجاد ارزش افزوده از طریق 
تحقیق و توســعه تاکید کرد و گفت: با تحقیق و توسعه و 
برندسازی و بازاریابی، ارزش افزوده بیشتری نسبت تولید 

برای کشور به همراه دارد

پتروشیمی پارس دارنده ۴۶ و ۹۳ صدم درصد سهام آریا ساسول، کمتر از 
هفت دهم درصد از سهام خود را واگذار کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی پارس، این شرکت اقدام به فروش 
تعداد ۱۵ میلیون سهم از سهام شرکت پلیمر آریاساسول کرده است.

این ســهام با نرخ ۱۹۷ هزار و ۲۳۸ ریال و در مجموع به مبلغ ۲ هزار و 
۹۵۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال واگذار شده اند.

طبق این گزارش »پارس« از این بابت مبلغ ۲ هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۵۳۴ 
میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۸۹ ریال سود شناسایی کرده است. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد:

 طرح مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین
 به کد ملی

گفت:  مجلس  انــرژی  کمیســیون  رئیس 
موضوع فروش بنزین بــه قیمت ۹۰ درصد فوب 
خلیج فارس در مجلس مطرح نشــده است، یکی 
از طرح ها برای تغییر در ســهمیه بندی بنزین این 
است که بنزین را به کد ملی افراد اختصاص دهیم.

فریدون عباســی در حاشــیه مراسم امضای 
۱۳ قرارداد برای نگهداشــت تولیــد نفت در جمع 
خبرنگاران، در خصوص مطرح شــدن بحث تغییر 
ســهمیه بندی بنزین در مجلس اظهار کرد:  شدت 
مصــرف انــرژی در ایران باال اســت زیرا حمل و 
نقل شــهری و حمل و نقل عمومی توسعه مطلوب 
نداشته اســت. بنابراین در راستای صرفه جویی در 
مصرف ســوخت باید بین ســه وزارتخانه صنعت، 
 کشــور و نفت هماهنگی ایجاد شــود.وی با بیان 
اینکه مصرف ســوخت در بنزین و گازوئیل منطقی 
نیســت و هر زمان که تصمیمی برای کنترل این 
مصرف گرفته می شود،  با افزایش قیمت ارز،  دوباره 
تصمیمات بی اثر خواهد شــد، افــزود: در کنار آن 
همــواره میل به قاچاق وجــود دارد زیرا به مناطق 

مرزی برای اشــتغال توجه نشده و از تفاوت قیمت 
در سوخت استفاده می کنند.رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ ارز کنترل 
نشــده، ارزش پول ملی حفظ نشود و قیمت بنزین 
را واقعی نکنیم، مصرف بی رویه خواهیم داشــت و 
بهره وری هم ایجاد نمی شــود، ادامه داد:  برای این 
منظور،  درباره طرح های مختلفی بحث می شود که 
یکی از آنها این اســت که  بنزیــن را به کد ملی 
اختصاص دهیم و این ســهمیه قابل فروش باشد. 
طرح دیگر که جامع تر است اینکه واحد جامع انرژی 
تعریــف کنیم که این کار مدیریــت را در مصرف 
انرژی ممکن خواهد کرد.عباسی با بیان اینکه سعی 
می کنیم با همفکری با وزارت نفت طرحی را ارائه 
کنیم که قابل اجرا باشــد و دولت آن را قبول کند، 
تصریح کرد: از کارهای شتاب زده نتیجه نمی گیریم، 
مجلس درک می کند که دولت مشکالت مالی دارد 
و می خواهد به هر نحوی نقدینگی جامعه را کنترل 
کند. در کنار آن کســری بودجه نیــز وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه تا زمانی که قیمت بنزین واقعی 

نشود، قاچاق آن ادامه خواهد یافت، گفت: موضوع 
فروش بنزین به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس 
در مجلس مطرح نشــده و ممکن اســت تنها نظر 
شــخصی یکی از نمایندگان باشد.رئیس کمیسیون 
انــرژی مجلــس رابطه مجلــس و وزارت نفت را 
مطلوب دانســت و افزود:  تاکنون جلسات متعددی 
با وزیر نفت و معاونان وزارت نفت داشــتیم. البته 
ممکن اســت نمایندگانی وابســته به جناح خاصی 
باشــند و حرکات مورد نظر خود را انجام دهند اما 
جو غالب، جو همدلی و همراهی است.عباســی با 
بیان اینکه امضای این قراردادها به معنای گشایش 
بیشتر و اســتفاده از ظرفیت های داخلی برای حل 
مشکالت است، اظهار کرد: این کار باعث می شود 
توان مدیریتی کشــور در حــوزه نفت و گاز تقویت 
شــود.به گفته وی اجرای ایــن قراردادها به رونق 
ساخت داخل تجهیزات کمک می کند و استفاده از 
نیروهای ایرانی در پروژه های داخلی را تقویت کرده 
و زمینــه را برای صدور خدمات تخصصی در حوزه 

نفت و گاز هموار می کند.

این محصول برای اولین 
بار در خاورمیانه به منظور 

رفع نیاز تولیدکنندگان 
میان دستی و پایین دستی 
صنعت پلی یورتان کشور 
تولید می شود و ارزش 

افزوده چندبرابری برای 
پتروشیمی کارون و 

بی نیازی برای کشور به 
همراه خواهد داشت

ظرفیت اسمی تولید سالیانه 
 KLM100B(L (گرید
سالیانه 5400 تن است و 
جزو یكی از گریدهای 
حیاتی برای تولید پیش 
پلیمرهای مورد مصرف 

در زیره کفش و فوم سرد 
قالبی صندلی خودرو، 

صندلی اداری و مبلمان 
است

سود 2 هزار و 9۱7 میلیاردی 
پتروشیمی پارس از واگذاری 

هفت دهم درصد سهام آریاساسول
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